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Esclerose Múltipla 

 

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.  (*)  

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.  (*)  

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.  (*)  

FUNÇÕES SENSITIVAS:  

Normal  0  

Diminuição de sensibilidade ou 
estereognosia em 1-2 membros.  

1  

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  
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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  

Anestesia da cabeça para baixo.  6  

Desconhecido.  (*)  

FUNÇÕES VESICAIS:  

Normal.  0  

Sintomas urinários sem incontinência.  1  

Incontinência menor ou igual uma vez por 
semana.  

2  

Incontinência maior ou igual uma vez por 
semana.  

3  

Incontinência diária ou mais que uma vez 
por dia.  

4  

Caracterização contínua.  5  

Grau 5 para bexiga e grau 5 para disfunção 
retal.  

6  

Desconhecido.  (*)  

FUNÇÕES INTESTINAIS:  

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.  5  

Grau 5 para bexiga e grau 5 para disfunção 
retal.  

6  

Desconhecido .  (*)  


