
• Demora no diagnóstico. 

• Dificuldade em encontrar tratamento adequado. 

• Preconceito em relação à doença. 

 É classificada de TRês formas:

• Remitente recorrente: a mais comum. Cerca de 85% 
   dos diagnosticados passam por episódios de novos sintomas 
   seguidos de períodos de recuperação total ou parcial.
• Secundária Progressiva: cerca de 50% dos portadores 
   da forma remitente recorrente evoluem para secundária 
   progressiva, com episódios de piora dos sintomas 
   com ou sem surtos e sem recuperação.
• Primária progressiva: forma debilitante marcada 
   por sintomas que se agravam constantemente, sem períodos 
   de melhora. Ainda sem tratamento aprovado no Brasil.

os principais sintomas são:
• Alterações fonoaudiológicas - como fala 
   lenta, voz trêmula e dificuldade para engolir
• Visão dupla ou embaçada
• Problemas de equilíbrio e coordenação
• Perda de visão temporária
• Sensação de queimação ou 
  formigamento em parte do corpo
• Fadiga desproporcional

O Brasil que não conhece a 

Uma doença crônica que, até 2016, atingia cerca de 35 MIL 
PESSOAS no país1.

É uma doença neurológica em que o sistema imunológico 
ataca  anormalmente o isolamento em torno das células 
nervosas do cérebro, cujo o dano se manifesta 
visivilmente por meio de surtos. 

Quando tratado corretamente, o paciente pode levar uma vida ativa e completa. Todo portador de 
esclerose múltipla pode se tratar gratuitamente pelo SUS, ou através de seu plano de saúde. Assim, 
todos podem ter acesso ao tratamento mais adequado. 

dos brasileiros

não conhecem a esclerose múltipla.

Esse desconhecimento contribui para:

O QUE É ESCLEROSE MÚLTIPLA2?

as primeiras manifestações se 
dão entre pessoas jovens de 

20 A 40 ANOS 
atingindo principalmente 

MULHERES3. 

mielina não 
danificada

mielina 
danificada

não é uma doença mental 
nem hereditária. 

Infelizmente, não existe 

prevenção ou cura. 

É feito por meio da ressonância magnética, 
que mostrará os danos causados no 
cérebro. Assim, o neurologista pode avaliar 
os sintomas e o resultado do exame para 
dar um diagnóstico certeiro.

É medicamentoso e visa 
diminuir a quantidade 
de surtos e retarda a 
progressão da doença.

&

acham que a 
doença acomete 
mais idosos. 

não sabem 
o sexo 
predominante.

acreditam que 
independe.

acreditam que 
os portadores 
apresentam 
problemas 
de memória.

acreditam que a 
forma mais comum 
de manifestação é 
a dor de cabeça. 

acreditam que o paciente 
deve parar de trabalhar.

a quem atinge?

PERSPECTIVA 

NEGATIVA

FALTA DE INFORMacÃO 

SOBRE OS SINTOMAS

na verdade,

na realidade,

3. European Multiple Sclerosis Platform. MS – Fact Sheet 2013. Disponível em: http://www.emsp.org/projects/ms-barometer/
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