
ESCALA EXPANDIDA DO ESTADO DE INCAPACIDADE - EDSS 
 
 
Nome:____________________________________________________   Idade: _____ anos.    
 
A Escala Expandida do Estado de Incapacidade de Kurtzke (EDSS) quantifica as 
incapacidades ocorridas durante a evolução da esclerose múltipla ao longo do tempo, pela 
avaliação de oito sistema funcionais (SF) *. 
 
   

Escore  Características Escore  
  Total 

0 Exame neurológico normal (todos os SF grau 0; cerebral, grau 1 aceitável)  
   

1,0 Sem incapacidade (1 SF grau 1)  
   

1,5 Sem incapacidade (2 SF grau 1)  
   

2,0 Incapacidade mínima em 1 SF (1 SF grau 2, outros grau 0 ou 1)  
   

2,5 Incapacidade minima em 2 SF ( 2 SF grau 2, outros grau 0 ou 1)  
   

3,0 Incapacidade moderada em 1 SF ( 1 SF grau 3, outros grau 0 ou 1) ou  
 incapacidade discreta em 3 ou 4 SF (3/4 SF grau 2, outros grau 0 ou 1).  
 Deambulando plenamente.  
   

3,5 Deambulação plena, com incapacidade moderada em 1SF (1 SF grau 3) e  
 1 ou 2 SF grau 2; ou 2SF grau 3; ou 5 SF grau 2 (outros 0 ou 1)  
   

4,0 Deambulação plena, até 500 m sem ajuda ou descanso (1 SF grau 4,  
 outros 0 ou 1)  
   

4,5 Deambulação plena, até 300 m sem ajuda ou descanso. Com alguma  
 limitação da atividade ou requer assistência mínima (1 SF grau 4, outros 0  
 ou 1)  
   

5,0 Deambulação até 200 m sem ajuda ou descanso. Limitação nas  
 atividades diárias ( equivalentes são 1 SF grau 5, outros 0 ou 1; ou  
 combinação de graus menores excedendo o escore 4.0)  
   

5,5 Deambulação até 100 m sem ajuda ou descanso. Incapacidade impedindo  
 atividades plenas diárias (equivalentes são 1SF grau 5, outros 0 ou 1; ou  
 combinações de graus menores excedendo o escore 4.0)  
   

6,0 Assistência intermitente ou com auxilio unilateral constante de bengala,  
 muleta ou suporte (equivalentes são mais que 2 SF graus 3+)  
   

6,5 Assistência bilateral (equivalentes são mais que 2 SF graus 3+)  
   

 

 
 
 

 
 



 

Escore  Características Escore  
  Total 

  7,0 

Não anda 5 m mesmo com ajuda. Restrito a cadeira de rodas. Transfere-se 
da cadeira para a cama (equivalentes são combinações com mais de 1 SF 
4+, ou piramidal grau 5 isoladamente)  

   

7,5 

Consegue apenas dar poucos passos. Restrito á cadeira de rodas. 
Necessita ajuda para transferir-se (equivalentes são combinações com 
mais que 1 SF grau 4+)  

   

8,0 

Restrito ao leito, mas pode ficar fora da cama. Retém funções de 
autocuidado; bom uso dos braços (equivalentes são combinações de vários 
SF grau 4+)  

   

8,5 
Restrito ao leito constantemente. Retém algumas funções de autocuidado e 
dos braços (equivalentes são combinações de vários SF grau 4+)  

   

9,0 
Paciente incapacitado no leito. Pode comunicar, não come, não deglute 
(equivalentes é a maioria de SF grau 4+)  

   

9,5 
Paciente totalmente incapacitado no leito. Não comunica, não come, não 
deglute (equivalentes são quase todos de SF grau 4+  

   
  10 
 

  Morte por esclerose múltipla 
  

  TOTAL  
   
 
 
 

 

*  SISTEMA FUNCIONAIS  (SF)  PARA A ESCALA EXPANDIDA DO  ESTADO  DE INCAPACIDADE 

 

Funções Piramidais  
0. Normal 

1. Sinais anormais sem incapacidade motora 

2. Incapacidade mínima 

3. Discreta ou moderada paraparesia ou hemiparesia; monoparesia grave 

4. Paraparesia ou hemiparesia acentuada; quadriparesia moderada; ou monoplegia 

5. Paraplegia, hemiplegia ou acentuada quadriparesia 

6. Quadriplegia  
V. Desconhecido 
 

Funções Cerebelares  
0. Normal 

1. Sinais anormais sem incapacidade 

2. Ataxia discreta em qualquer membro 

3. Ataxia moderada do tronco ou de membros 

4. Incapaz de realizar movimentos coordenados devido à ataxia  

V. Desconhecido 
 

Funções do Tronco Cerebral  
0. Normal 

1. Somente sinais anormais 

2. Nistagmo moderado ou outra incapacidade leve 

3. Nistagmo grave, acentuada paresia extraocular ou incapacidade moderada de outros cranianos 

4. Disartria acentuada ou outra incapacidade acentuada 

5. Incapacidade de deglutir ou falar  
V. Desconhecido 
 

Funções Sensitivas  
0. Normal 

1. Diminuição de sensibilidade ou estereognosia em 1-2 membros 



2. Diminuição discreta de tato ou dor, ou da sensibilidade posicional, e/ou diminuição moderada da vibratória ou 

estereognosia em 1-2 membros; ou diminuição somente da vibratória em 3-4membros. 

3. Diminuição moderada de tato ou dor, ou posicional, e/ou perda da vibratória em 1-2 membros; ou diminuição 

discreta de tato ou dor, e/ou diminuição moderada de toda propriocepção em 3-4 membros  
3. Diminuição acentuada de tato ou dor, ou perda da propriocepção em 1-2 membros, ou diminuição moderada de tato 

ou dor e/ou diminuição acentuada da propriocepção em mais de 2 membros  
4. Perda da sensibilidade de 1-2 membros; ou moderada da diminuição de tato ou dor e/ou perda da propriocepção na 

maior parte do corpo abaixo da cabeça  
V. Desconhecido 
 

Funções Vesicais  
0. Normal  
1. Sintomas urinários sem incontinência 

2. Incontinência {ou igual uma vez por semana 

3. Incontinência }ou igual uma vez por semana 

4. Incontinência diária ou mais que 1 vez por dia 

5. Caracterização contínua 

6. Grau para bexiga e grau 5 para disfunção retal  

7. V. Desconhecido 
 

Funções intestinais  
0. Normal  
1. < obstipação diária e sem incontinência 

2. Obstipação diária sem incontinência 

3. Obstipação < uma vez por semana 

4. Incontinência > uma vez por semana mas não diária 

5. Sem controle de esfíncter retal 

6. Grau 5 para bexiga e grau 5 para disfunção retal  
V. Desconhecido 
 

Funções Visuais  
0. Normal 

1. Escotoma com acuidade visual (AV) igual ou melhor que 20/30 

2. Pior olho com escotoma e AV de 20/30 a 20/59 

3. Pior olho com grande escotoma, ou diminuição moderada dos campos, mas com AV de 20/60 a 20/99  
4. Pior olho com diminuição acentuada dos campos e AV de 20/100 a 20/200; ou grau 3 com AV do melhor olho igual 

ao menor que 20/60  
5. Pior olho com AV menor que 20/200; ou grau 4 com AV do melhor olho igual ao menor que 20/60  
6. Grau 5 com AV do melhor olho igual ou menor que 20/60  
V. Desconhecido 
 

Funções mentais  
0. Normal  
1. Alterações apenas do humor 

2. Diminuição discreta da mentação 

3. Diminuição normal da mentação 

4. Diminuição acentuada da mentação (moderada síndrome cerebral crônica) 

5. Demência ou grave síndrome cerebral crônica  
V. Desconhecido 
 

Outras funções  
0. Nenhuma 

1. Qualquer outro achado devido à EM 

2. Desconhecido 

 

Referência: Kurtzke. Neurology 1983; 33:1444-52. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________                             _____/_____/_____ 

                              Assinatura e Carimbo do Médico              Data 
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