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Estima-se que por volta do ano 400 a.C., Hipócrates, descrevera o baqueteamento dos dedos, 
como um sinal importante para o diagnóstico de doença pulmonar crônica, câncer de pulmão e 
doença cardíaca cianótica.* Como ele fez isso? Da maneira mais lógica, e que permanece atual, de 
se aprender e solidificar o conhecimento médico: através da observação atenta, criteriosa, e funda-
mentada dos sinais clínicos e suas associações com as doenças.

Obviamente que é importantíssimo ler as doenças e suas evoluções, mas é realmente de frente 
com um caso real, com um problema a ser solucionado e todas as suas nuances que se ganha a 
experiência e confiança necessárias para diagnosticar e tratar pessoas.

Você pode ler inúmeras vezes sobre o risco de rabdomiólise em usuários de estatinas por exem-
plo, porém jamais esquecerá desta associação ao vivenciar um caso. Na prática médica você lerá 
sobre as apresentações clínicas mais comuns das doenças, porém dificilmente patologias vem so-
zinhas e de forma “clássica”. O paciente e a doença não leram o livro, costumamos dizer. Como 
melhorar o tirocínio diagnóstico e sair do algoritmo trivial? Como ter perspicácia de que este ou 
aquele caso está com uma evolução incomum?

Num universo de conhecimento infinito, sobre o qual se debruça a prática médica, precisamos 
ter o bom senso de estudar e aprender um conjunto de habilidades que nos permita dar condutas 
sobre as situações clínicas diversas. Mais importante que necessariamente saber o tratamento mais 
atualizado sobre uma determinada patologia é saber onde posso encontrá-lo. No entanto precisa-
mos ter em mente como conduzir as situações mais comuns, e como tratar as urgências.

Pensando dessa forma e de maneira a expor o leitor, a mais de uma centena de situações reais e 
seus desdobramentos que tivemos a idéia desse livro de casos.

O livro de casos clínicos foi formulado em conjunto pelas ligas acadêmicas de medicina de 
todo o país, desta forma trazendo a maior diversidade de patologias e abordagens diagnósticas e 
terapêuticas. O objetivo do livro não é trazer verdades universais sobre a condução deste ou daque-
le caso clínico, mas estimular o raciocínio diagnóstico e a utilização das ferramentas disponíveis 
nos mais variados serviços de saúde. Portanto propositadamente optamos por manter originais as 
descrições dos casos, bem como seus desfechos, para que dessa forma possamos também vivenciar 
um pouco da realidade de outros hospitais Brasil afora.

Observações interessantes veremos ao decorrer dos casos em relação aos regionalismos de como 
descrever um achado de exame físico ou mesmo como descrever a história clínica. Esperamos que 
dessa forma o livro contribua para um maior enriquecimento da cultura médica e torne mais 
“plano” o nosso universo de comunicação.

Dessa forma, é nosso objetivo contribuir para uma formação médica melhor face as adversida-
des e disparidades na qualidade do ensino médico no nosso país.

▏Observação: as condutas clínicas não devem se basear naquelas tomadas nos casos apresentados. Existem 
nuances da prática médica que perpassam os livros e artigos e as decisões são tomadas sempre frente ao 
caso real e a estrutura disponível. Consulte sempre a literatura mais atualizada e os tratados médicos para 
embasar a sua conduta.

INTRODUÇÃO

* Schwartz, Richards & Goyal 2006.

Caio Nunes e Diego Barros
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MODELO DE APRESENTAÇÃO  
DOS CASOS CLÍNICOS

Liga Acadêmica que apresenta o caso.
Autores do caso.

Orientador(a)/Professor(a).
Instituição.

Os casos estão divididos em temas de áreas da medicina, que é identificado no início do capítu-
lo junto com os autores, a liga acadêmica, o orientador do caso.

HISTÓRIA CLÍNICA

De forma resumida é apresentada uma história clínica com os dados essenciais para a resolução 
do caso.

EXAME FÍSICO

O exame físico foi identificado em ícones para facilitar seu aprendizado.

Exame físico geral / Ectoscopia.

Dados vitais.

Exame da cabeça e do pescoço.

Exame neurológico.

Exame do tórax e aparelho respiratório.

Exame do sistema cardiovascular.

 Exame abdominal (incluindo aparelhos 
genitais).

Exame das extremidades e pulsos perifé-
ricos.

Exame das articulações e sistema osteo-
muscular.

▏Observação: em alguns casos o exame pode estar organizado sob a forma do ABCDE do trauma, ou pode 
conter adicionais como o exame psíquico.
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PONTOS DE DISCUSSÃO

Neste ponto listamos alguns pontos que podem ser desenvolvidos com o caso. Pontos que po-
dem ajudar a guiar seu aprendizado. Não se limite a estes, busque outras informações que ache 
importante e te ajude na condução de outros casos semelhantes.

DISCUSSÃO

Uma revisão sobre o caso e sobre o tema abordado, exemplificando porquê da conduta e desfe-
cho, bem como otratamento adotado. 

DIAGÓSTICOS DIFERENCIAIS PRINCIPAIS

Principais doenças e patologias que se apresentam de forma semelhante, cujos sinais e sintomas 
podem ser confundidos e buscados na tentativa de se estreitar sempre o diferencial.

OBJETIVOS DE APRENDIZADO E COMPETENCIAS

Essa parte é para guiar tanto alunos como professores para como utilizar esse caso. Quais apren-
dizados podemos evoluir com esse problema e quais habilidades práticas podemos treinar ou ad-
quirir tendo como pano de fundo o caso em questão. 

PONTOS IMPORTANTES 

Talvez uma das partes mais interessantes deste livro. São dicas práticas do dia a dia profissio-
nal, algo fora dos guidelines e que pode te dar um pouco de tirocício diagnóstico e ajudar a passar 
um pouco da experência de quem já vivenciou situações semelhantes.

REFERENCIAS 

Utilizadas para trazer mais informações e onde pode-se buscar detalhes da doença e do trata-
mento abordados.

Exames de imagem, biópsias, lesões de 
pele, fotos, endoscopias, eletrocardiogra-

mas (...)

Laboratoriais, amostras, sorologias, uri-
na, fezes (...)

EXAMES COMPLEMENTARES
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Este é um livro que discute casos clínicos de forma estruturada, servindo de exercício nos três 
campos mentais do exercício da medicina: o diagnóstico, a estimativa prognóstica e a decisão 
terapêutica. Neste contexto, há dois importantes componentes do raciocínio médico: a evidência 
científica norteadora do pensamento e o julgamento clínico individualizado. 

No entanto, nota-se que é prevalente o pensamento equivocado de que ciência faz oposição ao 
julgamento clínico. Isto ocorre, pois nossa mente cartesiana tende a ser excludente, normalmente 
pensamos “ou uma coisa ou outra”. Percebo que muitos consideram que evidência científica é coi-
sa para ser discutida nos porões da academia, enquanto medicina é a prática, o mundo real. Como 
se teoria e prática fossem coisas antagônicas. Mal percebem que a teoria vem da prática, observada 
cuidadosamente, por estudos metodologicamente adequados.

A realidade é que estas duas ferramentas mentais se complementam com perfeição e devem 
coexistir na tomada de decisão, dando origem ao que denomino em medicina baseada em evidên-
cia de Princípio da Complementaridade. Este é o princípio que une a ciência com a habilidade do 
médico, pois a evidência científica precisa do julgamento clínico para que seja empregada ade-
quadamente. Medicina baseada em evidências não é receita de bolo copiada de artigo científico. 

Evidência sem julgamento clínico ou julgamento clínico sem evidência torna capenga a prática 
médica. Este é uma das grandes causas de decisões médicas equivocadas. 

Sendo assim, o primeiro objetivo desta texto é deixar claro que ciência e julgamento clínico são 
funções complementares e não antagônicas. 

Em segundo lugar, precisamos discutir como estas duas funções devem se complementar. Outro 
erro muito comum de pensamento médico é confundir as funções destas duas ferramentas cogni-
tivas. Digo, achar que o julgamento clínico pode determinar se uma terapia é eficaz ou achar que o 
médico deve copiar exatamente a conduta aplicada em um ensaio clínico. Equívocos.

Vamos organizar o pensamento: evidência serve para determinar se um método é acurado ou 
se uma terapia é eficaz. Julgamento clínico serve para analisar se a terapia eficaz (ou o método 
acurado) deve ser aplicada a um dado paciente.

Vamos aos exemplos:
Exemplo 1. Imaginem que um ensaio clínico determina a eficácia de uma terapia quimioterá-

pica que prolonga de 3 meses para 6 meses a vida de um paciente com câncer. Porém, o mesmo 
ensaio clínico demonstra que a qualidade de vida do paciente piora como consequência dos efeitos 
colaterais da quimioterapia e ainda quantifica o grau de redução na qualidade de vida. Até aqui 
temos uma informação científica verdadeira, que não poderia ser obtida com a mesma confiabi-
lidade a partir da experiência clínica. Até aqui utilizamos a ferramenta científica, como deve ser 
feito. Agora vamos começar a usar o julgamento clínico na decisão final. O que é melhor: 3 meses 
de vida com razoável qualidade ou 6 meses de vida de ruim qualidade? Essa não é uma pergunta 
cientifica. Para tomar esta decisão, o médico precisa de experiência com casos anteriores, sensibili-
dade, intuição, capacidade de captar (ou ouvir) o real desejo do paciente e de sua família. Percebam 
neste exemplo, que os dois processo cognitivos (conhecimento científico e julgamento clínico) se 
complementam, porém cada um com sua função.

Exemplo 2. O conhecimento científico indica que, na doença coronária estável, implante de 

CAPÍTULO 1
Raciocínio Clínico - Como tomar decisões
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Embora pareça recente o movimento de aprendizagem baseada em problemas, desde os tempos 
remotos a medicina têm formado e propagado seu conhecimento desta maneira. Hoje organizadas 
em diversas metodologias:

• Aprendizado baseado em problemas ou Problem based learning - PBL.
• Aprendizado baseado em times ou Team Based Learning - TBL.
• Aprendizado baseado em casos – Case based Learning - CBL.

Ensino com casos foi introduzido pela primeira vez na Escola de Direito de Harvard por volta 
de 1870. O objetivo do método foi de generalizar decisões particulares em compreensão mais 
ampla dos princípios da lei".1 A metodologia de aprendizagem baseada em problemas, do inglês 
Problem Based Learning (PBL), foi introduzida nas escolas médicas em 19692 na McMaster Medical 
School em Hamilton, Estados Unidos. E logo provou ser uma estratégia interessante e com resulta-
dos invovadores. Mostrando uma série de benefícios como:3,4 

• Maior motivação intrínseca e extrínseca, permitindo a aprendizagem individualizada;
• Incentivo a auto-avaliação e reflexão crítica;
• Permissividade da investigação científica e integração dos conhecimentos e prática;
• Desenvolvimento de habilidades de aprendizagem.

O objetivo central dessa estratégia é promover o pensamento analítico ou crítico, o que também 
vai desenvolver a confiança e habilidade dos alunos em lidar com sucesso com problemas impre-
vistos sob restrições práticas.

Um outro objetivo chave é a transferência de grande parte da responsabilidade para a apren-
dizagem do professor para o aluno, cujo papel muda de absorção passiva a construção ativa do 
conhecimento.

O método PBL mostrou-se então como uma forma muito mais parecida com a realidade da 
prática médica que o jovem profissional será exposto. Embora muitas escolas médicas no Brasil 
usem nos seus currículos essa metodologia nem todos estão familiarizados com sua aplicação e 
desdobramentos, trazendo desafios tanto para o corpo docente como discente.

Se por um lado a penetração da metodologia não seja completa ainda nas escolas médicas do 
nosso pais vemos um movimento cada vez mais forte de cobranças de relacionadas não somente a 
simples aquisição de conhecimento teórico, mas uma cobrança de que o médico adquira habilida-
des, competências e atitudes, tais quais será exigido no dia a dia profissional.

Além de te ajudar na prática clínica este livro pode ser extensamente utilizado em provas prá-
ticas de residência médica, em grupos de estudo, ligas acadêmicas, para auto-aprendizado, treina-
mento de estações práticas (Objective Structured Clinical Examinations – OSCE), etc.

CAPÍTULO 2
Otimizando o estudo e aprendendo mais medicina

1. Merseth,K.K. (191). The early history of case-based instruction: Insights for teacher education today. Journal of Teacher Education, 42(4), 243-249.
2. Neufeld VR, Barrows HS. The ‘McMaster philosophy’: an approach to medical education. JMedEducat 1974; 49: 1040-50.
3. Johnson et al. An integrative review and evidence-based conceptual model of the essential components of pre-service education. Human Resources for 

Health 2013, Acesso em: 11:42 / http://www.human-resources-health.com/content/11/1/42.
4. Weinberger SE, Pereira AG, Lobst WF, Mechaber AJ, Bronze MS: Competency-based education and training in internal medicine. Ann Intern Med 2010, 

153:751-756.
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CASO

01

NEUROLOGIA

Bom estado geral e nutricional; eupnei-
co; afebril; normocrômico.

FR: 20 ipm; PR: 66 bpm; PA: 120 x 70 
mmHg.

Calvície frontal aparente. Atrofia facial 
em região temporal bilateral. Sem acha-

dos dignos de nota em orelhas, nariz e cavidade 
oral. Traqueia centralizada, móvel. Ausência de 
linfonodomegalias. Tireoide sem alterações.

Vigil, lúcido e orientado no tempo e no 
espaço; pupilas isocóricas e fotorreagen-

tes; pares cranianos (III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI e 
XII testados) preservados; força muscular grau 4 
distalmente em membros superiores (MMSS), 
presença de miotonia em mãos; força muscular 
grau 5 em membros inferiores (MMII) e proxi-
malmente em MMSS; atrofia muscular nos pés 
e na face (músculos temporal e masseter) e hi-
pertrofia em MMSS; em repouso, tremores fi-
nos em todos os membros; Reflexos tendíneos 

profundos grau 2 bilateralmente; sensibilidade, 
coordenação, equilíbrio e marcha sem altera-
ções; Mini Exame do Estado Mental de Folstein 
(MEEM): 23 (-2 orientação temporal e espacial; 
-3 cálculo; -1 repetição; -1 comando). Observa-
ção: o paciente não sabe ler nem escrever.

Ritmo cardíaco regular. Ictus cordis invi-
sível e impalpável. Bulhas rítmicas, nor-

mofonéticas, em 2 tempos sem sopros.

Tórax de conformação normal sem le-
sões cutâneas, retrações ou abaulamen-

tos. Expansibilidade preservada. Frêmito tóra-
co-vocal normal. Som claro pulmonar à 
percussão. Murmúrio vesicular bem distribuí-
do sem ruídos adventícios.

Plano, cicatriz umbilical presente, au-
sência de hérnias e de circulação colate-

ral visíveis; ruídos hidroaéreos presentes; tim-
pânico, Espaço de Traube livre; flácido, indolor 
a palpação; ausência de visceromegalias.

A.T.M., 29 anos, masculino, deu entrada 
em ambulatório de neurologia acompanhado 
pelo irmão, que relatou história de atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor do pacien-
te em questão, informando que o mesmo não 
conseguia estudar, era reprovado com frequên-
cia na escola e nunca aprendeu a ler. O paciente 
relatou disfagia para alimentos sólidos e líqui-
dos esporadicamente, sendo que costumava 

se alimentar mais lentamente que o normal 
e apresentava soluços episódicos. Queixava-se 
também de fraqueza nas mãos, não conseguin-
do segurar objetos pesados – apesar de conse-
guir realizar tarefas diárias – e incapacidade 
de abrir as mãos após fechá-las. Em associação, 
relatou episódios de queda da própria altura e 
ritmo intestinal obstipado, com fezes resseca-
das. Nega dificuldade para deambular. 

EXAME FÍSICO

HISTÓRIA CLÍNICA

LANA - Liga Acadêmica de Neurociências Aplicadas
Autores: Ana Flávia Souza Freire da Silva, Mariana Farias Costa e Sandro de Carvalho Oliveira.

Orientador(a): Dra. Lidiane Neri (Neurologista - Hospital Santa Izabel).
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
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Sem sinais flogísticos.Atrofia muscular conforme descrito aci-
ma, pulsos presentes e simétricos nos 

quatro membros. Ausência de baqueteamento 
digital, edema e cianose.

Laboratório Valores Obtidos Valores Referenciais

Hemograma

Hematócrito 39,9% 40% - 50%

Hemoglobina 15,1 g/Dl 13,5 - 18 g/dL

Leucócitos 7.000 cél/mm3 4.500 - 11000/mm3

Neutrófilos 53,6% 40% - 80%

Bastões 0,0% 0 - 5%

Segmentados 53,6% 40 - 80%

Urina tipo I

Hemoglobina Negativo Ausência

Proteínas Negativo < 10mg/dL

Hemácias Raras < 5 / Campo

Piócitos Raros < 5 / Campo

Bioquímica 

Glicemia de jejum e creatinina séricas dentro dos padrões da normalidade.

EXAMES COMPLEMENTARES
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Figura 1. Eletroneuromiografia dos 4 membros. MMSS e MMII: Descargas miotônicas de frequência e amplitude variáveis, com-
patível com distrofia miotônica tipo I.

1. Qual diagnóstico mais provável?
2. Como explicar a fraqueza muscular do pa-

ciente?
3. Por que ocorre a miotonia nesses quadros?
4. Existe algum exame necessário para o diag-

nóstico? Se sim, qual?

5. Por que é importante investigar manifesta-
ções cardíacas?

6. Qual a conduta terapêutica mais apropria-
da?

7. Qual é o melhor exame complementar para 
confirmar o diagnóstico?

PONTOS DE DISCUSSÃO

ECO Transtorácico: ECO com Doppler e 
mapeamento e fluxo a cores: normal; átrio es-
querdo 34mm; fração de ejeção 84,95%.

Eletrocardiograma: Ritmo sinusal, sem 
anormalidades.
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DISCUSSÃO

Esse jovem apresenta um caso típico de Dis-
trofia Miotônica de Steinert (DMS), também 
conhecida como Distrofia Miotônica tipo I, que 
consiste na mais comum dentre todas as distro-
fias musculares dos adultos. 

A DMS é uma doença neuromuscular que 
afeta diversos sistemas do organismo e que 
apresenta grande variabilidade clínica, atingin-
do igualmente ambos os sexos, manifestando 
geralmente no início da vida adulta, herdada 
de forma autossômica dominante. Ocorre uma 
mutação no gene DMPK (Dystrophia Myoto-
nia-Protein Kinase), localizado no cromossomo 
19q13.3, levando ao aumento anormal de repe-
tições da trinca CTG. Essa distrofia apresenta 
herança autossômica dominante com pene-
trância incompleta e expressividade variável.

O quadro do paciente em questão teve início 
na infância, com retardo no desenvolvimento 
psicomotor e dificuldade para deglutir, a qual 
teve uma evolução progressiva. Como outras 
manifestações clínicas, pode-se observar a fra-
queza em grupos musculares superiores distais, 
a obstipação e, principalmente, um sintoma 
que se destaca nessa doença é a miotonia. O fe-
nômeno miotônico é caracterizado como uma 
dificuldade para relaxar a musculatura das 
mãos após a contração. 

O envolvimento da musculatura esquelética 
é difuso, com predomínio da fraqueza e da atro-
fia nos músculos distais dos membros, flexores 
cervicais, mastigatórios, faciais e bulbares. Pos-
teriormente, a musculatura ocular extrínseca 
também é afetada. Observa-se a debilidade da 
musculatura facial com ptose palpebral, oftal-
moplegia externa e disartria. 

O envolvimento cardíaco é uma das carac-
terísticas principais da evolução da doença, 
sobretudo no que se refere aos distúrbios do 
ritmo e da condução, por isso a importância de 
realizar investigação.

O diagnóstico da DMS é confirmado através 
de exames moleculares que procuram verificar 
o tamanho da repetição da trinca de nucleotíde-

os, pela análise direta do tamanho da repetição 
CTG, utilizando técnicas de Southern Blotting 
e PCR. Indivíduos normais apresentam cerca 
de 30 repetições, enquanto portadores de DMS 
têm mais de 50, podendo chegar a milhares de 
trincas repetidas.  

A conduta terapêutica para a distrofia mio-
tônica é multimodal, incluindo medicamen-
tos e fisioterapia. Os medicamentos incluem 
a Fenitoína, a Quinina, a Procainamida ou a 
Nifedipina, que aliviam a miotonia e as dores 
que são provocadas pela doença. A fisioterapia 
tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
dos portadores dessa doença, proporcionando o 
aumento da força muscular, da amplitude dos 
movimentos e da coordenação. É importante 
destacar também o aconselhamento genético, 
tanto para os indivíduos afetados como para os 
familiares ou casos pré-sintomáticos.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS PRINCIPAIS 

Outras Doenças Neuromusculares

Distrofia muscular de Duchenne

Distrofia muscular de Becker

Distrofia fáscio-escápulo-umeral

Distrofia cintura-membros

Distrofia muscular de Emery-Dreifuss

Distrofia muscular óculo-faríngea

OBJETIVOS DE APRENDIZADOS / COMPETÊNCIA 

• Semiologia do paciente com miopatia;
• Envolvimento multissistêmico da DMS;
• Diagnósticos diferenciais de fraqueza mus-

cular;
• Métodos diagnósticos nas miopatias;
• Terapias sintomáticas para a miotonia;
• Aconselhamento genético para a família do 

paciente com miopatia genética.

• Apesar do vasto diagnóstico diferencial de 
fraqueza muscular, uma história e exame fí-

PONTOS IMPORTANTES
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sico bem feitos conseguem estreitar conside-
ravelmente as hipóteses de diagnóstico;

• Apesar de menos frequentes, existem miopa-
tias com acometimento preferencialmente 
distal e neuropatias com acometimento pre-
dominantemente proximal;

• Os músculos das mãos e pés não costumam 
atrofiar quando as miopatias são distais, di-
ferente das fraquezas neurogênicas;

• Para a confirmação diagnóstica podem ser 
solicitados exames genéticos, moleculares e 
musculares, como a biópsia e a eletroneuro-
miografia (ENMG);

• A ENMG é um exame complementar e ope-
rador dependente, portanto, boa suspeita clí-
nica pré-teste é fundamental;

• Os antecedentes familiares são tão importan-
tes quanto os exames complementares para 
demonstrar o caráter genético da doença.
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