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RESUMO 

 

 A Disfunção Temporomandibular (DTM) tem sido diagnosticada em 

pacientes que sofrem de Esclerose Múltipla (EM), de acordo com alguns trabalhos 

encontrados na literatura. Objetivos: Correlacionar o escore de cada sistema 

funcional do Expanded Disability Status Scale (EDSS) de pacientes com EM e a 

presença de  DTM. Avaliar tempo de EM, gênero e idade como preditoras de 

sintomas de DTM. Métodos: Foram avaliados 30 pacientes com diagnóstico de 

EM remitente-recorrente, segundo os critérios revisados de McDonald (2017)  e 

DTM. Para a avaliação de sintomas de DTM, foi aplicado o questionário da 

European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD), para diagnóstico 

de DTM e definir seus subtipos, foi aplicado o Research Diagnostic 

Criteria/Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). Para a avaliação do nível de 

acometimento da EM foi utilizada a escala EDSS e seus respectivos sistemas 

funcionais. Resultados: Houve maior incidência de sintomas de DTM em 

pacientes do gênero feminino, quanto maior a idade, menor foram os 

sintomas e quanto maior o tempo de doença, maiores foram os sintomas de 

DTM observados.  Correlacionando os sistemas funcionais com o diagnóstico 

de DTM, o sistema Cerebelar, foi o que apresentou valores próximos da 

significância estatística (p=0,07). Quando se observa separadamente cada 

sistema funcional e sua relação com os sintomas de DTM, verificou-se não haver 

diferença estatística significativa. O sintoma que mais aproximou-se da 

significância foi “Dor de cabeça”, na função sensitiva (P=0,052). Quando se 

observa separadamente cada sistema funcional e sua relação com os subtipos de 

DTM, verifica-se que os maiores valores estão ligados ao sistema cerebelar, 

principalmente para a disfunção do subtipo muscular. 

 

 Palavras-chave: Disfunção Temporomandibular. Esclerose Múltipla. Dor orofacial. 

Manifestações orais. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

                     

              Temporomandibular dysfunction (TMD) has been diagnosed in patients 

with Multiple Sclerosis (MS), according to some studies found in the literature. 

Objectives: To correlate the score of each Expanded Disability Status Scale 

(EDSS) functional system of MS patients and the presence of TMD. To evaluate 

MS time, gender and age as predictors of TMD symptoms. Methods: Thirty 

patients diagnosed with relapsing-remitting MS were evaluated according to the 

revised McDonald (2017) and TMD criteria. To evaluate TMD symptoms, the 

European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) questionnaire was 

applied. To diagnose TMD and define its subtypes, the Research Diagnostic 

Criteria / Temporomandibular Disorders (RDC / TMD) was applied. To assess the 

level of involvement of MS, the EDSS scale and its respective functional systems 

were used. Results: There was a higher incidence of TMD symptoms in female 

patients, the older they were, the lower the symptoms and the longer the disease, 

the greater the TMD symptoms observed. Correlating the functional systems with 

the TMD diagnosis, the Cerebellar system presented values close to statistical 

significance (p = 0.06). When one looks at each functional system separately and 

its relationship with TMD symptoms, there was no statistically significant 

difference. The symptom that came closest to significance was “Headache” in 

sensory function (P = 0.052). When one looks at each functional system 

separately and its relationship with TMD subtypes, the highest values are related 

to the cerebellar system, especially for muscle subtype dysfunct. 

  

Keywords: Temporomandibular Dysfunction. Multiple sclerosis. Orofacial pain. 

Oral manifestation 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A esclerose múltipla (EM) é uma doença auto-imune do sistema 

nervoso central com um amplo espectro de deficiências motoras e não motoras, 

tais como fadiga, deficiências visuais, problemas de equilíbrio e deficiências 

cognitivas que afetam grandemente a qualidade de vida dos pacientes. Sua 

etiologia é desconhecida, mas existe a hipótese de que uma infecção por 

vírus, possa desencadear essa resposta autoimune. Além disso, fatores 

ambientais, como a deficiência de vitamina D, e genéticos também são 

citados como predisponentes (COMPSTOM et al., 2006; HANDEL et al., 

2010). Como característica histopatológica, observa-se ataque à bainha de 

mielina por células pró-inflamatórias (linfócitos B, TH1 e TH17  ), formando 

inúmeras lesões ao longo sistema nervoso central, em localizações variáveis 

e cuja topografia vai determinar o quadro clínico desenvolvido pelo paciente. 

Pode variar desde uma alteração visual por comprometimento do nervo óptico 

à perda da coordenação motora por lesão de vias cerebelares. Outros sinais 

e sintomas observados são: fadiga, distúrbio de marcha, na visão e 

intestinais, paralisia parcial e total em casos mais graves (JULIEN e 

FERRER, 1989; NOSEWORTHY et al., 2000; KOVAC et al., 2005). É mais 

frequente no gênero feminino com proporção de 2:1 e indivíduos adulto 

jovens entre 20 e 40 anos de idade (NOSEWORTHY et al., 2000; PRYSE-

PHILLIPS e COSTELLO, 2001). É encontrada em populações localizadas nas 

zonas temperadas e frias. Nessas regiões, a prevalência chega a 200 casos 

para cada 100.000 habitantes. No Brasil, a prevalência é de 

aproximadamente 15 para 100 mil habitantes (JULIEN e FERRER, 1989; 

FRAGOSO e PERTES, 2007; MACHADO et al., 2012). 

 As formas da EM são: a) recorrente-remitente - ocorrem surtos 

seguidos de variável melhora do déficit neurológico, deixando alterações 

residuais em alguns casos e recuperação total em outros; b) primariamente 

progressiva - progressiva desde o início, sem surtos bem definidos, com 

velocidade de progressão variável, podendo ocorrer estabilização e discretas 
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melhoras; c) secundariamente progressiva - inicialmente apresenta-se 

como a forma remitente-recorrente, e então há uma progressão contínua com o 

passar dos anos, com ou sem surtos, discretas remissões e estabilizações; d) 

progressiva com surtos - início progressivo com presença posterior de 

surtos bem definidos e evolução progressiva (LUBLIN e REINGOLD, 1996; 

NESSLER e BRÜCK, 2010; MACHADO et al., 2012; LUBLIN, 2014).  

 O diagnóstico da EM é fundamentalmente clínico e radiológico. Basea-

se na demonstração dos surtos clínicos e num extenso diagnóstico diferencial 

para excluir outras causas, seguindo sempre os critérios revisados de diagnóstico 

de Mcdonald (THOMPSON et al., 2017) (Anexo H). 

 As condições mais comuns de dor orofacial não-dentária são as 

Disfunções temporomandibulares (DTMs), é definida como um conjunto de 

alterações músculo-esqueléticas e neuromusculares que ocasionam 

alterações na função da articulação temporomandibular, músculos da 

mastigação e estruturas associadas. Caracteriza-se, principalmente, pela 

presença de dor, sons nas articulações e função mandibular irregular ou 

limitada. Sintomas semelhantes podem ser causados também por outros 

distúrbios orofaciais ou sistêmicos, incluindo a EM. (LERESCHE, 1997; 

SONNESEN et al., 2001; OKESON, 2006; CARLSSON et al., 2006; DE 

LEEUW, 2010; SCHIFFMAN et al., 2014; DURHAM et al., 2016).  

 Há concordância na literatura científica em relação à etiologia 

multifatorial das DTM (EGERMARK-ERIKSSON et al., 1987; CLARK, 1991; 

HUANG et al., 2002; PALLA, 2004; OKESON, 2006; CARLSSON et al., 2006). 

Fatores de risco têm sido sistematicamente estudados e os mais relatados 

são: depressão, alterações oclusais, dor em outras áreas do corpo,  bruxismo, 

onicofagia, traumas emocional e físico, microtraumas dentários, 

hipermobilidade da ATM (articulação temporomandibular), tratamentos 

odontológicos que demandam muito tempo clínico e transtorno somatoforme 

(HUANG et al., 2002; YATANI et al., 2002; PALLA, 2004; PERTES, 2005; 

HUANG e RUE, 2006; OKESON, 2006; CARLSSON et al., 2006; DE LEEUW, 

2010; DURHAM et al., 2016). 
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 Estudos epidemiológicos mostram que entre 33% a 86% da 

população apresenta pelo menos um sinal de DTM, e 16% a 59% ao menos 

um sintoma (CARLSSON e LERESCHE, 1995; MCNEILL, 1997; DE LEEUW, 

2010).  

                   O gênero feminino parece ser o mais acometido, sendo mulheres 80% 

dos pacientes que procuram por tratamento. Para explicar isso, existem hipóteses 

como alterações hormonais e a preocupação em cuidar da saúde. Mas o motivo 

deste predomínio não está claro. A DTM é mais prevalente em adultos jovens e 

atinge seu ápice entre os 20 e os 45 anos. Estudos longitudinais mostram que 

indivíduos que tinham a doença mais tarde não apresentavam os sintomas, sendo 

com isso rara em idosos (GOULET et al.,1995; LERESCHE, 1997; MCNEILL, 

1997;  PALLA, 2004; OKESON, 2006; CARLSSON et al., 2006; DURHAM et 

al., 2016).  

 Para o diagnóstico de DTM, inúmeros critérios foram criados, 

porém o método mais utilizado e considerado o mais confiável é o Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) arquitetado 

por Dworkin e LeResche em 1992. É um critério de diagnóstico em pesquisa 

de DTM, baseado na avaliação clínica, chamado de eixo I, e psicológica, eixo 

II (Anexo E). Esse Critério de diagnóstico foi modificado e passou-se a se 

chamar Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders  (DC/TMD), o 

qual ainda não foi feito a validação para a língua portuguesa (SCHIFFMAN et 

al., 2014).  

 De acordo com alguns estudos (TWEEDLE et al., 1970; SYMONS et 

al., 1993; KOVAC et al., 2005; BADEL et al., 2010; DANESH-SANI et al., 2013, 

Carvalho et a., 2018), a DTM foi diagnosticada em um número significante de 

pacientes que sofrem de EM. Não há, contudo, estudos suficientes que 

esclareçam precisamente a relação entre DTM e EM ou que comparem diferentes 

níveis de acometimento pela EM (EDSS) com os sintomas de DTM.  

               Existe a hipótese, que as alterações proprioceptivas e a ataxia 

cerebelar, próprias da EM, causem maior propensão à fadiga das estruturas 
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associadas à articulação temporomandibular (ATM) e incoordenação dos 

movimentos mandibulares. Isso poderia contribuir para o surgimento da DTM.  

                 Visto que os pacientes com EM apresentaram, em estudos dos 

próprios autores, mais sintomas e diagnóstico de DTM do que indivíduos sem 

essa doença, e que a gravidade dela, de acordo com o escore do EDSS, não foi 

proporcional aos sintomas encontrados, buscou-se correlacionar a pontuação de 

cada sistema funcional do EDSS em pacientes com DTM. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR  

 

 Entre os anos de 1920 e 1930, acreditava-se que para um bom 

funcionamento do sistema estomatognático, o posicionamento dos dentes era 

essencial. Enfatizavam-se, neste contexto, a posição da cabeça da 

mandíbula, fossa mandibular e a oclusão dos dentes. George S. Monson 

observou sinais e sintomas como dor na região da ATM, limitação e 

irregularidades dos movimentos mandibulares e sons articulares em 

indivíduos com perda da dimensão vertical e ausências dentárias. Com isso 

formavam-se assim os conceitos gnatológicos, em que colocavam o 

posicionamento dentário e das bases ósseas como fatores etiológicos 

primários da DTM (CARLSSON et al., 2006). 

 Em 1934, o trabalho clássico do otorrinolaringologista James B. 

Costen foi outro que descreveu alguns sintomas de DTM, como dor 

periauricular, zumbido, tontura e limitação dos movimentos mandibulares. O 

autor acreditava que a perda dos dentes posteriores levava a um aumento da 

pressão articular, causando o que ficou conhecida como “Síndrome de 

Costen”. Por este motivo, por muitos anos, o tratamento desses sintomas era 

baseado no restabelecimento da oclusão. 

 Em 1955, Lazlo Schwartz relatou a disfunção dos músculos 

mastigatórios e as alterações psicogênicas como fatores primários dessas 

alterações na ATM, e as anormalidades oclusais como fatores apenas 

contribuintes. Sugeriu, então, o termo “síndrome dor-disfunção da ATM”.  

 Daniel M. Laskin, em 1969, defendeu que distúrbios psicológicos 

contribuíam para o aparecimento de hábitos parafuncionais como o bruxismo e a 

onicofagia, desencadeando assim espasmos dos músculos mastigatórios, 

seguido de dor e irregularidades nos movimentos mandibulares. A partir desse 



17 

 

 

 

 

 

 

estudo, a palpação muscular foi inserida nas avaliações odontológicas e passou-

se com isso a utilizar o termo “síndrome dor-disfunção miofascial”. 

 Na década de 70, vários estudos com ênfase na epidemiologia da 

DTM foram realizados na Escandinávia e, em 1974, Helkimo elaborou um 

método para avaliação de sinais e sintomas de DTM que determinava a 

gravidade dos sintomas da DTM em três esferas: sem sintomas, médio e 

grave. E dos sinais em: sem sinais, leve, moderado e grave. E esse foi o 

primeiro modelo de estudo que visava padronizar o diagnóstico da DTM. 

 Na década de 80, a ênfase foi dada ao deslocamento do disco 

articular, em decorrência da possibilidade do uso da imagem por ressonância 

magnética. Havia condições de visualização dos tecidos moles da ATM. 

Passou-se então a se utilizar o termo “desordens craniomandibulares” (DCM), 

que é sinônimo de DTM, nomenclatura usada a partir da década de 90 até os 

dias de hoje (CARLSSON et al., 2006). 

 Em 1992, Dworkin e LeResche, idealizaram o RDC/TMD. É um 

questionário para avaliação clínica (chamado eixo I) e psicológica (chamado 

eixo II) para o diagnóstico e definição da DTM e classificação de seu subtipo 

em articular e/ou muscular (Anexo E). 

 Em 2007, um grupo liderado por De Boever, representando a 

Academia Européia de Desordens Craniomandibulares (EACD), idealizou um 

questionário de quatro perguntas para detecção de sintomas de DTM. Assim, 

o indivíduo que positivasse uma das perguntas, além de ter sintomas da 

doença, seria melhor avaliado para verificar se tinha DTM. Este instrumento 

passou a ser utilizado desde então, como um eficaz meio de triagem para 

pacientes com sintomas de DTM. 

 Embora existam muitas propostas de critérios para diagnósticos da 

DTM, ainda existem controvérsias em relação ao melhor método e a melhor 

versão a ser considerada (CARLSSON et al., 2006). Em 2014, Schiffman e 

colaboradores, fizeram algumas modificações no RDC/TMD, o qual passou-se a 
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ser chamado apenas de DC/TMD, mas que ainda não foi validado para a língua 

portuguesa. 

 A prevalência de DTM muscular é maior quando comparada aos 

outros dois tipos, articular ou combinada. Isto foi concluído no trabalho de List 

e Dworkin, em 1996, comparando 82 pacientes (64 do gênero feminino e 18 

do masculino) atendidos em centros de tratamento de DTM nos Estados 

Unidos e Suécia. Observou-se que 76% desses indivíduos tinham 

envolvimento muscular. Rauhala et al. (1999) avaliaram 25 pacientes, 

constatando que 60% destes apresentaram DTM muscular, 6% articular e 

34% combinada. 

 O plano de tratamento da DTM é traçado de acordo com o 

diagnóstico definido. As terapias mais utilizadas são: terapia cognitivo 

comportamental, termoterapia, crioterapia, aplicação de TENS (estimulação 

elétrica transcutânea), dispositivos interoclusais, agulhamento seco e 

exercícios terapêuticos. Na maior parte dos casos, quando bem 

diagnosticada, o prognóstico é considerado bom (CARLSSON et al., 2006). 

 

2.2  ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 

 Robert Carswell (1837 apud FARLOW e BONNIN, 1993) publicou 

um caso de doença neurológica compatível com quadro clínico de EM. Jean 

Cruveilhier (1838 apud FARLOW e BONNIN, 1993) associou os achados 

histopatológicos e clínicos, observando a característica intermitente da 

doença, com períodos de exacerbação e remissão. Jean-Martin Charcot 

(1870 apud COMPSTOM et al., 2006) foi quem descreveu detalhadamente as 

características clínicas e seu caráter flutuante, detalhando a desmielinização 

das fibras nervosas.  

 A EM é uma doença neurológica considerada crônica, progressiva, 

autoimune, inflamatória, degenerativa e incapacitante que atinge o sistema 

nervoso central, ocorrendo um processo de ataque à mielina que recobre os 
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axônios, induzida por células específicas do sistema imunológico, os linfócitos 

T helper tipo 1 e 17, considerada, por isso, uma doença autoimune. A 

imunidade humoral contribui também, uma vez que se observam 

imunoglobulinas no líquor desses pacientes. É uma doença heterogênea na 

sua fisiopatogenia e seus marcadores biológicos ainda não são 

completamente conhecidos (MACHADO et al., 2012). 

 A prevalência é maior em países de maior latitude como Estados 

Unidos, Canadá e países escandinavos, podendo chegar a 200 casos para 

cada 100.000 habitantes. No Brasil, a prevalência é considerada baixa, sendo 

em torno de 12 a 18 casos para 100.000 habitantes no sudeste, 10 casos por 

100.00 habitantes no nordeste, quatro a 19 no centro-oeste, e no sul entre 14 

e 27 por 100.000 habitantes (MACHADO et al., 2012). 

 O gênero feminino é o mais acometido na proporção de 2:1. Os 

indivíduos mais atingidos ficam entre 18 e 55 anos de idade, sendo dois 

terços entre 20 e 40 anos (NOSEWORTHY et al., 2000; PRYSE-PHILLIPS e 

COSTELLO, 2001; POHL et al., 2007) . Em crianças e adolescentes a 

incidência é baixa, ficando entre 2,7 a 5% em indivíduos abaixo de 16 anos 

(PATEL et al., 2009).  

 Provavelmente pela sua complexidade, as causas da EM ainda são 

desconhecidas. Existem hipóteses sobre fatores etiológicos como ambientais 

e genéticos que poderiam desencadear uma resposta autoimune. Por 

exemplo, a exposição a agentes infecciosos como o vírus Epstein-Barr, pouca 

exposição à luz solar, o que poderia estar relacionado à baixa produção de 

vitamina D, predisposição genética, e fatores relacionados à localização 

geográfica. Quanto maior a latitude maior a incidência. Mas são apenas 

hipóteses, nenhuma evidência de causa e efeito, provavelmente em 

decorrência da complexidade genética da doença (FRANKLIN e Lorene, 

2003; ASCHERIO e MUNGER, 2007; ASCHERIO et al., 2010).  

 A característica da doença é alterar a passagem do impulso 

nervoso, ocorrendo com isso manifestações clínicas em decorrência do local 

atingido pela desmielinização. As principais são: fadiga, que é uma das mais 



20 

 

 

 

 

 

 

comuns, afetando 75% dos pacientes, distúrbios cognitivos, visuais, 

depressão, disfagia, alterações esfincterianas e intestinais, disfunções 

sexuais, espasticidade, dor, ataxia, tremor, paraplegia e tetraplegia 

(MACHADO et al., 2012). 

 Algumas das manifestações clínicas de interesse em odontologia 

são: neuralgia do trigêmeo, paralisia facial, neuropatia sensorial do trigêmeo 

e DTM (KOVAC et al., 2005; BADEL et al., 2010).  

 Pela diversidade das lesões e pela sua forma heterogênea, a EM 

pode apresentar variabilidade em relação à sintomatologia e evolução clínica. 

Baseado nisso, a Sociedade Americana de Esclerose múltipla, classificou a 

doença em várias formas, sendo que uma forma pode evoluir para a outra. O 

surto é a expressão clínica de um ataque inflamatório-desmielinizante, dando 

início ou agravando os sintomas neurológicos com duração igual ou superior 

a 24 horas, na ausência de infecção ou febre. Ocorre em seguida, a 

estabilização do quadro clínico com recuperação completa ou parcial. No 

decorrer de um mês, após o início do surto, todas as alterações neurológicas 

são pertencentes ao mesmo. A progressão é o agravamento da 

sintomatologia que ocorre e se mantém em um espaço de no mínimo seis 

meses. As formas clínico-evolutivas da EM são: a) remitente- recorrente 

(surto e remissão) - essa é a mais comum envolvendo entre 80 a 90% dos 

casos iniciais. Ocorrem surtos seguidos de variável melhora do déficit 

neurológico, deixando alterações residuais em alguns casos e recuperação 

total em outros; b) primariamente progressiva - progressiva desde o início, 

sem surtos bem definidos, com velocidade variável, podendo ocorrer 

estabilização e discretas melhoras; c) secundariamente progressiva - 

inicialmente apresenta-se como a forma remitente-recorrente, para depois 

evoluir com progressão contínua, com ou sem surtos, discretas remissões e 

estabilizações; d) progressiva com surtos - início progressivo com presença 

posterior de surtos bem definidos e evolução progressiva (LUBLIN e 

REINGOLD, 1996; NOSEWHORTY et al., 2000;  NESSLER e BRÜCK, 2010; 

MACHADO et al., 2012; LUBLIN, 2014). 
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 Para avaliação do grau de acometimento neurológico dos pacientes 

com essa doença, é utilizada uma escala chamada Expanded Disability 

Status Scale (EDSS) que foi desenvolvida em 1983 por Kurtzke, a qual 

quantifica a incapacidade causada pela doença; o escore do EDSS varia de 0 

a 10, com unidades incrementais de 0,5. Quanto maior a pontuação no 

EDSS, maior a incapacidade do paciente, sendo que escores acima de 5 são 

considerados graves para realização de atividades diárias consideradas 

simples. Para se chegar ao resultado do EDSS, são avaliados os Sistemas 

Funcionais (SF): Piramidal, cerebelar, sensitivo, Troco-cerebral, funções 

esfincterianas, funções cerebrais e visuais  (Anexo F e G). 

 O diagnóstico da EM é fundamentalmente clínico e radiológico. 

Basea-se na demonstração dos surtos clínicos e num extenso diagnóstico 

diferencial para excluir outras possíveis causas (POSER et al., 1983). Com o 

advento da imagem por ressonância magnética, foram elaborados e 

apresentados em Londres por Ian McDonald (MCDONALD et al., 2001). Os 

mesmos foram revisados em 2005 por um Consenso de neurocientistas 

(POLMAN et al., 2005). Mais tarde, houve uma nova revisão, sempre no 

intuito de aumentar a sensibilidade sem no entanto perder a especificidade, 

incluindo dados do exame clínico e dos exames de imagem (POLMAN et al., 

2011). E agora recentemente, foram novamente revisados em 2017 

(THOMPSON et al., 2017). Por meio desses novos critérios, pacientes com o 

primeiro evento clínico sugestivo de EM que preenchem os critérios de 

disseminação no tempo, podem ser diagnosticados com EM remitente-recorrente, 

quando bandas oligoclonais do líquido cefalorraquidiano são detectadas. A 

sensibilidade diagnóstica desses novos critérios, com foco na disseminação no 

tempo e bandas oligoclonais, aumentam a eficácia do diagnóstico  

 O tratamento da EM é baseado na diminuição da atividade 

inflamatória e regulação do sistema imunológico. As drogas mais utilizadas 

são os corticosteróides nos momentos dos surtos, sendo a metilpredinisona 

E.V. entre 500mg a 1000mg por dia, no intervalo de três a cinco dias, a mais 

utilizada (FROHMAN et al., 2007). Os imunomoduladores são utilizados para 
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modificar a resposta imunológica, diminuindo a frequência dos surtos e a 

progressão clínica da doença. Entre os mais usados, considerados 

medicamentos de primeira linha, estão os Interferons e o Acetato de 

Glatirâmer. Mais recentemente, os anticorpos monoclonais e novas drogas orais 

têm se juntado ao arsenal terapêutico (MACHADO et al., 2012). 

 

2.3  DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 

 Poucos trabalhos que correlacionam EM com o risco de 

desenvolver DTM foram encontrados na literatura. 

 Tweedle et al. (1970), fizeram relato de um caso de um paciente de 

25 anos de idade, do gênero masculino, que por seis anos apresentava dor 

mandibular direita, dor e estalos na articulação temporomandibular e 

limitação da abertura de boca, que foi submetido à um tratamento de DTM. 

Não foi obtido êxito, pois as dores diminuíam em alguns momentos e 

pioravam em outros, mas não desapareciam. E, após períodos de latência, 

voltava com muita intensidade. Após diagnóstico de EM, observaram que a 

dor facial mais intensa e o caráter intermitente, poderia ser em decorrência 

desta doença e não da DTM. Ressaltaram a importância de uma equipe 

multidisciplinar para o tratamento desses pacientes. Esse foi o primeiro 

estudo em que foi observada a presença de DTM em paciente com EM. 

 Symons et al. (1993) avaliaram as condições de saúde bucal de 22 

pacientes caucasianos com diagnóstico de EM, de um centro de tratamento 

dessa doença em Brisbane na Austrália. Dezenove eram do gênero feminino 

e a idade variou entre 27 e 72 anos. Os pacientes selecionados foram 

avaliados por dois odontólogos ao mesmo tempo. Foi feita anamnese e como 

exame clínico para avaliação da ATM realizaram palpação da área 

preauricular e intra-meatal, e os músculos examinados foram masseter e 

temporal. Os examinadores fizeram palpação, mas não usaram nenhum 

critério padronizado de pesquisa e a força usada para palpação não foi 
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citada. Dor na ATM e nos músculos da mastigação foi relatada na anamnese 

e confirmada no exame clínico em 40,9% dos pacientes, enquanto que em 

45,4% foram observados sons articulares, e em 31,8% desconforto nos 

movimentos mandibulares. Citaram a alteração da capacidade motora e 

sensorial da região orofacial como possível fator desencadeador de DTM e 

frisaram a necessidade de mais investigações para avaliar a presença dessas 

manifestações em indivíduos com essa doença. 

 Kovac et al. (2005) ressaltaram a importância de uma equipe 

multidisciplinar no acompanhamento dos pacientes com EM, visto que ela 

atinge várias partes do corpo. Suas manifestações podem variar de uma 

doença benigna a uma doença de evolução rápida e incapacitante, 

requerendo adaptações profundas no estilo de vida dos pacientes e dos 

familiares. A região orofacial acaba sendo afetada, devido provavelmente à 

perda de coordenação muscular para a higienização oral e realização dos 

movimentos mandibulares. Os autores avaliaram as condições de higiene oral 

e a presença de sinais e sintomas de DTM em 50 pacientes com EM e 50 

indivíduos controle, todos com idade entre 20 e 60 anos, sendo 13 indivíduos 

do gênero feminino e 37 do masculino, para ambos os grupos. O diagnóstico 

de DTM foi por meio do RDC/TMD. E o da EM, por achados clínicos e 

laboratoriais citados por Poser et al. Foram atendidos no mínimo uma vez no 

hospital universitário de Rijeka, setor de neurologia, na Croácia. As condições 

de saúde bucal foram significativamente piores nos pacientes com EM. Dor 

na ATM, dor e limitação na abertura de boca foi significativamente maior no 

grupo com EM com 24% comparados a 4% do controle. Sons na articulação 

foram encontrados em 30% no grupo com EM e 10% no GC, 82% do grupo 

EM tinham pelo menos um sintoma de DTM, comparados com 24% do 

controle. Dor facial foi relatada em 54% do grupo EM e 10% do controle. A 

DTM foi diagnosticada em 44% dos pacientes com EM e apenas em 4% no 

controle. No Grupo EM, a DTM muscular foi predominante correspondendo a 

72%. Com isso, houve uma diferença estatística significativa de sinais e 

sintomas de DTM e piores condições de higiene oral em indivíduos com EM. 
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Consideraram a EM como fator de risco para desenvolvimento de distúrbios 

na ATM e músculos da mastigação. 

 Badel et al. (2010) revisaram a literatura sobre trabalhos que 

buscaram avaliar DTM em pacientes com EM e relataram um caso de um 

indivíduo do gênero feminino, de 42 anos, com diagnóstico de EM, atendido 

na Faculdade de Odontologia de Zagreb na Croácia, que foi avaliado por 

meio do RDC/TMD eixo I. Foi detectada uma DTM articular com 

deslocamento anterior de disco com redução na ATM esquerda confirmado 

por ressonância magnética. Como sinais e sintomas, ela apresentou dor na 

ATM esquerda e estalido bilateral no final da abertura de boca, sem limitação 

desta. Citaram que a DTM, deve ser considerada como possível manifestação 

orofacial em pacientes com EM. Citam a incoordenação motora, problemas 

psicológicos e maior tendência à fadiga muscular dos pacientes com EM, 

para uma maior frequência de DTM nesses indivíduos. 

 Danesh-Sani et al. (2013) pesquisaram a incidência de 

manifestações orofaciais em 500 pacientes com diagnóstico de EM do centro 

de tratamento do Departamento de Neurologia do Hospital Universitário de 

Mashhad, no Irã. A idade variou entre 11 e 69 anos, sendo 159 indivíduos do 

gênero masculino (31,8%) e 341 do gênero feminino (68,2%). As alterações 

encontradas na região orofacial foram: paralisia facial, neuralgia do trigêmeo 

e DTM, sendo esta prevalente em 58,2% do grupo pesquisado. Os sintomas 

de DTM não foram citados. O critério para diagnóstico de DTM foi o 

RDC/TMD, não foi citado o número de profissionais de odontologia envolvidos 

na avaliação. 

                     Carvalho et al. (2018), estudaram a prevalência de sintomas e 

de diagnóstico de DTM em 60 pacientes com EM na forma remitente-

recorrente e 60 indivíduos como controle, todos com idade entre 21 e 79 

anos, sendo o gênero feminino correspondendo à 75% da amostra, para 

ambos os grupos. O estudo ocorreu no ambulatório de neurologia do hospital 

universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense em Niterói -

RJ. Para avaliação da DTM foi utilizado o RDC/TMD e o EACD, exame esse 
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realizado por um dentista especialista em DTM. A EM foi diagnosticada 

segundo os critérios de Mcdonald revisados em 2010, por dois neurologistas 

responsáveis pelo ambulatório, e a escala EDSS foi utilizada para 

correlacionar o acometimento causado pela doença e a presença de DTM. 

Sintomas de DTM foram observados em 61,7% do grupo EM e apenas em 

18,3% no GC, sintomas prevalentes foram: dor durante os movimentos 

mandibulares (11,7%), dor na face, têmporas, ATM ou maxila (45%), 

travamento de boca (15%) e dor de cabeça (48,3%). Em se tratando de  

diagnóstico de DTM, o  resultado encontrado foi 36,7% do grupo EM e 3,3% 

no controle. A DTM muscular foi diagnosticada em 54,5% dos pacientes do 

grupo EM. A gravidade da EM, não foi proporcional à DTM diagnosticada 

nesse grupo. Para melhor entendimento da DTM em pacientes com EM mais 

estudos serão necessários, e uma maior atenção deve ser dada à esses 

pacientes por uma equipe multidisciplinar. 
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3  OBJETIVOS 

 

Primário 

 

Correlacionar o escore de cada sistema funcional do EDSS de 

pacientes com Esclerose múltipla com a presença de sintomas e diagnóstico de 

Disfunção temporomandibular. 

 

Secundário 

 

Avaliar tempo da doença EM desde o diagnóstico, gênero e idade 

como preditoras de sintomas de DTM. 
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4  MÉTODOS 

 

 Este foi um estudo observacional, transversal, controlado e aberto de 

pacientes com EM desde seu diagnóstico, para avaliar a prevalência de DTM e 

seus sintomas em pacientes consecutivos atendidos no Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF) entre janeiro de 

2016 e janeiro de 2018. 

 

4.1  POPULAÇÃO 

 

                 O tamanho da amostra não foi calculado com base estatística. Trata-se 

de uma amostra de conveniência, de acordo com o atendimento realizado no 

ambulatório de neurologia do HUAP-UFF (Anexo B). Com uma amostra total de 

30 indivíduos. 

 Foram avaliados 75 pacientes com EM, e selecionados para o estudo, 

apenas os pacientes que tiveram diagnóstico de DTM. 

 

4.1.1  Critério de Inclusão do Grupo com EM e DTM 

 

a) Pacientes diagnosticados por meio de critérios de McDonald, revisados por 

Thompson et al., em 2017 (Anexo H), na forma remitente-recorrente, com idade 

entre 18 e 85 anos, de ambos os gêneros, com qualquer Expanded Disability 

Status Scale (EDSS), que estivessem sob tratamento médico regular no 

ambulatório de neurologia do HUAP-UFF e que foram diagnosticados com DTM 

de acordo com o Research Diagnostic Criteria/Temporomandibular Disorders 

(RDC/TMD); 

b) Pacientes que estivessem de acordo com o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo A). 
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  Foram excluídos, indivíduos que não foram diagnosticados com 

DTM, os que se recusaram a assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido e os que não tiveram cognição adequada para participar da 

pesquisa. 

 

4.2  COLETA DE DADOS 

 

 A pesquisa foi realizada em uma sessão individual, na qual foi 

empregada uma ficha para anotação dos dados demográficos dos indivíduos. 

Os dados relativos à EM e o acometimento neurológico pela escala EDSS e 

seus Sistemas funcionais (Anexo C, F e G), desenvolvida por Kurtzke em 

1983, foram avaliados por pelo menos dois neurologistas responsáveis pelo 

ambulatório. (MACHADO et al., 2012). 

 Para identificação dos sintomas de DTM, foi empregado o 

questionário da European Academy Craniomandibular Disorders (EACD) (DE 

BOEVER et al., 2007) (Anexo D). 

 Para Diagnóstico da DTM e classificação dos seus subtipos, 

muscular e articular, foi aplicado o Research Diagnostic 

Criteria/Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) eixo I (Anexo E) 

questionário de avaliação clínica padronizado para diagnosticar DTM. 

 A aplicação dos questionários foi conduzida, exclusivamente, pelo 

responsável da pesquisa. 

 

4.3  METODOLOGIA ESTATÍSTICA 

 

 Os dados dos pacientes foram trabalhados inicialmente em planilhas 

do software Excel e posteriormente enviados para o tratamento estatístico, onde 

as variáveis “EDSS”, “tempo” e “idade” foram avaliadas de forma contínua e não-

normal e o “Subtipo de DTM”, “gênero”, “EACD” e os “sistemas funcionais” 
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utilizados como variáveis categorizadas. Testes de Kruskal e Mann-Whitney foram 

utilizados para verificar diferenças nas medianas dos subtipos de DTM, gênero 

(masculino e feminino) e EACD (Não e Sim). A correlação de Spearman foi 

utilizada para testar a relação entre as variáveis contínuas. As relações 

significativas entre variáveis contínuas foram ajustadas com modelo linear simples 

para obtenção da reta. O teste de qui-quadrado de Fisher foi usado para testar a 

relação entre as variáveis categóricas do banco. As análises estatísticas foram 

realizadas no programa R Studio. Foi utilizado como valor de significância 

estatística p<0,05, ou seja, grau de confiabilidade de 95%. 

 

4.4  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 O projeto de pesquisa deste trabalho foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, 

sendo aprovado sob o protocolo de nº CAAE 01592512.5.0000.5243. Todos os 

sujeitos da pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo A). 
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5  RESULTADOS 

 

5.1 Estatísticas gerais 

 

       Foram avaliados um total de 30 indivíduos com diagnóstico de 

esclerose múltipla (EM) remitente-recorrente e Disfunção temporomandibular 

(DTM). A idade média dos participantes foi de 46 anos, sendo 25 a idade do mais 

jovem e 81 o maior valor de idade (Tab. 1). A maioria dos participantes encontra-

se entre os 30 e 50 anos (Fig. 1). O tempo médio de doença desde o diagnóstico 

foi de 8 anos, sendo o mínimo 1 e o máximo 38 anos. 

Tabela 1. Características demográficas da amostra. 

 EDSS Idade(anos) Tempo de 
doença(anos) 

Média 2,81 46 8 
Mediana 2,25 46 9,5 
Mínimo 0,00 25 1 
Máximo 6,50 81 38 
1º quartil 
(25%) 

1,12 36,25 4 

3º quartil 
(75%) 

3,37 51,50 12 

 

Figura 1. Histograma de frequência das variáveis EDSS, Idade e Tempo de 

doença (anos).
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O nível de acometimento da EM avaliado por meio da escala Expanded 

Disability Status Scale (EDSS) mostrou valores que variaram entre zero e 6,5, 

com média de 2,81. A maior parte dos pacientes apresentou valores até 3 de 

score de EDSS. 

As mulheres foram mais frequentes no estudo que os homens, com 26 

(86,6%) participantes contra 4 (13,3%). (Fig.2) 

Figura 2. Distribuição dos participantes do estudo de acordo com o gênero. 

 

5.2 Tempo de doença, idade e gênero como preditoras de sintomas de DTM  

         Avaliou-se o efeito do tempo de doença EM , a idade e gênero dos 

pacientes em relação aos sintomas de DTM.  

                   Os sintomas observados foram: dor durante os movimentos 

mandibulares, em 20% dos pacientes; oitenta por cento apresentaram-se com dor 

na face, têmporas, ATM ou maxila; travamento de boca fechado em 23,3%; e 

76,7% com dores de cabeça.  

              Considerando a relação com os valores do escore EDSS, o teste de 

correlação de Spearman mostra que há uma correlação positiva de 27% 

(RHO=0,27) entre o tempo de doença e o escore EDSS apresentado pelos 

pacientes, mas sem significância estatística (p= 0,13) (Tabela 2).  
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Tabela 2. Resultados dos testes de Correlaçao de Spearman entre EDSS e 

as variáveis Tempo e Idade. 

Variável RHO p-
valor 

Tempo 0,27 0,13 
Idade 0,42 0,02 

 

    Considerando a relação entre a idade e os valores do escore EDSS, o 

teste de correlação de Spearman mostrou que quanto maior a idade, maior 

probabilidade do EDSS estar aumentado (p-valor= 0,02 ou p<0,05).  

    Considerando as três variáveis analisadas juntamente, percebe-se por 

meio do gráfico em 3D, que sendo o EDSS o eixo Z, a idade o eixo Y, e tempo de 

doença o eixo X, os maiores valores de EDSS estão ligados a maiores valores de 

Y, enquanto a mesma relação não pode ser visualizada entre Z e X, o tempo de 

doença (Fig. 3). 

Figura 3. Relação gráfica entre o escore EDSS (eixo Z) e as variáveis idade 

(eixo Y) e tempo de doença (eixo X).
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     Levando em conta a relação do escore EDSS com o gênero, o boxplot 

da figura 4 mostra que há uma diferença entre os valores de EDSS para homens 

e mulheres. Tal diferença foi confirmada pelo teste de Mann Whitney, mostrando 

que há uma diferença significativa entre a média dos valores de EDSS para 

homens e mulheres (p=0,04 ou p<0,5). Os pacientes do gênero masculino, 

apresentaram um valor médio de EDSS de 4,62 com mediana igual a 5, enquanto 

os do gênero feminino, apresentaram um valor menor de 2,53 e mediana de 2,0 

(tabela 3). 

Figura 4. Relação entre o gênero e os escores EDSS.  

 

 

Tabela 3. Valores médios, mediana e desvio padrão do escore EDSS para o 

gênero. 
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                 Avaliando diretamente os sintomas de DTM, em relação ao tempo de 

doença, idade e gênero. Observou-se na tabela 4, pela ODR ajustada, que os 

pacientes do gênero masculino tiveram 9% maior  probabilidade em ter o sintoma 

de DTM, “Dor durante os movimentos mandibulares”, em relação ao feminino. Em 

relação à idade, a cada ano de vida do paciente, a probabilidade em apresentar 

esse sintoma foi de 1% e ao tempo de doença, desde seu diagnóstico, foi de 8%, 

sem significância estatística. 

    Tabela 4. Dor Durante os movimentos mandibulares, relacionada ao gênero, 

idade e tempo de doença. 

Dor durante os 

movimentos mandibulares 
OR Bruta I.C. 95% p-valor 

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 1,40 0,12-16,45 0,79 

    

Idade (anos) 1,02 0,95-1,09 0,55 

    

Tempo de EM (anos) 1,08 0,97-1,20 0,16 

    

 OR ajustado I.C. 95% p-valor 

    

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 1,09 0,08-15,4 0,95 

    

Idade (anos) 1,01 0,94-1,09 0,72 

    

Tempo de EM (anos) 1,08 0,96-1,21 0,2 
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                 Considerando o sintoma “Dor na face, têmporas, ATM ou maxila”. 

Observou-se na tabela 5, pela ODR ajustada, que os pacientes do gênero 

feminino tiveram 85 % maior susceptibilidade em ter esse sintoma, em relação ao 

masculino. Em relação à idade, a cada ano de vida do paciente, a probabilidade 

em apresentar esse sintoma foi reduzida em 1%, e ao tempo de doença, foi 

aumentada em 2%, sem significância estatística. 

 

    Tabela 5. Dor na face, têmporas, ATM ou maxilas, relacionada ao gênero, 

idade e tempo de doença. 

Dor na face, têmporas, 

ATM ou maxila 
OR Bruta I.C. 95% p-valor 

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 0,18 0,02-1,69 0,13 

    

Idade (anos) 1,01 0,93-1,08 0,89 

    

Tempo de EM (anos) 0,99 0,89-1,11 0,92 

    

 OR ajustado I.C. 95% p-valor 

    

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 0,15 0,01-1,82  

    

Idade (anos) 0,99 0,92-1,07 0,85 

    

Tempo de EM (anos) 1,02 0,89-1,18 0,76 
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                 Avaliando o sintoma “Limitação dos movimentos mandibulares”. 

Observou-se na tabela 6, pela ODR ajustada, que os pacientes do gênero 

feminino tiveram 5 % maior probabilidade em ter esse sintoma, em relação ao 

masculino. Em relação à idade, a cada ano de vida do paciente, a probabilidade 

em apresentar esse sintoma foi reduzida em 5% e ao tempo de doença, foi 

reduzida também em 3%, sem significância estatística. 

 

    Tabela 6. Limitação dos movimentos mandibulares, relacionada ao gênero,  

idade e tempo de doença. 

 

Limitação dos movimentos 

mandibulares 

OR Bruta I.C. 95% p-valor 

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 1,11 0,09-12,75 0,93 

    

Idade (anos) 0,95 0,87-1,03 0,95 

    

Tempo de EM (anos) 0,97 0,86-1,09 0,64 

    

 OR ajustado I.C. 95% p-valor 

    

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 0,95 0,86-1,13 0,99 

    

Idade (anos) 0,95 0,87-1,04 0,25 

    

Tempo de EM (anos) 0,98 0,86-1,13 0,95 
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               Considerando o sintoma “Dor de cabeça”, observou-se na tabela 7, pela 

ODR ajustada, que os pacientes do gênero feminino, tiveram 87 % maior 

susceptibilidade em ter esse sintoma, em relação ao masculino. Relacionando à 

idade, a cada ano de vida do paciente, a probabilidade em apresentar esse 

sintoma foi reduzida em 8%, e ao tempo de doença, foi aumentada em 27%, sem 

significância estatística. 

 

Tabela 7. Dor de cabeça, relacionada ao gênero, idade e tempo de doença. 

Dor de cabeça OR Bruta I.C. 95% p-valor 

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 0,90 0,78-10,33 0,93 

    

Idade (anos) 0,95 0,89-1,02 0,17 

    

Tempo de EM (anos) 1,14 0,95-1,36 0,18 

    

 OR ajustado I.C. 95% p-valor 

    

Gênero    

   Feminino 1,00   

   Masculino 0,13 0,01-3,86 0,24 

    

Idade (anos) 0,92 0,85-1,01 0,06 

    

Tempo de EM (anos) 1,27 0,96-1,70 0,09 
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5.3 Relação entre os escores dos Sistemas Funcionais e DTM 

 

       Os escores nos sistemas funcionais (SF) foram avaliados em 

relação à susceptibilidade do paciente em apresentar DTM. Considerou-se os 

seguintes sistemas: Piramidal (P); Sensitivo (S); Cerebelar (C); Visual (V); 

Funções esfincterianas (FE); Funções cerebrais (FC) e Tronco-cerebral (T). 

Dentre todas as combinações de escores para os sistemas funcionais (24 no 

total), a mais frequente foi o P=1 (Sistema Piramidal = escore 1). Todos as 

outras combinações apareceram somente uma vez, ou duas no máximo, 

entre os 30 participantes do estudo (Fig. 5). 

 

Figura 5. Frequência das combinações dos escores para os sistemas 

funcionais.  

 

        A tabela 8 mostra o quantitativo de pacientes e seus respectivos 

escores atingidos. Para o sistema Piramidal, a maioria dos pacientes ficou com o 

escore 1 (14 ou 46,6%). Para os outros sistemas funcionais, a maioria dos 

pacientes apresentou o escore de valor 0. Nota-se que para o sistema funcional 

Cerebelar (C), um quantitativo maior de pacientes atingem escores mais 

elevados, sendo que oito apresentam o escore 2 e cinco apresentam o escore 5. 

Da mesma forma, quatro pacientes atingem um escore mais alto no sistema 

0 P=1 P=1;C=1;S=2 P=1;FC=2 P=1;V=2;C=2;S=1;FE=1 P=2;V=1;C=2 P=4; V=3; C=3; FE=2 S=1;C=2 T=2;C=2;V=2
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piramidal. Quando se testou a relação entre cada sistema funcional com o 

diagnóstico de DTM por meio do teste do qui-quadrado, percebeu-se ausência de 

significância estatística. Entretanto, a variável C (sistema funcional Cerebelar) 

apresentou valores de p muito próximos da significância estatística (p=0,07).  

 

Tabela 8. Número de pacientes e os respectivos escores apresentados para 

cada SF. 

Scores P S FC V C FE T 

0 6 (20%) 16 
(53,3%) 

26 
(86,6%) 

22 
(73,3%) 

16 
(53,3%) 

23 
(76,6%) 

26 
(86,6%) 

1 14 
(46,6%) 

8 (26,6%) 2 (6,6%) 3 (10%) 1 (3,3%) 3 (10%)  

2 5 (16,6%) 4 (13,3%) 2 (6,6%) 3 (10%) 8 (26,6%) 3 (10%) 3 (10%) 
3 1 (3,3%) 1 (3,3%)  2 (6,6%) 5 (16,6%)   
4 4 (13,3%) 1 (3,3%)     1 (3,3%) 
p-
valor* 

0,94 0,59 0,22 0,84 0,07 0,08 0,64 

*p-valor do teste do qui-quadrado. (P=Piramidal;  S=SENSITIVO; FC=Funções 

Cerebrais;  V=Visual; C=Cerebelar; FE=Funções Esfincterianas; T=Tronco.)  

       Quando se observa separadamente cada sistema funcional e sua 

relação com os sintomas de DTM (tabelas 9 e 10), verificou-se não haver 

diferença estatística significativa. O sintoma  que mais aproximou foi “Dor de 

cabeça”, na função sensitiva (P=0,052).    

 

Tabela 9. Associação entre sistemas funcionais (P,C,T,S) e sintomas de DTM 

 

Variáveis 

Sintomas de DTM 

Dor durante os 

movimentos 

mandibulares 

Dor na face, 

têmporas, ATM ou 

maxila 

Limitação dos 

movimentos 

mandibulares 

Dor de cabeça 

 

N % p-
valor 

n % p-
valor 

N % p-
valor 

n % p-
valor 

Funções              
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Piramidais 
(n=24) 

  0,631   0,124   1,000   0,442 

1 4 30,8  10 76,9  4 30,8  12 92,3  

2 - -  5 100,0  1 20,0  4 80,0  

3 - -  - -  - -  1 100,0  

4 1 25,0  2 50,0  1 25,0  3 75,0  

Total 5 21,7  17 73,6  6 26,1  20 87,0  

             

Cerebelares 
(n=14) 

  0,253   0,301   0,242   1,000 

1 - -  - -  1 100,0  1 100,0  

2 - -  7 87,5  1 12,5  5 62,5  

3 2 40,0  3 60,0  1 20,0  4 80,0  

Total 2 14,3  10 71,4  3 21,4  10 71,4  

             

Tronco (n=4)   -   1,000   -   1,000 

1 - -  2 66,7  - -  1 33,3  

2 - -  - -  - -  1 100,0  

3 - -  1 100,0  - -  1 100,0  

Total - -  3 60,0  - -  3 60,0  

             

Sensitivas 
(n=16) 

  0,625   0,464   0,843   0,052 

1 1 10,0  9 90,0  5 50,0  9 90,0  

2 1 25,0  2 50,0  1 25,0  3 75,0  

3 - -  1 100,0  - -  - -  

4 - -  1 100,0  - -  - -  

Total 2 12,5  13 81,3  6 37,5  12 75,0  
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Tabela 10. Associação entre sistemas funcionais (V,FE,FC) e sintomas de DTM 

 

 

 

 

Variáveis 

Sintomas de DTM 

Dor durante os 

movimentos 

mandibulares 

Dor na face, 

têmporas, ATM ou 

maxila 

Limitação dos 

movimentos 

mandibulares 

Dor de cabeça 

 

n % p-

valor 

n % p-

valor 

n % p-

valor 

n % p-

valor 

Funções              

Visuais (n=8)   0,250   0,679   1,000   0,679 

1 - -  2 66,7  1 33,3  3 100,0  

2 - -  3 100,0  1 33,3  2 66,7  

3 1 50,0  1 50,0  - -  1 50,0  

Total       2 25,0  6 75,0  

             

Esfincteriana 

(n=6) 

  0,429   0,486   0,429   1,000 

1 - -  3 75,0  2 50,0  4 100,0  

2 1 33,3  1 33,3  - -  2 66,7  

Total 1 14,3  4 57,1  2 28,6  6 85,7  

             

Cerebrais 

(n=4) 

  -   -   1,000   1,000 

1 - -  3 100,0  1 33,3  2 66,7  

2 - -  2 100,0  - -  1 50,0  

Total - -  5 100,0  5 100,0  3 60,0  
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5.4- Subtipos de DTM e Sistemas funcionais 

 

      Dentre as disfunções temporomandibulares dos pacientes deste 
estudo, o subtipo muscular (DTM M) foi a mais frequente, com 17 pacientes, 
seguida pela Disfunção temporomandibular subtipo muscular/articular (DTM 
M/A) com 10 pacientes e a Disfunção temporomandibular subtipo articular 
(DTM A) com apenas 3 pacientes (Fig. 6).  

 

Figura 6. Frequência dos pacientes com DTM subtipo articular (DTM A), 

muscular (DTM M) e muscular/articular (DTM M/A). 

 

               Quando se observa separadamente cada sistema funcional e sua 

relação com os subtipos de DTM, verificou-se que os maiores valores da mediana 

dos escores quantificados, estão ligados ao sistema cerebelar, principalmente 

para o subtipo muscular (Fig. 7). Os boxplots são compostos pela caixa central 

que contem a linha da mediana, o primeiro e o terceiro quartil; e os valores 

mínimos e máximos nas extremidades das retas, além dos valores discrepantes 

utilizados com circunferências. Para alguns sistemas, observou-se que alguns 

pacientes apresentaram valores de escore igual a 4, mas que influenciaram pouco 

a construção dos boxplots, por serem valores com frequência baixa. Sistemas 

como FC e T, a maioria dos valores de escores foram zero. 
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Figura 7: Boxplots das frequências de escores de acordo com o subtipo de   

DTM.
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6  DISCUSSÃO 

 

 O grupo avaliado no presente estudo, teve média de idade de 

aproximadamente 46 anos, sendo o gênero feminino representando 86,6% da 

amostra. A DTM muscular foi diagnosticada em 17 pacientes (56,7%), DTM 

muscular e articular em 10 pacientes (33,3%) e DTM articular em 3 pacientes 

(10%). A DTM muscular foi presente em todos os homens da amostra e em 

50% das mulheres. Os valores de EDSS, variaram entre 0 e 6,5. Foi 

observado um EDSS maior  em pacientes mais idosos e do gênero 

masculino. Observou-se maiores valores no sistema cerebelar, em uma 

relação com o diagnóstico de DTM, principalmente para a DTM muscular. 

Esse sistema, apresentou valores próximos da significância estatística. 

Quando se observou separadamente cada sistema funcional e sua relação com 

os sintomas de DTM, verificou-se não haver diferença estatística significativa, o 

sintoma  que mais aproximou foi “Dor de cabeça”, na função sensitiva.   

 Segundo a literatura (SYMONS et al. 1993; NOSEWORTHY et al., 

2000; PRYSE-PHILLIPS e COSTELLO, 2001; KOVAC et al. 2005; POHL et al., 

2007; DANESH-SANI et al., 2013, CARVALHO et al., 2018), tanto a EM quanto a 

DTM ocorrem com mais frequência em indivíduos adultos jovens e têm predileção 

pelo gênero feminino. 

 Symons et al. (1993) avaliaram 22 pacientes com EM por meio de 

anamnese e exame clínico, além de ser um grupo reduzido de pacientes não 

houve GC. Já, Kovac et al. (2005), avaliaram um grupo maior com 50 

pacientes com EM e 50 como GC. Tanto o estudo de Tweedle et al. (1970) 

quanto o de Badel et al. (2010) relataram apenas um caso cada. Ambos 

estudos não têm robustez metodológica para confirmar ou excluir a relação 

DTM e EM. Danesh-Sani et al. (2013) não compararam os pacientes com um 

GC, porém conseguiram estudar um número considerável de 500 pacientes 

com EM. Carvalho et al. (2018), avaliaram 60 individuos com EM e 60 como 

grupo controle. O presente estudo foi com um número menor de indivíduos 

(30 pacientes com EM e DTM), se comparado ao de Danesh-Sani et al. 

V 



45 

 

 

 

 

 

 

(2013) e ao anterior de Carvalho et al. (2018), pois foi um estudo de 

pacientes com EM e com diagnóstico de DTM, isso pode ser explicado pela 

dificuldade em encontrar pacientes com essa doença no Brasil, visto que sua 

prevalência é muito baixa, se compararmos com a de países do hemisfério 

norte. 

 Na literatura encontrada sobre este tema, a metodologia foi variada, 

de acordo com o observado na tabela 11. 

 Tweedle et al. (1970) fizeram relato de caso com avaliação por 

tomada da história e exame clínico com palpação. Badel et al. (2010), 

relataram apenas um caso também, utilizando para diagnóstico o RDC/TMD. 

Symons et al. (1993) utilizaram anamnese seguida de palpação da ATM e 

músculos da mastigação para diagnóstico da DTM, mas não utilizaram 

nenhum critério validado para o diagnóstico. Kovac et al. (2005) e Danesh-

Sani et al. (2013) avaliaram os indivíduos por meio do RDC/TMD, o qual é 

validado para o diagnóstico da DTM. No estudo anterior a esse, realizado por 

Carvalho et al. (2018) além do RDC/TMD para diagnosticar DTM, foi utilizado 

também o questionário da EACD, padronizado para avaliação de sintomas de 

DTM e a escala EDSS, que mede a incapacidade causada pela EM. No 

presente estudo além dos métodos anteriores de avaliação, foram incluídos 

as pontuações dos Sistemas funcionais separadamente. Esses, porém, não 

foram citados em nenhum outro estudo.  

Tabela 11 - Metodologia utilizada pelos autores pesquisados 

Autores Ano n - Grupo 

EM 

n - GC Critérios de avaliação Escala 

EDSS 

 
Sistema  

Funcional 

RDC EACD Relato Anamnese e 
exame 
clínico 

 

Tweedle et al. 1970 1 -   x   
 

Symons et al. 1993 22 -    x  
 

Kovac et al. 2005 50 50 X     
 

Badel et al. 2010 1 -   x   
 

Danesh-Sani et al. 2013 500 - X     
 

Carvalho et al. 2018 60      60 X x   X 
 

Carvalho et al. 2019 30 - X x   X 
 

X 
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 Em relação aos sintomas encontrados, foi observado no presente 

estudo, dor durante os movimentos mandibulares em 20% dos pacientes, 

maior se comparado ao de Carvalho et al. (2018), em que encontraram em 

11,7% dos pacientes. Enquanto no de Symons et al. (1993), 31,8 % dos 

pacientes apresentaram esses sintomas. Já Kovac et al. (2005) observaram 

em 22% dos pacientes com EM. O estudo de Danesh-Sani et al. (2013) não 

relatou quais os sintomas de DTM foram encontrados. 

 Dor na face, têmporas, ATM ou maxila, representou 80% da 

amostra. Achados maiores que os encontrados no estudo anterior de 

Carvalho et al. (2018), em que 45% dos pacientes tiveram esses sintomas, 

esse se aproximou dos trabalhos de Symons et al. (1993), em que 40,9% dos 

pacientes com EM tinham dor na ATM e músculos da face, e do de Kovac et 

al. (2005), em que 54% tinham dor facial e na ATM. 

 Nesse estudo, o travamento de boca fechada foi relatado em 

23,3%. Este resultado se assemelha ao de Kovac et al. (2005), que 

encontraram esse sintoma em 22% dos pacientes com EM. E um pouco 

menos, 15% foi encontrado nos estudos de Carvalho et al. (2018). 

                 E dor de cabeça, no presente estudo, foi observado em 76,7% dos 

pacientes, maior que no de Carvalho et al. (2018) em que 48,3% tiveram esse 

sintoma. 

  O estudo de Carvalho et al. (2018), foi o único que relacionou o 

nível de acometimento da EM (EDSS) com a presença de DTM. Observaram 

que quanto maior o EDSS, menor a prevalência de DTM. Buscou-se nesse 

atual estudo, incluir os escores dos sistemas funcionais. Foi suposto 

inicialmente, que pacientes com escores elevados nos sistemas funcionais 

cerebelar e sensitivo (por comprometimento da propriocepção consciente) 

teriam maior risco de apresentarem DTM. Constatou-se com os resultados, 

que os pacientes tiveram escores mais elevados no SF Cerebelar,  com isso, 

essa variável C apresentou valores de p muito próximos da significância 

estatística (p=0,07), a qual pode se justificar pelo pequeno “N” da amostra. 

Isso pode ser explicado, pelo fato do cerebelo e suas vias, serem os 
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responsáveis pela coordenação muscular (harmonia entre os diversos 

músculos envolvidos em determinado movimento). A descoordenação que se 

origina da disfunção cerebelar, pode levar ao desequilíbrio na dinâmica de 

contração e relaxamento, o que poderia contribuir para o aparecimento da 

DTM. Como avaliação final, observou-se que pacientes do gênero feminino, 

têm maiores chances de desenvolverem DTM. Quanto maior a idade, menos 

sintomas de DTM, e quanto maior o tempo de EM, maior a possibilidade de 

surgimento de DTM. Porém, sem significância estatística, deveu-se 

provavelmente ao tamanho reduzido da amostra.  

 As limitações deste estudo, foram o tamanho da amostra e a falta de 

acompanhamento longitudinal, por ser um estudo transversal. 
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7  CONCLUSÕES 

 

a) Quando se observa separadamente cada sistema funcional e sua relação com 

os sintomas de DTM, verificou-se não haver diferença estatística significativa. O 

sintoma que mais aproximou-se da significância foi “Dor de cabeça”, na função 

sensitiva (P=0,052). O sistema funcional Cerebelar, apresentou valores 

próximos da significância estatística, quando relacionado com o diagnóstico 

de DTM.  

b) Houve maior incidência de sintomas de DTM em pacientes do gênero 

feminino; 

     Quanto maior a idade, menor foram os sintomas. 

      E quanto maior o tempo de doença, maiores foram os sintomas de DTM 

observados. 

 

Perspectivas Futuras 

 

 A ampliação da amostra poderá trazer mais robustez aos achados 

encontrados. 

 E a inclusão de outros grupos como: pacientes com a forma 

primariamente progressiva ou secundariamente progressiva, possivelmente 

permitirão conclusões importantes sobre o tema. 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prevalência de DTM em pacientes com Esclerose Múltipla 

Pesquisador: Lucas Senra Corrêa Carvalho 

 Ambulatório de Neurologia - Hospital Universitário Antônio Pedro -Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (24) 2225 0438- (24) 8182-2209 - (24) 2271-1993 

Nome do voluntário: ....................................................................................................................................... 

Idade: .................... anos                       R.G. ........................................................... 

Responsável legal (quando for o caso) ....................................................................................................... 

R.G. Responsável legal: .......................................................................................... 

             O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Prevalência de Disfunção 
temporomandibular em pacientes com Esclerose Múltipla, de responsabilidade do pesquisador Lucas Senra 
Corrêa Carvalho.  

       Estou estudando sobre a Prevalência de distúrbios na articulação temporomandibular em pessoas com 
Esclerose múltipla. Quero obter maior conhecimento sobre o assunto e poder auxiliar a comunidade científica 
a diagnosticar de forma precoce problemas nessa articulação em pessoas com essa doença. Avaliarei a 
presença de sinais e sintomas de disfunção na articulação temporomandibular, em pessoas com Esclerose 
múltipla e pessoas sem quaisquer alterações neurológicas, para avaliar se indivíduos com essa doença têm 
maior probabilidade a desenvolver problemas na articulação temporomandibular do que indivíduos normais.   

    Se o (a) senhor (a) quiser participar da pesquisa que será minha Tese de Doutorado, fará um exame 
clínico, uma única vez, com hora agendada e responderá a um questionário (algumas perguntas) sobre sua 
saúde bucal, e será feito exame clínico dos músculos da mastigação e da articulação temporomandibular. 
Não será preciso fazer qualquer tipo de anestesia ou exames dolorosos. Informarei o (a) senhor (a) sobre o 
estado dessas articulações, sem que o (a) senhor (a) tenha qualquer despesa. 

       A sua participação não é obrigatória, mas se o (a) senhor (a) resolver participar, seu nome, ou qualquer 
outra identificação, não aparecerá na pesquisa. Apenas suas informações e os seus dados, que constam da 
sua ficha odontológica e neurológica, serão usados. 

      Terminada a pesquisa, os resultados, que são de minha inteira responsabilidade, estarão à sua 
disposição. Também estou à sua disposição para esclarecer dúvidas sobre este trabalho. 

      Se o (a) senhor (a) quiser participar, ou tiver qualquer dúvida sobre essa pesquisa, estou à disposição: 

Lucas Senra Corrêa Carvalho – Tel.: (24) 2225-0438 / 2271-1993 / 8182-2209 

Eu, ........................................................................, RG nº ........................................... declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, .........................................................................., RG nº ................................................, responsável legal 
por ........................................................................., RG nº ............................................., declaro ter sido 
informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de___________  

................................................................................... 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

................................................................................... 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

................................................................................... 

Testemunha 

................................................................................... 

Testemunha 
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ANEXO B - Declaração de Concordância da Instituição 
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ANEXO C - Dados Demográficos e Informações Colhidas no Prontuário de 

Exame Neurológico 

 

 

 

 

 

 

 

Informações do prontuário de exame neurológico 

Histórico da 
Doença atual e 

exame 
neurológico 

 

 

 

 

Sistemas 
Funcionais 

Piramidal:         Cerebelar: 

Tronco: Funções esfincterianas: 

Sensitivo: Funções cerebrais: 

 
Visual: 

EDSS  

Queixas atuais  

Diagnóstico 
secundário 

 

Medicação  

 

Data de atendimento:____________E-mail:_____________________Prontuário:____________ 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Gênero:_______Data de nascimento:__________________Idade:_________Raça:_____________ 

Endereço:________________________________________________________________________ 

Bairro:________________Cidade:_______________________CEP:______________________ 

RG:__________________Telefone:_____________________________________________ 

Profissão:_______________________Escolaridade:______________Estado civil:_____________ 

Nacionalidade: _______________________Naturalidade:______________________________ 

Filiação:_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO D – Questionário da EACD para Avaliação de Sintomas de DTM 

 

1. Você tem dor quando abre a boca, ou quando mastiga, uma vez por semana ou 

mais?  

2. Você tem dor na face, têmporas, articulação temporomandibular ou maxilas, 

uma vez por semana ou mais?  

3. Você já teve a mandíbula “presa” ou “travada” de forma que não pudesse abrir 

completamente sua boca? 

4. Você tem dores na cabeça, mais do que uma vez na semana? 
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                      ANEXO E - Questionário - RDC/TMD 

I – Identificação do paciente 

Nome: ................................................................................................................... 

Data de atendimento: ......... / ......... / ......... E-mail: ............................................... 

Endereço: ............................................................................................................... 

Bairro: ......................... Cidade: ................................ CEP: ................................... 

Telefone: ............................................................. 

Data de nasc: ......... / ......... / ......... Idade: ........... Gênero: .................................. 

Raça: .................................................. 

Nacionalidade: ..........................................  Naturalidade: .................................... 

Escolaridade: .............................................. 

Filiação: ................................................................................................................. 

Responsável: .........................................................................................................  

Queixa Principal: .................................................................................................... 

1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo ou ambos os lados?(Se o 

paciente indicar dor na linha média circule ambos). 
  0 Nenhum 

1 Direito 

2 Esquerdo 

3 Ambos 

 2. Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor? 

Direito Esquerdo 

Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Articulação 1 Articulação 1 

Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3 Ambos 3 

(Examinador apalpa a área apontada pelo paciente, caso não esteja claro se é dor muscular ou articular, 
pressione levemente para identificar corretamente a região anatômica). 

3. Padrão de Abertura (Por favor, posicione sua boca o mais confortável possível com seus dentes 

tocando levemente, agora eu gostaria que você abrisse sua boca o máximo que puder, mesmo que sinta 
um pouco de dor). 

Reto       0 
Desvio lateral direito (não corrigido)   1 
Desvio lateral direito corrigido (“S”)   2 
Desvio lateral esquerdo (não corrigido)  3 
Desvio lateral esquerdo corrigido (“S”)  4 
Outro       5 
Tipo _____________________ 

(especifique) 
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4. Extensão de movimento vertical. Dentes: superior (          ) e  inferior (          ). 

a. Abertura sem auxílio sem dor __ __ mm (“Eu gostaria que você abrisse a boca a mais ampla 

possível e de forma confortável”). 

b. Abertura máxima sem auxílio __ __ mm (“Eu gostaria que você abrisse a boca a mais ampla 

possível, mesmo que você sinta um pouco de desconforto”). 

c. Abertura máxima com auxílio __ __ mm (“Eu estou checando para ver se você pode abrir a boca 

um pouco mais longe se você sentir dor levante a mão que eu paro”). 
d. Trespasse incisal vertical __ __ mm 

 

Tabela abaixo: Para os itens “b” e “c” somente. 

 DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

 Nenhuma direito Esquerdo 
Dor 

familiar 
nenhuma direito esquerdo 

Dor 
familiar 

b 0 1 2 3 0 1 2 3 

c 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

5. Ruídos articulares (palpação, 1 som em 3 movimentos) 

 

a. abertura                                          b. Fechamento 

                           Direito                 Esquerdo  Direito   Esquerdo 

Nenhum          0       0   0              0 

Estalido          1  1   1  1 

Crepitação Grosseira  2              2   2              2 

Crepitação Fina         3              3   3              3 

 

 

c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva 

       Direito             Esquerdo 

Não     0                       0 

Sim     1                       1 

N/A                                                2                       2 

                         N/A=(Nenhuma da opções acima)                                                     
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6.Excursões 

a. Excursão lateral direita  _____ mm 

Dor Muscular Dor Articular 

0 Nenhuma 

1 Direito 

2 Esquerdo 

3 Ambos 

0 Nenhuma 

1 Direito 

2 Esquerdo 

3 Ambos 

 

b. Excursão lateral esquerda _____mm 

Dor Muscular Dor Articular 

0 Nenhuma 

1 Direito 

2 Esquerdo 

3 Ambos 

0 Nenhuma 

1  Direito 

2  Esquerdo 

3     Ambos 

c. Protrusão   _____ mm 

Dor Muscular Dor Articular 

0 Nenhuma 

1 Direito 

2 Esquerdo 

3 Ambos 

0 Nenhuma 

1 Direito 

2 Esquerdo 

3 Ambos 

d. Desvio de linha média  ____ mm 

1  Direito 

2     Esquerdo 

     3    N/A 

N/A Nenhuma das opções acima 

7. Ruídos articulares nas excursões 

Ruídos direito  

Nenhum 

 

Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitação 

Fina 

Escursão direita 0 1 2 3 

Excursão esquerda 0 1 2 3 
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Protrusão 0 1 2 3 

Ruídos Esquerdo  

Nenhum 

 

Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitação 

Fina 

Escursão direita 0 1 2 3 

Excursão esquerda 0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

8. Palpação Muscular: 1,0 Kg (0 – sem dor; 1 – dor leve; 2 – Dor moderada; 3- Dor 

severa )                                          Direito                               Esquerdo 

a. Temporal (posterior)              0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

b. Temporal (médio)               0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

c. Temporal (anterior)   0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

d. Masseter (superior)   0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

e. Masseter (médio)   0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

f. Masseter (inferior)   0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

8. Dor articular com palpação (0 – sem dor; 1 – dor leve; 2 – Dor moderada; 3- Dor severa ) 

                                                       Direito                               Esquerdo 

a. Polo lateral (0,5 kg.)   0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

 

b. Ao redor (0,5 kg.)  0 1 2 3___________  0 1 2 3___________ 

RDC: 

I. Diagnósticos musculares 

a. Dor miofascial 

b. Dor miofascial com abertura limitada 

 

II. Deslocamento de disco 

a. Deslocamento de disco com redução 

b. Deslocamento de disco sem redução, com abertura limitada 

c. Deslocamento de disco sem redução, sem abertura limitada 

 

III. Artralgia, artrite, artrose 

a. Artralgia 
b. Osteoartrite da ATM 

c. Osteoartrose da ATM 
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ANEXO F - EDSS 

0-Exame neurológico normal (todos indicadores de grau 0 nos sistemas 
funcionais. 

1.0-Ausência de incapacidade funcional, sinais neurológicos mínimos num dos 
SF. 

1.5-Ausência de incapacidade funcional, sinais neurológicos mínimos em mais de 
um SF. 

2.0-Incapacidade funcional mínima num SF. 

2.5-Incapacidade funcional mínima em dois SF. 

3.0- Incapacidade funcional moderada num SF ou incapacidade ligeira em três ou 
quatro SF, embora com plena capacidade ambulatória. 

3.5-Plena capacidade ambulatória, mas com incapacidade funcional moderada 
num SF, e um ou dois SF com grau 2, ou dois SF com grau 3, ou cinco SF com 
grau 2. 

4.0-Plena capacidade ambulatória sem necessidade de assistência, plena 
independência funcional, actividade durante cerca de 12 horas por dia, apesar de 
alguma incapacidade funcional relativamente grave, caracterizada por um SF com 
grau 4 (os restantes SF com graus 0 ou 1) ou combinações de graus inferiores 
ultrapassando os limites dos níveis anteriores. Capacidade ambulatória num 
percurso de cerca de 300 metros sem assistência ou descanso. 

4.5-Plena capacidade ambulatória sem assistência, actividade normal durante a 
maior parte do dia, capacidade de trabalhar durante um dia completo, 
eventualmente com algumas limitações à actividade plena ou com necessidades 
de assistência mínima; estado caracterizado por uma incapacidade funcional 
relativamente grave, apresentando um SF com grau 4 (os restantes com grau 0 
ou 1), ou combinações de grau inferior, ultrapassando os limites dos níveis 
anteriores. Capacidade ambulatória num percurso de cerca de 300 metros sem 
assistência ou descanso. 

5.0-Capacidade ambulatória num percurso de cerca de 200 metros sem 
assistência ou descanso; incapacidade funcional suficientemente grave para 
afectar adversamente o desempenho das actividades diárias (por exemplo, 
realizar o trabalho de um dia sem tomar medidas especiais). Um SF com grau 5 
isolado, os restantes com grau 0 ou 1; ou combinações de graus inferiores, que 
ultrapassam geralmente os indicados para o nível 4.0. 

5.5-Capacidade ambulatória num percurso de cerca de 100 metros sem 
assistência ou descanso; incapacidade funcional suficientemente grave para 
impedir o desempenho das actividades diárias. Um SF com grau 5 isolado, os 
restantes com grau 0 ou 1; ou combinações de graus inferiores, que ultrapassam 
geralmente os indicados para o nível 4.0. 

6.0-Apoio unilateral intermitente ou constante (bengala, canadiana ou outras 
próteses) necessário para andar cerca de 100 metros, com ou sem descanso. 
Combinações com mais de dois SF com grau 3+. 
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6.5-Apoio bilateral constante (bengalas, canadianas ou outras próteses) 
necessário para andar cerca de 20 metros sem descanso. Combinações com 
mais de dois SF com grau 3+. 

7.0-Incapacidade de andar mais de 5 metros, mesmo com apoios, necessidade 
de utilizar uma cadeira de rodas; doente desloca-se sozinho na cadeira de rodas 
pelo menos 12 horas por dia. Combinações com mais de um SF com grau 4+; 
muito raramente, grau piramidal 5 isolado. 

7.5-Incapacidade de dar mais de alguns passos; necessidade de utilizar uma 
cadeira de rodas; doente poderá necessitar de ajuda nas suas deslocações; 
doente consegue manipular a cadeira, mas não consegue aguentar-se numa 
cadeira de rodas normal durante o dia inteiro; poderá necessitar de uma cadeira 
de rodas eléctrica. Combinações com mais de um SF com grau 4+. 

8.0-Doente essencialmente confinado ao seu leito ou cadeira, ou deambulando de 
cadeira de rodas com ajuda de terceiros, podendo estar fora da cama durante a 
maior parte do dia; preservação de muitas das funções necessárias para cuidar 
de si próprio; de uma maneira geral, ainda consegue usar os braços de forma 
eficaz. Combinações com mais de dois SF, normalmente com grau 4+ em 
diversos sistemas funcionais. 

8.5-Doente essencialmente confinado ao leito durante a maior parte do dia; ainda 
consegue usar o(s) braço(s) de maneira eficaz; preservação de alguma 
capacidade para cuidar de si próprio. (equivalentes habituais de SF são 
combinações, normalmente com grau 4+ em diversos sistemas funcionais). 

9.0-Doente acamado e totalmente dependente; capaz de comunicar e de comer. 
Combinações de SF maioritariamente de grau 4+. 

9.5-Doente acamado e totalmente dependente, incapaz de comunicar e de comer. 
Combinações de SF quase todos com grau 4+. 

10.0-Morte devida à Esclerose Multipla. 
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ANEXO G- Sistemas Funcionais para a escala EDSS 

FUNÇÕES PIRAMIDAIS: 

Normal. 0 

Sinais anormais sem incapacidade 1 

Incapacidade mínima. 2 

Discreta ou moderada paraparesia ou hemiparesia; monoparesia grave. 3 

Paraparesia ou hemiparesia acentuada; quadriparesia moderada; ou monoplegia. 4 

Paraplegia, hemiplegia ou acentuada quadriparesia. 5 

Quadriplegia. 6 

Desconhecido. 
V 

FUNÇÕES CEREBELARES: 

Normal. 0 

Sinais anormais sem incapacidade.  1 

Ataxia discreta em qualquer membro. 2 

Ataxia moderada de tronco ou de membros. 3 

Incapaz de realizar movimentos coordenados devido à ataxia. 4 

Desconhecido. 
 V 

FUNÇÕES DO TRONCO CEREBRAL: 

Normal. 0 

Somente sinais anormais. 1 

Nistagmo moderado ou outra incapacidade leve.    2 

Nistagmo grave, acentuada paresia extraocular ou incapacidade moderada de outros cranianos. 3 

Disartria acentuada ou outra incapacidade acentuada. 4 

Incapacidade de deglutir ou falar. 5 

Desconhecido. 
V 

FUNÇÕES SENSITIVAS: 

Normal. 0 

Diminuição de sensibilidade ou estereognosia em 1-2 membros. 1 
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Diminuição discreta de tato ou dor, ou da sensibilidade posicional ou diminuição moderada da vibratória ou 

estereognosia em 1-2 membros; ou diminuição somente da vibratória em 3-4 membros.  

2 

Diminuição moderada de tato ou dor, ou posicional, ou perda da vibratória em 1-2 membros; ou diminuição 

discreta de tato ou dor ou diminuição moderada de toda propriocepção em 3-4 membros. 

3 

Diminuição acentuada de tato ou dor, ou perda da propriocepção em 1-2 membros; ou diminuição 

moderada de tato ou dor ou diminuição acentuada da propriocepção em mais de 2 membros. 

4 

Perda da sensibilidade de -2 membros; ou moderada diminuição de tato ou dor ou perda da propriocepção 

na maior parte do corpo abaixo da cabeça. 

 

5 

Desconhecido. 
 V 

FUNÇÕES VISUAIS: 

Normal. 0 

Escotoma com acuidade visual (AV) igual ou melhor que 20/30 1 

Pior olho com escotoma e AV de 20/30 a 20/59 2 

Pior olho com grande escotoma, ou diminuição moderada dos campos, mas com AV de 20/60 a 20/99 3 

Pior olho com diminuição acentuada dos campos e AV de 20/100 a 20/200; ou grau 3 com AV do melhor 
olho igual ao menor que 20/60 

4 

Pior olho com AV menor que 20/200; ou grau 4 com AV do melhor olho igual ao menor que 20/60 5 

Grau 5 com AV do melhor olho igual ou menor que 20/60. 6 

Desconhecido. 
V 

FUNÇÕES ESFINCTERIANAS: 

Normal. 0 

Obstipação menos que diária sem incontinência.  1 

Obstipação diária sem incontinência. 2 

Incontinência menos de uma vez semana 3 

Incontinência mais de uma vez semana, mas não diária. 4 

Sem controle de esfíncter retal; Caracterização contínua. 5 

Grau 5 para bexiga e grau 5 para disfunção retal. 6 

Desconhecido. 
V 
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FUNÇÕES CEREBRAIS: 

Normal. 0 

Alteração apenas do humor. 1 

Diminuição discreta da mentação. 2 

Diminuição normal da mentação. 3 

Diminuição acentuada da mentação (moderada síndrome cerebelar crônica). 4 

Demência ou grave síndrome cerebral crônica. 5 

Desconhecido. 
V 
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ANEXO H - Critérios de McDonald 

 

Apresentação clínica Dados adicionais necessários para o diagnóstico 

≥ 2 surtos; evidência clínica de ≥ 2 

lesões ou evidência clínica de 1 

lesão com evidência por 

anamnese de surto prévio 

 

Nenhum 

 

≥ 2 surtos;evidência clínica de 1 

lesão 

Disseminação espacial demonstrada por: 

≥1 lesão T2 em pelo menos 2 de 4 regiões típicas de EM no SNC 

(periventricular, justacortical, infratentorial, ou medula espinhal); ou 

Aguardar novo surto com topografia diferente 

 

1 surto; evidência clínica de ≥ 2 

lesões 

Disseminação espacial demonstrada por:Presença simultânea de 

lesões assintomáticas captantes e não captantes de gadolínio;ou nova 

lesão em T2 e/ou presença de lesões captantes de gadolínio em RM de 

seguimento realizada em qualquer altura e comparada com a RM de 

base; ou aguardar pela ocorrência do 2º surto 

 

 

 

1 surtoevidência clínica de uma 

lesão (Síndrome clinicamente 

isolada) 

Disseminação no espaço e no tempo, demonstrada por:Disseminação 

no espaço: 

≥1 lesão T2 em pelo menos 2 de 4 regiões típicas de EM no CNS 

(periventricular, justacortical, infratentorial, ou na medula espinhal); ou 

aguardar pela ocorrência de um surto que afete uma área diferente no 

SNC; e 

Disseminação no tempo: 

Presença simultânea de lesões assintomáticas captantes e não 

captantes de gadolínio;ou nova lesão em T2 e/ou presença de 

lesõescaptantes de gadolínio em RM de seguimento realizada em 

qualquer altura e comparada com a RM de base. ou aguardar pela 

ocorrência do 2º surto 

 

 

 

Progressão neurológica insidiosa 

sugestiva de EM 

1 ano de progressão de doença (retro e prospetivamente determinada) 

mais 2 de 3 dos seguintes critérios:  

Evidência de disseminação espacial no cérebro, com base em ≥1 lesão 

em T2, nas regiões típicas de EM (periventricular, justacortical ou 

infratentorial) 

Evidência de disseminação espacial na medula espinhal, com base em 

≥2 lesões em T2 na medula espinhal 

Evidência de bandas oligoclonais por focalização isoelétrica e/ou 

aumento do índice IgG 
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ANEXO I – Artigo publicado Arquivos de Neuro-Psiquiatria 
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ANEXO J – Artigo publicad European Journal of Dentistry 
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