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1. RESUMO 

Por se tratar de uma doença que se desenvolve de forma progressiva e com 

sinais e sintomas semelhantes a outras patologias, a Esclerose Múltipla tende a ser 

diagnosticada tardiamente, o que pode ocasionar dificuldades no tratamento do 

paciente. Isso se deve ao fato de não ter sido utilizada uma técnica adequada como 

ferramenta para o diagnóstico, que neste caso é a Ressonância Magnética, 

justamente por ter a capacidade de reproduzir imagens com maior especificidade, 

possibilitando uma visualização mais nítida e detalhada das áreas com processos de 

desmielinização. 

2. INTRODUÇÃO 

Registrada oficialmente pela primeira vez em 1868 pelo neurologista francês 

Jean Martin Charcot, a Esclerose Múltipla é uma doença que compromete o sistema 

nervoso central, caracterizada pela desmielinização das células envolvidas no 

processo de transmissão de impulsos nervosos. Foi descrita com a característica de 

apresentar áreas endurecidas semelhantes a cicatrizes nas regiões do cérebro e 

medula que foram afetados pela patologia (COSTA et al., 2005 apud MANOLE, 

1994). É descrita por alguns autores como a patologia mais comum que afeta o 

Sistema Nervoso Central e, em casos específicos, o indivíduo apresenta problemas 

relacionados à audição e ao equilíbrio corporal (TOMAZ et al., 2005 apud MENDES 

et al, 2003). Os sintomas iniciais são desequilíbrio, tontura, fadiga e dormência, e 

por serem de caráter inespecífico, o diagnóstico, na maioria dos casos, torna-se 

difícil de ser realizado (CARNEIRO et al., 2013). A formação de múltiplas placas de 

desmielinização na substância branca encefálica e medular é responsável pelos 

sinais e sintomas da doença que, com o passar do tempo, pode agravar-se de 

maneira progressiva (MINGUETTI, 2001 apud FARLOW; BONNIN, 1993). A 

ressonância magnética passou a ser mais utilizada devido ao fato de ser mais 

sensível e precisa durante a detecção de lesões, principalmente na região da fossa 

posterior, onde freqüentemente se localizam as placas de desmielinização causadas 

pela Esclerose Múltipla. Cerca de 87 a 100% dos pacientes são diagnosticados 

através deste método (MINGUETTI, 2001 apud GEBARSKI et al., 1985). O objetivo 

deste trabalho é ressaltar a importância e a eficiência da utilização do método de 

ressonância magnética para diagnosticar casos de pacientes com Esclerose 



Múltipla. Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica para o levantamento de dados 

e informações que proporcionassem a realização deste estudo. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico e avaliar a 

contribuição do método de ressonância magnética no diagnóstico de esclerose 

múltipla.  

4. METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado por meio de levantamento bibliográfico de artigos 

científicos, disponíveis por banco de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), utilizando como palavras chaves: esclerose múltipla; sistema nervoso 

central; desmielinizante; ressonância magnética. 

5. DESENVOLVIMENTO 

É descrita por alguns autores como a patologia mais comum que afeta o sistema 

nervoso central (SNC), apresentando como sintomas cefaléia, ansiedade e até 

depressão. Em casos específicos, o indivíduo apresenta problemas relacionados à 

audição e ao equilíbrio corporal, sendo considerada uma doença otoneurológica. O 

sintoma mais freqüente é o desequilíbrio, porque as áreas com desmielinização se 

localizam no encéfalo, nas fossas posteriores do crânio (TOMAZ et al., 2005 apud 

MENDES et al, 2003).   

Em 1942, Cabot descreveu uma possível correlação entre as alterações 

causadas pela Esclerose Múltipla e alterações laboratoriais, mais especificamente 

relacionadas a processos imunológicos. Os pacientes apresentavam aumento de 

imunoglobulina liquórica ao possuírem múltiplas placas de desmielinização na 

substância branca encefálica. A partir deste momento, estudos começaram a ser 

realizados visando métodos de diagnóstico. Ainda sem um exame específico ideal, 

em 1970 a técnica do Potencial Evocado era utilizada, de forma limitada, para 

pesquisar possíveis lesões sub-clínicas no SNC que poderiam ter sido causadas em 

casos suspeitos de Esclerose Múltipla, com o objetivo de avaliar a funcionalidade 

dos feixes nervosos tanto no sistema nervoso central e periférico. Por mais que a 

técnica do Potencial Evocado não fosse totalmente desconfiável, ela não era 

específica para a patologia relatada. A tomografia computadorizada não era eficaz o 



suficiente, o que deu destaque para o uso da ressonância magnética por oferecer 

mais precisão e sensibilidade no momento do diagnóstico, principalmente na região 

da fossa posterior, onde freqüentemente se localizam as lesões desmielinizantes. 

(MINGUETTI, 2001 apud FARLOW; BONNIN, 1993). Cerca de 87 a 100% dos 

pacientes são diagnosticados através deste método. Já a tomografia 

computadorizada possui somente de 30 a 52% dos pacientes diagnosticados. 

(MINGUETTI, 2001 apud GEBARSKI et al., 1985) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com as referências utilizadas, pôde-se concluir que o a ressonância 

magnética ainda é o “método ouro” para diagnosticar pacientes com Esclerose 

Múltipla. Mesmo possuindo como auxílio o histórico clínico e outros métodos, é 

essencial que o exame de imagem seja requisitado para efetuar a conclusão do 

diagnóstico da patologia. Portanto, considera-se de suma importância a realização 

desta pesquisa, a fim de esclarecer e afirmar o quão necessário é a utilização deste 

método como ferramenta de diagnóstico de pacientes com suspeitas de tal 

enfermidade.  
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