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Prefácio

Fiquei muito feliz ao ser convidada para escrever este prefácio, principalmen-
te em razão da pessoa que fez o convite: Bruno Godoi. Uma pessoa que tem en-
tusiasmo pela vida. Um médico que tem sede de ciência e generosidade acadê-
mica. Obrigada por compartilhar suas utopias e desafios médicos comigo. Me 
sinto honrada.

Ao ser convidada para escrever este prefácio, o primeiro pensamento que me 
veio foi o de cartografar os significados de semiologia, tentando elucidar a com-
plexidade e integralidade do paciente como indivíduo holístico. 

Na medicina, aprendemos sobre a objetividade dos sinais. Sinais do corpo. 
Diferentemente dos sintomas, que são vocalizados na subjetividade das pala-
vras do paciente; que representam a materialização de sensações em diálogos.

Contudo, esta fronteira entre objetividade-subjetividade é assim tão precisa? 
Afinal, o que é um corpo?
Apesar de nossos olhares serem adestrados para ver a parte física, química 

e as interações biológicas, o corpo não é apenas um organismo vivo. Um cor-
po é sujeito, com sentimentos, percepções, cor, gênero, classe, cultura, história. 
Como médicos, às vezes nos esquecemos, mas a experiência concretizada na 
semiologia talvez seja a que represente a dimensão mais aguda do cuidado. Se 
posicionar no lugar do outro. Ouvir sem silenciar. Tocar para trocar. Falar para 
ser compreendido. Olhar sem constranger. 

Um corpo, definitivamente, não é apenas um organismo vivo.
E como lidar com esse corpo em tempos pandêmicos? Tempos sem abraços, de 

distância. De máscaras, sem rosto. De luvas, sem tato. De alguma forma, nós, mé-
dicos, somos preparados para este tipo de realidade. Mas a verdade é que nunca 
estamos preparados de fato. Porque também somos corpo, somos sujeitos, com 
afetos, ansiedades, angústias e esperança. E esta é a parte da semiologia que a faz, 
ao mesmo tempo, tão revolucionária e tão simples: a humanidade. Uma relação 
de sujeito-sujeito. Que deve ser sem hierarquia, sem muros invisíveis. 

Sujeito-Sujeito. E é nessa continuidade hifenizada de humanidade que nós 
médicos precisamos nos apegar. Sem messianismo, status ou idolatria. Afinal, 
na vida e na morte, também somos corpo. E resistimos com ele, nele e por todos 
os outros.

Fabiana Souza Máximo Pereira
Médica pela Faculdade de Medicina de Petrópolis - RJ. 

Geriatra pelo HC - UFMG. Professora de Geriatria da UFVJM.
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01

RACIOCÍNIO CLÍNICO, QUAL SUA IMPORTÂNCIA?

O raciocínio clínico é função fundamental da prática médica. A eficiência, 
a eficácia e a efetividade do atendimento médico é altamente dependente da 
análise e da síntese adequadas dos dados clínicos e da qualidade da tomada 
de decisões envolvendo riscos e benefícios dos testes diagnósticos e do trata-
mento.

Tanto é assim que muitos estudos têm demonstrado que falhas cognitivas 
nas tomadas de decisões desencadeiam erros diagnósticos, intervenções te-
rapêuticas deficientes e desfechos insatisfatórios. Para se ter dimensão dessa 
implicação, em números, segundo a Society to Improve Diagnosis, o erro diag-
nóstico é responsável por 40.000 a 80.000 mortes por ano nos EUA, ocupando 
o quinto lugar no ranking de causas de morte, quando enumeradas todas as 
causas de iatrogenia (Figura 1). 

Autor(a): Gregório Victor Rodrigues

Bases do Diagnóstico/Raciocínio 
ClínicoCAP.
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Figura 1. Causas de morte discriminadas  
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica. 

Fonte: Michael, 2016 
Legenda: Acidentes auto: acidentes automobilísticos; k:1000 (por exemplo,601k=610.000)

Por outro lado, o contrário também é verdadeiro, isto é, o raciocínio clínico, 
se bem conduzido, constitui-se em índice da qualidade da assistência médica. 
Coderre et al. consideram que são benefícios diretamente relacionados ao bom 
raciocínio clínico a otimização do tempo diagnóstico; a utilização racional dos 
exames, dispensando propedêutica desnecessária e, consequentemente, dimi-
nuindo custos operacionais e riscos potenciais de efeitos adversos; o aumento 
da resolubilidade do problema do paciente e, consequentemente, aumento da 
sua satisfação; e, sobretudo, o aumento da autossatisfação profissional, quan-
do a lógica da conclusão mostra-se adequada. 

Diante de semelhantes constatações, é natural que uma das competências 
fundamentais a ser desenvolvida pelo graduando em medicina seja justamente 
o raciocínio clínico. No entanto, as escolas de medicina têm dispensado pouca 
atenção ao ensino do raciocínio clínico em termos do seu entendimento neu-
ropsicopedagógico e às implicações educacionais envolvidas no desenvolvi-
mento dessa competência. Tradicionalmente, tem-se considerado apenas que 
as habilidades cognitivas necessárias a esse processo podem ser satisfatoria-
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mente obtidas pelos estudantes de maneira absolutamente tácita, sem qual-
quer intervenção ativa ou consciente dos sujeitos envolvidos – professores e 
alunos. 

Este capítulo introdutório, cujos princípios perpassarão por todos os outros 
ao longo desse livro, afirma a ideia de que a melhor compreensão dos mecanis-
mos neuropsicopedagógicos do raciocínio clínico, tanto por parte dos médicos 
professores, que comumente não se debruçam sobre essa questão, quanto por 
parte dos alunos, que inicialmente a desconhecem, possa fornecer base mais 
sólida de seu ensino e aprendizagem. Nesse sentido, serão apresentados os 
conceitos que subsidiam teoricamente o raciocínio clínico, a fim de que o seu 
aprendizado, sendo didaticamente mais adequado, seja também mais cons-
ciente e prazeroso. 

RACIOCÍNIO CLÍNICO, O QUE É?

Entretanto, o raciocínio clínico é conceito difícil de ser explicado teoricamen-
te. Os próprios médicos, embora valham-se a todo o momento do raciocínio 
clínico, comumente não se detêm a pensar a respeito desse processo que lhes 
ocorre de maneira tão natural. Sabem, portanto, exercê-lo, sem, no entanto, 
saber dizer exatamente como o fazem.

Nas duas últimas décadas, contudo, houve grande avanço quanto à capa-
cidade de compreensão da cognição humana e, em particular, do raciocínio 
clínico. O conhecimento obtido por influência da ciência cognitiva, teoria de 
decisão e ciência da computação tem possibilitado ampla visão do processo 
cognitivo, que se constitui como base das decisões diagnósticas e terapêuticas 
em medicina. 

Desses estudos, em especial o de Kassirer, depreende-se a noção de que ra-
ciocínio clínico é toda a variedade de estratégias cognitivas desenvolvidas com 
o objetivo de buscar solução adequada para um problema clínico do paciente.

Por seu turno, Catherine Lucey, uma referência no assunto, conceitua racio-
cínio clínico como a habilidade dos médicos para entender as queixas de um 
paciente e depois identificar uma lista de possíveis diagnósticos que podem 
explicar essa condição. Já Rogers, de forma simples, afirma que o raciocínio 
clínico é o processo de pensamento que norteia a prática.

Portanto, raciocínio clínico é justamente a sistematização de um processo 
intelectual cujo objetivo é o encontro da solução clínica adequada ao paciente. 
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Isso será abordado mais de perto, para se entender como os médicos mais ex-
perientes pensam. 

RACIOCÍNIO CLÍNICO, COMO OS MÉDICOS PENSAM?

Muito treinados, médicos experientes são realmente capazes de integrar 
várias informações e rapidamente pensar no que têm de fazer. Tanto é assim 
que, para eles, de forma imperceptível, tão logo a consulta começa, o raciocínio 
ocorre de forma muito natural, inclusive chegam a achar que tudo é bastante 
óbvio, não percebendo sequer a complexidade que o seu pensamento desen-
volve. É essa obviedade professoral que, aos olhos do aluno pode parecer se 
tratar de um dom inatingível, quer se descortinar. Para tanto, apresenta-se o 
passo a passo que teoricamente ocorre na cabeça dos médicos, quando racioci-
nam sobre os problemas clínico de seus pacientes. 

Seleção de Dados Elementares 

O primeiro passo é a seleção de dados elementares. Dentre a série de in-
formações dispersas na consulta, até então destituídas de significado clínico 
apreciável, o médico experiente consegue discriminar aquelas dotadas de sig-
nificância. Isso é o que chamamos de dados elementares: qualquer informa-
ção que, por sua significância relevante e discriminatória, serve de base para 
a resolução de problemas. Essa primeira parte é importante, porque existem 
vários ruídos na comunicação com o paciente, que naturalmente ao procurar a 
assistência médica motivado pelo incômodo dos sintomas, queixa-se realmen-
te através da expressão de sua própria linguagem, veículo de sua cultura e da 
sua experiência de doença. 

Nesse ponto é importante comentar que, ao contrário do que se pode pen-
sar, esses ruídos não são descartáveis. Escutá-los ativamente faz parte da cons-
trução de vínculo com o paciente, que favorecerá inclusive a obtenção da infor-
mação, sem a qual o profissional não teria acesso para fazer seu diagnóstico. 
Mas o que se quer dizer é que, do ponto de vista de raciocínio, selecionar dados 
elementares é importante, porque eles serão o pivô sobre o qual se assentarão 
as hipóteses. 
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Transdução Semiótica 

Uma vez selecionados esses dados, sejam eles os sintomas da queixa, os 
sinais examinados ou os resultados dos exames solicitados, eles serão, então, 
transduzidos em qualificadores semânticos próprios da terminologia médica. 
Por exemplo, veja o caso do Sr. João ao relatar a “fisgada” que sente na perna 
sempre que pressente que uma chuva que está por vir. O profissional de saúde 
capta a informação e encontra para ela correlatos na linguagem médica (Figura 
2). Para esse caso, por exemplo, poderia entender o médico que se trata de uma 
ciatalgia agravada pelo hábito de apanhar apressadamente, e de maneira nada 
ergonômica, as roupas do varal, antes que a chuva caia. 

Figura 2. Representação esquemática do processo que se passa na cabeça do 
médico ao relacionar a queixa do paciente em sua linguagem leiga a um conceito 

descrito na terminologia médica. 

Perceba que essa segunda etapa, denominada de transdução semiótica, não 
é simplesmente uma tradução. Mais do que isso: ela atribui valor clínico inteli-
gível, tornando, representativamente, a queixa do paciente em um problema.



32

Representação Problemática 

Problema é um conceito amplo que se refere àquilo que o examinador en-
contra de “errado” em relação à saúde do paciente. Dessa forma, diz respeito a 
qualquer elemento que interfira na qualidade de vida do paciente, necessite de 
investigação adicional ou requeira uma conduta terapêutica. Deve-se ressaltar 
que tais elementos sejam, por si, problemáticos; eles não são, por si, diagnósti-
cos. Ao contrário, cada um deles compõe a lista de problemas, que é a súmula 
dos problemas, que, uma vez conjugados, constituem o diagnóstico.

Para se ter noção do poder dessa sequência inicial de passos (identificação 
de dados elementares, transdução semiótica e representação problemática), é 
apresentado o caso clínico a seguir. 

Paciente: Bom dia, doutor. Eu vim até aqui, porque meu joelho direito tem doído muito 
desde a noite passada. Eu fui em uma festa ontem e estava tudo bem. Conversei bastan-
te com meus amigos, dancei e, de quebra, tomei algumas, porque ninguém é de ferro, não 
é, doutor? Eu fiquei pensando se eu não exagerei na dança. Porque beber umas doses é 
algo que eu já tenho costume...Agora, o estranho é que há cerca de uns 6 meses eu tive 
uma dor parecida no mesmo joelho. Eu nem cheguei a te procurar, doutor, porque eu pas-
sei um creme de arnica e melhorou rapidinho e nunca mais voltou, até agora. Dessa vez 
eu tentei a mesma coisa, mas achei melhor procurá-lo, porque estou custando a andar. 
Vai que é uma coisa mais séria. Eu acho que pode ser artrose, minha mãe tem isso. (sic)

Como um profissional experiente relataria esse caso? 

Clínico experiente: Paciente do sexo masculino, 54 anos de idade, apresenta gonar-
trite aguda, de início súbito, duração contínua e forte intensidade. O Qqadro é reinci-
dente, embora assintomático no período intercrítico. Está afebril e nega trauma.

E então, nota-se alguma diferença? Muito provavelmente são notáveis algu-
mas diferenças. Em primeira instância, essa diferença consiste na capacidade 
do médico experiente em transformar, de forma objetiva e elaborada, a história 
do paciente em um problema clinicamente significativo. É possível que o mé-
dico iniciante tenha seguido por esse caminho, tentando recontar a história do 
paciente de maneira mais médica, digamos; mas o modo como o clínico expe-
riente faz isso é significativamente mais objetivo e elaborado, não é verdade? 
Isso ocorre, porque ele identificou os dados elementares e os traduziu em lin-
guagem médica, obtendo uma representação do(s) problema(s) do paciente.
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CASO CLÍNICO 1

ANAMNESE

Paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, reside em Vitória (ES). Trabalha 
como engenheira civil majoritariamente em escritório, ocasionalmente reali-
zando vistorias técnicas nas obras que coordena. Durante uma dessas visitas 
de campo, os trabalhadores que a acompanhavam a socorreram em virtude 
de uma queda súbita e ligaram imediatamente para o atendimento móvel de 
emergência, alegando que ela não conseguia levantar-se, pois não mexia um 
dos lados do corpo.

Da ligação à chegada ao hospital, passaram-se 50 minutos. À admissão no 
serviço de emergência, a paciente apresentava hemiplegia completa à direita, 
associada à fala disártrica. O marido, que chegara com a esposa, informou à 
equipe médica que ela era hipertensa e diabética, e que fazia uso irregular de 
losartana, metformina e sinvastatina. Relatou também que sua esposa conso-
me álcool ocasionalmente, quando em eventos sociais, e não é tabagista. 

Ao exame físico, a paciente apresenta mau estado geral. Aparentemente 
compreendia as perguntas da equipe médica, no entanto, sua fala não era in-
teligível. Demonstrava fácies atípica, estava bem nutrida, hidratada, afebril, 
anictérica, sem edemas, eupneica (frequência respiratória [FR] = 16 irpm), 
normocárdica (frequência cardíaca [FC] = 88 bpm), porém hipertensa (pressão 
arterial [PA] = 160 x 120 mmHg). À ausculta, seu sistema respiratório apresen-

Autores: Fernanda Filetti Ferreira
Michel Yahn Vago Muradi
Jovana Gobbi Marchesi Ciríaco

Semiologia da motricidade e dos 
reflexosCAP.
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tava murmúrios vesiculares fisiológicos, sem ruídos adventícios, e seu sistema 
cardiovascular, com ritmo regular, bulhas normofonéticas em 2 tempos, sem 
sopros. Abdome atípico, flácido, timpânico, indolor à palpação, sem massas ou 
visceromegalias. Membros inferiores sem edema.

Ao exame neurológico, sensibilidade, equilíbrio e marcha não foram ava-
liados em face da notável disartria e do encaminhamento emergencial para o 
exame de imagem (Figura 1), cuja equipe já estava pronta para recebê-la. O exa-
me de cognição evidenciava uma potencial afasia de expressão combinada a 
disartria. As pupilas encontravam-se fotorreagentes e isocóricas. Motricidade e 
reflexos estavam abolidos no hemicorpo direito (com força grau 0 em membros 
superior e inferior direitos), mas no esquerdo estavam preservados (força grau 
5 em membros inferior e superior esquerdos). Não apresentava movimentos in-
voluntários. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) = 13. 

Figura 1. Tomografia computadorizada de crânio. A. Aumento na densidade do 
segmento M1 da artéria cerebral média esquerda devido à trombose, indicada 

pela seta, um dos sinais precoces de infarto cerebral. B. Hipodensidade e perda 
da diferenciação entre substância branca e cinzenta, reforçando os efeitos da 

isquemia por ocasião da trombose demonstrada no sinal da artéria densa em A.

Gonçalves et al., 2011
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Descartada a possibilidade de acidente vascular cerebral hemorrágico, a pa-
ciente foi encaminhada ao cirurgião endovascular para execução de trombec-
tomia mecânica, procedimento disponível no serviço. Na Figura 2, pode-se ob-
servar a artéria cerebral média ocluída em angiografia antes do procedimento.

Figura 2. Angiografia montrando sinais de embolia no segmento M1 da artéria 
cerebral média esquerda, com oclusão parcial deste vaso.

Fonte: https://marciomedeiros-al.com.br/2015/08/tratamento-do-acidente-vascular-encefalico-isquemico-agudo-por-trom-
bectomia-com-stent-solitaire/

Após estabilização e tratamento emergencial da paciente, o material aspira-
do revelou a placa aterotrombótica. A paciente foi orientada sobre a importân-
cia da regularidade dos exercícios físicos e do uso contínuo dos medicamentos 
prescritos para controle de suas comorbidades e manejo do estresse.

https://marciomedeiros-al.com.br/2015/08/tratamento-do-acidente-vascular-encefalico-isquemico-agudo-por-trombectomia-com-stent-solitaire/
https://marciomedeiros-al.com.br/2015/08/tratamento-do-acidente-vascular-encefalico-isquemico-agudo-por-trombectomia-com-stent-solitaire/
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QUESTÕES PARA DISCUSSÃO
1. O que é motricidade? Qual base neuroanatômica subsidia seus processos?
2. Diante de um paciente com apresentação de sinais e sintomas motores, como deve ser 

esquematizado o raciocínio do médico?
3. Qual o significado de uma “força grau 0”? Quais são os critérios de avaliação da força e 

como ela é graduada?
4. O que são manobras de contraposição e como executar as principais?
5. Em quais critérios um médico fundamenta-se para afirmar que um paciente não apre-

senta reflexos? O que são os reflexos? Quais são os tipos de reflexos e como pesquisar 
os principais?

6. Qual o diagnóstico sindrômico neste caso? Quais as características dessa síndrome?
7. Sem olhar os exames de imagem, quais achados clínicos sugerem a topografia da lesão?
8. Sem olhar os exames de imagem, qual o diagnóstico nosológico mais provável neste 

caso? Qual a principal observação clínica que o justifica?
9. Se o exame da sensibilidade tivesse sido executado, qual seria o resultado mais prová-

vel: preservada ou prejudicada? Justifique.

DISCUSSÃO

O Eixo Motor: Bases Neuroanatômicas da Motricidade

No corpo humano, a motricidade pode ser definida como a capacidade de 
gerar movimentos em resposta aos estímulos do ambiente, intermediando nos-
sa interação com a realidade. Esses movimentos podem ser ativos ou passivos 
(gerando ou sofrendo deslocamento) e voluntários ou automáticos (com cons-
ciência ou não da sua ação). 

A complexa circuitaria neuroanatômica que dá suporte aos movimentos co-
meça na seleção das melhores respostas ao ambiente, a qual ocorre em áreas 
corticais de associação terciárias. Essas áreas fornecem informações como a 
memória, o aprendizado e a integração das informações do ambiente para a 
construção do planejamento motor, realizado por áreas secundárias, as quais, 
por sua vez, recebem múltiplas aferências de outras partes do cérebro. O pla-
nejamento motor é, então, finalmente enviado à zona de córtex primário da 
motricidade: o giro pré-central, grande responsável pela deflagração do mo-
vimento. Tal região é organizada de maneira somatotópica e a representação 
cortical da musculatura voluntária é bem ilustrada pelo modelo do homúnculo 
de Penfield, contemplado na Figura 3. A organização somatotópica, caracterís-
tica persistente no sistema nervoso, é responsável pela estreita relação entre 
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topografia das lesões e apresentação clínica lógica, da qual o bom médico deve 
fazer proveito durante seu raciocínio. 

Figura 3. Representação do giro pré-central (motor) e da zona de 
comprometimento observada na paciente do Caso Clínico 1.

Fonte: retirada do 10º slide deste arquivo 
(https://www1.ibb.unesp.br/Home/Departamen-

tos/Fisiologia/profa.Silvia/Telencefalo_parte01.pdf

                   Fonte: Autoria própria

                                                   
Os grandes neurônios que se originam da terceira camada do córtex do giro 

pré-central (as células piramidais de Betz) denominam-se “neurônios moto-
res superiores” e também podem ser referenciados como “ motoneurônio su-
perior” ou “primeiro neurônio motor”. Seus axônios são formados por longos 
prolongamentos que descem pela coroa radiada em direção ao bulbo. Nele, 
grande parte das fibras cruzam para o lado contralateral na estrutura denomi-
nada “decussação das pirâmides”, formando os tratos corticoespinhais laterais, 
localizados nos funículos laterais da medula espinal. Uma minoria das fibras 
não cruza e desce ipsilateralmente no funículo anterior da medula, formando 
o trato corticoespinhal anterior. Esse último pequeno grupo, embora não cruze 
na decussação das pirâmides, o faz na comissura branca da medula espinhal, 
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enquanto as fibras do trato corticoespinhal lateral permanecem exibindo cami-
nho ipsolateral em nível medular.

Ambos os tratos têm seus botões sinápticos terminando em comunicações 
diretas ou indiretas com os “neurônios motores inferiores”, localizados no corno 
anterior da medula. Tais células emitem prolongamentos axonais que se esten-
dem para a musculatura estriada esquelética através da raiz anterior medular, 
a qual se une com a raiz posterior para formar os nervos periféricos. Os axônios 
dos motoneurônios inferiores finalizam na placa motora, também chamada 
de junção neuromuscular, estrutura de interface entre o sistema nervoso e o 
músculo. Finalmente, o músculo é o órgão composto por células denominadas 
miócitos, as quais funcionam como unidades contráteis e, em conjunto, produ-
zem movimento. A razão “miócitos/neurônio” é menor quanto mais finos são os 
movimentos realizados por cada grupo muscular, situação que se torna eviden-
te na disparidade entre o tamanho da grande zona de representação cortical 
das mãos (que pode possuir 1 miócito por neurônio para determinados grupos 
musculares), quando comparada à pequena zona destinada à coxa, a qual pos-
sui muito mais miócitos por neurônio, por exemplo.

Todo este “percurso neural” da motricidade, relatado nos últimos parágra-
fos, constitui o eixo motor principal. Ele também é influenciado pelos neurônios 
do cerebelo, que participam sobretudo no aspecto da coordenação, e pelos 
neurônios do sistema de núcleos da base, os quais deliberam sobre os automa-
tismos do movimento. Enquanto a coordenação está associada à precisão do 
movimento e ao aprendizado motor, realizando ajustes de postura, força e dis-
tância, os automatismos estão associados à não necessidade de se pensar em 
cada componente do movimento, muito embora eles sejam voluntários. Exem-
plo disso é o fato de que se anda para onde e quando quiser, mas não se pensa 
em cada componente da marcha como “agora vou levantar a perna direita, en-
quanto levemente mantenho a postura inclinada anteriormente e propulsiono 
o pé esquerdo...”, o movimento simplesmente flui. O cerebelo e o sistema de 
núcleos da base constituem porções de suporte ao eixo motor principal, o qual 
possui papel elementar na regulação da motricidade. Os distúrbios do cerebelo 
são mais bem trabalhados no capítulo 29 sobre equilíbrio, coordenação e mar-
cha, e aqueles que envolvem os gânglios da base serão explicados nos Casos 
Clínicos 6 e 7, sobre síndromes extrapiramidais.
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Esquema prático do raciocínio neurológico

O complexo neuroanatômico que fomenta o movimento, para fins didáticos, 
pode ser simplificado nos esquemas do eixo motor principal e do eixo motor de 
suporte (Figura 4). Cada um dos pontos-chave dos eixos motores, representa-
dos nos retângulos em azul escuro, está relacionado aos diagnósticos sindrômi-
cos específicos, que, neste capítulo, são associados à motricidade.

Após descobrir o diagnóstico sindrômico de uma afecção neurológica, o mé-
dico deverá explorar os possíveis diagnósticos topográficos que explicariam os 
sinais e sintomas apresentados. Numa apresentação clínica exuberante com 
hemicorpo paralisado, como no Caso Clínico 1, é rápido o raciocínio de que a 
lesão mais provável encontra-se em nível encefálico, única topografia em que 
as vias para todas essas partes do corpo encontram-se próximas. Entretanto, 
apresentações clínicas mais simples podem ser resultado de lesões em topo-
grafias menos óbvias, cabendo ao médico o raciocínio sobre o esquema do eixo 
motor apresentado. Um paciente que apresenta redução de força na flexão do 
hálux direito pode ter lesões em qualquer um dos pontos-chave do eixo motor 
principal, muito embora a propedêutica e os exames complementares condu-
zam em direção à topografia mais provável.

Realizado o diagnóstico topográfico, recomenda-se a pergunta “o que nesta 
topografia pode estar causando a manifestação clínica observada?”. A partir da 
análise sistemática dos componentes que cercam a topografia potencialmente 
acometida e a história, o médico segue para a busca do diagnóstico nosológico, 
que pode ser explorado com auxílio do acrônimo VITAMINDEC.

Esses passos são pontos cruciais em direção ao diagnóstico neurológico e a 
sua aplicação cobre uma ampla gama de doenças, excluindo as improváveis e 
reforçando as potenciais causas. Quando se trata da avaliação de tantos fato-
res, aconselha-se uma investigação sistemática e prática, com base nas seguin-
tes perguntas:

• Qual a queixa do paciente?
• Quais são as alterações observadas no exame físico?
• Qual o diagnóstico sindrômico? O conjunto de sinais e sintomas encaixa-

-se em alguma síndrome específica? Acomete motricidade voluntária, in-
voluntária ou automática?

• Qual o diagnóstico topográfico? A fim de justificar o diagnóstico sindrô-
mico, qual local do sistema nervoso central pode estar sendo acometido?
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• Nessa topografia, o que pode ser acometido? (aconselha-se seguir metodi-
camente a estratimeria das camadas superficiais em direção às mais pro-
fundas, para não deixar nenhuma estrutura passar em branco)

• Quais entidades nosológicas podem acometer essa topografia? Qual delas 
justificaria os diagnósticos sindrômico e topográfico?

Por fim, restrito a um número limitado de possíveis diagnósticos nosológi-
cos que justifiquem o diagnóstico sindrômico, é composta a lista dos possíveis 
diagnósticos diferenciais que confrontam a hipótese principal. A partir deles, 
são selecionados os exames complementares pertinentes, que devem ser sem-
pre solicitados com muita cautela, visto que, em neurologia, podem ser espe-
cialmente onerosos ao paciente. O esquema básico do raciocínio neurológico 
sobre a motricidade está simplificado na Figura 4.
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Figura 4. Esquema básico de raciocínio do exame da motricidade. CA: córtex de 
associação; NC: nervos cranianos; HIC: hipertensão intracraniana.

Fonte: Autoria própria.


