ESCALA DE EDSS – SISTEMAS FUNCIONAIS (SF) PARA A ESCALA EDSS
FUNÇÕES PIRAMIDAIS:
Normal.
Sinais anormais sem incapacidade.
Incapacidade mínima.
Discreta ou moderada paraparesia ou hemiparesia; monoparesia grave.
Paraparesia ou hemiparesia acentuada; quadriparesia moderada; ou
monoplegia.
Paraplegia, hemiplegia ou acentuada quadriparesia.
Quadriplegia.
Desconhecido.
FUNÇÕES CEREBELARES:
Normal.
Sinais anormais sem incapacidade.
Ataxia discreta em qualquer membro.
Ataxia moderada de tronco ou de membros.
Incapaz de realizar movimentos coordenados devido à ataxia.
Desconhecido.
FUNÇÕES DO TRONCO CEREBRAL:
Normal.
Somente sinais anormais.
Nistagmo moderado ou outra incapacidade leve.
Nistagmo grave, acentuada paresia extraocular ou incapacidade moderada
de outros cranianos.
Disartria acentuada ou outra incapacidade acentuada.
Incapacidade de deglutir ou falar.
Desconhecido.
FUNÇÕES SENSITIVAS:
Normal
Diminuição de sensibilidade ou estereognosia em 1-2 membros.
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.
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.
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.
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.
Anestesia da cabeça para baixo.
Desconhecido.
FUNÇÕES VESICAIS:
Normal.
Sintomas urinários sem incontinência.
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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 .
(*)
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,
3
mas com AV de 20/60 a 20/99.
Pior olho com diminuição acentuada dos campos a AV de 20/100 a
4
20/200; ou grau 3 com AV do melhor olho igual ou menor que 20/60.
Pior olho com AV menor que 20/200; ou grau 4 com AV do melhor olho
5
igual ou menor que 20/60.
Grau 5 com AV do melhor olho igual ou menor que 20/60.
6
Desconhecido.
(*)
FUNÇÕES MENTAIS
Normal.
0
Alteração apenas do humor.
1
Diminuição discreta da mentação.
2
Diminuição normal da mentação.
3
Diminuição acentuada da mentação (moderada síndrome cerebelar
4
crônica).
Demência ou grave síndrome cerebral crônica.
5
Desconhecido.
(*)
OUTRAS FUNÇÕES:
Nenhuma.
0
Qualquer outro achado devido à EM.
1
Desconhecido.
(*)
A soma dos escores é expressa como (*), quando a informação é desconhecida e,
portanto, não soma valor.
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INTERPRETAÇÃO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS E ESCALA DE
EDSS
Exame neurológico normal (todos SF grau 0; Grau 1 SF mental é
aceitável).
Nenhuma incapacidade, sinais mínimos em 1 SF. (por ex.: sinal de
Babinski ou diminuição da sensibilidade vibratória).
Nenhuma incapacidade, sinais mínimos em mais de 1 SF.
Incapacidade mínima em 1 SF (1 SF grau 2, outros 0 ou 1).
Incapacidade mínima em 2 SF (2 SF grau 2, outros 0 ou 1).
Incapacidade moderada em 1 SF (1 SF grau 3, outros 0 ou 1), ou
incapacidade discreta em 3 ou 4 SF (3 ou 4 SF grau 2, outros 0 ou 1).
Pode caminhar a distância que quiser. Incapacidade moderada em 1 SF
(grau 3) e 1 ou 2 SF grau 2; ou 2 SF grau 3; ou 5 SF grau 2 (outros 0
ou 1).
Pode caminhar sem ajuda ou descanso até 500m. Auto-suficiente. (1
SF grau 4 (outros 0 ou 1), ou vários graus 3 ou menores).
Pode caminhar sem ajuda ou descanso até 300m. Hábil para trabalhar
todo o dia, podendo apresentar alguma limitação ou requerer mínima
assistência. (1 SF grau 4 - outros 0 ou 1 - ou combinação de graus
menores que excedam limites de estágios anteriores).
Pode caminhar sem ajuda ou descanso até 200m. Apresenta
incapacidade que compromete as atividades diárias. (1 SF grau 5 outros 0 ou 1 - ou combinação de graus menores que excedam
especificações para o grau 4).
Pode caminhar sem ajuda ou descanso até 100m. Incapacidade grave
suficiente para impedir a realização das atividades diárias. (1 SF grau 5
- outros 0 ou 1 - ou combinação de graus menores que excedam
especificações para o grau 4).
Auxílio intermitente ou unilateral constante (bengalas,muletas) para
caminhar cerca de 100m com ou sem descanso. (Combinações de SF
com mais de 2 com grau 3.)
Auxílio bilateral constante para caminhar 20m sem descanso.
(Combinações de SF com mais de 2 com grau 3.)
Incapacidade para caminhar mais de 5m, mesmo com auxílio; uso de
cadeira de rodas; capaz de entrar e sair da cadeira sem ajuda.
(Combinações com mais de 1 SF grau 4; mais raramente, SF piramidal
grau 5 isolado.)
Não consegue dar mais do que alguns poucos passos, essencialmente
restrito à cadeira de rodas; pode precisar de ajuda para entrar e sair da
cadeira; não consegue permanecer na cadeira de rodas comum o dia
inteiro (somente na motorizada). Combinações com mais de 1 SF grau
4.
Essencialmente confinado à cadeira de rodas ou à cama. Consegue se
locomover com a cadeira de rodas, porém não consegue ficar fora da
cama por muito tempo. Consegue realizar algumas funções de sua
higiene e mantém o uso dos braços. (Combinações, geralmente grau 4
em várias funções.)
Permanece na cama a maior parte do dia; consegue realizar algumas
funções para cuidar de sua própria higiene e mantém algum uso dos
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braços. (Combinações, geralmente grau 4 em várias funções.)
Acamado e incapacitado; consegue se comunicar e comer. Não realiza
9,0
higiene própria (combinações, geralmente grau 4 em várias funções).
Totalmente incapacitado; não consegue se comunicar efetivamente ou
de comer/engolir. (Combinações, geralmente grau 4 em várias
9,5
funções.)
Morte devido envolvimento tronco ou falência respiratória; ou morte
consequente longo tempo acamado no leito com pneumonia, sepsis,
10
uremia ou falência respiratória.
Fonte: Chaves MLF, Finkelsztejn A, Stefani MA. Rotinas em Neurologia e
Neurocirurgia. Porto Alegre. Artmed, 2008. Capítulo “Escalas em Neurologia”.
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