
o raciocínio
neurológico

Raciocinio_neurologico.indb   1Raciocinio_neurologico.indb   1 26/05/2021   09:10:5926/05/2021   09:10:59



Coordenadores:

Gabriel de Albuquerque Vasconcelos

Pedro Braga Neto

o raciocínio
neurológico

Raciocinio_neurologico.indb   3Raciocinio_neurologico.indb   3 26/05/2021   09:10:5926/05/2021   09:10:59



AGRADECIMENTOS

Os editores deste livro agradecem aos participantes desse trabalho, pelo seu empenho 
e dedicação. Agradecemos também à Editora Sanar, que acreditou nesta obra e propor-
cionou todo o suporte necessário para sua realização. Não podemos deixar também de 
agradecer aos nossos mestres e professores que nos inspiraram em todos os nossos mo-
mentos de formação médica bem como aos diversos pacientes que tanto nos ensinam.

Raciocinio_neurologico.indb   5Raciocinio_neurologico.indb   5 26/05/2021   09:10:5926/05/2021   09:10:59



PREFÁCIO

A grande marca da Neurologia é o diagnóstico clínico baseado em uma propedêu-
tica em etapas e capaz de grande precisão no diagnóstico. Através da história clínica e 
exame neurológico, é possível dizer, com razoável grau de precisão, onde está a lesão 
ou a disfunção no sistema neurológico, quer seja central ou periférico.  Para tanto, são 
necessários conhecimentos básicos em neuroanatomia e neurofisiologia, além de uma 
história clínica e exame físico e neurológico detalhados. 

Essa obra representa uma tentativa de explicar como funciona o raciocínio diagnós-
tico em Neurologia. Através dos capítulos que se seguem, procurarmos explicar como 
estruturar o modo de pensar para o diagnóstico de diversas situações na prática clínica. 
Este livro é direcionado para estudantes de medicina, médicos, generalistas e residentes, 
para que os mesmos possam colocar em prática esse tipo de raciocínio, tão fundamental 
na prática clínica. Mesmo com o grande avanço da medicina para diversos exames com-
plementares, o raciocínio diagnóstico em Neurologia é fundamental para que o médico 
não se perca na solicitação de exames desnecessários. 

O presente livro foi idealizado e organizado por discentes da Liga Neurociências da 
Universidade Estadual do Ceará e contou com a participação de docentes e egressos da 
referida Universidade bem como de Neurologistas, um Residente de Neurologia, um 
Psiquiatra e um Neurocirurgião que aceitaram de prontidão o nosso convite. 
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1. NEUROLOGIA E NEUROFOBIA

A Neurologia é uma especialidade singular e essencial para o manejo de pacientes 
com doenças neurológicas ou relacionadas a manifestações neurológicas. A cefaleia, 
principal queixa em consultas médicas, é um sintoma fortemente atrelado à neurologia 
e seu manejo exige raciocínio clínico sistematizado. Outras doenças neurológicas de 
elevada incidência e prevalência (por exemplo, Acidente Vascular Cerebral e Demência 
de Alzheimer) são importantes causas de perda funcional, com forte impacto socioeco-
nômico para o doente, a família e a sociedade.

O conhecimento básico da Neurologia é imprescindível para qualquer médico ou 
estudante de Medicina, tendo em vista que devem ser capazes de diagnosticar e tratar 
pacientes com acometimentos neurológicos mais frequentes e menos complexos, a fim 
de evitar a sobrecarga do serviço especializado, que, infelizmente, sofre com a carência 
de profissionais.1 Cabe ressaltar, também, a importância desse conhecimento para outras 
especialidades que envolvem doenças que cursam com acometimento neurológico ou 
que lidam com pacientes neurológicos; por exemplo, medicina de família e comunidade, 
medicina de emergência, clínica médica, dentre outras.1

Contudo, infelizmente, a formação de profissionais médicos é deficiente nessa área 
devido a diversos fatores, dos quais dois serão realçados. Primeiro, a insuficiente carga 
horária dedicada ao estudo desse campo na graduação em Medicina e nas residências 
médicas de outras especialidades. Segundo, a neurofobia, isto é, o medo em estudar 
Neurologia.1 Dentre as causas que estão relacionadas a este fator, cabe destacar a carência 
de didática na metodologia de ensino por parte de certos docentes, além de estigmas 
culturais de que a matéria a ser estudada é muito complexa e que pacientes neurológicos 
têm sempre prognóstico reservado e terapêutica limitada.1

Tal prejuízo na educação médica acarreta duas principais complicações. Primeiro, 
poucos profissionais escolhem a Neurologia como área de atuação, apesar da crescente 
incidência de doenças neurológicas, o que tem como consequência a escassez de profissio-
nais e a sobrecarga dessa especialidade.1 Segundo, médicos generalistas ou especialistas 
de outras áreas não têm segurança em manejar pacientes com doenças neurológicas 
(ou que cursam com acometimento neurológico) de fácil diagnóstico e tratamento.1 
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A deficiência de vitamina B12, por exemplo, tem quadro clínico característico e terapia 
barata e simples, mas alguns pacientes acometidos são encaminhados para o serviço de 
Neurologia quando poderiam ter sido manejados na Atenção Primária, evitando maior 
sobrecarga do serviço especializado. Portanto, o principal prejudicado com a formação 
médica deficiente em Neurologia é o paciente, cujo diagnóstico e tratamento são atra-
sados ou, em certos casos, inexistentes.

Dessa forma, este livro tem por objetivo combater a neurofobia e quaisquer precon-
ceitos relacionados à Neurologia como especialidade construídos durante a graduação, 
mostrando ao leitor, por meio de diversos exemplos de condução de casos clínicos 
variados, que tal clínica pode ser simplificada com a aplicação do raciocínio neurológico 
sistematizado e objetivo.

2. O RACIOCÍNIO NEUROLÓGICO

O raciocínio neurológico, ou raciocínio clínico em neurologia, é um passo a passo que 
torna sistemática e prática a abordagem ao paciente neurológico e consiste, basicamente, 
em 4 etapas: diagnóstico sindrômico, diagnóstico topográfico, diagnóstico nosológico e 
diagnóstico etiológico. É um recurso fundamental para as fases iniciais do aprendizado 
e, apesar disso, profissionais experientes podem recorrer a ele para auxílio durante a 
prática clínica. Portanto, é necessário que o passo a passo descrito a seguir seja respeitado 
e praticado nos casos apresentados no decorrer da leitura deste livro, a fim de consolidar 
o conhecimento da abordagem de pacientes neurológicos.

2.1. DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO
Síndrome é um conjunto de sinais (observados pelo médico) e sintomas (relatados pelo 

paciente). A partir dessa definição, amplamente difundida nos cursos de graduação em 
Medicina, percebe-se que só é possível definir o diagnóstico sindrômico a partir de uma 
anamnese detalhada e um exame físico bem feito. A semiologia neurológica é, portanto, 
a base dessa etapa do raciocínio neurológico. Existem diversas síndromes na Neurologia; 
neste capítulo, cabe descrever as principais. Cada síndrome tem achados semiológicos 
característicos que facilitam sua identificação. Observe o Quadro 1.

QUADRO 1. SÍNDROMES NEUROLÓGICAS E SEUS ACHADOS SEMIOLÓGICOS.

Síndromes Achados semiológicos

Síndromes Motoras Fraqueza

Síndrome do Neurônio Motor Superior Fraqueza, hiper-reflexia, espasticidade, 
hipertonia, atrofia por desusoa.
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Síndromes Achados semiológicos

Síndrome do Neurônio Motor Inferior 
Síndrome de Unidade Motora

Fraqueza, hiporreflexia/arreflexia, 
hipotonia, atrofia por denervaçãob

Síndromes Sensitivas Hipoestesia/anestesia

Síndrome Sensitiva Superficialc Hipoestesia/anestesia térmica e dolorosa

Síndrome Sensitiva Profundad Hipoestesia/anestesia tátil, apalestesiae, anartrestesiaf, 
podendo estar associadas à ataxia sensitiva

Síndrome Autonômica
Hipotensão postural, alteração do ritmo 

cardíaco, constipação ou diarreia, retenção ou 
incontinência urinária ou fecal, dentre outros

Síndrome Atáxica Perda da coordenação motora

Síndrome Atáxica Sensitiva Marcha talonanteg e sinal de Rombergh, associados 
ou não à síndrome sensitiva profunda

Síndrome Atáxica Cerebelar
Dismetriai, disdiadococinesiaj, rechaço positivo, 

decomposição do movimento, tremor intencional, 
marcha de base alargada e fala escandidak

Síndrome Extrapiramidal Alterações de tônus muscular e postura e/
ou movimentos involuntários

Síndrome Extrapiramidal Hipocinética Bradicinesia, rigidez em roda denteadal, 
tremor, instabilidade postural

Síndrome Extrapiramidal Hipercinética Mioclonia, distonia, coreia, atetose, balismo, discinesia

Síndrome Cognitiva
Alteração das funções corticais superiores (memória, 

função visuoespacial, função executiva, gnosiam, 
praxian, atenção, raciocínio e linguagem)

Síndrome Álgica Dor

Síndrome de Nervos Cranianos Disfunção de um ou mais nervos cranianos
a  A atrofia é tardia, pois resulta do desuso do músculo paralisado (neurônio motor inferior intacto);
b  A atrofia é precoce, pois o acometimento do neurônio motor inferior cessa o estímulo trófico ao músculo;
c  Resulta do acometimento de fibras finas, responsáveis por carrear estímulos dolorosos, térmicos e táteis grosseiros;
d  Resulta do acometimento de fibras grossas, responsáveis por carrear estímulos vibratórios, táteis finos e proprioceptivos;
e  Perda da sensibilidade vibratória;
f  Perda da propriocepção articular, ou seja, da capacidade de perceber, sem olhar, como está a articulação;
g  Marcha em que o paciente dá passos muito altos com fortes batidas no solo e busca sempre olhar para o chão enquanto caminha. Surge 

pela falta de consciência da posição dos membros inferiores em relação ao espaço;
h  Sinal caracterizado pela rápida instabilidade postural em base reduzida ao fechar os olhos, pela perda da propriocepção;
i  Erros na avaliação da medida da distância, da velocidade e da direção dos movimentos para atingir um alvo;
j  Dificuldade em realizar movimentos rapidamente alternados;
k  Fala com excessiva separação silábica, desarticulada e com pausas grandes entre as palavras;
l  Tipo de hipertonia muscular que ocorre durante todo o movimento passivo, tornando-o travado e semelhante a uma roda denteada;
m  Capacidade de perceber, avaliar e reconhecer estímulos (táteis, visuais, auditivos etc.);
n  Quando comprometida, chama-se apraxia, incapacidade de executar, quando solicitado, um ato motor, mesmo na presença da força 

requerida para tal. Ocorre pelo acometimento das áreas motoras secundárias e terciárias do planejamento motor.

Fonte: Autor.
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2.2. DIAGNÓSTICO TOPOGRÁFICO
Essa etapa do raciocínio neurológico é a grande beleza da Neurologia, muitas vezes 

o motivo pelo qual o profissional é atraído pela especialidade. Em muitos casos, esta-
belecida uma ou mais síndromes, é possível, somente pela clínica, diagnosticar a exata 
topografia da lesão no Sistema Nervoso (SN). Para isso, evidentemente, são necessários 
conhecimentos básicos de neuroanatomia. As topografias lesionais respectivas a cada uma 
das síndromes serão abordadas com mais detalhes em cada um dos capítulos seguintes. 
Acompanhe o Quadro 2, que contém algumas dicas para este raciocínio.

QUADRO 2. PRINCIPAIS TOPOGRAFIAS NEUROLÓGICAS E SEUS ACHADOS SEMIOLÓGICOS.

Topografias Achados semiológicos

Músculo

Achados da síndrome do neurônio motor inferior. Tende a se apresen-
tar como fraqueza proximal (deltoides, quadríceps, iliopsoas) referida 
como dificuldades em pentear os cabelos, subir escadas, levantar-se. 
Destaca-se a ausência de queixas sensitivas.

Junção neuromuscular

Achados de síndrome do neurônio motor inferior. Apresenta-se, parti-
cularmente, fatigabilidade marcante e com poucas fasciculações, pois, 
quanto mais distante do corno anterior da medula, menos fasciculações 
aparecerão. Destaca-se a ausência de queixas sensitivas.

Nervo distal

Achados de síndrome do neurônio motor inferior. A fraqueza aqui será 
distal, ou seja, com queixas de fraqueza em movimentos finos dos de-
dos, como dificuldade para abotoar a camisa ou calçar a chinela. Pode 
vir acompanhada de queixas sensitivas.

Medula

Os principais sinais/sintomas que localizam a lesão nesta topografia 
são: presença de nível sensitivo ou motor e alteração de esfíncter ve-
sical ou anal (incontinência ou retenção) com outros achados típicos 
da síndrome do neurônio motor superior. Poupa os nervos cranianos.

Tronco encefálico

Alterações em nervos cranianos. Bulbo (nervos IX, X, XI e XII), ponte 
(nervos V, VI, VII e VIII), mesencéfalo (nervos III e IV). Presença de dé-
ficits cruzados (acometimento da hemiface ipsilateral e hemicorpo 
contralateral à lesão, ou seja, déficit cruzado).

Cápsula interna

Hemiplegia completa (hemiface e hemicorpo, ambos contralaterais 
à lesão) e proporcionada (mesmo grau de fraqueza em MMSS e MMII 
por proximidade das fibras motoras para os membros superiores e in-
feriores nesta topografia).

Córtex

Hemiplegia completa desproporcionada, ou seja, diferentes graus de 
fraqueza em MMSS e MMII por maior distribuição das fibras motoras 
por toda a superfície do córtex motor primário. Acometimento das 
funções corticais superiores (síndrome cognitiva). Déficits de campo 
visual. Prejuízo do olhar conjugado.

Fonte: Autor.

Raciocinio_neurologico.indb   30Raciocinio_neurologico.indb   30 26/05/2021   09:10:5926/05/2021   09:10:59



31

O RACIOCÍNIO NEUROLÓGICO | CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO NEUROLÓGICO 1-A1

2.3. DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO
Definidas as síndromes e topografias do acometimento neurológico, é necessário 

classificá-lo em um grupo de possíveis causas, já que diferentes estímulos patogênicos 
podem ser responsáveis pelos mesmos resultados nas duas fases anteriores ao raciocínio 
neurológico. Por exemplo, uma síndrome do Neurônio Motor Superior, com topografia bem 
definida em tronco encefálico, pode ser causada por um AVC ou por um tumor, que diferem 
veementemente quanto à classe de doenças (vascular e neoplásica, respectivamente).

Para o diagnóstico nosológico diferencial, devem ser considerados outros fatores; por 
exemplo, tempo de início (súbito, agudo, subagudo, crônico), evolução (rápida, insidiosa), 
idade e sexo do paciente, história patológica pregressa (trauma, infecção, imunode-
pressão, exposição a toxinas, medicamentos ou intervenções médicas), história familiar 
(consanguinidade parental, casos semelhantes na família), condição socioeconômica e 
outros fatores de risco para certas doenças.

A fim de orientar o raciocínio, foi elaborado um famoso mnemônico, com alguns 
comentários (Quadro 3), que inclui todas as principais possibilidades de diagnóstico 
nosológico em Neurologia.

QUADRO 3. MNEMÔNICO DOS DIAGNÓSTICOS NOSOLÓGICOS.

Letra inicial Nosologia Comentários

V Vascular Quadro classicamente súbito, em segundos

I Infecciosa/inflamatória
Quadro agudo/subagudo (poucos dias), pode vir acompa-
nhado de febre. Comum em pacientes imunodeprimidos, 
crianças e idosos.

T Traumática História de trauma.

A Autoimune Quadro subagudo (poucos dias). Pacientes geralmente jo-
vens, do sexo feminino e com outras doenças autoimunes.

M Metabólica Quadro rico em acometimentos sistêmicos (anemia me-
galoblástica na deficiência de B12, por exemplo).

I Iatrogênica Pesquisar medicamentos em uso.

N Neoplásica Quadro insidioso, com anorexia, perda de peso, adinamia 
ou história prévia de neoplasia.

D Degenerativa Quadro geralmente insidioso que costuma acometer 
pacientes idosos.

E Epiléptica Crises convulsivas como queixa principal.

C Congênita Anormalidades detectadas ao nascimento. Malformações.

G Genética História familiar, consanguinidade, padrão dominante 
ou recessivo.

Fonte: Autor.
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2.4. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Esta última etapa do raciocínio neurológico diz respeito à doença em si. Dessa forma, 

por exemplo, um paciente com síndrome do neurônio motor superior, topografia lesio-
nal em tronco encefálico e nosologia vascular pode ter o diagnóstico etiológico de um 
Acidente Vascular Cerebral. A base para tal diagnóstico deve ser as três etapas anteriores 
descritas associadas a outros fatores, como características peculiares da doença, critérios 
diagnósticos, provas terapêuticas e avaliação complementar, a qual deve ser orientada 
pela suspeita diagnóstica, pondo sempre a história clínica detalhada e o exame físico 
minucioso à frente dos exames complementares.

Neste livro, serão descritos casos clínicos ilustrativos, típicos de cada uma das doenças 
abordadas, a fim de fomentar o conhecimento a respeito da etiologia em si e da síndrome, 
da topografia e da nosologia associadas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Neurologia é uma especialidade peculiar, que tem como recurso prático efetivo o 
raciocínio neurológico, que sistematiza a abordagem diagnóstica de qualquer paciente 
neurológico. Tal recurso é um meio para combater a neurofobia e auxiliar médicos e estu-
dantes de Medicina a estudar e aprender Neurologia. Tendo em vista que o aprendizado 
é consequência da repetição, sugere-se que o passo a passo descrito neste capítulo seja 
aplicado nos casos seguintes a fim de consolidar o conhecimento do assunto.

REFERÊNCIAS
1. Sandrone S, Berthaud JV, Chuquilin M, Cios J, Ghosh P, Gottlieb-Smith RJ, et al. Neurologic and 

neuroscience education: Mitigating neurophobia to mentor health care providers. Neurology. 
2019; 92(4): 174-9.
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CA
SO 1 DÉFICIT SÚBITO

Autor: RODRIGO MONTENEGRO BARREIRA 
Orientador: SAMUEL RANIERI OLIVEIRA VERAS

1. APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO

a) Anamnese: homem, 64 anos, trazido às pressas pela família ao pronto-socorro, 
com queixa de “língua embolada” e fraqueza no lado direito do corpo, que se 
iniciaram subitamente enquanto dirigia, há aproximadamente uma hora. Não 
reportou nenhum outro sintoma. Hipertenso e diabético mal controlado há mais 
de 10 anos. Tabagista 30 maços-ano há 30 anos.

b) Exame físico geral: Pressão arterial 164 x 88 mmHg, FC = 88 bpm, FR = 18 irpm. Ausên-
cia de febre e de outros sintomas constitucionais. Glicemia capilar = 170 mg/dl.

c) Exame neurológico: Vígil, aparentemente orientado em tempo e espaço, apesar 
da dificuldade para comunicar data e local verbalmente. Força grau 0 em membro 
superior direito (MSD) e grau II em membro inferior direito (MID). Hemi-hipoestesia 
de predomínio braquiofacial à direita. Reflexos grau 0 (abolidos) em hemicorpo 
direito e grau II (normoativos) em hemicorpo esquerdo. Reflexo cutâneo-plantar 
indiferente bilateralmente. Possui um leve desvio do olhar conjugado para a 
esquerda. Sem prejuízo em campos visuais. Paralisia facial à direita poupando o 
andar superior da face. Desvio da língua para a direita. Demais nervos cranianos 
sem alterações. Afasia de Broca (ou afasia motora). NIHSS (National Institutes of 
Health Stroke Scale) 15.

2. PARA PENSAR

a) Quais são as síndromes envolvidas no caso apresentado?
b) Quais são os 3 domínios da linguagem a serem caracterizados na classificação das 

afasias?
c) Qual a provável topografia da lesão que originou os achados clínicos do paciente?
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d) O que mais chama atenção para o diagnóstico nosológico do quadro clínico descrito?
e) Qual a principal hipótese etiológica e seus diagnósticos diferenciais?

3. DISCUSSÃO

3.1. DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO
a) Síndrome do Neurônio Motor Superior à Direita: caracterizada pela hemiparesia 

desproporcionada em dimídio direito (paralisia facial poupando andar superior da 
face, disartria e fraqueza em hemicorpo direito). O termo “desproporcionada” foi 
utilizado aqui pela desigualdade no acometimento da força dos membros supe-
riores e inferiores, observada pelo pior grau de fraqueza no MSD em comparação 
ao MID. Caso o grau de fraqueza em MSD e MID fosse o mesmo, o termo a ser 
utilizado seria “hemiparesia proporcionada”. Tal diferenciação será necessária pos-
teriormente no diagnóstico topográfico. Além disso, a utilização do termo “dimídio 
direito” se refere ao acometimento de hemiface e hemicorpo direitos, outro ponto 
importante na definição da topografia da lesão, haja vista que o acometimento 
apenas do hemicorpo direito com hemiface poupada sugere topografia totalmente 
distinta. Uma observação importante e bastante peculiar é que, nas síndromes 
piramidais agudas, o paciente costuma se apresentar com hipo ou arreflexia no 
dimídio acometido, contrariando, de certa forma, a síndrome do neurônio motor 
superior esperada, que só se apresentará na sua forma classicamente descrita, 
com hiper-reflexia, hipertonia muscular e Sinal de Babinski, semanas a meses 
após o episódio. Assim, o raciocínio da síndrome piramidal é feito basicamente 
pela hemiparesia, acometendo, predominantemente, o andar inferior da face e o 
MSD (predomínio braquiofacial).

b) Síndrome Cognitiva: caracterizada pela afasia de Broca percebida no exame neu-
rológico. Na anamnese, as afasias costumam aparecer como queixas de perda de 
memória para nomes e dificuldade para expressar ou compreender a linguagem 
previamente aprendida, sempre caracterizadas por déficits de nomeação, ou seja, 
todos os pacientes afásicos apresentam dificuldades para nomear. A afasia de Broca 
é caracterizada pela compreensão preservada, porém com fluência e repetição 
comprometidas. Cabe aqui uma breve revisão sobre as afasias. Primeiramente, 
devemos caracterizar os 3 domínios da linguagem: a fluência, a compreensão e, 
por fim, a capacidade de repetição do paciente. Pacientes com afasias fluentes 
conseguem se comunicar com frases longas e complexas, embora muitas vezes 
sem sentido algum. A compreensão pode ser percebida por meio da resposta a 
comandos evocados pelo examinador. A capacidade de repetição pode ser avaliada 
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com palavras ou frases, devendo-se ressaltar a dificuldade de avaliar a repetição 
em pacientes com dificuldade de compreensão. O Fluxograma 1 mostra com mais 
detalhes a classificação das afasias.

c) Síndrome Sensitiva à Direita: caracterizada pela hemi-hipoestesia de predomínio 
braquiofacial. A hemi-hipoestesia, assim como a hemiparesia, sugere lesões no 
sistema nervoso central.

FLUXOGRAMA 1. CLASSIFICAÇÃO DAS AFASIAS.

Compreende?

Fluente?

Repete? Sim

Sim

Sim Não

Não Sim Não

Anômica Condução Transcortical 
sensorial

Wernicke Transcortical 
motora

Broca Transcortical 
mista

Global

Não Sim Não Sim Não Sim Não

Fonte: Autor.

3.2. DIAGNÓSTICO TOPOGRÁFICO
O raciocínio clínico para o diagnóstico topográfico desse conjunto de síndromes deverá 

ser feito em etapas. Inicialmente, a síndrome piramidal revela possíveis topografias para a 
lesão: córtex, cápsula interna, tronco encefálico e medula. Diversos achados do exame físico 
apontam o córtex como principal topografia, como a afasia e o déficit motor dimidiado e 
desproporcionado. O acometimento de um dimídio (face e hemicorpo) sugere fortemente 
uma lesão no córtex ou na cápsula interna. Caso a lesão fosse na cápsula interna, o déficit 
seria proporcionado devido à maior proximidade das fibras motoras. A lesão cortical 
tende a se apresentar com déficit desproporcionado devido à maior separação das fibras 
motoras, distribuídas por toda a superfície cortical, necessitando de acometimento muito 
extenso para ser capaz de afetar toda a representação cortical motora. Portanto, lesões 
na superfície dorsolateral do córtex tendem a acometer mais face e membros superiores, 
exatamente como aconteceu no caso clínico apresentado, o chamado predomínio bra-
quiofacial. Já lesões na superfície ventromedial do córtex acometem preferencialmente 
membros inferiores (predomínio crural). Essas conclusões se baseiam no posicionamento 
do Homúnculo de Penfield no giro pré-central (área motora primária).
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Além disso, outra ferramenta que poderia nos ajudar a topografar a lesão no córtex 
cerebral seria a hemi-hipoestesia de predomínio braquiofacial, já que, como o córtex 
sensitivo primário se situa logo posteriormente ao córtex motor primário, o córtex cere-
bral é uma topografia do sistema nervoso central em que as fibras motoras passam mais 
próximas às sensitivas. Por isso, podemos descartar pequenas lesões (em tronco cerebral, 
por exemplo) que acometem de forma incompleta o trato piramidal em alguma parte 
do seu trajeto (situação que se manifestaria com déficit motor heterogêneo ou até com 
algum predomínio braquiofacial ou crural e geraria confusão no raciocínio topográfico), 
pois estas lesões menores não afetariam as fibras sensitivas sem apresentar achados 
sugestivos de topografia de tronco cerebral. Em resumo, a hemi-hipoestesia de predo-
mínio braquiofacial fortalece a topografia de córtex cerebral.

Para determinar qual área do córtex cerebral está acometida, precisamos correlacionar 
os achados clínicos com as funções de cada lobo cerebral. A área motora da linguagem e 
a área do olhar conjugado contraversivo (o chamado campo ocular frontal) estão locali-
zadas no lobo frontal. A área motora cortical, no giro pré-central, também se localiza no 
lobo frontal. A área sensitiva, no giro pós-central, se localiza no córtex parietal. Portanto, 
a lesão do paciente do caso se encontra no córtex frontoparietal.

3.3. DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO
A evolução súbita do quadro clínico somada à idade e às comorbidades do paciente 

(hipertenso, diabético e tabagista) torna a nosologia vascular bastante atrativa para o 
caso clínico descrito.

3.4. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO E DIFERENCIAL
Para a determinação da artéria acometida apenas com a clínica do paciente, deve-se 

fazer um estudo profundo das síndromes vasculares. Algumas síndromes da circulação 
anterior estão representadas na Tabela 1. As síndromes vasculares da circulação posterior 
fogem do escopo deste capítulo.

Na abordagem do paciente com déficits motores e/ou sensitivos súbitos, a hipótese 
principal deve ser AVC até que se prove o contrário. No entanto, existem algumas condições 
que podem mimetizar um AVC, os chamados stroke mimics. Dentre outras, a hipoglicemia, 
a Paralisia de Todd após convulsões e as enxaquecas com aura são exemplos marcantes 
de mimetizadores do AVC.¹ Contrariamente, existem os chamados stroke chameleons, que 
constituem AVCs “camuflados”, ou seja, que se apresentam de maneira pouco típica. A crise 
aguda de vertigem, o estado confusional agudo e a síncope são quadros que requerem 
avaliação minuciosa, pois constituem apresentações pouco típicas mas bastante negli-
genciadas do AVC.¹
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a) Exames complementares: hemograma normal. Coagulograma sem alterações. 
Glicemia 170 mg/dL. HbA1C 8,7%. Triglicerídeos 450 mg/dL. Colesterol total 250 
mg/dL (HDL 23 mg/dL; LDL 137 mg/dL). Doppler de Carótidas e Vertebrais com 
estenose de 50-70% em carótidas internas bilaterais. Ecocardiograma transtorácico 
e Holter 24h sem alterações relevantes.

b) Exames de imagem: Tomografia Computadorizada (TC) de crânio sem alterações.
c) Diagnóstico etiológico: AVC isquêmico da a. cerebral média esquerda – divisão 

superior.
d) Tratamento e desfecho: na emergência, o paciente foi submetido à trombólise 

endovenosa e, após AngioTC demonstrando oclusão de vaso distal, deu-se con-
tinuidade à infusão do trombolítico, sem indicação de trombectomia, e, no dia 
seguinte, o paciente encontrava-se melhor dos déficits.

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Resumindo, em todo paciente com déficits motores súbitos, proporcionados ou não, 

associados a déficits sensitivos, a principal hipótese etiológica deve ser de AVC até que 
se prove o contrário. Cabe reforçar que o principal achado clínico que define a síndrome 
piramidal nesses casos é a hemiparesia, proporcionada ou não, já que os demais come-
morativos da síndrome de liberação piramidal (ou síndrome do neurônio motor superior), 
como hiper-reflexia e hipertonia muscular, só aparecem após certo tempo do déficit 
agudo. Portanto, ao chegar à emergência, o paciente, na maioria das vezes, se apresenta 
com hipo ou arreflexia e hipotonia muscular.

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

a) Assimilar as características peculiares da síndrome piramidal no paciente com 
déficit neurológico focal súbito.

b) Entender a explicação sobre os déficits proporcionados e desproporcionados.
c) Compreender, resumidamente, as etapas para a classificação das afasias.
d) Diferenciar as síndromes vasculares da a. cerebral média e da a. cerebral anterior.
e) Compreender a definição de stroke mimics e stroke chameleon.

5. DICAS PRÁTICAS

a) A hipoglicemia é um importante mimetizador do AVC e deve sempre estar nos 
diagnósticos diferenciais de pacientes com déficit neurológico focal de início súbito.

b) Síncopes, vertigens e estados confusionais agudos, cenários bastante comuns no 
dia a dia dos médicos, devem ser avaliados com cautela, dada a possibilidade de 
serem “AVCs camuflados”.
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