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MAPEAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA
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Federação Internacional de Esclerose Múltipla (MSIF)
MSIF é a única rede global que congrega as organizações de Esclerose Múltipla (EM).
Possuímos 44 organizações membro ao redor do mundo, bem como nos conectamos
a muitas outras organizações menores. Juntas, lideramos a batalha contra a EM
e trabalhamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pela EM,
onde quer que elas estejam.
Reunimos o trabalho das organizações para ajudar as pessoas afetadas pela
doença em todo o mundo. Em parceria com os nossos membros, realizamos campanhas
para aumentar a conscientização do público internacional sobre a EM, fornecendo
informações e apoio às pessoas afetadas, e apoiando a pesquisa internacional
na descoberta de melhores terapias e formas de tratar a doença.
Nossa visão é um mundo sem EM.
Nossa missão é de liderar o movimento para melhoria da qualidade de vida das
pessoas afetadas pela EM e apoiar uma melhor compreensão sobre o tratamento da
EM, facilitando a cooperação entre as associações da EM, a comunidade internacional de
pesquisa e outros públicos envolvidos.
Para mais informações, acesse o site www.msif.org.
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BEM-VINDOS

BEM-VINDOS
A Esclerose Múltipla (EM) é uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo. Em muitos
países, é a principal causa de incapacidade em adultos jovens. Enquanto algumas pessoas com
EM convivem com pouca incapacidade durante a vida, em torno de 60% podem tornar-se
impossibilitados de andar sem assistência, cerca de 20 anos após o início da doença. Isso representa
implicações importantes para a qualidade de vida das pessoas com EM, seus familiares e amigos, e
também altos custos repassado para a sociedade se a doença não for tratada de forma adequada.

disponíveis para apoiar as pessoas com esclerose múltipla muitas vezes são inexistentes. O Atlas
da EM 2013 atualiza as informações reunidas em 2008 sobre a epidemiologia global da EM e os
recursos para o diagnóstico, informação, tratamento, reabilitação, apoio e prestação de serviços para
as pessoas com EM ao redor do mundo. Foram incluídas informações de países que não puderam
fornecer dados em 2008, e dados sobre a EM pediátrica e a neuromielite óptica (NMO). Ele também
anos.
sobre a distribuição mundial da EM, fornece percepções úteis
recursos disponíveis para combater a EM em diferentes países destaca as diferenças marcantes,
que ajudam as pessoas com EM a ter melhor qualidade de vida.

evoluem constantemente a medida em que resultados de novos estudos são reportados. Esperamos
que, com o passar do tempo, os dados sejam disponibilizados através do site www.atlasofms.org
para os países onde a informação ainda é escassa.
Temos nos esforçado para melhorar o contúdo do Atlas da EM 2013 através do fortalecimento das
fontes e referenciação das informações prestadas, embora em alguns casos, os dados ainda sejam
as melhores estimativas que dispomos. Apesar disso, o Atlas permanece sendo a mais completa
compilação dos recursos sobre EM no mundo. Seus dados devem ser utilizados pelos formuladores
determinar prioridades para as melhorias na provisão de recursos para a EM. Para os pesquisadores
em EM, deve ajudar a orientar a direção de futuros estudos e apoiar a colaboração de parceiros
internacionais como a Progressive MS Alliance.
E o mais importante, esperamos que as informações contidas no Atlas sejam usadas por pessoas
o setor privado, os legisladores e os governos em suas campanhas para melhorar o apoio e a
qualidade de vida das pessoas com EM.

Professor Alan J Thompson
Presidente Internacional do

Peer Baneke
Diretor Executivo da MSIF
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
Informações globais sobre epidemiologia e a
disponibilidade de recursos e serviços para
pessoas com EM é escassa, fragmentada e
relaciona-se principalmente aos países de alta
renda. O primeiro Atlas da EM, publicado em
2008, como um projeto conjunto entre a MSIF e a
Organização Mundial da Saúde (OMS), começou
a preencher essas lacunas com o auxílio de
profissionais de diferentes áreas que
trabalham para melhorar a qualidade de vida das
pessoas com EM ao redor do mundo.
O projeto do Atlas da EM 2013 da MSIF visa
atualizar essas informações e mapear os dados,
recursos e serviços através da compilação e
cálculo da sua distribuição por critérios como
país, região e renda. As principais diferenças na
pesquisa 2013 foram o uso de um questionário
on-line e da inclusão de novas questões que
cobrem uma variedade de tópicos, incluindo
terapias recém aprovadas, neuromielite óptica
(NMO) que é também conhecida como E I
e EM pediátrica.

O Atlas da EM 2013 atualiza com maior rigor
as estimativas de epidemiologia da EM em
todo o mundo, ao estipular que quem concluiu
a pesquisa teve que incluir uma lista com as
fontes dos dados fornecidos.
Os propósitos básicos deste relatório são
r HVWLPXODUDcROHWDVLVtHP¼WLFDGHGDGRV
DGLFLRQDLVSDUWLFXODUPHQtHGDGRVVREUHD
HSLGHPLRORJLDGD(0
r GHVWDFDUDVODFXQDVGHUHFXUVRVHVHrviçRVH
r LQFHQWLYDURGHVHQvROYLPHQtRW¾RQHFHVV¼ULR
GHSROÈWLFDVVHrviçRVHWUHLQDPHQto.
(VSHUDPRVVLQFHUDPHQtHTXHDSXEOLFDÂ¾R
GHVtHAtlas da EMHREDQcRGHGDGRV
UHODFLRQDGR www.atlasofms.org DtHQGDHVVHV
SURSÎVLtos.
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PRINCIPAISCONCLUSÕES
O número estimado de pessoas com EM aumentou de 2.1 milhões
em 2008 para 2.3 milhões em 2013.
r (VVHGDGRUHIRUÂDDVcRQFOXVÐHVGDOLtHUDWXUD
HSLGHPLROÎJLFDSXEOLFDGD

r $SURSRUÂ¾RGHPXOKHUHVSDUD
FDGDKRPHPcRP(0Q¾RPXGRX
GHVGH

r $(0ÄHQcRQWUDGDHPtRGDVDVUHJLÐHVGR
PXQGR

Os serviços de apoio e de cuidados à saúde melhoraram, mas as
desigualdades globais permanecem:
r 2QÕPHURGHQHXURORJLVWDVDXPHQtRXHP
GHVGH

r 8PHPFDGDFLQcRSDÈVHVQ¾RtHP
RUJDQL]DÂÐHVGHDSRLRDRVSDFLHQWHVGD(0

r 2VQÕPHURVGHDSDUHOKRVGHUHVVRQ½QFLD
PDJQÄWLFDHPSDÈVHVHPHUJHQtHVGREURXHP
FLQcRDQRV

r +¼GHVLJXDOGDGHVVXEVWDQFLDLVQD
GLVSRQLELOLGDGHHDFHVVR»VtHUDSLDV
GDGRHQÂD

r PDÈVHVGHDOWDUHQGDtÅPvezesPDLV
QHXURORJLVWDVSRUKDELWDQtHGRTXHRVGH
EDL[DUHQGD

r 0XLtRVSDÈVHVQ¾RSRVVXHPVLVtHPDV
SDUDPRQLtRUDUD(0WDLVcRPR
UHJLVWURV

Precisamos de mais pesquisas:
r 5HODFLRQDGDV»TXDOLGDGHGHYLGDH»V
H[SHULÅQFLDVGHSHVVRDVcRP(0
r PDUDPHQVXUDURVFXVtRVLQGLUHtRVGD(0
r PDUDcRPSUHHQGHUDVIRQteseFDXVDVGDV
GHVLJXDOGDGHVQRDFHVVRDRVVHUYLÂRVGH
DSRLR»VDÕGHH»VtHUDSLDV
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r PDUDPRQLtRUDUD(0eDVGRHQÂDV
UHODFLRQDGDVDWUDvÄVGHHVWXGRV
HSLGHPLROÎJLcRVHGRHVWDEHOHFLPHQtRGH
UHJLVWURV

AÇÕES RECOMENDADAS

$¢°(65(&20(1'$'$6
Pedimos às DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV SURƬVVLRQDLV GH VDÕGH H
organizações de EM para fazer uso dos dados do Atlas da EM 2013, para:
r &HUWLƬFDUHPVHTXHDVPHOKRULDVGH
diagnóstico, tratamento, informação e
recursos estejam acessíveis a todos os que
deles necessitarem, independentemente do
local onde vivem.
r Busquem pesquisar mais sobre tratamentos
HƬFD]HVHPDQHLUDVSU¼WLFDVGHPHOKRUDU
a qualidade de vida das pessoas com EM,
especialmente para pessoas com esclerose
múltipla progressiva, para quem não existe
DWXDOPHQWHGLVSRQÈYHOWHUDSLDVPRGLƬFDGDV
da doença.

r Aumentar a conscientização e compreensão
da EM entre o público em geral, os
HPSUHJDGRUHVHRVSURƬVVLRQDLVGHVDÕGH
r Apoiar as organizações de EM e grupos de
pacientes, investindo neles e desenvolvendo
suas capacidades.
r Trabalhar em parceria para tornar
os tratamentos mais acessíveis, seja
diretamente ou através de reembolso mais
amplo pelas seguradoras de saúde privada
ou pelo governo.

)$¢$2ATLAS DA EM TRABALHAR PARA VOCÊ
9RFÅSRGHDQDOLVDURVUHVXOWDGRV
completos, mapas e banco de dados em
www.atlasofms.org. Essa é a única fonte
on-line atualizada de informações sobre
a epidemiologia mundial da EM, e da
disponibilidade global e acessibilidade
de recursos para pessoas com esclerose
múltipla.
1HOHYRFÅSRGHFRQVXOWDURVGDGRVROKDU
mapas, comparar os resultados entre 2008
e 2013 e fazer download de dados em
Excel, que lhe permite analisar melhor os
resultados. Entre as ideias para o uso do
Atlas da EM estão:
Comparações Regionais
Como o seu país ou região se compara a
outros? Isso mudou desde 2008?

Diagnóstico e acompanhamento clínico
Quais critérios para o diagnóstico são mais
comumente usados? Quantos neurologistas ou
equipamentos de ressonância magnética estão
disponíveis?
Tratamento da EM
Quais tipos de tratamentos estão disponíveis?
Apoio às pessoas com EM
Quais tipos de informações estão disponíveis?
Existe uma organização da EM ou grupo de
apoio em seu país?
Qualidade de vida
Quais leis antidiscriminatórias existem para
proteger pessoas com EM? Há benefícios
disponíveis?

Epidemiologia
Quantas pessoas sofrem da EM ou
1HXURPLHOLWH®SWLFD 102 "
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(3,'(0,2/2*,$'$(0
Epidemiologia é o estudo das causas, padrões e efeitos das condições de saúde e doença em
SRSXODÂÐHVGHƬQLGDV

O número de pessoas com EM
vem aumentando
O número estimado de pessoas com EM
aumentou de 2,1 milhões em 2008 para 2,3
milhões em 2013.
$SUHYDOÅQFLDPÄGLDJOREDOXVDGDSDUDFDOFXODU
esse número aumentou de 30 (em 2008) para
SRUKDELWDQWHV HP 1¾RHVW¼
claro se esse aumento deve-se a melhores
diagnósticos e ferramentas para reporte ou a
outras causas.

35(9$/¥1&,$3253$¨6 

3HVVRDVFRP(0SRU
100.000 habitantes
>100


5,01-20
0-5
Dados não fornecidos
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As fontes de dados para o número de 2013
são mais robustas do que para os de 2008.
O total de 92 países (que contabilizam 79%
da população mundial) forneceram dados de
SUHYDOÅQFLDHPGHVVHVSDÈVHV  
IRUQHFHUDPXPDUHIHUÅQFLDDSHORPHQRV
um artigo com revisão paritária relatando os
resultados de um estudo epidemiológico local
ou nacional, enquanto outros 18 (20%) se
referem a um registro (local ou nacional) ou a
um estudo que não foi publicado em um jornal
com revisão paritária.

EPIDEMIOLOGIA
&/&8/2'$35(9$/¥1&,$
&20%,1$'$
8WLOL]DPRVDSUHYDOÅQFLDPÄGLDJOREDO
neste relatório para que comparações
diretas pudessem ser feitas com o
relatório de 2008, que também utilizou a
SUHYDOÅQFLDPÄGLD
8PDIRUPDDOWHUQDWLYDGHFDOFXODUR
número de pessoas com esclerose
PÕOWLSODÄDXWLOL]DÂ¾RGDSUHYDOÅQFLD
combinada, um método potencialmente
PDLVUREXVWR3UHYDOÅQFLDFRPELQDGDÄ
uma medida que permite que se leve em
conta o tamanho relativo da população de
um país.
3UHYDOÅQFLDFRPELQDGDÄRQÕPHUR
total de pessoas com EM dividido
pela população mundial total e então
multiplicado por 100.000.
A pesquisa do Atlas da EM 2013 revelou
TXHKDYLDHPWRUQRGHPLOKÐHVGH
pessoas com EM nos 92 países que
IRUQHFHUDPGDGRV8VDQGRHVVHQÕPHUR
HDSURMHÂ¾RIHLWDSHODV1DÂÐHV8QLGDV
sobre a população média mundial para
DSUHYDOÅQFLDFRPELQDGDIRL
calculada em 29/100.000. Com base na
DQ¼OLVHGDSUHYDOÅQFLDFRPELQDGDR
número de pessoas com EM no mundo em
2013 foi de 2 milhões, comparados aos
1.8 milhão em 2008.

Variações na prevalência
Enquanto a EM está presente em todas as
UHJLÐHVGRPXQGRDVXDSUHYDOÅQFLDYDULD
PXLWRVHQGRPDLVDOWDQD$PÄULFDGR1RUWH
H(XURSD HSRUKDELWDQWHV
respectivamente) e menor na região da África
Subsaariana e na Ásia Oriental, na proporção de
2.1 e 2.2 por 100.000, respectivamente.
$SUHYDOÅQFLDWDPEÄPYDULDFRQVLGHUDYHOPHQWH
HQWUHDVUHJLÐHV3RUH[HPSORDSUHYDOÅQFLD
mais alta na Europa é de 189 por 100.000 na
Suécia, e a mais baixa é de 22 por 100.000 na
Albânia.
$QWHULRUPHQWHDFUHGLWDYDVHTXHDSUHYDOÅQFLD
da EM variava de acordo com a latitude. O Atlas
da EMWDPEÄPFRQVWDWRXHVVDHYLGÅQFLD
3RUH[HPSORQD$PÄULFDGR6XODSUHYDOÅQFLD
para EM na Argentina - considerado um país de
risco médio para a EM - é estimada de ser 18
por 100.000 habitantes, o que é seis vezes mais
DOWDGRTXHDSUHYDOÅQFLDGHSRU
registrada no Equador, um país com risco baixo
para EM1.

¤SURY¼YHOTXHDWDQWRDSUHYDOÅQFLD
FRPELQDGDTXDQWRDPÄGLDGDSUHYDOÅQFLD
subestimem o verdadeiro impacto global
de EM.

1. Evans C. et al. “Incidence and prevalence of multiple sclerosis in the Americas: a systematic review.”
Neuroepidemiology.  GRL
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Na média, existem duas vezes
mais mulheres do que homens
com EM
Os resultados das pesquisas reforçam o fato
de que a EM é duas vezes mais comum entre
as mulheres do que entre os homens. Essa
SURSRUÂ¾RQ¾RPXGRXVLJQLƬFDWLYDPHQWH
desde 2008.
A proporção de mulheres e homens com EM
varia, e é consideravelmente mais elevada em
algumas regiões, como a Ásia Oriental, onde
a relação entre mulheres com EM é de 3 para
FDGDKRPHPHQDV$PÄULFDVRQGHÄGH
Dentro das regiões, há países onde a relação é
FRQVLGHUDYHOPHQWHPDLRUGRTXHDPÄGLD3RU
exemplo, no Irã, a proporção é de 2,8 mulheres
para cada homem com EM, bem acima da
proporção da região do Mediterrâneo Oriental
como um todo, onde os estudos indicam que
a proporção de mulheres para homens com
(0DXPHQWRXVLJQLƬFDWLYDPHQWHDRORQJRGDV
últimas décadas2.
A razão para essa diferença no risco da
EM entre os homens e as mulheres não é
totalmente compreendida, assim como a
causa do aumento aparente na proporção
em muitos países, nas últimas décadas,
apesar de ser provável que seja causado pela
interação de mudanças numa gama de fatores
socioambientais, com diferenças genéticas
subjacentes.

2. Elhami S.R. et al. “A 20-year incidence trend (19892008) and point prevalence (March 20, 2009) of
multiple sclerosis in Tehran, Iran: a population-based
study.” Neuroepidemiology.  GRL

3. &KLWQLV7*ODQ]%-DƯQ6+HDO\%p'HPRJUDSKLFV
of pediatric-onset multiple sclerosis in an MS center
population from the Northeastern United States.”
(VFOHURVH0ÕOWLSOD0D\  GRL
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A média de idade para o
aparecimento da EM é 30 anos
(VWDSHVTXLVDFRQƬUPDGHVFREHUWDVDQWHULRUHV
de que a EM é geralmente diagnosticada na
idade adulta precoce (embora as pessoas
possam ser diagnosticadas em qualquer idade)
e que as pessoas convivem com essa doença
neurológica progressiva há muitas décadas.
1DPDLRULDGDVYH]HVDWLQJHSHVVRDVQR
momento em que elas estão estruturando sua
carreira, encontrando um parceiro permanente
RXWHQGRƬOKRV$(0SRGHSRUWDQWRJHUDU
impacto sobre o bem-estar econômico e social
das pessoas, bem como sobre seus familiares e
parceiros.

(03(',75,&$
3HVTXLVDVHSLGHPLROÎJLFDVSXEOLFDGDV
indicam que entre 2 e 5% da população
com EM é diagnosticada antes dos 18
anos3. Em nossa pesquisa, descobrimos
que havia uma estimativa de 7.000
pessoas abaixo dos 18 anos com
(0HPSDÈVHVTXHIRUQHFHUDP
dados, principalmente na Europa,
Mediterrâneo Oriental e América do
1RUWH$SUHYDOÅQFLDFRPELQDGDGD(0
SHGL¼WULFDQHVVHVSDÈVHVÄGHD
FDGDKDELWDQWHV1RHQWDQWR
isso provavelmente se deve a um
cálculo subestimado já que quase em
todos os países que forneceram dados,
a estimativa foi baseada nos números
daqueles que frequentam os centros
especializados de tratamento.
3DFLHQWHVGD(0FRPLGDGHLQIHULRUD
anos necessitam de tratamento e apoio
diferentes do que o paciente adulto.
1RHQWDQWRH[LVWHDSHQDVXPSHTXHQR
número de casos da EM pediátrica e
um número limitado de especialistas e,
portanto, a colaboração internacional
é vital. Estamos orgulhosos em apoiar
e coordenar o trabalho inovador do
International Paediatric MS Study Group
(www.ipmssg.org).

EPIDEMIOLOGIA
NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO)
A neuromielite óptica (NMO), também
conhecida como doença de Devic, é uma
condição autoimune que compartilha
muitas das características clínicas da EM.
Caracteriza-se por surtos (ou ataques)
dos nervos ópticos (neurite óptica) e da
medula espinhal (mielite transversa).
A NMO somente foi
como
uma doença distinta há 10 anos, com
a
do anticorpo antiAquaporina 4.
Nossa pesquisa constatou que existe um
número limitado de dados sobre a NMO.
Apenas 39 países forneceram dados que
apresentaram uma prevalência combinada

de 1 a cada 100.000 pessoas. A NMO
parece ser menos frequente do que a
EM mas, em algumas regiões onde ela é
mais comum. Por exemplo, a prevalência
combinada para o Japão, Cingapura e
Taiwan é de 2,6 por 100.000.
Parece haver informação
muito
limitada para as pessoas diagnosticadas
com NMO ao redor do mundo, embora
algumas organizações de EM já ofereçam
serviços e informações para as pessoas
com NMO, ou estejam desenvolvendo
esses recursos.

Tipos da EM no diagnóstico
No momento do diagnóstico, 85% das
pessoas tinham EM remitente recorrente.
Estima-se que até 80% dessas pessoas irão
desenvolver EM secundária progressiva4. 10%
das pessoas foram diagnosticadas com EM

Remitente recorrente
Primária progressiva
Progressiva recorrente

primária progressiva e 5% com EM progressiva
recorrente. Não houve variação
na prevalência dos diferentes tipos de EM no
momento do diagnóstico entre regiões ou de
renda.

85%
10%
5%

8 A CADA 10 PESSOAS QUE SÃO DIAGNÓSTICADAS COM EM REMITENTE
RECORRENTE DESENVOLVEM EM SECUNDÁRIA PROGRESSIVA

Secundária Progressiva

4 "Estabelecendo novos padrões no tratamento e pesquisa da esclerose múltipla". Editorial in Lancet Neurol.
2012 Oct;11(10):835. doi: 10.1016/S1474-4422(12)70214-4.
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',$*1®67,&2(
$&203$1+$0(172
&/¨1,&2'$(0
A pesquisa constatou um
aumento no número global de
neurologistas
Entre os 97 países que forneceram dados
nosso estudo constatou que houve um
aumento geral em torno de 30% no número
de neurologistas ao redor do mundo. A maior
parte disto foi devido ao aumento do número
relatado de neurologistas nas Américas e na
UHJL¾RRFLGHQWDOGR3DFÈƬFRHRDXPHQWRIRL
proporcionalmente maior nos países de baixa
renda do que nos países de renda média e alta.
O número global estimado de neurologistas
por 100.000 pessoas subiu de 1,01 para 1,32.
,VWRVLJQLƬFDTXHHPPÄGLDDJRUDK¼FHUFDGH
pessoas com esclerose múltipla por neurologista
em todo o mundo, embora esse número possa
YDULDUVLJQLƬFDWLYDPHQWHHQWUHDVUHJLÐHVHRV
JUXSRVGHUHQGD3RUH[HPSORRQÕPHURPÄGLR
GHQHXURORJLVWDVSRUSHVVRDVÄGH
para o grupo de países de alta renda, mas apenas
de 0,03 para no grupo dos países de baixa renda.

CAMPANHA DE EM NA IRLANDA
As informações contidas no Atlas da EM
podem ser uma ferramenta poderosa
de apoio e conscientização sobre essa
doença global, para a qual faltam recursos
VXƬFLHQWHVSDUDGLDJQÎVWLFRLQIRUPDÂ¾R
tratamento, reabilitação e suporte aos
pacientes em todo o mundo.
O Atlas 2008 constatou que a Irlanda
tinha o número mais baixo de
QHXURORJLVWDVSRUSHVVRDQD8QL¾R
Europeia. Foi uma das ferramentas da
MS Ireland e da Neurological Alliance of
Ireland usadas para convencer o governo
LUODQGÅVDHVWDEHOHFHUXPFRPSURPLVVR
que assegurasse que haveria um
neurologista para 100.000 pessoas, o que
UHSUHVHQWDXPWRWDOGHHVSHFLDOLVWDV
(PKDYLDPQHXURORJLVWDVHHP
PHDGRVGHKRXYHDSURYDÂ¾RSDUD
novos postos de neurologistas.

1(852/2*,67$63253238/$¢2'(

2008

1,01 por
100.000

2013

1,32 por
100.000

O número de neurologistas aumentou em 30% desde 2008.
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DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DA EM
(48,3$0(1726'(5(66211&,$0$*1¤7,&$ 50, 325
+$%,7$17(6
Aumento de 2008 para 2013

Mundial:
Aumento de 50%

120% de aumento na
classe com renda média
0,5 per 100,000

Redução de 7% na
classe de alta renda

SHU
2008

2008

2013

2013

2008

3DÈVHVHPHUJHQWHV
(baixa renda, renda média baixa e
renda média alta)

2013

2008

2008

1
equipamento
de RMI para
900.000
pessoas

0,0 por 100.000

2008: 0,132 por 100.000
2013: 0,290 por 100.000

2013

SRU
SRU

33% de aumento na
classe de baixa renda

GHDXPHQWRQDFODVVH
de renda média baixa
0,01 por 100.000

2008

0,01 por 100.000

2013

2013

0,0 por 100.000

2008: 0,31 por 100.000
SRU

2008
2008

2013

2008: 0,008 por 100.000
2013: 0,012 por 100.000

Desde 2008 houve um grande aumento
na quantidade de equipamentos de RMI
GLVSRQÈYHLV XPDXPHQWRGHSDUD
para cada 100.000 pessoas). Esse aumento foi
constatado em todas as regiões do mundo e
os grupos de renda (de acordo com os critérios
do Banco Mundial) para os 91 países que
forneceram os dados, e apresentou o número
total registrado de equipamentos de RMI de
quase 19.000 nesses países.

2008
1
equipamento
de RMI
para 2.000.000
de pessoas

2008
0,0 por 100.000

A quantidade de aparelhos de
RMI nos países emergentes
dobrou em cinco anos

0,11 por
100.000

0,0 por 100.000

0,01 por
100.000

2008: 0,025 por 100.000
2013: 0,059 por 100.000

O aumento foi mais marcante nos países
emergentes - países com baixa, média baixa
RXGHUHQGDPÄGLDDOWDWDOFRPRGHƬQLGR
pelo Banco Mundial - muitos dos quais viram o
número de aparelhos de ressonância magnética
por 100.000 pessoas mais do que o dobrar.
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Os critérios mais comuns para
o diagnóstico da EM são os
Critérios de McDonald
Os Critérios de McDonald fazem uso de
avanços nas técnicas de ressonância magnética
que permitem que o diagnóstico seja feito em
um estágio mais inicial e, portanto, oferece o
potencial de tratamento e apoio mais cedo.
GRVSDÈVHVTXHIRUQHFHUDPGDGRVQR
nosso estudo relataram o uso dos Critérios
McDonald, incluindo 100% dos países de alta
renda e renda média alta; 89% com renda
média baixa; e 87% dos países de baixa renda.
Embora a disponibilidade de aparelhos de
ressonância magnética tenha melhorado desde
2008, em quase todos os países, eles ainda
não são acessíveis a todos, e nossa pesquisa
observou que o relato de uso de critérios
diagnósticos mais antigos, que não são tão
dependentes da disponibilidade de ressonância
magnética foi maior nos países de renda baixa
e média.

96%

3DÈVHVTXHXWLOL]DPRV&ULWÄULRV0F'RQDOG
3DÈVHVTXHQ¾RXWLOL]DPRV&ULWÄULRV0F'RQDOG

Estes foram distribuídos entre os grupos de
renda da seguinte forma:

%$,;$5(1'$

3$¨6(6'(5(1'$0¤',$%$,;$ 89%
5(1'$0¤',$$/7$($/7$5(1'$
0%

40%

Sensorial

30%

Visual

39%

Motor
Cognitivo

10%
15%

Dor
8ULQ¼ULR
Sexual
Fadiga
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W.C.

17%
20%
30%

100%

50%

100%

Sintomas mais comuns
Em nossa pesquisa global, os sintomas mais
FRPXQVIRUDPSUREOHPDVVHQVRULDLV  H
motores (39%), e os menos comuns foram dor
(15%) e problemas cognitivos (10%).

24%

Equilíbrio

87%

$H[SHULÅQFLDGHFDGDXPFRP(0ÄGLIHUHQWH
e essa pesquisa destaca a variedade de
sintomas que podem estar presentes no início
da doença. Alguns sintomas como problemas
visuais e motores podem estar mais propensos
a levar o paciente a uma consulta com um
neurologista, enquanto outros, como a fadiga,
são mais difíceis de medir e, portanto, podem
passar sem registro. Da mesma forma, sintomas
relacionados a problemas urinários e sexuais
podem ser menos discutidos por pessoas com
esclerose múltipla em algumas culturas.

DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DA EM

Disponibilidade de
SURƬVVLRQDLVGDVDÕGH
A esclerose múltipla é uma doença muito
variável, associada a uma grande amplitude de
VLQWRPDVRTXHVLJQLƬFDTXHDVSHVVRDVFRP
(0WÅPQHFHVVLGDGHVFOÈQLFDVFRPSOH[DV2
acesso a uma gama de especialistas da área da
saúde é importante para garantir a saúde e a
qualidade de vida das pessoas com EM.
1DPDLRULDGRVSDÈVHVTXHIRUQHFHUDPRV
dados, havia disponibilidade dos seguintes
SURƬVVLRQDLVQHXURORJLVWDHQIHUPHLUD
HVSHFLDOL]DGDHP(0ƬVLRWHUDSHXWD
urologista, ginecologista, oftalmologista,
IDUPDFÅXWLFRSVLFÎORJRFOÈQLFRSVLTXLDWUD
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo,
assistente social, especialista em controle da
dor, quiroprático/podólogo, conselheiro para
FRQWLQÅQFLDHQXWULFLRQLVWD
Equipes multidisciplinares oferecem uma
ampla gama de serviços de cuidados à saúde
especializados na EM em um único local,
SURSRUFLRQDQGRPDLRUDPSOLWXGHHDEUDQJÅQFLD
nos cuidados contínuos para pessoas com
esclerose múltipla de forma coordenada e
interdisciplinar, o que facilita o acesso oportuno

Em 2013, a Sociedade
de Esclerose Múltipla do
Reino Unido conduziu um
estudo que constatou
que as pessoas com
EM enfrentavam uma
verdadeira loteria
ao buscar acesso a
tratamentos e cuidados.
Por exemplo, 71%
das pessoas com EM
recebiam cuidado não
remunerado de um
amigo ou membro da
família.

e perícia na avaliação e o aconselhamento para
pessoas com EM, cujas necessidades podem
variar de acordo com o estágio da doença.
SDÈVHVUHODWDUDPDSUHVHQÂDGHHTXLSHV
multidisciplinares com base em hospitais.
1HXURORJLVWDV  ƬVLRWHUDSHXWDV  
enfermeiras especializadas em EM (80%) foram
os membros mais frequentes dessas equipes,
enquanto que especialistas em controle
GDGRU  FRQVHOKHLURVGHFRQWLQÅQFLD
(17%) e podólogos/quiropráticos (8%) foram
bem menos frequentes nessas equipes
multidisciplinares em hospitais.
Deve notar-se que a disponibilidade dos
HVSHFLDOLVWDVQ¾RVLJQLƬFDTXHRVHUYLÂR
possa ser utilizado por qualquer pessoa com
EM que necessite dele. Em vários países,
nossos contatos informaram que os serviços
particulares, mesmo que disponíveis, só eram
acessíveis a um número limitado de pessoas
devido ao baixo número de especialistas
disponíveis, ao custo elevado para a pessoa
FRP(0HRX»VGLƬFXOGDGHVGHWUDQVSRUWH
¤XPGHVDƬRJOREDOFODVVLƬFDUDGLVSRQLELOLGDGH
do acesso devido à falta de dados de saúde.

Paul Burstow MP, Conselheiro do UK All-Party
3DUOLDPHQWDU\*URXSRQ06FRP+LODU\6HDUV
Presidente da UK MS Society, no lançamento da
campanha “Loteria da EM no Reino Unido”, em 2013.
)RWRJUDƬDUK MS Society.)RWÎJUDIR7KHR:RRG

Leia mais em : mslottery.mssociety.org.uk
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75$7$0(172'$(0
Disponibilidade de
medicamentos para tratar a EM

Houve considerável variabilidade entre os
grupos de renda que tiveram acesso às terapias
ƬQDQFLDGRVSHORJRYHUQR$V70'VƬQDQFLDGDV
SHORJRYHUQRHVWDYDPGLVSRQÈYHLVHP
dos países de alta renda do grupo, porém em
DSHQDVGRVSDÈVHVGHUHQGDPÄGLDEDL[D
e em nenhum dos países do grupo de baixa
renda. O acesso às mais recentes terapias com
QDWDOL]XPDEHHƬQJROLPRGHIRLGLIXQGLGR
apenas em países do grupo de alta renda, e de
forma limitada nos países do grupo de renda
média.

7HUDSLDVPRGLƬFDGRUDVGDGRHQÂD 70'V IRUDP
parcial ou totalmente custeadas pelo governo
na maioria dos países (101 países forneceram
dados). Isso se refere aos investimentos em
serviços de saúde provenientes de impostos
recolhidos pela seguridade social ou de seguros
de saúde obrigatórios.
3DUDGRVSDÈVHVRFXVWRGDV70'VIRL
VXEVLGLDGRRXWRWDOPHQWHƬQDQFLDGRSHOR
governo. Em todos esses países, pelo menos
uma terapia padrão estava disponível. As
terapias padrão para EM incluem interferon
ηD ,0 ηDLQWHUIHURQD 6& LQWHUIHURQηE
e o acetato de glatirâmer. 50% dos pacientes
também tinham acesso à terapia mais poderosa
FRPQDWDOL]XPDEHHWLQKDPDFHVVR»
ƬQJROLPRGHDSULPHLUDWHUDSLDRUDOPRGLƬFDGRUD
da EM.

Dos 90 países que forneceram uma razão
pela qual nem todas as pessoas com
esclerose múltipla estão recebendo TMDs, a
DFHVVLELOLGDGHIRLFODVVLƬFDGDFRPRRPRWLYR
PDLVFRPXPHPGHOHVQÕPHURTXH
FKHJRXDQRVSDÈVHVGHUHQGDEDL[DRX
média baixa que responderam essa questão.

',6321,%,/,'$'('(7(5$3,$602',),&$'25$6'$(6&/(526(
0µ/7,3/$&867($'$6727$/283$5&,$/0(17(3(/26*29(5126
3$¨6(6'($/7$5(1'$

3$¨6(6'(5(1'$0¤',$$/7$

76%

Fingolimode

82%
96%

1DWDOL]XPDEH
Terapias
padrão
0%

50%

32%

Fingolimode
1DWDOL]XPDEH

43%
89%

Terapias
padrão
100%

0%

3$¨6(6'(5(1'$0¤',$%$,;$

10%
10%

Fingolimode
1DWDOL]XPDEH
Terapias
padrão
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Fingolimode
1DWDOL]XPDEH

50%

100%

3$¨6(6'(%$,;$5(1'$

Terapias
padrão

45%
0%

50%

100%

0%

0%
0%
0%
50%

100%

TRATAMENTO DA EM
Em países onde as TMDs estão disponíveis por
PHLRGDGLVWULEXLomR¿QDQFLDGDSHORJRYHUQR
talvez não sejam acessíveis a todos os que
precisam, pois em alguns casos o governo não
SRGH¿QDQFLDURFXVWRWRWDOGRWUDWDPHQWRRX
pode fornecer tratamento a um número limitado
de pessoas com EM a cada ano.

1RHQWDQWRDGLVSRQLELOLGDGHGHSODVPDIÄUHVH
como terapia de segunda linha era mais
limitada, estando disponível em apenas 53%
dos países, dos quais quase todos estão nos
grupos de alta renda.
Os tratamentos para os sintomas da EM
estavam amplamente acessíveis.

Tratamentos com corticosteróides para os
surtos de EM estavam disponíveis em todos
os países que forneceram dados (100 países).

A viabilidade da reabilitação
depende do tipo de terapia
$ƬVLRWHUDSLDHVW¼GLVSRQÈYHOHPTXDVHWRGRV
(99%) os 100 países que forneceram dados
sobre os serviços de reabilitação.
A reabilitação cognitiva foi o serviço de
reabilitação menos disponível em todo o
PXQGRHVWDQGR»GLVSRVLÂ¾RHPDSHQDV
dos países, apesar de problemas cognitivos
DIHWDUHPHQWUHHGDVSHVVRDVFRP
EM. A falta de disponibilidade pode estar
UHODFLRQDGDHPSDUWHDRGHVDƬRGHSURYDUD
HƬF¼FLDGDUHDELOLWDÂ¾RFRJQLWLYDGHVWDFDQGRD
necessidade de uma investigação rigorosa sobre
esse aspecto do gerenciamento da EM.
+¼XPDYDULDÂ¾RVLJQLƬFDWLYDQDGLVSRQLELOLGDGH
de reabilitação cognitiva, terapia ocupacional e
UHDELOLWDÂ¾RSURƬVVLRQDOHPWRGRVRVJUXSRVGH
renda e regiões.

$'UD'DUVKSUHHW.DXUƬVLRWHUDSHXWDH
JDQKDGRUDGRSUÅPLR'X3UÄHQWUHJXHSHOD
Federação Internacional de Esclerose Múltipla,
trabalha na Índia com pacientes da doença.

5. A pesquisa do Atlas da EM 2013 foi elaborada e distribuída aos coordenadores nacionais antes da concessão
GDDSURYDÂ¾RGHWHUDSLDVRUDLVPRGLƬFDGRUDVGDGRHQÂDFRPRWHULƮXQRPLGD $XEDJLR HGLPHWLOIXPDUDWR
7HFƬGHUD 
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$32,23$5$3(662$6
COM EM
Um em cada cinco países não
tem organizações de apoio aos
pacientes da EM
20% dos 103 países que forneceram
LQIRUPDÂÐHVQ¾RWÅPXPJUXSRORFDORX
nacional de apoio a pessoas com EM.
Entretanto, a quantidade de países que
possuem tais organizações tem aumentado
desde 2008, de 73% para 80%, e novos grupos
estão sendo estabelecidos.

3RUH[HPSORD06,)HVW¼DWXDOPHQWH
trabalhando com voluntários locais para
estabelecer uma organização de apoio para
pacientes de EM na China (acesse www.msnmo.
RUJSDUDVDEHUPDLV 1RHQWDQWRDSHQDV
dos países de baixa renda e 55% de países de
UHQGDPÄGLDEDL[DWÅPXPJUXSRGHDSRLRD(0

&$3$&,7$¢21$5(*,2'(/¨1*8$5$%(

O programa de capacitação da MSIF na
região do Mediterrâneo Oriental tem
ajudado a aumentar o número de países
que possuem grupos de apoio à EM, de
SDUDGHVGH,VVRVHUHƮHWH
no aumento das fontes de informação
oferecidas na região, embora também
poderia se relacionar com o aumento do
acesso à internet (veja ao lado).
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Participantes de comunidades da EM
da Jordânia, Iêmen e Líbano fazendo
exercícios em grupo durante o treinamento
UHJLRQDOGD06,)HP'XEDLRFRUULGRHP
março de 2013

APOIO PARA PESSOAS COM EM

Mais informações disponíveis para
pessoas com EM

$SHQDVGRVSDÈVHVWLQKDXPDJDPD
completa de recursos de informação (telefone
GHDVVLVWÅQFLDPDWHULDOLPSUHVVRVLWHEROHWLP
informativo e material audiovisual) de pelo
menos duas fontes de informação (ou seja,
SURƬVVLRQDLVGHVDÕGHJUXSRGHDSRLRRX
RUJDQL]DÂ¾RGH(0HHPSUHVDVIDUPDFÅXWLFDV 
As pessoas nesses países podiam escolher
informações e meios para satisfazer a
necessidade e poder fazer escolhas bem
informadas.

Ocorreu um aumento geral nas informações de
suporte disponíveis globalmente, comparandoVHDVHQGRTXHGDVSHVVRDVWÅP
DFHVVRDQRPÈQLPRGRLVHQWUHRVWUÅVVHJXLQWHV
UHFXUVRVWHOHIRQHGHDVVLVWÅQFLDPDWHULDO
impresso e/ou site.

6(59,¢26'($32,23$5$3(662$6&20(0
081',$/0(17(
2013

2008

53.7%

7HOHIRQHVGHDVVLVWÅQFLD

2008

49.1%

Boletins Informativos

WWW

Sites

53.6%

80.4%

70%

59.8%
2013

2013 2013 2008

58.8%

Material Audiovisual

2013

2008 2008

70%

Material impresso

68.6%

68.6%

50%

0%

100%

3$¨6(6'2/(67('20(',7(551(2
2013

2008

26.7%

7HOHIRQHVGHDVVLVWÅQFLD

59%

2013

0%

76%

47%

2008

WWW 33.3%

Sites

2013

2008

20%

Boletins Informativos

2008 2013

50%

Material Audiovisual

2013

2008

40%

Material impresso

71.6%

65%

50%

100%
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48$/,'$'('(9,'$
Leis antidiscriminatórias
Dos 100 países que forneceram dados,
71% disseram que leis antidiscriminatórias
protegem os pacientes de EM e de outras
GRHQÂDV8PDSRUFHQWDJHPPHQRUGHSDÈVHV
da região oriental do Mediterrâneo e do
Sudeste Asiático possuem leis para proteção
dessas pessoas.

$SRLRƬQDQFHLUR do governo
78% dos países declararam que os direitos
para pessoas com necessidades especiais
estavam disponíveis também para pessoas
com esclerose múltipla. Esses direitos incluíam
FRPSHQVDÂ¾RPRQHW¼ULD  EHQHIÈFLRV
ƬVFDLV  UHDELOLWDÂ¾RHEHQHIÈFLRVGH
VDÕGH  EHQHIÈFLRVQRODU  HQRORFDO
trabalho (58%) e outros benefícios, como
habitação ou transporte (29%).
Havia desigualdades claras entre os grupos de
renda na provisão dos direitos adquiridos pela
GHƬFLÅQFLDSRUH[HPSORGLUHLWRVƬQDQFHLURV

sob a forma de compensação em espécie e /
RXEHQHIÈFLRVƬVFDLVIRUDPGDGRVSRUGRV
SDÈVHVGHDOWDUHQGDPDVLVVRFDLXSDUD
para os países de renda média alta e apenas
35% para os países com média baixa ou de
baixa renda.
2FRPSÅQGLROs Princípios para Promover a
Qualidade de Vida das Pessoas com Esclerose
Múltipla6, publicado pela MSIF, em 2005, incluí
o princípio que:
“Os direitos e serviços destinados a pessoas
com necessidades especiais estão disponíveis
para quem precisar deles, proporcionando um
SDGU¾RGHYLGDDGHTXDGRHƮH[LELOLGDGHTXH
os permita se adequar à mutação da doença,
característica da esclerose múltipla.”
A pesquisa da MSIF que aparece no Atlas da MS
2013 destaca o progresso que ainda está a ser
feito no sentido de garantir que todos os países
tenham sistemas adequados para promover a
qualidade de vida das pessoas com EM.

Na Austrália, em 2010, os custos anuais por pessoa com
EM foram em torno de AU$ 50.000, sendo a perda de
produtividade o componente de custo mais elevado. É
certamente o custo-benefício que os governos devem
priorizar ao investir em programas de assistência nos
ORFDLVGHWUDEDOKRGHSHVVRDVFRP(0DƬPGHPDQWHU
o emprego dessas pessoas até quando for possível.
Rex Simmons, MS Australia

“Principles to Promote the Quality of Life of People with Multiple Sclerosis” Published by Multiple Sclerosis
International Federation ISBN 0-9550139-0-9. Disponível para download através do site www.msif.org/about-ms/
publications-and-resources.aspx
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Os dez princípios são:
r3HVVRDVFRP(0SRVVXHPSOHQD
capacidade de participar da tomada de
decisão em suas comunidades durante
o acompanhamento e o tratamento da
doença.
r3HVVRDVFRP(0WÅPDFHVVRDFXLGDGRV
médicos, tratamentos e terapias
adequados às suas necessidades.
r3HVVRDVFRP(0WÅPDFHVVRDXPDVÄULHGH
serviços de cuidados apropriados à idade,
permitindo que elas trabalhem com o
P¼[LPRGHLQGHSHQGÅQFLDSRVVÈYHO
r3HVVRDVFRP(0WÅPDLQIRUPDÂ¾RHRV
serviços necessários para manter hábitos
positivos de saúde e um estilo de vida
saudável.
r3HVVRDVFRP(0WÅPDFHVVR»FRPXQLGDGH
por meio de transporte público acessível
e tecnologia assistida para automóveis
pessoais.

r Familiares e cuidadores recebem
informações e apoio para amenizar os
impactos da EM.
r Sistemas e serviços de apoio estão
disponíveis permitindo que os portadores
de esclerose múltipla continuem
empregados enquanto estiverem
produtivos e tiverem vontade de trabalhar.
r Os direitos e serviços destinados a
pessoas com necessidades especiais
estão disponíveis para quem precisar
deles, proporcionando um padrão de
YLGDDGHTXDGRHƮH[LELOLGDGHTXHRV
permita se adequar à mutação da doença,
característica da esclerose múltipla.
r A EM não restringe a educação de
pacientes, seus familiares e nem de suas
carreiras.
r A acessibilidade, tanto de edifícios públicos
quanto na disponibilidade de casas e
apartamentos acessíveis, é essencial para a
autonomia das pessoas com EM.

Nápoles, Itália, 03/2012.
Stefania Salzillo, que tem EM, é retratada aqui
saindo do Tribunal de Justiça de Nápoles, Itália,
como parte da Plataforma Europeia de EM,
ZZZXQGHUSUHVVXUHSURMHFWHX+¼SRXTXÈVVLPRV
HVWDFLRQDPHQWRVSDUDSHVVRDVFRPGHƬFLÅQFLD
e a maioria dos edifícios públicos e privados
não possuem as instalações apropriadas de
DFHVVRLVVRIRUÂDDVSHVVRDVFRPGHƬFLÅQFLDDVH
isolarem: elas param de trabalhar, elas desistem
da vida social e até mesmo de praticar esportes,
diz ela."
)RWRJUDƬD(063)RWÎJUDIR:DOWHU$VWUDGD
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&216,'(5$¢°(6),1$,6
O Atlas da EM 2013 traz um maior rigor nas
estimativas da epidemiologia da EM em todo o
mundo, e esperamos que isso incentive ainda
mais a pesquisa epidemiológica internacional
e a pesquisa de comparação socioeconômica,
destacando as semelhanças e diferenças
entre países e regiões. Ele também irá ajudar
a comunidade global da EM a aumentar o
impacto de políticas públicas e facilitar o
apoio internacional em prol dos interesses das
pessoas afetadas pela EM.
O Atlas da EM 2013 fornece novos dados sobre
D(0SHGL¼WULFDHDQHXURPLHOLWHÎSWLFD 102 
e destaca a necessidade de mais pesquisas para
determinar a quantidade de pessoas afetadas
por essas condições, e que necessitam de
DSRLRHWUDWDPHQWRVHVSHFÈƬFRVTXHGLIHUHP
daqueles das a pessoas com EM.

$&RQYHQÂ¾RGDV1DÂÐHV8QLGDVVREUH
RV'LUHLWRVGDV3HVVRDV'HƬFLHQWHV 81&53'
- United Nations Convention on the Rights
RI3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV UHDƬUPDTXHDV
SHVVRDVFRPQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVWÅP
direitos humanos e que elas devem ser capazes
de apreciá-los em condições de igualdade com
as outras pessoas. A Convenção estabelece
quais medidas os governos devem tomar e
para assegurar que os direitos das pessoas com
GHƬFLÅQFLDVHMDPSURWHJLGRV(PSDUWLFXODUR
Atlas da EM 2013 sugere que existem brechas
entre os artigos contidos na Convenção e a
realidade para as pessoas com EM.
Consequentemente, a Convenção, junto com o
Atlas da EM, podem ser uma ferramenta útil a
ser usada para lutar em prol de mudanças em
cada país.

O Atlas da EM 2013 destaca que, embora tenha
havido melhorias nos cuidados, tratamento,
apoio e serviços disponíveis, tais melhorias não
estão uniformemente distribuídas em todo
o mundo e podem variar entre regiões e até
mesmo dentro dos países.
As descobertas da pesquisa Atlas da EM 2013
sobre a disponibilidade de tratamentos e
o quão disponíveis eles são para pessoas
com EM destacam a importante questão da
acessibilidade. É necessário se manter uma
visão geral dos custos de tratamento e, se
for apropriado, lutar para fazer tratamentos
mais acessíveis, diretamente e/ou através do
aumento do valor de reembolso dos custos do
tratamento oferecidos pelas seguradoras ou
governo.
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Comissão de Esclerose Múltipla no Uruguai
Esclerosis Multiple Uruguay lutando em prol dos
GLUHLWRVGDVSHVVRDVFRP(0QR'LD0XQGLDOGD
EM 2012, no Uruguai.

METODOLOGIA

METODOLOGIA
Todos os dados contidos no Atlas da EM
2013 foram coletados em um grande estudo
internacional no período de outubro de 2012
DMXQKRGH8PTXHVWLRQ¼ULRon-line foi
HODERUDGRHPLQJOÅVFRPEDVHQRTXHVWLRQ¼ULR
RULJLQDOXVDGRHP8PDYHUV¾RORQJD
circulou para os países que estavam em melhor
posição para fornecer dados mais detalhados
e uma versão mais curta capturando
informações-chave foi desenvolvida para os
demais países.
8PJORVV¼ULRGHWHUPRVXWLOL]DGRVQR
questionário também foi preparado
para garantir que as questões fossem
compreendidas da mesma forma por diferentes
entrevistados.
$YHUV¾RƬQDOGRTXHVWLRQ¼ULRDEUDQJHXXP
amplo leque de questões subdivididas nas
seguintes seções: epidemiologia, abordagem
clínica, diagnóstico, tratamento, apoio
GLVSRQÈYHOTXDOLGDGHGHYLGD102H(0
pediátrica.
2SUÎ[LPRSDVVRGRSURFHVVRIRLLGHQWLƬFDU
a pessoa mais adequada em cada país a ser
FRQYLGDGDSDUDDWXDUFRPRFRRUGHQDGRUGR
SDÈVTXHVHULDRSRQWRIRFDOSDUDDFROHWDGH
informações e dados dentro do país e organizar
a realização das oito seções do questionário.
3DUDRVSDÈVHVFRPVRFLHGDGHVPHPEURVQR
MSIF ou organizações correspondentes, o
FRRUGHQDGRUGRSDÈVHUDRXRPHPEURVÅQLRU
GRVWDƪRXYROXQW¼ULRVÅQLRUGDVRFLHGDGH
ou do representante do país no International
0HGLFDO 6FLHQWLƬF%RDUG06,)3DUDSDÈVHVVHP
conexão no MSIF, os coordenadores do país

que forneceram os dados para o Atlas 2008 da
EM foram contatados em primeira instância.
Em situações em que essa abordagem não foi
bem sucedida, os contatos foram sondados
através de várias fontes, como a Federação
0XQGLDOGH1HXURORJLDDOLWHUDWXUDFLHQWÈƬFDH
recomendações por colegas.
Os coordenadores do país foram solicitados
para supervisionar o preenchimento do
questionário, fazendo uso de todas as possíveis
fontes de informação de que dispunham.
Solicitou-se que todos os entrevistados
VHJXLVVHPDVGHƬQLÂÐHVGRJORVV¼ULR»ULVFD
para manter a uniformidade e comparabilidade
das informações recebidas. Vários pedidos
repetidos sobre o preenchimento do
questionário foram enviados para o
coordenador do país, nos casos em que houve
um atraso na devolução do questionário
SUHHQFKLGR1RFDVRGHLQIRUPDÂÐHV
incompletas ou internamente inconsistentes,
os entrevistados foram contatados para
fornecer informações adicionais ou
esclarecimentos. Solicitou-se aos contatos
fornecerem a fonte de informação para dados
epidemiológicos, e sempre que possível essas
IRQWHVIRUDPXWLOL]DGDVSDUDDYHULƬFDÂ¾RGRV
dados informados.
Eventualmente, foram coletados dados de
SDÈVHVHFRPSLODGRVHPXPEDQFRGH
dados eletrônico. Isto inclui 12 novos países
desde 2008. Em complemento, 20 países que
participaram em 2008 mas que não atualizaram
os dados em 2013 estão incluídos no banco
GHGDGRVSHUID]HQGRXPWRWDOGHSDÈVHV
Os números da população foram tirados
GRVSURVSHFWRVGHGDV1DÂÐHV8QLGDV
(crescimento médio da população).
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Europa

Mediterrâneo
Oriental

3DFÈƬFR
Ocidental

Américas

Sudeste da
Ásia
África

Os países foram agrupados em seis regiões da
Organização Mundial de Saúde (OMS): África,
Américas, Mediterrâneo Oriental, Europa,
UHJL¾R6XOH2HVWHGDVLDH3DFÈƬFR2FLGHQWDO
como também em outros agrupamentos
relevantes conforme se pode ver no site.
3DUDDQ¼OLVHHSLGHPLROÎJLFDDVUHJLÐHVIULFD
$PÄULFDVH3DFÈƬFR2FLGHQWDOGD206WDPEÄP
foram dentro das seguintes categorias:
Região Africana da OMS
1RUWHGDIULFD$UJÄOLD
IULFD6XEVDDULDQD&DPDUÐHV&RVWDGR0DUƬP
República Democrática do Congo, Etiópia,
*DQD*XLQÄ4XÅQLD0DODZL1LJÄULDIULFDGR
Sul, Zâmbia, Zimbabwe
Região das Américas da OMS
$PÄULFDGR1RUWH(VWDGRV8QLGRVGD$PÄULFD
Canadá
América Latina e Caribe: Argentina, Bolívia,
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador,
*XDWHPDOD0Ä[LFR1LFDU¼JXD3DQDP¼
3DUDJXDL3HUX8UXJXDL9HQH]XHOD
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5HJL¾R:+2GR3DFÈƬFR2FLGHQWDO
$XVWUDO¼VLD$XVWU¼OLD1RYD=HO½QGLD
Ásia Oriental: China, Japão, Malásia, Mongólia,
República da Coréia, Cingapura, Taiwan
Os países também foram agrupados por faixas
de renda, com base nas categorias de renda
do Banco Mundial da seguinte forma: de
EDL[DUHQGD UHQGDPÄGLDEDL[D86 
86 VXSHULRU 86 
UHQGDPÄGLDHDOWDUHQGD !(8$ 
Os dados foram analisados usando-se o MS
Excel.
Representatividade dos dados coletados
4XHVWLRQ¼ULRVFRPSOHWDGRVSRUSDÈVHV
dos 193 enviados foram recebidos. Os dados
IRUDPFROHWDGRVDSDUWLUGHSDÈVHVGD
Região Europeia (77%), 18 países da Região das
Américas (51%), 13 países da Região Africana
 SDÈVHVGD5HJL¾RGR0HGLWHUU½QHR
2ULHQWDO  SDÈVHVGDUHJL¾RGR3DFÈƬFR
2FLGHQWDO  HSDÈVHVGD5HJL¾R6XGHVWH
GDVLD2ULHQWDO  (PWHUPRVGD
população analisada, os dados referem-se a
79% da população mundial.

LIMITAÇÕES

/,0,7$¢°(6
A limitação mais importante do conjunto
de dados é que, na maioria dos países, uma
única pessoa chave foi a fonte da maior parte
ou de todas as informações. Muito embora
a maioria dos entrevistados tivesse acesso
DLQÕPHUDVIRQWHVRƬFLDLVHQ¾RRƬFLDLVGH
informação e pudesse consultar neurologistas
dentro do país, os dados recebidos ainda
devem ser considerados como razoáveis, mas
Q¾RFRPSOHWDPHQWHFRQƬ¼YHLVHSUHFLVRV
Em alguns casos, os dados são as melhores
estimativas dos entrevistados. Apesar disso,
o Atlas permanece sendo a mais completa
compilação dos recursos sobre EM no mundo.
Já que as fontes de informação na maioria dos
países são as pessoas chave que trabalham no
campo da EM, o conjunto de dados abrange
principalmente os países onde existem
sociedades de EM, neurologistas ou outros
especialistas interessados em EM ou em
QHXURORJLD3RULVVRÄSURY¼YHOTXHRAtlas da
EMGÅXPDYLV¾RPDLVSRVLWLYDGRVUHFXUVRV
neurológicos no mundo, suscetíveis de serem
muito limitados ou sem recurso em muitos
dos 89 países restantes que não apresentaram
dados.

'DGRVGRVWHPDVPDLVUHFHQWHVFRPR102
não estavam disponíveis em muitos países,
LQFOXLQGR(8$H&DQDG¼'DGRVVREUHD(0
pediátrica estavam disponíveis apenas em uma
minoria de países e, quando disponíveis, muitas
vezes estavam incompletos. Esperamos que
o Atlas da EM estimule uma nova e rigorosa
coleta de dados nessas áreas.
$GLVSRQLELOLGDGHGHGDGRVVREUHDLQFLGÅQFLD
IRLPDLVOLPLWDGDGRTXHVREUHDSUHYDOÅQFLDH
IRLIRUQHFLGDSRUDSHQDVGRVSDÈVHVTXH
SDUWLFLSDUDPGDSHVTXLVD'DGRVGHLQFLGÅQFLD
são importantes para monitorar as mudanças
nas taxas da EM ao longo do tempo e em
SRSXODÂÐHVHVSHFÈƬFDVRQGHVHSRVVDIRUQHFHU
PHGLGDVPDLVSUHFLVDVGRTXHDSUHYDOÅQFLD
uma vez que eles não são afetados por
PXGDQÂDVQDVREUHYLYÅQFLDGHYLGRDXPPHOKRU
tratamento e acompanhamento clínico.
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$*5$'(&,0(1726
Grupo Consultivo para Atualização do Atlas da
EMGD06,)3URIHVVRU$ODQ-7KRPSVRQ 5HLQR
8QLGR 3URIHVVRU%HUQDUG8LWGHKDDJ +RODQGD
3DÈVHV%DL[RV 3URIHVVRU%UXFH7D\ORU
$XVWU¼OLD 6U(G+ROORZD\ 5HLQR8QLGR 
'U+HOHQ7UHPOHWW &DQDG¼ 'U/HNKD3DQGLW
,QGLD 3URIHVVRU0DULR%DWWDJOLD ,W¼OLD 
Sr. Chris Baker ajudou na análise dos dados.
6WDƪGD06,)
'U3DXO%URZQH&RRUGHQDGRUGRAtlas da EM
'U'KLD&KDQGUDUDWQD&KHIHGH3HVTXLVD&HUL
$QJRRG'LUHWRUGRV3URJUDPDV/HQL&DQGDQ
Coordenadora Interina de Comunicação; Tim
3HPEHUWRQ&KHIHGH&RPXQLFDÂÐHV3HHU
Baneke, Diretor Executivo e Barnaby Dumbell,
Gerente de TI.
Coordenadores dos países:
Albania: Jera Kruja
Argelia: Mahmoud Ait-Kaci-Ahmed Argentina:
Edgardo Cristiano
Armenia: 1XQH6<HJKLD]DU\DQ
Australia: Julia Morahan
Austria: Barbara Bajer-Kornek, Thomas Berger,
8OI%DXPKDFNO5REHUW6FKODWKDX06HSNH0
Schmid, M. Lanzinger
Bahrain: Adel Aljishi
Bangladesh:1LUPDOHQGX%LNDVK%KRZPLN
Belgium: Christiane Tihon
Bolivia: Juan Carlos Duran Quiroz, Rosangela la
Bolanos Lozano, Gaby Rosario Calleja Bustillos
Bosnia e Herzegovinia: Azra Alajbegovic
Brazil: Liliana Russo, Maria Christina Brandão
de Giacomo
Bulgaria: Christo Balabanov
Camarões:$OIUHG.1MDPQVKL.XDWH7HJXHX
Callixte
Canadá: Helen Tremlett, Deanna
*URHW]LQJHU3DXO2o&RQQRU$PLW%DU2U
China: Wei Qiu
Colombia: Jorge Luis Sánchez Múnera
Costa Rica: $OH[DQGHU3DUDMHOHV
&RVWDGR0DUƬPThérèse Sonan
Croácia: Tanja Malbasa
Cuba:0DUJDULWD5XL]2VFDU9DOGÄV<HUR
Chipre: 0DULRV3DQW]DULV
República Tcheca: Marta Vachová
República Democrática do Congo: Daniel
Okitundu, Luwa E-Andjafono
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Dinamarca: 7RUEHQ'DPVJDDUG1DVULQ$VJDUL
Mette Bryde Lind
República Dominicana: Rose Mary Cruz Mejia
Egito: Mohamed I. Hegazy
Estônia: .DWULQ*URVV3DMX3LOOH.DWULQ/HYLQ
Etiópia: Meron Awraris Gebewold
)LQO½QGLD-XKDQL5XXWLDLQHQ3LD1LQD9HNND
)UDQÂD Olivier Heinzlef, Jacques Bonneau,
Bastien Roux, Daniel Brunier, Sophie GallandFroger
Alemanha: Gabriele Seestaedt, Thomas
+HQ]H2UKDQ$NWDV0DULXV5LQJHOVWHLQ3HWHU
Flachenecker
Gana: Albert Kwaku Akpalu
Grécia: Euphrosyni Koutsouraki, Orologas
Anastasios, Konstantinos Mixalakis, Kalogianni
Dimitra
Guatemala: Freddy Rolando Girón Azurdia
Guiné: Fode Abass Cisse
Hungria: Hungarian Multiple Sclerosis Society
,VO½QGLD Berglind Gudmundsdottir
India: %KLP6HQ6LQJKDO/HNKD3DQGLW
Indonesia: .DQ\D3XVSRNXVXPR
,U¾ 5HSÕEOLFD,VO½PLFDGR,U¾ Mohammad Ali
Sahraian, Zahra Vahaji
Iraque: Sarmad AbdulRasool Mohammed
Irlanda: Aidan Larkin, Christopher McGuigan,
Emma Rogan
Israel: Ronit Galili Mosberg
Itália: Mario Alberto Battaglia, Grazia Rocca
Japão: Kazuo Fujihara
-RUG½QLD0RKDPPHG$O6KHKDE1HOO\$O%D]
Quênia: Juzar Hooker
Kuwait: Raed Alroughani
Latvia: Jolanta Kalnina, Skaidrite Beitlere
Líbano:%DVVHP,<DPRXW
Líbia: Souad Ahmad Zoubi
Liechtenstein: Michael Koehler
/LWX½QLD Rasa Kizlaitiene
Luxemburgo: 5HQÄ0HW]-Hƪ.DW]HQPHLHU
-DFTXHV6WHƪHQ
Malawi: Laura Benjamin
Malásia:-R\FH3DXOLQH-RVHSK
Malta: Josanne Aquilina
Mexico: Teresa Corona, Jose Flores
Moldávia: Vitalie Lisnic
Mongólia: Shuren Dashzeveg
Montenegro:$QGULMDQD1LNROLF
Marrocos:0RKDPHG<DK\DRXL
Myanmar::LQ0LQ7KLW7LQ+WDU1HZ
+RODQGD 3DÈVHV%DL[RV  Multiple Sclerosis
Research Foundation
Nova Zelândia: Sridhar Alla
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Informações globais sobre epidemiologia e a disponibilidade de recursos
e serviços para pessoas com EM são escassas, fragmentadas e estão
relacionadas principalmente aos países de alta renda.
O primeiro Atlas da EM, publicado em 2008, como um projeto conjunto
entre a MSIF e a Organização Mundial da Saúde, começou a preencher
essas lacunas com o auxílio de “informantes chave” de diferentes áreas
que trabalham para melhorar a qualidade de vida das pessoas com EM
ao redor do mundo.
O Atlas da EM 2013 atualiza essa informação e mapeia dados, recursos
e serviços por meio da compilação e cálculo distribuição da EM por país,
região e níveis de renda.
O Atlas da EM 2013 inclui novos tópicos: tratamentos recém aprovados,
neuromielite óptica e EM pediátrica.
Para mais informações ou para dados referentes ao seu país, região ou
dados mundiais, visite em www.atlasofms.org

Esta tradução do Atlas da EM 2013 para o português foi feita em
cooperação com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM).
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