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RESUMO 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma das mais conhecidas e importantes 

doenças do foro neurológico, sendo mais prevalente em jovens adultos e no sexo 

feminino. A esta doença está associada uma diminuição das capacidades físicas 

e intelectuais, dependendo a sua severidade do tipo de EM. 

Devido às alterações que a EM implica na rotina diária dos indivíduos, bem 

como, os diversos tratamentos farmacológicos necessários, é importante uma 

intervenção alimentar e nutricional para facilitar a realização das refeições e 

optimizar o estado nutricional dos mesmos. O aconselhamento alimentar é uma 

estratégia paralela para aumentar o sucesso da intervenção. 

A etiologia multifactorial da EM, bem como a ampla disseminação do 

receptor de Vitamina D (VDR), permitem uma vasta actuação da Vitamina D, quer 

na prevenção da doença, quer na diminuição da sua severidade. No âmbito 

imunológico, a 1,25-dihidroxivitamina D (1,25(OH)2D), forma metabolicamente 

activa, regula as citocinas produtoras de Linfócitos T helper (LTh) e interfere com 

outras células do sistema imune. Na genética, a acção da 1,25(OH)2D está 

bastante relacionada com o alelo HLA-DRB1*1501.  

A suplementação em Vitamina D parece ser imprescindível em doentes 

com EM, uma vez que, para além dos seus benefícios, as necessidades 

nutricionais destes estão aumentadas. Para tal, deve ter-se em atenção os níveis 

de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D), forma hormonal da Vitamina D, para que se 

proceda a uma correcta administração de 1,25(OH)2D. 

PALAVRAS-CHAVE  

Esclerose Múltipla, Vitamina D, Nutrição, Alimentação. 
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ABSTRACT 

Multiple Sclerosis is one of the most famous and important neurological 

disease, being more prevalent in young adults and in females. This disease is 

associated with a decrease in physical and intellectual capabilities, depending on 

the severity of the type of MS.  

Due to the changes that MS involves the daily routine of individuals, and the 

various pharmacological treatments required, it is truly important a dietary and 

nutritional intervention to help in the daily meals and optimize the nutritional status 

of these. Food advice is a parallel strategy to increase the success of the 

intervention.  

The multifactorial etiology of MS as well as the wide spread of the VDR, 

allow an ample action of vitamin D, either in preventing the disease or reduce its 

severity. Under immunological, the 1,25(OH)2D, metabolically active form, 

regulates the cytokine-producing LTh and interfere with other cells of the immune 

system. In genetics, the action of 1,25(OH)2D is well related with the allele HLA-

DRB1*1501. 

Vitamin D supplementation seems to be unavoidable in patients with MS, 

since, in addition to its benefits, the nutritional needs of these are increased. To do 

so, we must take into account the levels of 25(OH)D, the hormonal form of vitamin 

D, so that a proper administration of 1,25(OH)2D can be made. 

KEYWORDS 

Multiple Sclerosis, Vitamin D, Nutrition, Diet. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema imunitário também pode cometer erros. A resposta biológica ao 

stress é acompanhada por vários domínios, desde o comportamental, cognitivo, 

sociocultural ao ambiental. Assim, cada indivíduo responde com diferente 

magnitude e frequência a um determinado agente de stress(1,2).  

A EM é uma das mais conhecidas e importantes doenças do foro 

neurológico, pela sua frequência, gravidade e grupo alvo(3), para além de que a 

sua prevalência tem aumentado no último século(4). A sua denominação, “múltipla” 

deve-se à desmielinização que ocorre em múltiplas placas e em diferentes áreas 

da substância branca do sistema nervoso central (SNC)(5,6). O termo “esclerose” 

indica a reposição da mielina com placa de esclerose(6). Este processo possui 

etiologias diversas, nomeadamente, genética, imunológica e ambiental, havendo 

interrelação entre todas(7).  

A nutrição e alimentação assumem, actualmente, um papel preponderante 

na prevenção da doença, bem como, na diminuição da sua severidade(8). 

Particularmente, o facto da prevalência e severidade da EM diminuírem com o 

aumento da síntese de 1,25(OH)2D, metabolito activo da Vitamina D, indicia-a 

como um factor protector para a doença. Esta hipótese é suportada pela forte 

inibição da Experimental Autoimmune Encephalomyelitis  (EAE) através da 

administração de 1,25(OH)2D
(9). Assim, a monotorização dos níveis de 25(OH)D, 

melhor indicador nutricional de Vitamina D, evidencia-se como sendo crucial na 

EM, já que, a níveis séricos elevados de 25(OH)D associa-se uma diminuição do 

risco para a doença(10). 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA  

A EM é uma doença neurodegenerativa(11), irreversível, caracterizada por 

inflamação e desmielinização(4) e cuja etiologia é auto-imune, genética(6,11) e 

ambiental(6).  

As lesões típicas que advêm da EM ocorrem em momentos diferentes e em 

locais do SNC distintos(4), pelo que podem ser descritas várias formas da doença 

(Anexo 1). A mais comum é a EM Recorrente-Remitente (EMRR)(3,11), 

representando 85% de casos de EM(4,12) e sendo caracterizada por períodos de 

remissão variáveis, dias ou semanas(3,12,13), seguidos de recorrências, 

caracterizadas por momentos de crise(12), durante meses ou anos(11,14), 

tipicamente 5 a 10 anos(14). A sua recuperação é, geralmente, gradual(13) e 

total(11), pelo que os doentes, até nova recorrência, encontram-se estáveis a nível 

neurológico. A EM Progressiva pode ser Recorrente (EMPR), Primária (EMPP) ou 

Secundária (EMPS), sendo a primeira mais rara, apenas 5% de casos, 

resultando, tal como a EMPP, numa deterioração constante das capacidades 

neurológicas(4) a partir da fase inicial de aparecimento de sintomas(11). Contudo, à 

semelhança da EMPS, as crises ocasionais sobrepõem-se ao desenvolvimento 

progressivo da doença(4). A EMPP é responsável por 10 a 20 % dos casos de 

EM(4,14), manifestando-se em indivíduos com idades superiores a 40 anos(3) e 

sendo caracterizada por um declínio funcional constante(11) e progressivo(3), desde 

o início da doença, no entanto, sem episódios de crises(11,14). Na EMPP a 

debilidade é mais precoce, quando comparada com a EMRR(11). 75% dos doentes 

com EMRR têm risco de progredir para EMPS(12), sendo que esta tem, sempre, 

origem na EMRR. A EMPS caracteriza-se pela deterioração funcional constante(4)

que ocorre somente depois do início das primeiras manifestações(3,14), resultando 
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em maiores danos a nível da debilidade neurológica, comparativamente com os 

restantes tipos de EM.  A EMPS não está associada a episódios de crises, pois 

podem continuar ou parar ao longo da evolução da doença(4,12), e a frequência de 

recorrências tende a diminuir com o decorrer do tempo(13). A EMPS é mais 

comum comparativamente à EMPP.  

Embora a causa exacta da EM seja desconhecida, existe uma etiologia 

multifactorial e vários factos epidemiológicos que estabelecem diversas causas 

possíveis para a doença(3). 

1. Epidemiologia 

A idade típica de aparecimento da EM é entre os 20 e os 40 anos(3,4,6,11,14), 

sendo mais comum nas mulheres(3,4,13,14) e aparecendo ligeiramente mais tarde 

nos homens(4). Embora a explicação para este facto não esteja clara, a maior 

susceptibilidade da mulher para problemas imunes e inflamatórios parece ser um 

indício(3). O início da doença na infância ou depois dos 50 anos é bastante raro(13), 

contudo, 10% de casos revelam-se antes dos 18 anos e referem-se alguns cujo 

início é muito precoce (1 ou 2 anos de idade) ou bastante tardio (década dos 80 

anos). Relativamente à etnia, é aos caucasianos que está associado um maior 

risco da doença(4). 

A maior prevalência de EM evidencia-se em latitudes maiores(3,4,14) e a 

menor prevalência ocorre em zonas equatoriais(3). Alguns estudos suportam esta 

informação, associando a migração como um factor de risco ambiental para a 

EM(3,4,15). 

Relativamente ao nível socioeconómico, como factor de risco para a 

doença, os estudos que relacionam o mesmo com a EM apresentam resultados 

controversos(3,4). 



6 

2. Etilogia 

2.1 Genética 

Apenas 1% dos indivíduos parece ser capaz de, genética e 

independentemente de factores ambientais associados, desenvolver EM. Embora 

a doença seja mais prevalente no sexo feminino, quando comparados, o sexo 

masculino evidencia mais 60% de susceptibilidade genética para a doença(16). A 

carga genética associada à doença é evidenciada por um aumento do risco de 

EM 15 vezes maior entre parentes do 1º grau(13). Existe, também, um maior risco 

da doença em irmãos, particularmente, em gémeos monozigóticos(3,11,13,16,17), 

comparativamente a meios-irmãos, crianças adoptadas ou entre cônjuges.  

Inerentemente à susceptibilidade poligénica verifica-se uma grande 

heterogeneidade genética na EM(4). Vários haplotipos de HLA são mais 

frequentes em doentes com EM, principalmente, o alelo HLA-DRB1*1501 e o 

HLA-DR2(3,4,11,13,17) e, em menor extensão, o HLA-DR3, -B7 e -A3(3). A EM tem 

uma associação muito forte com o locus DR, no cromossoma 6(3,4,17). Assim, estes 

marcadores representam maior susceptibilidade genética para a doença, 

aumentando o risco de desenvolver EM em 3:5(3). De uma forma geral, o 

complexo principal de histocompatibilidade (MHC) classe II(17,18,19) é o principal 

locus de susceptibilidade na EM (OR=5,4)(17). 

Outra base de influência genética está associada ao receptor da IL-7 (CD127) 

e ao da IL-2 (CD25)(4,20). 

2.2 Imunologia 

A causa auto-imune para a EM é baseada no modelo laboratorial, EAE(3,4), 

onde a inflamação e desmielinização ocorrem após a imunização dos animais 

com anticorpos direccionados contra a mielina(13), bem como, em estudos do 
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sistema imune em doentes com EM(4). No entanto, este modelo considera-se 

imperfeito(3,21), uma vez que o antigénio (Atg) indutor utilizado é conhecido e na 

EM não(3). 

Existem evidências que associam infecções, particularmente virais, à génese 

da EM(3,14), resultado da sua capacidade de promover desmielinização(14). Este 

processo decorre dos Linfócitos T (LT) reconhecerem uma estrutura idêntica quer 

nos vírus, quer na bainha de mielina. Esta teoria, designada de mimetismo 

molecular, baseia-se num primeiro mecanismo, a infecção, normalmente na 

infância, ocorrendo, mais tardiamente, a reactivação da reacção auto-imune em 

vários tecidos, incluindo a mielina dos axónios(3). A reactivação resulta de uma 

outra infecção vulgar, proveniente da acção de anticorpos (Atc) na myelin basic 

protein (MBP) e noutros proteolípidos de mielina(3,13). A MBP é um importante 

interveniente na EAE e, provavelmente, na EM em humanos(4), já que, quer no 

soro quer no líquido cefalorraquidiano (LCR) de doentes com EM, encontram-se 

células activadas da MBP. Em ambos os locais referidos, encontram-se, também, 

Atc oligoclonais, produzidos pelos LB
(3,4,13), derivados da expansão de células 

restritas do plasma e com propriedades pós-germinativas, promovendo a 

produção de linfócitos(4). Em um terço dos casos verifica-se pleocitose moderada 

(13). Nas placas, formadas aquando da EM, encontram-se auto-Atc específicos 

para a mielina, cujas células alvo são, muitas vezes, as myelin oligodendrocyte 

glycoprotein (MOG)(4) e MBP. Há evidências que relacionam a progressão clínica 

da EM, numa fase precoce e monossintomática, com a presença de auto-Atc 

séricos contra os oligodendrócitos e MBP(3). É característico da EM, níveis séricos 

elevados de imunoglobulinas (Ig) de síntese local(4), bem como, LTh2 nas placas 

de EM e à volta das vénulas(3). Não obstante, também as LT citotóxicos e, 
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particularmente, a microglia, interferem directamente na degradação dos axónios, 

através da libertação de óxido nítrico, radicais de oxigénio e do glutamato, sendo 

este tóxico para os oligodendrócitos e neurónios(4). 

As bactérias Chlamydia pneumoniae, Borrelia burgorferi e o herpesvirus tipo 6 

têm sido relacionados com a EM, uma vez que estão presentes no material 

genómico das placas de EM, contudo o seu mecanismo de acção ainda não foi 

explicado(3). 

2.3 Ambiente 

Recentemente, surgiram alguns factores de risco ambiental para a EM, 

nomeadamente, infecção prévia pelo vírus Epstein-Barr(7,16,22,23,24,25) e 

tabagismo(7,22,25,26,27). 

Embora não existam evidências que relacionem directamente a nutrição como 

causa da EM(28), a hipovitaminose D tem sido associada como factor de risco para 

a EM(7,22). Segundo A. Payne(28), uma maior ingestão de ácidos gordos (AG) 

saturados está associada a uma maior incidência da doença. 

Os efeitos destes factores de risco podem ser cumulativos(7,16). 

3. Patogénese 

3.1 Anatomia 

O SNC tem como principais funções integrar e coordenar a entrada e saída 

de sinais neuronais, para além de executar funções mentais superiores como 

pensar e aprender. É composto pelo encéfalo e espinal medula, e estes, por sua 

vez, pela substância cinzenta e branca(29). A primeira representa os corpos das 

células nervosas, sendo a substância branca constituída por sistemas de feixes 

de axónios que ligam núcleos vizinhos ou distantes (29,30).  
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Na EM formam-se placas em todo o SNC, principalmente, na substância 

branca do cérebro, com localização periventricular, e espinal medula(3,5,11,13). 

Raramente, podem, também, ser encontradas placas na substância cinzenta(13). 

3.2 Fisiologia 

A desmielinização consiste na destruição da bainha de mielina, cuja função é 

acelerar a transmissão eléctrica de estímulos nervosos(6). O principal efeito 

fisiológico deste fenómeno é o impedimento da condução eléctrica saltatória dos 

impulsos nervosos, de um nódulo de Ranvier para o próximo nódulo(3,31) (Anexo 

2). Desta forma ocorre, entre os nódulos, a despolarização da membrana dos 

axónios subjacente à bainha de mielina. Consequentemente, a condução nervosa 

está diminuída quando o impulso nervoso é incapaz de atravessar o segmento 

desmielinizado(4,31). 

3.3 Imunologia 

A EM engloba-se no leque de doenças auto-imunes mediadas por LT, sendo, 

especificamente, uma resposta de hipersensibilidade tipo IV, que resulta da 

reacção auto-imune das LTh1 na mielina dos Atg(13). Esta resposta desencadeia-se 

aquando a apresentação dos Atg, através de moléculas de MHC II, aos 

macrófagos e astrócitos, resultando na proliferação de LT. No entanto, não se 

percebe se a desmielinização é resultado da estimulação de LT ou o inverso(3). 

Neste contexto, as citocinas e quimiocinas têm um importante papel na 

activação e regulação de interacções auto-imunes que ocorrem na EM, 

designadamente, a interleucina (IL) -2, o factor de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

o interferão (INF) – gama (γ). Os dois últimos podem lesar, directamente, os 

oligodendrócitos ou a membrana de mielina(4). Particularmente, a INF-γ activa 
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macrófagos que, juntamente com os seus produtos resultantes, convergem em 

desmielinização(13). 

Não obstante, a activação de linfócitos B (LB)(4,13), resultado da activação de 

LT
(3), e consequente resposta humoral, parece ser necessária para a completa 

desmielinização, quer em modelos experimentais quer em humanos(4,13). A MBP e 

MOG activam os LB que, consequentemente, produzem bandas oligoclonais, 

complexos de ataque à membrana e induzem a libertação de citocinas, 

nomeadamente, TNF-α, INF-γ e ILs. Na sequência destes processos são 

activados os LTh2
(3). 

O processo inflamatório destrói a barreira hematoencefálica (BHE) devido à 

adesão de linfócitos às células endoteliais(3) e, desta forma, há um aumento da 

permeabilidade vascular. Em última instância, os LT atravessam a BHE para o 

SNC, situação impossível num indivíduo saudável, e destroem a mielina que 

protege as células nervosas(4), principalmente, nos oligodendrócitos e axónios(3)

(Anexo 3). Desta destruição resultam as placas características da EM(5) (Anexo 4). 

Existe, ainda, uma influência genética na resposta auto-imune(4,5,13) pelo alelo 

DR2, que se liga com muita afinidade a um fragmento da MBP, estimulando a 

resposta de LT à própria proteína(4,13). 

3.4 Neurologia 

 As lesões resultantes da EM podem levar à danificação gradual e parcial 

ou total dos axónios. Nos estados mais avançados da doença, verifica-se uma 

perda de 70% do total de axónios, havendo, portanto, a preservação de alguns, o 

que depende do grau de inflamação. Justifica-se, assim, a irreversibilidade 

neurológica da doença(4). 
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4. Manifestações clínicas 

Os sintomas da EM podem ser severos ou tão subtis que dispensam cuidados 

médicos durante meses ou anos, e muito variados, dependendo da localização e 

severidade das lesões do SNC(3,4,13). Contudo, há locais do SNC específicos, dos 

quais resulta uma sintomatologia característica da EM. Assim, 50% dos doentes 

com EM tem um padrão de manifestações que envolvem os nervos ópticos, 

tronco cerebral, cerebelo e espinal medula. Enquanto 30% a 40% demonstram, 

apenas, diferentes graus de paraparésia espástica, paraparésia atáxica e 

alterações de sensibilidade nas extremidades, resultantes de alterações na 

espinal medula. Por último, apenas 5% tem manifestações cerebelares(3).  

Assim, a EM é caracterizada por: problemas visuais, fraqueza nos membros, 

dores, disfunções intestinais e urinárias, declínio cognitivo, fadiga, parestesias e 

surtos de deficit neurológico(3,4,11,13) (Anexo 5). Estes sintomas podem surgir de 

repente ou em recorrências, após dias ou semanas. No intervalo de tempo entre 

ambas a situações, os sintomas ficam suspensos, permanecendo em deficit 

residual(3,11). Por isso, torna-se difícil perceber se um sintoma representa uma 

reincidência ou uma nova lesão, isto é, se um novo sintoma manifesta, ou não, a 

formação prévia de uma placa(3). 

5. Diagnóstico 

Não existe nenhum teste de diagnóstico definitivo para a EM, em 

contrapartida, existem cinco critérios para diagnosticar a doença (Anexo 6). Em 

suma, o padrão clínico deve consistir em pelo menos um dos dois seguintes 

critérios: dois ou mais episódios sintomatológicos, separados no tempo e em 

locais distintos do SNC, cada um com duração mínima de 24h e com 1 mês de 
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intervalo ou com progressão gradual durante 6 meses, no mínimo, e/ou dois ou 

mais sinais que reflictam patologia anatómica da substância branca do SNC. 

A Ressonância Magnética (RM)(3,4,11) é um teste de diagnóstico com 

fundamento na química, através do contraste intravenoso com gadolínio, e na 

física, baseado na reorganização nuclear provocada pelo processo de 

magnetização implícito numa ressonância magnética. A RM revolucionou o 

diagnóstico da EM, evidenciando anomalias em mais de 95% dos doentes, 

particularmente, no que concerne às placas formadas no SNC. Mais 

recentemente, utiliza-se, também, o teste da Razão de Transferência de 

Magnetização, que possibilita distinguir entre desmielinização e edema. Existe, 

ainda, a Ressonância Magnética Espectroscópica, cuja finalidade consiste em 

quantificar moléculas marcadoras da integridade axonal, como o N-acetil 

aspartato(3,4). Outro teste referenciado para e EM designa-se por Potenciais 

Evocados (PE) e avalia a função aferente (visual, auditiva e somatossensorial) e 

eferente (motora) do SNC. O PE identifica anomalias que sugerem 

desmielinização em 80% a 90% dos doentes, contudo não são específicas para a 

EM. Não menos importantes são as anomalias encontradas(3,4,11), em 90% dos 

doentes(3), através da análise do LCR, nomeadamente, pleocitose, elevados 

níveis de IgG de síntese intracelular e bandas oligoclonais de IgG(3,4,11), bem 

como, um ligeiro aumento da concentração de proteínas totais(3,4). Verificam-se, 

também, elevadas concentrações de MBP num episódio de crise, concentrações 

baixas ou normais na EMPP e normais durante uma recorrência(3). 

6. Tratamento farmacológico 

 No que concerne ao tratamento da EM é frequente a utilização de 

imunossupressores(3,5) e anti-inflamatórios(3). Aquando a ocorrência de crises(3,4,11)
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ou no início da desmielinização(4) utilizam-se glicocorticóides, por exemplo, 

prednisona por via oral, sendo muitas vezes precedido de metilprednisolona 

intravenosa ou, se esta via não for possível, por via oral. Contudo, a longo prazo, 

o tratamento com corticóides não é benéfico nem ajuda a prevenir novas 

recorrências(3,4,11). A terapia imunomoduladora com estatinas(3,11) é utilizada numa 

fase final da doença ou como forma de prevenir recorrências. Embora seja uma 

terapia bem tolerada as evidências existentes são limitadas(3). Nestes períodos é 

importante evitar o cansaço excessivo e o doente deve repousar(11). 

Na EMRR e EMPS pode administrar-se Ig intravenosa(4,11) para reduzir a 

incidência de crises(11), no entanto, devido à dúvida sobre a dose óptima(4), não é 

seguro recomendá-la(11). O tratamento com acetato de glatirâmer(3,4,11), polipéptido 

sintético(4) que mimetiza a acção da MBP(3,4), é administrado via subcutânea, 

tendo como principal indicação a EMRR(4). Os imunossupressores como a 

ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato, cladribina ou mitoxantrona, podem ajudar 

a deter a evolução da doença(3,4,11), embora a sua utilização por longos períodos 

de tempo possa ser tóxica(3,4). A administração de INF-β1a intramuscular(3,4,11) e 

INF-β1b por via subcutânea(4) tem a desvantagem de criar facilmente resistência 

imune, devido à formação de Atc para o INF-β(3,11). Por último, utiliza-se, 

recentemente, o tratamento com natalizumab, que impede a adesão a células 

endoteliais de linfócitos e monócitos e a sua migração através da BHE para o 

SNC. Este tratamento tem sido utilizado, por via intravenosa(3,4,11), na EMRR e 

EMPS, em doentes com crises graves e como último recurso. Relativamente à 

EMPP, não existe terapia que tenha demonstrado ser eficiente(4). 

Todos os tratamentos referidos evidenciam benefícios a nível da redução das 

recorrências, bem como, melhoria das lesões na RM(3,11), o que evidencia uma 
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diminuição da inflamação(4). No entanto, as maiores melhorias estão associadas

ao tratamento na EMRR(4,32). (Anexo 7) 

7. Intervenção Nutricional e Alimentar  

No passado, foram testadas diversas dietas: sem alergénios, sem glúten, sem 

pectina/com restrição de frutose, dieta de Evers, de MacDougal, dieta líquida de 

Cambridge e terapias de vitaminas e minerais, sendo que nenhuma demonstrou 

eficácia(6). Actualmente, não há nenhuma dieta, clinicamente comprovada, como 

benéfica na diminuição da frequência e severidade da EM(33), nem a necessidade 

de uma específica. Não obstante, aconselha-se uma especial atenção para o 

aporte energético total(12) e uma diminuição de gordura total (<30g)(34). No 

entanto, uma vez que os lípidos fazem parte da constituição do tecido nervoso(12), 

torna-se importante assegurar a sua ingestão, nomeadamente, 10g AG 

saturados(6,34). Deve dar-se prioridade aos AG insaturados essenciais(28,35), 

particularmente o ácido eicosapentaenóico  (EPA) e ácido docosahexaenóico 

(DHA) do AG polinsaturado ómega-3 (η-3). Estes possuem função anti-

inflamatória e, portanto, são neuroprotectores(12,28,36). Também, o ácido 

araquidónico do AG polinsaturado ómega-6 é importante, na medida em que 

possui função imunossupressiva(12,28) (Anexo 8). A manutenção da ingestão 

proteica(34), cujas recomendações indicam 0,9g/Kg de peso/dia, em adultos ou 

15% a 20% do valor energético total, tem crucial importância nestes doentes, para 

a preservação da massa magra(12). Por último, deve adequar-se a ingestão de 

hidratos de carbono, 50-55%, para ajustar as necessidades energéticas(34), já que 

a falta destes pode resultar em fadiga, sintoma já característico da EM(12). 

Em alguns estudos, a ingestão aumentada de legumes, frutos do mar, proteína 

vegetal, vitamina C, tiamina, riboflavina, cálcio(37), óleos vegetais, cereais 
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integrais(28,37), antioxidantes(26,28,35), fibra alimentar, especialmente provinda de 

cereais, e potássio está associada negativamente ao risco de EM(37). O peixe, 

fruta(6,28,35,37) e pão evidenciam um efeito protector(37). Em contrapartida, a gordura 

animal(28,37), como a carne de porco, e a gordura em geral, foram associados a 

maior risco de EM(37). 

Para além das evidências que referem que grande parte dos doentes com EM 

procuram medicinas alternativas e complementares(33,38,39,40), outras referem que 

destas medicinas, as escolhas associadas à dieta alimentar representam a 

maioria, 40% a 59%. Estas escolhas referem-se, especificamente, a dietas com 

baixo teor em gordura e a suplementos nutricionais (46% a 60,5%). As vitaminas 

são os suplementos mais procurados (40%), com 3,34 ± 1,39 de eficácia, 

principalmente sob a forma de multivitamínicos(33,37,40). Estes são mais utilizados 

como terapia complementar do que como alternativa. Os suplementos de vitamina 

C, E, B12(39,40), de óleo de fígado de bacalhau, magnésio, zinco e AG 

essenciais(40) são, também, alvo de alguma procura. No entanto, quando 

comparados com a terapia convencional, os suplementos são reconhecidos como 

menos importantes ou benéficos (p<0,001)(39). Não obstante, especula-se sobre a 

importância da suplementação em magnésio(34,37) e cálcio(37,12), sendo que ambos 

possuem um importante papel no desenvolvimento, estrutura e estabilidade da 

mielina(37). Existe alguma investigação sobre a suplementação em vitamina B12, 

B6, E(12,28,34), C, zinco(12,34), selénio(28,34), folato(28) e η-3(6,12,34), bem como, EPA, 

DHA(6,12,37) (Anexo 9) e vitamina D(34,37). Esta última demonstra uma diminuição 

significativa no risco de EM(37). O aconselhamento nutricional(37,39,41), como forma 

complementar a outras intervenções, evidencia uma redução das crises na EM. A 

suplementação com ácido linoleico diminui, em indivíduos numa fase inicial, a 
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progressão das incapacidades inerentes à doença e diminui a quantidade e 

duração das recorrências, bem como, o número de crises, em qualquer fase da 

doença(37). Embora a suplementação em macro e micronutrimentos seja 

importante, quando em excesso, pode causar toxicidade ou deficiências no 

transporte de proteínas, devido à competição pela acção enzimática(12). 

Muitas das deficiências neurológicas específicas da EM têm implicações 

nutricionais, particularmente no que concerne à auto-alimentação e cuidados 

pessoais(6). Assim, com o aumento da dificuldade de deglutição e coordenação, 

torna-se mais seguro que os alimentos sejam liquefeitos. As refeições devem, 

também, ser pequenas e frequentes para melhor serem toleradas e facilitar a 

introdução de nutrição artificial, se necessária(2,28,33,34). A hidratação deve ser uma 

preocupação constante, principalmente em casos de disfunção urinária e disfagia, 

cujos líquidos devem ser distribuídos ao longo do dia(6,37). 

Pretende-se, com o acompanhamento nutricional, a monitorização do peso, já 

que, como consequência da diminuição da actividade física(6), da manutenção do 

consumo energético(12) e da administração de glicocorticóides, 25% dos doentes 

com EM apresentam excesso de peso, 25% obesidade e 52% um perímetro 

abdominal superior ao recomendado(37). Assim, verifica-se uma tendência para o 

aumento de peso(6,12,28,37), o que compromete, ainda mais, a locomoção(6). Em 

contrapartida, verifica-se, nos doentes com EM, uma diminuição do apetite e 

apatia para os alimentos(6,12), derivados da medicação, fadiga, disfagia e 

depressão, o que pode resultar numa diminuição do peso e malnutrição(2,12,28,33,37). 

O desequilíbrio nutricional na EM é comum e pode ter efeitos negativos no 

decurso da doença e da qualidade de vida dos doentes(37), sendo, por isso, 
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importante a avaliação nutricional, o que permite identificar alterações nutricionais 

e eventual necessidade de intervenção(2,42) (Anexo 10). 

No que concerne à influência da terapêutica farmacológica a nível nutricional, 

sabe-se que o tratamento com INF-β1a pode causar diarreia, náuseas e anemia, 

com INF-β1b podem verificar-se alterações de peso, diarreia, obstipação e 

hipertensão(34) e com o metotrexato  náuseas e anorexia(6,28) . A terapêutica com 

esteróides(28,34), a curto prazo aumenta o apetite e, consequentemente, o peso, 

bem como, a retenção de líquidos e o nervosismo(6). Aquando esta terapêutica 

deve reduzir-se a ingestão de sódio, já que este participa no transporte de 

lípidos/proteína nos tecidos de mielina, podendo resultar em intolerância à 

glicose, balanço nitrogenado negativo e diminuição do zinco, potássio(34) e 

cálcio(28,34) séricos. 

VITAMINA D 

 Conhecida como “sunshine vitamin”(43,44,45,46), a Vitamina D é uma pro-

hormona esteróide(43,44) e lipossolúvel(43,46,47) que, na sua forma biologicamente 

activa, 1,25-(OH)2D3
(7,43,44,45,46,48,49), activa o VDR(43). Este receptor está muito 

disseminado no organismo, o que justifica o papel multifactorial da Vitamina 

D(48,44,50). 

1. Bioquímica  

Existem dois precursores esteróis da vitamina D, a provitamina D3 ou 7-

dehidrocolesterol e o ergosterol. A primeira está presente na gordura subcutânea 

animal e dá origem à Vitamina D3 ou colecalciferol. A segunda é proveniente, 

exclusivamente, das plantas e resulta na Vitamina D2 ou ergocalciferol(43,44,45,46,51). 
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Estruturalmente, a Vitamina D3 é constituída por 27 carbonos (Cs) e a Vitamina D2

28 Cs, um grupo metil extra e uma ligação dupla entre o C22 e o C23
(47,48,51).  

A Vitamina D possui ligações duplas entre C7-C8 e C10-C19
(48), um anel B 

aberto(45,48) e apresenta uma estrutura cis que a torna susceptível à oxidação, 

radiação ultravioleta B (UVB) e à acção de radicais livres(51). 

A UVB é absorvida pelo 7-dehidrocolesterol, presente na epiderme e 

derme(45,47), provocando a ruptura da ligação entre C9-C10 do anel B. 

Consequentemente, forma-se uma ligação dupla entre C10-C19
(48), formando-se a 

pré-Vitamina D3
(45,47,48). Esta sofre isomerização térmica, o que provoca a 

alteração da estrutura molecular, abrindo os anéis constituintes da molécula, 

formando-se, assim, a Vitamina D3
(43,44,47,48,51). 

2. Metabolismo 

A Vitamina D de produção endógena(48), Vitamina D3, é transportada até ao 

fígado na circulação sanguínea(44,47,51), acoplada à D-binding protein (DBP)(44,48), 

cuja função é transportar a Vitamina D e os seus metabolitos(51) e evitar níveis 

tóxicos de Vitamina D(43). Quando a vitamina é adquirida através de fontes 

alimentares, quer sob a forma de D2 ou D3, é incorporada com os lípidos nas 

micelas. Posteriormente, com a ajuda dos sais biliares, é absorvida no 

duodeno(44,47,48,51,52), por difusão passiva(44), sendo então, lentamente, 

transportada via linfática, através dos quilomicra, para o fígado(44,48,52) (Anexo 11). 

Este processo de absorção possui uma eficácia de 50%(44). A excreção da 

vitamina D ocorre, após circulação entero-hepática, principalmente, pelas 

fezes(44,46). 

Inicialmente, ocorre a activação metabólica de 25% da vitamina D(48), no 

fígado, pela enzima 25-hidroxilase ou CYP27A1(47,48,51,53), através da inserção de 
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um grupo hidroxilo (OH) no C25
(48,51), formando-se, assim, o 25(OH)D2 ou 

25(OH)D3, ou seja, 25(OH)D(48,44) (Anexo 12). Esta é a forma hormonal da 

Vitamina D(43) mais abundante na circulação, contudo, metabolicamente 

inactiva(45,51,53). Sequencialmente, o 25(OH)D liga-se à DBP, formando o 

complexo DBP-25(OH)D que assegura o transporte do metabolito na circulação 

até ao rim(47,51). Neste local a DBP degrada-se e é libertado o 25(OH)D(43). 

Contudo, a quantidade de 25(OH)D livre é reduzida, factor importante, uma vez 

que esta é a forma livre que tem capacidade de difusão transmembranar, 

exercendo, assim, a sua função biológica(51). A conversão deste metabolito em 

1,25(OH)2D2  ou 1,25(OH)2D3, ou seja, 1,25(OH)2D, ocorre, predominantemente, 

nas mitocôndrias do túbulo contornado proximal do rim, através da enzima 1α-

hidroxilase ou CYP27B1(43,44,47,48,51,53), que introduz um OH no C1
(47) (Anexo 13). 

Há, no entanto, referências desta conversão noutros locais do organismo, 

nomeadamente no cérebro(51). 

A conversão da Vitamina D em 25(OH)D não possui um mecanismo de 

regulação evidente, em contrapartida, a conversão em 1,25(OH)2D é induzida 

pelo aumento da paratormona (PTH)(43,44,47,48,52), estimulado pelos baixos níveis 

de cálcio(44,47,48,52) e elevados de fosfato, bem como, pelos baixos níveis de 

fosfato(43,48,52). Este quadro fisiológico incita o aumento da reabsorção renal de 

cálcio, bem como, a activação da 1α-hidroxilase(43,44,47,48,52) e, inerentemente, o 

aumento da reabsorção intestinal de cálcio(52,54). A PTH provoca, também, o 

aumento da degradação do tecido ósseo, através dos osteoclastos, o que liberta 

cálcio e fosfato para a corrente sanguínea(44,47,48,52). O mecanismo de contra-

regulação, aquando um excesso de produção de 1,25(OH)2D, é efectuado por um 

feed-back negativo que inibe a PTH(43,48,54), estimula a libertação do factor de 
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crescimento de fibroblastos 23 que vai reduzir a circulação de fosfato e inibir a 1α-

hidroxilase. O feed-back negativo induz, ainda, a enzima 24-hidroxilse ou 

CYP24A1 que repõe o OH no C24 do 1,25(OH)2D, permitindo a sua excreção 

através da bile(48), diminui os níveis da PTH e aumenta os níveis de fosfato(43). No 

que concerne ao metabolismo do fósforo a PTH possui dupla função, por um lado, 

aumenta a degradação óssea e, consequentemente, os níveis sanguíneos de 

fosfato, por outro, aumenta a sua excreção renal, pelo que, ao longo deste 

processo, os valores séricos de fosfato diminuem(55). 

As diferenças mínimas da estrutura química da Vitamina D2 e Vitamina D3, 

são a base de metabolismos distintos, entre ambas, não obstante, muito 

semelhantes. Estas diferenças determinam a capacidade em aumentar os níveis 

de 25(OH)D e, consequentemente, a menor ou maior potência das moléculas. 

Verifica-se que, embora, inicialmente, ambas demonstrem uma potência 

semelhante, a Vitamina D2 possui uma potência ligeiramente menor, bem como, 

um efeito menos prolongado, inerente ao menor tempo de semi-vida e menor 

afinidade para a DBP(48). Assim, o 25(OH)D3 torna-se o melhor indicador 

nutricional do estado de Vitamina D(7,45,47,51,56), já que evidencia, também, um 

tempo de vida médio superior à Vitamina D e ao 1,25(OH)2D
(45,51). É importante 

referir que a Vitamina D2 é catabolizada mais rapidamente, em comparação com a 

Vitamina D3, mas é 30 a 50% menos efectiva na manutenção da concentração 

sérica de 25(OH)D(47,57). A medição do 1,25(OH)2D não é fiável, uma vez que 

existe em quantidades muito reduzidas no organismo e pode, até,  estar elevado 

em situações de deficiência de Vitamina D(45,47,55) ou em caso de 

hiperparatiroidismo secundário, o que aumenta a sua produção a nível renal(57,45). 
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3. Funções 

A presença da 1α-hidroxilase em várias células alvo indica a função autócrina 

e parácrina da 1,25(OH)2D
(43). A vitamina D é considerada uma hormona que, 

sendo conhecida por manter a homeostasia mineral, é, também, um potente anti-

proliferativo, pró-diferenciativo e imunomodulador(7,43,44,49,52,54).  

No que concerne à actividade da 1,25(OH)2D, sabe-se que está dependente 

das células que possuem 1α-hidroxilase, cuja vasta disseminação indica a função 

autócrina e parácrina da 1,25(OH)2D
(43). Depende, ainda e maioritariamente, do 

VDR(16,17,43,47,49,53,58). Este receptor pertence à superfamília de receptores 

nucleares de hormonas esteróides/tiróideias(17,43,48,53) e influencia a taxa de 

transcrição de Vitamina D. Quando a 1,25(OH)2D se liga ao VDR no núcleo a 

afinidade das suas proteínas para regiões específicas dos genes promotores de 

VDR (VDRE) aumenta. Assim, o complexo 1,25(OH)2D-VDR liga-se às VDRE, o 

que promove a transcrição de RNAm específico(16,17,44,54,58) (Anexo 14). 

O VDR está presente no hipotálamo, na placenta, em enterócitos, 

osteoblastos, queratinócitos, pró-mielócitos, fibroblastos da pele e várias outras 

células, como, cancerígenas, renais, paratiróideias, endócrinas gástricas e dos 

ilhéus pancreáticos. O VDR está presente, também, em células do sistema imune, 

nomeadamente, células apresentadoras de Atg, monócitos, macrófagos, células 

dendríticas, LT Natural Killer, LT e LB
(7,45,47,49,53), bem como, astrócitos, microglias, 

neurónios e oligodendrócitos(7,9). Assim, considera-se que a Vitamina D possui, 

também, funções não calcémicas(43,48,53), que estão dependentes da localização 

do VDR, constituindo o alvo da Vitamina D.  

A Vitamina D pode actuar em diversas situações(54), por exemplo, EM, artrite 

reumatóide, doença inflamatória dos ossos, Diabetes Mellitus tipo 1, lúpus 
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eritematoso sistémico, rejeição de transplantes e psoriase, sarcoma de Kaposi, 

osteoporose, hipertensão(7,43,44,45,49,52), hiperparatiroidismo secundário(53,44), 

doença de Chron(10,45), bem como, melhorar a absorção intestinal de cálcio e 

fósforo(7,44,52).  

4. Recomendações Nutricionais 

Não existe um consenso para a concentração de 25(OH)D normal para o 

organismo, sendo referidos níveis entre 75 a 125 nmol/L(45) e 75 a 200 nmol/L(7). 

Não obstante, o valor mínimo, 75 nmol/L, não foi estabelecido arbitrariamente, 

correspondendo ao nível sérico abaixo do qual a PTH é estimulada(7,15,56,57,59) e ao 

nível de maximização da absorção intestinal de cálcio(57). As recomendações 

usuais referem níveis de 25(OH)D entre 90 ou 100 nmol/L(7,60) ou superiores a 75 

nmol/mL(57), para optimizar a funcionalidade da Vitamina D(7,57). 

Actualmente, considera-se como unidade de quantificação preferencial para a 

Vitamina D o micrograma (μg) (44,52,60) de Vitamina D3 e, visto que esta e a 

vitamina D2 possuem uma actividade biológica semelhante, ambas contribuem 

para a quantificação total de Vitamina D. Assim, 1μg de Vitamina D3 equivale a 40 

Unidades Internacionais de Vitamina D3. Particularmente na Vitamina D, utiliza-se 

a ingestão adequada (IA), cujas recomendações são ajustadas para satisfazer as 

necessidades do organismo(44,52). Assim, na ausência de adequada exposição 

solar, a IA para lactentes e adultos até aos 50 anos é 5 μg, dos 51 aos 70 anos é 

de 10 μg e para adultos com mais de 70 anos é 15 μg, sendo que estas 

recomendações são iguais para ambos os sexos(47). No entanto, geralmente, os 

níveis séricos de 25(OH)D estão diminuídos no sexo feminino(7). Em grávidas e 

lactantes, a IA é de 5 μg(44,52,61), se bem que, várias evidências, referem estes 

casos como possuindo necessidades aumentadas(7).  
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Actualmente, julga-se que estas recomendações estão abaixo do que se 

considera necessário(47,60,62). Segundo alguns autores, dever-se-ia aumentar a IA 

em 10μg/dia(60,63) ou para 50μg/dia, em adultos(59,60). 

5. Fontes de Vitamina D 

5.1 Exposição a UVB 

A exposição a UVB permite a síntese endógena de Vitamina D, sendo esta 

a maior fonte da vitamina(44,45,47,48,51,56,57), 90-95%(7,47,52). Contudo, existem várias 

barreiras que impossibilitam a pele de receber UVB em quantidades necessárias, 

λ=290-315nm e v=18mc/cm2(43,45,47,48,51,56), nomeadamente, a  roupa, a elevada 

quantidade de melanina, protectores solares com factor de protecção solar 

superior a 8, a maior distância do equador, entre outras(7,43,44,45,47,48,51,52). 

Vários estudos sugerem que uma exposição breve e casual a UVB (5 a 10 

minutos; da cara, mãos e braços; 2 a 3 vezes por semana) equivale a 5μg de 

Vitamina D(44) e corresponde a 250-625μg de suplementação oral diária da 

vitamina. Embora indivíduos de pele escura possuam maiores necessidades de 

exposição para a síntese de Vitamina D, esta capacidade de síntese é comum a 

todos os humanos, independentemente da pigmentação da pele, o que é provado 

pelo facto de que, mesmo em indivíduos caucasianos, em latitudes do norte, não 

se processa a fotoconversão da Vitamina D3
(51). 

5.2 Alimentação 

Porque a natureza é completa, quer a Vitamina D2 quer a Vitamina D3 

podem ser obtidas através dos alimentos, contudo, estão distribuídas em 

quantidades muito reduzidas(7,44,45,47,51,52,56,57). As maiores fontes alimentares de 

Vitamina D são, principalmente, óleos de peixe(44,45,47,51,52,57), como o de 
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salmão(45,47,51,52,57), sardinha(45,52), cavala(47,57), arenque(51,52,57) e espadarte(45), 

bem como a ingestão destes peixes, per si, e, ainda, cherne, enguia, corvina, 

dourada, goraz, linguado, sarda e truta(64,60). O óleo de fígado de 

bacalhau(45,47,51,52,57), leite(44,52), cogumelos secos ao sol(45,47) e, em menor 

quantidade, manteiga, fígado(44,47,51,52) e gema de ovo(56,60) são, também, boas 

fontes de vitamina D. Em contrapartida, as fontes vegetais são muito pobres em 

Vitamina D(52) (Anexo 15). 

A ingestão de Vitamina D é, particularmente, reduzida no sul da Europa (2 

a 3 μg/dia)(56). Assim, recorre-se, por vezes, a alimentos fortificados em Vitamina 

D(45,51,57), sendo o mais comum, o leite(44,45,51,52,60). Na Europa, a fortificação de 

alimentos como o sumo de laranja(45,60), margarinas(47,60) e alguns cereais e 

pães(45,47,52,60), e o uso de multivitamínicos é feita, quase exclusivamente, através 

da Vitamina D3
(47). Segundo Ovesen, L. et al.(56), não existe uma uniformização 

legal para a quantidade máxima de Vitamina D para fortificação de alimentos, no 

entanto, maioritariamente, utilizam-se 70 a 80μg/Kg.    

5.3 Suplementação 

O estilo de vida moderno, 24h/dia dentro de portas, e o facto da Vitamina D 

proveniente de fontes alimentares ser insuficiente para a IA diária, 

recomendada(48), podem levar à necessidade de suplementação oral em Vitamina 

D(51). Vários estudos sugerem que a suplementação de 1μg/dia em Vitamina D 

aumenta a concentração sérica de 25(OH)D em, pelo menos, 1nmol/L(51,47,60,59,63). 

Segundo Vieth et al.(65), doses de 100μg/mL, em adultos, evidenciaram, após 90 

dias, eficácia em elevar a concentração sérica de 25(OH)D para valores de 

100nmol/L. Também, Heaney et al.(66), através da suplementação a adultos, 

caucasianos, do sexo masculino, no inverno, durante 4 meses, com 25μg/mL, 
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125μg/mL e 250μg/mL, verificaram que, no final do tratamento, os níveis de 

circulação séricos de 25(OH)D eram de 84, 161 e 225 nmol/L, respectivamente, 

sendo que não se registaram casos de hipercalcemia ou hipercalciúria.  

No mercado, existem multivitamínicos com Vitamina D2 ou D3, que contêm 

10μg/mL, bem como as mesmas formas vitamínicas isoladas, especialmente a 

Vitamina D3, em quantidades de 10μg/mL, 25μg/mL(22,37), 50μg/mL, 100μg/mL, 

125μg/mL e 1250μg/mL(57). No entanto, a suplementação ou fortificação em 

Vitamina D2 não é tão eficaz(48). 

6. Deficiência e Toxicidade 

Não se verificando consenso, considera-se hipovitaminose D quando a 

concentração de 25(OH)D é inferior a 75nmol/L(44,45,47,48,57) ou 50nmol/mL(56) e 

deficiência da vitamina quando inferiores a 25nmol/L(7,56) ou 50 nmol/mL(45,57). A 

deficiência de Vitamina D manifesta-se como raquitismo, nas crianças, e 

osteomalacia, nos adultos(44,45,47,48,52,56,57) e pode advir da diminuição da absorção 

intestinal de cálcio e fósforo alimentares, bem como, de hiperparatiroidismo 

secundário, que leva à diminuição do fosfato sérico, o que, em sinergia com a 

hipoavitaminose D, diminui a capacidade de absorção de cálcio(44,45,47). Outros 

factores, como o aumento da idade(7,15,47,52), e consequente diminuição da 

capacidade de produção de Vitamina D3 inerente à diminuição de 7-

dehidrocolesterol na pele(47,52,57), e obesidade(15,47,57), já que a Vitamina D3 se 

armazena no tecido adiposo profundo(47,48,57), o que diminui a biodisponibilidade 

desta, estão associados à deficiência de Vitamina D(47,57). 

Uma vez que a vitamina D é lipossolúvel, armazena-se por períodos de tempo 

longos, maioritariamente, no tecido adiposo mas, também, no fígado e 

músculos(67,52). Assim, mantém-se em reserva por muito tempo, pelo que a 
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ingestão excessiva de Vitamina D pode aumentar o risco de toxicidade. A 

sintomatologia associada à toxicidade de vitamina D é hipercalcemia(44,45,51,52,60) e 

hiperfosfatemia séricas(44,45,51), insuficiência renal aguda ou crónica(44,51,52) e, em 

última instância, calcinose de vários órgãos(44,51,52). A hipervitaminose D é 

considerada uma intoxicação progressiva e intervariável, sendo o Limite Superior 

(LS) de 25μg/mL, para lactentes e 50μg/mL para crianças e adultos(44,52,61), 

contudo, não se observa sintomatologia até aos 150μg/mL de vitamina D, pelo 

que se considera o UL demasiado baixo(47,45,68). 

VITAMINA D & ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 O que no passado se pensou ser uma simples hormona que, apenas, 

afectava o metabolismo do cálcio e cuja importância se relacionava com idades 

pediátricas, sabe-se, nos dias de hoje, que possui uma complexidade que lhe 

atribui uma importância fulcral(51), nomeadamente, na prevenção e melhoria de 

doenças inflamatórias de longa duração, como a EM(7,51). 

1. & Genética 

O polimorfismo do VDR, na EM, tem sido relacionado com a susceptibilidade 

para a doença, sintomatologia nos doentes e com os metabolitos da Vitamina D. 

O alelo Fok-I tem sido associado ao nível de incapacidade física, após 10 anos do 

início da doença, bem como, aos níveis de 25(OH)D, em gémeos doentes(69). A 

Vitamina D está relacionada com o factor genético de risco para a EM, no que 

concerne, principalmente, ao alelo HLA-DRB1*1501(16,70). As proteínas activadas 

pela vitamina D vinculam-se a uma sequência de DNA específica, situada junto ao 

HLA-DRB1*1501, com efeito sobre alterações neste. Assim, a deficiência em 

vitamina D pode levar à diminuição da expressão deste gene, alterando, por sua 
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vez, processos imunes e, em última instância, atacando o sistema imune, 

particularmente, o cérebro e a espinal medula(71). Segundo Ramagopalan, S. V. et 

al.(17), existe uma relação directa entre a Vitamina D e a EM, associada a genes 

do MHC II. As variações genéticas características da maioria dos haplotipos de 

risco para EM, principalmente o HLA-DRB1*1501, incluem uma resposta do 

VDRE, nas regiões promotoras próximas do HLA-DRB1. Este mecanismo justifica 

uma ligação entre ambos os factores de risco para a EM, o ambiental, Vitamina D, 

e o genético, HLA-DRB1*1501. Nos indivíduos com EM, a presença de VDRE no 

promotor HLA-DRB1 pode influenciar a expressão genética e transmitir 

sensibilidade a partir da 1,25(OH)2D, para o HLA-DRB1*1501(24). É possível que a 

falta de Vitamina D, in útero ou na infância, possa afectar a expressão do HLA-

DRB1 no timo, prejudicando, por conseguinte, o SNC, pois, assim sendo, os 

LTreactivas não passam pela supressão do timo, o que aumenta o risco de doença 

auto-imune(16,17). Contudo o mecanismo de interacção entre a Vitamina D e o alelo 

HLA não é evidente no que concerne ao tempo/duração e local/tecidos em que 

ocorre(17). 

A influência genética na EM associada à Vitamina D é, também, evidenciada 

por estudos em gémeos com a doença. Segundo Orton, S. et al.(72), a 

concentração sazonal de 25(OH)D está fortemente correlacionada em gémeos 

monozigóticos doentes (r =0.86, p = 0.001). 

2. & Imunologia 

 Os estudos efectuados através da EAE, revelam que a Vitamina D regula a 

diferenciação e actividade dos LTh, directa ou indirectamente, para suprimir a 

patologia auto-imune(54,73,74). A 1,25(OH)2D inibe, in vivo, a proliferação de MBP(10)

e LTh1
(58,70,74) e reduz a produção ou expressão da IL-2 e INF-γ  em LTh, in 
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vitro(54,58,73,74), bem como do TNF-α(19,26). Estas citocinas são características de 

respostas LTh1 e estão associadas com a progressão da EM. A 1,25(OH)2D,

associada à expansão de LTh2, promove o aumento da IL4(58,73) e o factor 

transformador de crescimento beta (TGF-β)(53,58,75). Os mecanismos de 

proliferação de LT a que a Vitamina D está associada tem a ver com a indução do 

gene de transcrição dos inibidores de CDK, o p21 e p27, que inibem o ciclo 

celular e/ou a indução de apoptose, através da estimulação de células dendríticas 

(CDs) pela  1,25(OH)2D
(10).  

Adicionalmente, os LTh também se podem desenvolver em LT de regulação 

(Treg) ou LT supressores, se bem que a sua função principal parece estar 

relacionada com a auto-tolerância. A expressão do receptor CD25 das Treg, 

associado ao receptor IL2-β, é aumentada pela influência da 1,25(OH)2D sobre os 

LTh. A função deste receptor envolve a sinalização da IL2, através das cadeias α e 

β do receptor IL2. Alguns dos alvos da 1,25(OH)2D nos LTh estão relacionados 

com genes que evidenciam o aumento em número e/ou funcionalidade das 

Treg
(73,54,76), cujo desenvolvimento está relacionado com a TGF-β1(77).  

Outras células importantes na iniciação e desenvolvimento da resposta 

imune mediada por LT, são as CDs, já que, em estudos in vitro, a 1,25(OH)2D 

evidencia inibir a diferenciação de monócitos em CDs e a estimulação da sua 

própria actividade(10,73,74,78). Existem, também, estudos com culturas de LTh, 

1,25(OH)2D e CDs que demonstram uma menor secreção de INF-γ, 

comparativamente a culturas LTh com, apenas, CDs. Assim, a 1,25(OH)2D regula, 

indirectamente, a resposta dos LTh auto-imunes, através da regulação da função 

das CDs. Experiências, in vivo, sugerem que a 1,25(OH)2D tem um efeito 

imunosupressor sobre as CDs(73), inibindo a produção de IL12(54,58,73,74), IL6 e 
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IL17(10) e promovendo a de IL10(10,54,70,74), durante a maturação das CDs, sendo 

que a IL12 aumenta o desenvolvimento de LTh1, enquanto a IL10 promove o de 

LTh2
(73). A IL10 assume um importante papel na protecção do SNC, durante a 

inflamação, pelo que a sua deficiência está fortemente correlacionada com a 

susceptibilidade a EAE e EM. Esta IL diminui a capacidade de acção da 

1,25(OH)2D e, consequentemente, o seu efeito protector(9), uma vez que possuem 

um efeito sinérgico(10). Segundo Lisak R. P.(77), as citocinas secretadas pelas 

células imunes e a activação da glia possuem um papel fulcral na protecção e 

progressão da EM. 

Como já foi referido, várias células do sistema imune possuem 

VDRs(58,73,75), sendo nas LT citotóxicos onde existem em maior quantidade(53,79) e 

nos LTh, macrófagos e MBP, em menor quantidade, possuindo, mesmo assim, 

quantidades significativas(10,53,74). Contudo, a 1,25(OH)2D aumenta 

significativamente a expressão do VDR (p<0.0001) quer nos LTh, quer na MBP, 

em doentes com EMRR e nos controlos(10). Segundo Meehan, T. F. et al.(79), as LT

citotóxicos não são necessárias para o papel protector que a 1,25(OH)2D 

desempenha. Relativamente aos agonistas do VDR, estes inibem, directamente, 

as citocinas dos LTh1, como a IL2 e INF-γ e, ainda, a IL17(10,75). É importante referir 

que a Vitamina D não possui um papel muito preponderante na resposta imune 

humoral, principalmente porque os LB não contêm quantidades apreciáveis de 

VDR(53). No entanto, a 1,25(OH)2D aumenta os níveis da fosfatase ácida e 

intensifica a actividade peptídica anti-microbial, nos monócitos, neutrófilos, entre 

outras células(54), bem como, inibe a secreção de Atc e a produção de auto-Atc(74). 

A 1,25(OH)2D possui, também, efeitos neuroprotectores, devido à sua capacidade 
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anti-inflamatória, na medida em que o VDR está bastante disseminado  nas 

células nervosas de todo o SNC(21,80). 

O tratamento com administração exógena de 1,25(OH)2D, in vivo, suprime 

todos os sintomas da EAE, verificando-se que a deficiência de Vitamina D acelera 

o desenvolvimento do mesmo(45,73). Torna-se evidente a função imunossupressora 

da 1,25(OH)2D na resposta imune mediada(53,58) e, implicitamente, na EM(53,58,73).  

3. & Intervenção Nutricional e Alimentar 

Algumas referências sugerem uma variação sazonal na EM, sendo que esta 

diminui no Verão(45,56), os níveis de 25(OH)D estão diminuídos no Inverno(10,21,56) e 

a exposição aumentada a UVB está associada com a diminuição da prevalência 

da EM(10,17). Desta forma, a diminuição da severidade da doença(45,53), bem como 

da sua incidência(53), está associada ao aumento de vitamina D no 

organismo(45,53). Segundo Hawkes C.H.(81), a Vitamina D actua como factor 

protector na EM, quer a de origem alimentar (RR 0,59, 0,38-0,91; p=0,006), quer a 

que resulta da exposição a UVB (RR 0,49, IC 95% 0,24-0,91; p=0,03), pelo que a 

deficiência em Vitamina D está implicada na etiologia da EM(73,81,82). 

Vários estudos recentes têm enfatizado a importância do papel da Vitamina D 

quer na taxa de recorrências nos doentes com EM, quer na prevenção da 

doença(74,83,84). O primeiro estudo para o tratamento da EAE com 1,25(OH)2D 

realizou-se em 1991 e demonstrou que a administração deste metabolito durante 

a fase de imunização previne o início de desenvolvimento da EAE. Outros 

estudos reforçam esta evidência, nomeadamente, o seu efeito protector antes da 

indução de EAE e a diminuição da severidade e velocidade de progressão da 

doença, mesmo depois do aparecimento de sinais clínicos. Verificou-se que 

dietas com deficiência em Vitamina D resultam num aumento da susceptibilidade 
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e agravamento da EAE e que o efeito da 1,25(OH)2D pode ser potenciado pelo 

cálcio. Assim, o tratamento com 1,25(OH)2D requer uma ingestão aumentada de 

cálcio, também porque, quanto maior esta for, menor suplementação de 

1,25(OH)2D será necessária. Outros estudos, referem que modificações na dieta 

dos níveis de cálcio e fosfato resultam na alteração dos tecidos alvo com 

expressão de VDR, sendo que este possui, por si só, uma capacidade essencial 

para a imunossupressão do 1,25(OH)2D na EAE(21). 

 A suplementação com Vitamina D parece ser imprescindível para melhorar 

o estado clínico geral dos doentes com EM(7,58,68,85), para além de ser benéfica a 

nível neurológico. Este facto é enfatizado por vários estudos, nomeadamente, um 

estudo de 2 anos de tratamento com 125μg/mL de Vitamina D sob a forma de 

óleo de fígado de bacalhau, em 10 doentes com EM, cuja redução de 

recorrências foi de 60%. Num outro estudo, não controlado, com 15 doentes 

suplementados com 2,5μg/mL, durante 48 semanas, verificou-se 50% de 

diminuição das recorrências(7). Outro estudo, com 39 doentes, dos quais 17 foram 

tratados com 25μg/mL por dia de Vitamina D3 e 800mg/dia de cálcio, durante 6 

meses e o grupo controlo suplementado, apenas, com cálcio, concluiu que, no 

grupo sujeito a tratamento, os níveis de TGF-β1 aumentaram significativamente, e 

os de 25(OH)D, também (42,5±15 para 70±20 nmol/L)(7,21). Um estudo realizado a 

um grupo de 16 doentes cujo tratamento consistiu na suplementação em 125μg 

de Vitamina D, sob a forma de 20g/dia de óleo de fígado de bacalhau, 

16mg/Kg/dia de cálcio e 10mg/Kg/dia de magnésio, mostrou, ao fim de 1 ano, 

que, embora as crises não tivessem sido eliminadas, a sua frequência reduziu em 

59%, comparativamente ao verificado nos anos anteriores(21,74). Segundo 

Wingerchuck, D. M. et al.(86), a suplementação com 2,5μg/dia de 1,25(OH)2D e 
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restrição de cálcio a 800mg/dia, durante 1 ano, em doentes com EMRR, é segura 

e, geralmente, bem tolerada. Foi realizada uma demonstração de que a 

suplementação com 350 μg/mL de Vitamina D3, durante 6 meses a 1 ano, não 

induziu hipercalcemia ou efeitos colaterais, apesar dos níveis séricos de 25(OH)D 

se aproximarem dos 400 nmol/L e que ao fim de 1 ano, houve 41% de redução 

das recorrências(7). É importante realçar que, segundo Kimball, S. M. (68), não há 

evidência de que doentes com EM possuam diferente tolerância a doses elevadas 

de Vitamina D, comparativamente a indivíduos saudáveis. 

 Existem poucas referências a associações entre a concentração sérica de 

25(OH)D e EM(21,87), no entanto, um estudo refere que 48% de doentes com EM 

evidencia deficiência em Vitamina D com níveis de 25(OH)D inferiores a 50 

nmol/L. Outro estudo indica que do grupo de doentes 64% possui deficiência na 

vitamina, também, com níveis séricos de 25(OH)D inferiores a 50 nmol/mL(21). 

Segundo Tipirneni, A. et al.(8), num estudo com 370 doentes com EM, dos quais 

21,8% foram considerados com deficiência em Vitamina D, verificou-se, após 

regressão linear, que a deficiência de Vitamina D ( β=0,383, p<0,001) e o tipo de 

EM ( β=0,342, p<0,001) prevêem a severidade da doença. Comparando a EMRR 

com a EMPP, segundo Correale, J. et al.(10), em doentes com EMRR verificou-se 

uma diminuição dos níveis de 25(OH)D (118±22,5 nmol/mL durante a recorrência 

e 96,1±21,7 nmol/mL durante as crises) e de 1,25(OH)2D ( 75,9±14,6 pmol/L 

durante a recorrência e 59,8±14,6 pmol/L durante as crises). Pelo contrário, nos 

doentes com EMPP não se verificaram alterações significativas, em comparação 

com o grupo controlo. 
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ANÁLISE CRÍTICA 

 O metabolismo da Vitamina D é complexo, dependendo de vários factores, 

nomeadamente, da quantidade de Vitamina D a que o organismo está exposto, do 

metabolismo do cálcio, de mecanismos de auto-regulação, de polimorfismos 

genéticos e alelos relacionados com o VDR, bem como, de inúmeros factores 

imunológicos. Mesmo assim, esta lista estará, certamente, incompleta. Assim, o 

VDR parece possuir um papel fulcral não somente como mediador dos efeitos 

biológicos da Vitamina D mas, também, na regulação do seu metabolismo, pelo 

que seriam importantes mais estudos no que concerne ao papel do VDR em 

doentes com EM, bem como, relativamente ao alelo Fok-I. 

Reconhece-se que o estado nutricional em Vitamina D é tão importante para 

a saúde que a medição do 25(OH)D deveria fazer parte dos exames médicos de 

rotina. A suplementação em Vitamina D é administrada consoante os níveis 

séricos de 25(OH)D, no entanto, não existe consenso para os adequados valores 

mínimos ou máximos. Persiste o mesmo problema relativamente às 

recomendações para a IA e LS de Vitamina D. Existe falta de unanimidade quer 

na população em geral, quer em doentes com EM, cujas necessidades em 

Vitamina D estão aumentadas, ou na prevenção da EM. Na convergência com 

vários estudos, depreende-se que o UL devia ser superior ao actualmente 

considerado, possivelmente em valores próximos de 250μg/mL, sendo que o 

Institute of Medicine está a desenvolver um estudo para a reavaliação das DRI’s 

para a vitamina D, cujos resultados serão conhecidos em Maio de 2010. As 

grandes diferenças nas doses de suplementação de vários estudos, reforçam o 

facto de que é necessário determinar recomendações actualizadas e uniformes 

para a Vitamina D, nomeadamente, na terapêutica da EM. 
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A necessidade de fortificação de determinados alimentos em Vitamina D 

implica uma especial atenção para este processo, cuja uniformização da 

monitorização deve ser imperativa, quer para os processos técnicos, quer nas 

quantidades utilizadas. Assim, do ponto de vista da saúde pública, diminuir-se-iam 

possíveis riscos muitas vezes associados à fortificação de alimentos.  

Os estudos actuais com Vitamina D e doentes com EM são poucos e 

limitados, devido ao número reduzido das amostras e metodologia questionável, o 

que não permite retirar conclusões elucidativas da real influência da Vitamina D 

no tratamento da EM. Com todos os outros fundamentos teóricos em contexto 

científico, pode-se, sim, inferir que será realmente benéfica na terapêutica da EM. 

Adicionalmente, devido à variação sazonal dos níveis de 25(OH)D, a alterações 

da dieta e comportamento dos doentes com EM, nomeadamente, longos períodos 

de tempo sem exposição solar, para melhor determinar o risco de EM através do 

indicador 25(OH)D são necessários, especificamente, extensos estudos 

longitudinais.   

Os poucos estudos relacionados com os tipos de EM e a Vitamina D, 

permitem-nos inferir que a Vitamina D não possui o mesmo efeito nos diversos 

tipos de EM e que são necessários mais factores na classificação clássica de 

cada tipo de EM, pelo que seria importante mais investigação neste campo. 

O facto de subestimarem a complexidade da Vitamina D é notório no que 

concerne a alguma pesquisa ainda necessária relativamente ao papel desta 

vitamina na EM. 
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CONCLUSÃO 

Uma vez que existem evidências suficientes que permitem efectuar 

recomendações nutricionais para prevenir e melhorar a progressão da EM, 

principalmente na EMRR, pode concluir-se que a diminuição de gorduras 

saturadas em paralelo a uma alimentação saudável e equilibrada, rica em frutas e 

hortícolas, a ingestão frequente de peixe, particularmente peixe gordo, o 

adequado cumprimento das recomendações DRI´s e IA, principalmente, de 

vitamina D e o uso de suplementos, fazem parte de um acompanhamento 

nutricional com vista a optimizar o estado nutricional do doente com EM. 

Contudo, devemos ter em conta que estes doentes apresentam, geralmente, 

problemas nutricionais que tendem a agravar-se à medida que a doença avança e 

que a malnutrição constitui uma das principais causas de morte, pelo que o 

importante papel do nutricionista no tratamento da EM não deverá ser 

negligenciado. Cabe ao nutricionista, dentro de equipas interdisciplinares, avaliar 

o estado ponderal e nutricional dos doentes, determinando medidas que 

promovam uma adequada nutrição do doente, previnam a perda ou o aumento de 

peso, desidratação, combatam a disfagia e deficiências nutricionais inerentes à 

doença que conduzem, por sua vez, à diminuição da qualidade de vida dos 

mesmos. Para tal, a suplementação em Vitamina D, em alguns casos, poderá 

fazer parte do tratamento da EM. 
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Anexo 1 

_________________________________________________________________ 

Progressão clínica dos diferentes tipos de EM 





Figura 1 – Progressão clínica na EM. A. EMRR. B. EMPS C. EMPP D. EMPR. 

(Adaptado de: Hauser S.L., Goodin D.S., Multiple sclerosis and other demyelinating 

diseases. In: Fauci A.S. et al. Harrison’s, Principles of internal medicine. 17th ed. New 

York: McGraw-Hill, 2008. Vol II, Cap. 375, p. 2614)





Anexo 2 

_________________________________________________________________ 

Condução eléctrica saltatória 





Figura 2 – Condução nervosa saltatória em axónios com mielina. 

[internet] Retirado de: http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit12/U12L03/Saltatorycondn.png  
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Infiltração dos LT no SNC 





Figura 3 – Processo de adesão e infiltração das LT para o SNC. 

[internet] Retirado de: http://www.medscape.com/content/2003/00/45/35/453515/art-fig1.gif  
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Formação das placas na EM 





Figura 4 – Formação das placas características da EM. 





Anexo 5 
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Sintomatologia na EM 





Sintomas Características 

Fraqueza nos membros 

Perda de força e/ou destreza, fadiga, perda de equilíbrio. 
Acompanhada por espasticidade, hiperreflexia e sinais bilaterais 
de Babinski. 
Frequente no início da doença. 
Origem: lesões na espinal medula. 

Paraparesia espástica/ 
Espasticidade 

Presente em mais de 30% dos doentes com EM, especialmente 
nas pernas. Em estádios avançados pode envolver os quatro 
membros. 
Acompanhada por espasmos dolorosos, o que interfere nas 
actividades de rotina. 
Origem: lesões na espinal medula. 

Neurite óptica (NO) 

Diminuição da capacidade de visão, obscuridade e/ou 
dessaturação. 
Raramente há a perda total da percepção de luminosidade. 
Geralmente os sintomas são monoculares. 
Acompanhada por dor periorbital, papillitis (em 50% dos doentes), 
atrofia óptica e uveíte. 
Presente em 25% do total de doentes com EM, sendo que 50% 
dos que evidenciam NO desenvolvem outros sinais associados à 
EM. 
50% dos doentes com NO recupueram completamente e a 
maioria dos restantes melhora significativamente. 

Neurite retrobulbar O nervo óptico evidencia-se normal ou praticamente normal. 

Diplopia 

Mais conhecido como visão dupla. 
É a percepção de duas imagens a partir de um único objecto. 
Origem: paralisia temporária ou permanente dos músculos 
oculares. 

Nistagmo 

Oscilações repetidas e involuntárias, rítmicas, de um ou ambos 
os olhos. 
Origem: interrupção das fibras dos fascículos mediais 
longitudinais. 

Parestesias 
Formigueiro, dormência, instabilidade num dos membros, 
sensação de ardor. 
Origem: lesões na espinal medula. 

Lhermitte 

A flexão do pescoço, esticando e pressionando a espinal medula, 
pode induzir formigueiro e uma sensação de choque eléctrico 
pelos ombros, costas e pernas, convergindo num aumento da 
sensibilidade dos axónios desmielinizados. 

Hipoestesia 
Diminuição da sensibilidade, entorpecimento. 
Origem: lesões na espinal medula. 

Sensações desagradáveis Percepção de que o corpo está inchado, molhado e sensível. 

Dores 
Presente em mais de 50% dos doentes. 
Pode ocorrer em qualquer parte do corpo e pode mudar de local a 
qualquer momento. 

Paraparesia atáxica/ Ataxia 

Falta de coordenação dos movimentos podendo afectar a força 
muscular e o equilíbrio. 
Normalmente manifesta-se por tremores cerebrais, podendo 
envolver, também, a cabeça, tronco e voz. 
Origem: interrupção das fibras dos fascículos mediais 
longitudinais. 



Disfunção na bexiga 

Presente em mais de 90% dos doentes, sendo que destes, 1/3 
evidencia incontinência urinária, outros revelam hesitação, 
urgência e frequência para urinar. 
A retenção urinária é menos frequente. 
Nos homens, associa-se à impotência. 
Origem: lesões na espinal medula. 

Hiperreflexia do detrusor 
Reflexos excessivos do músculo liso da parede da bexiga 
urinária. 
Origem: lesões na espinal medula. 

Obstipação Ocorre em mais de 30% dos doentes. 
Incontinência fecal Ocorre em 15% dos doentes. 

Declínio cognitiva 

Diminuição da memória, diminuição da atenção, dificuldades na 
resolução de problemas e lento processamento de informação. 
Numa fase avançada, excepcionalmente, demência, perda da 
memória retentiva e confusão mental. 
Raramente impede o cumprimento de actividades de rotina. 
Presente em 50% de doente com EM, num estádio avançado. 

Euforia Ocorre em menos de 20% dos doentes 

Depressão 

Presente em 25% a 40% dos doentes. 
Pode ser reactiva, endógena ou intrínseca à própria EM. 
Numa fase avançada, excepcionalmente, demência, perda da 
memória retentiva e confusão mental. 
O suicídio é 7,5 vezes superior em doentes com EM, comparados 
a indivíduos controlo. 
Acompanhada por irritabilidade. 

Fadiga 

Experienciada por 90% dos pacientes. 
Normalmente é de curta duração e mais frequente aquando a 
existência de febre ou doença. Pode estar, ou não, associada a 
depressão. 
Pode ser sinérgica com elevadas temperaturas, esforços físicos 
excessivos ou distúrbios do sono. 

Disfunção sexual 
Diminuição da libido e inibição de sensações genitais. 
Impotência, nos Homens e diminuição da lubrificação vaginal ou 
espasmos no músculo adutor, nas Mulheres. 

Diminuição da sensibilidade 
facial 

Normalmente, não está associada à perda ipsilateral do paladar. 

Vertigens 
Pode aparecer de repente, resultado de lesões do tronco 
cerebral.  

Surdez Não é comum, mas pode acontecer. 

Mielite transversa 

Designação comum para um fenómeno inflamatório agudo 
envolvendo desmielinização da espinal medula.  
Os sinais na espinal medula são assimétricos e incompletos e 
envolvem, apenas, uma parte da espinal medula, pelo que a 
paraplegia e perda total de sensibilidade não são vulgares. 
Menos comum numa fase inicial de expressão da EM.  

Surtos de deficit neurológico 

Com duração de segundos ou minutos e, por vezes, com várias 
recorrências no mesmo dia. 
Pouco frequente e raramente como manifestação inicial. 
Ocorre, normalmente, na EMRR. 

Disartria 
Incapacidade de articular as palavras de maneira correcta e, 
entre as principais causas, estão as lesões nos nervos centrais. 

Tabela 1 – Sintomas característicos na EM e sua caracterização (Adaptado (1,2,3,6)) 
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Critérios de diagnóstico para EM 





Existem cinco critérios para diagnosticar EM: 

1. A examinação deve revelar, objectivamente, anomalias no SNC; 

2. Deve verificar-se, predominantemente, alterações na substância branca, 

incluindo (a) vias piramidais, (b) vias cerebelares, (c) fascículo longitudinal 

medial, (d) nervo óptico, (e) colunas posteriores; 

3. A anamnese deve implicar o envolvimento de duas ou mais áreas do SNC: 

a) MRI pode ser utilizado para documentar uma segunda lesão. Um MRI 

positivo deve referir quatro lesões envolvendo a substância branca ou três, 

caso uma seja com localização periventricular. Lesões aceitáveis devem 

ter > 3 mm de diâmetro. Para doentes com idades superiores a 50 anos 

devem estar presentes dois dos seguintes critérios, (a) lesão com > 5 mm, 

(b) lesões adjacentes aos ventrículos laterais e (c) lesão presente na 

posterior fossa.  

(b) EP pode ser utilizado para documentar uma segunda lesão não 

evidente na examinação clínica. 

4. O padrão clínico deve consistir em dois ou mais episódios de agravamento, 

separados no tempo e em locais distintos do SNC, cada um com duração 

mínima de 24h e com 1 mês de intervalo ou com progressão gradual 

durante 6 meses, no mínimo, se acompanhado de um aumento da síntese 

de IgG ou duas ou mais células oligoclonais. MRI pode ser utilizado para 

verificar se uma nova lesão T2 ou reforço-Gd são detectadas 3 meses ou 

mais, depois do isolamento clínico da síndrome. 

5. A condição neurológica do doente não pode ser melhor atribuída a outra 

doença. 

Assim, existem três categorias de diagnóstico: 

a) EM definitiva: Incluí todos os 5 critérios 

b) EM possível: Incluí todos os 5 critérios, excepto (a) apenas uma 

anormalidade objectiva, apesar de dois episódios sintomáticos ou (b) 

apenas um episódio sintomático, apesar de duas ou mais 

anormalidades objectivas 

c) Risco de EM: Inclui critério 1, 2, 3 e 5; os doentes apenas apresentam 

um episódio sintomático e uma anormalidade objectiva. 
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Critérios de decisão para o tipo de terapêutica farmacológica na EM 





Figura 5 – Considerações para a decisão da intervenção farmacológica mais adequada. 

A. EMRR. B. EMP 

(Adaptado de: Hauser S.L., Goodin D.S., Multiple sclerosis and other demyelinating 

diseases. In: Fauci A.S. et al. Harrison’s, Principles of internal medicine. 17th ed. New 

York: McGraw-Hill, 2008. Vol II, Cap. 375, p. 2618)
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AG polinsaturados η-3 e η-6 





Figura 6 – Características gerais dos AG polinsaturados η-3 e η-6. 

(Caldis-Coutris N., Namaka M., Melanson M. Nutritional management of multiple sclerosis. 

CPJ/RPC. 2002, June: 135(5); 31-40.) 
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Vitamina B6, C, E, B12, cálcio e zinco 





DRI UL (mg/dia) Deficiência Toxicidade

Vitamina B6

M/F: 1.3 mg/dia 

(31-50 anos) 

M: 1.7 mg/dia 

F: 1.5 mg/dia 

(51-70 anos) 

100 

Anemia megaloblástica, 

diarreia, fadiga, 

depressão, confusão. 

Neuropatia e 

desmielinização. 

Vitamina C 
M: 90 mg/dia 

F: 75 mg/dia 
2000 

Escorbuto, perda de 

apetite, fatiga, má 

cicatrização de feridas, 

sangramento das 

gengivas. 

Diarreia osmótica, 

cálculos renais. 

Vitamina E M/F: 15 mg/dia 1000 

Muito rara. 

Degeneração da retina, 

anemia hemolítica e 

problemas 

neurodegenerativos. 

Fatiga, náuseas, 

diarreia, diplopia. 

Interfere com funções 

das Vitaminas 

lipossolúveis. 

Vitamina B12 M/F: 2.4 μg/dia Não determinado 

Anemia megaloblástica, 

degeneração dos 

nervos periféricos, 

hipersensibilidade da 

pele, glossite. 

Cálcio 

M/F: 1000 mg/dia 

(31-50 anos) 

1200 mg/dia 

(51-70 anos) 

2500 

Raquitismo, 

osteoporose, 

osteomalacia, 

escorbuto, hiperplasia 

da paratiróide, 

hipertensão. 

Obstipação, cálculos 

renais, hipercalcemia. 

Zinco 
M: 11 mg/dia 

F: 8 mg/dia 
40 

Má cicatrização das 

feridas, anomalias no 

paladar e olfacto, 

fraqueza nas unhas e 

cabelo, inflamação da 

pele. 

Paladar metálico, 

náuseas, vómitos, dor 

epigástrica. 

Tabela 2 – Considerações gerais para Vitamina B6, C, E, B12, cálcio e zinco. 

M. Masculino. F. Feminino. 

(Adaptado de: Caldis-Coutris N., Namaka M., Melanson M. Nutritional management of 

multiple sclerosis. CPJ/RPC. 2002, June: 135(5); 31-40.) 





Anexo 10 

_________________________________________________________________ 

Análise da malnutrição na EM 





Leve Moderado Severo 

Perda de peso 5-10% 11-20% >20% 

IMC 17-18,4 16-16,9 <16 

Albumina g/dL 3-3,5 2,5-2,9 <2,5 

Transferrina mg/dL 150-200 100-149 <100 

Prealbumina 18-22 10-17 <10 

Lympho/mm 1200-1500 800-1199 <800 

Tabela 3 – Parâmetros de avaliação para a malnutrição em diferentes graus de severidade na EM. 

(Adaptado de: Pasquinelli S., Solaro C. Nutitional assessment and malnutrition in 

multiple sclerosis. Neurol Sci. 2008, Dec: 29; 367-9.) 

  





Anexo 11 

_________________________________________________________________ 

Metabolismo da Vitamina D 





Figura 7 – Precursores da vitamina D e seu metabolismo. 

(Insel P., Turner R.E., Ross D. Nutrition. 3rd ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 

2007. Cap. 9, p. 399.) 





Anexo 12 

_________________________________________________________________ 

Estrutura química do 25(OH)D 





Figura 8 – Estrutura química do 25(OH)D. 

[internet] Retirado de: http://themedicalbiochemistrypage.org/images/25hydroxyvitamind3.jpg  





Anexo 13 

_________________________________________________________________ 

Estrutura química do 1,25(OH)2D 





Figura 9 – Estrutura química do 1,25(OH)2D. 

[internet] Retirado de: http://www.icgeb.trieste.it/~p450srv/ligand/1a25dihydroxyD3.gif  





Anexo 14 

_________________________________________________________________ 

Papel da Vitamina D na expressão genética 





Figura 10 – Intervenção da Vitamina D no processo nuclear de transcrição e expressão genética. 

(Gallagher M.L. The nutrients and their metabolism. In: Mahan L.K., Escott-Stump S. 

Krause’s food & Nutrition therapy. 12th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2008. Cap. 3, 

p. 76.) 





Anexo 15 

_________________________________________________________________ 

Fontes alimentares de Vitamina D 





VITAMINA D 

Fontes alimentares μg/100g de parte edível 

PESCADO E DERIVADOS 

Atum 4,2 

Carapau 4,1 

Cherne  6,6 

Chicharro  4,1 

Corvina  16 

Dourada  12 

Enguia  

Garoupa 

Goraz 

Linguado 

Pargo legítimo 

Robalo 

Safio 

Salmão 

Sarda 

Sardinha gorda 

Solha 

Truta arco-íris 

16 

7 

15 

9,4 

9 

5 

91 

11 

9,3 

21 

10 

19 

OVOS Gema de ovo 4,9 

CEREAIS DE PEQUENO 

ALMOÇO E FARINHAS 

ESPECIAIS 

Farinha láctea “Cerelac” 

Flocos de trigo “Nestum” 

5 

6,3 

Tabela 4 - Fontes alimentares de vitamina D. Os parâmetros utilizados para a selecção 

dos alimentos presentes foram: estado cru, alguns dos mais ricos dentro de cada grupo e os 

alimentos, habitualmente, disponíveis para venda em Portugal. Não foram incluídos alimentos cuja 

ingestão de 100g não é facilmente atingida. (Adaptado de: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge. Tabela da Composição dos Alimentos. Lisboa: INSA; 2007) 


