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RESUMO 

Dado o crescente interesse pelas áreas da Neurologia, desde o 2º ano, propus-me 

a realizar um estágio clínico, extra-curricular, no Serviço de Neurologia. Fui orientada 

pelos neurologistas Drs José Barros e João Chaves. Trabalhei durante 105 horas, em 

diferentes áreas (urgência, consulta, internamento, reuniões). 

Sempre encarei a unidade curricular “Tese de Mestrado” como oportunidade de 

adquirir novos conhecimentos numa área globalmente importante, numa vertente prática 

e que fosse ao encontro dos meus interesses. Não tive dúvidas em escolher um estágio 

clínico em Neurologia. 

Fui estimulada a desenvolver e sedimentar um raciocínio clínico lógico de forma 

a esboçar hipóteses com base na anatomia, fisiopatologia e nos conceitos de diagnóstico 

sindromático, topográfico e etiológico. 

Contactei com patologias neurológicas frequentes em diferentes contextos, 

aprendi a usar sequencialmente os exames de diagnóstico e aprofundei conhecimentos 

no tratamento. 

Pude também compreender o funcionamento das actividades multidisciplinares 

(Neurologia, Neurofisiologia, Neurorradiologia, Neurocirurgia) e de que forma estas 

constituem um benefício para o médico a para o doente.  

A Neurologia é para mim agora, mais do que nunca, uma área fascinante onde 

me revejo e com a qual tenho a certeza que me identifico.   
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ABSTRACT 

Given the growing interest in the field of Neurology, since my 2
nd 

year, I decided 

to do an extracurricular clinical internship. It was done under the guidance of two 

neurologists, Dr. José Barros and Dr. João Chaves, and had a duration of 105 hours, in 

different working areas (emergency, outpatient, inpatient, and meetings). 

I always saw the “Master thesis” as an opportunity to acquire new knowledge in 

a fairly important field, in practical terms, and that would meet my interests. There was 

no doubt in choosing a clinical internship in Neurology. 

In all components, I have been encouraged to develop and consolidate logical 

clinical reasoning in order to trace diagnostics based on anatomy, pathophysiology and 

on the concepts of syndromic, topographic and etiological diagnosis.  

I was exposed to prevalent neurological diseases in different contexts, I learned 

to use diagnostic tests sequentially and deepened my knowledge in treatment. 

I was also able to understand multidisciplinary activites (Neurology, 

Neurophysiology, Neuroradiology, Neurosurgery) and how these are relevant for the 

doctor and the patient. 

Neurology is to me, now more than ever, a fascinating field that I can identify 

with. 
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INTRODUÇÃO 

Vejo na Medicina, desde sempre, a minha vocação profissional. Um gosto que 

não sei se nasceu comigo ou se foi aprendido, pelo contacto tão próximo que sempre 

tive com esta área. Inicialmente o que me cativava era o “salvar-vidas”, o trazer um 

sorriso aos outros melhorando a sua qualidade de vida, num campo tão frágil como é o 

da saúde humana. Mas ao longo dos anos, sem nunca deixar esta motivação, passou a 

ser também o raciocínio clínico e a escalada integrada, lógica e abrangente, de chegada 

ao diagnóstico que me fascinou. E isso sim, provavelmente, nenhum outro curso me 

ofereceria.  

Entrar em Medicina, exigiu estudo, persistência e determinação. Todo o esforço 

me parece agora, mais do que nunca, ter valido a pena. 

Iniciei a faculdade sem inclinação especial para qualquer um dos ramos da 

Medicina. No entanto, o meu crescente interesse pela Neurologia está presente desde a 

disciplina de Neuroanatomia. O contacto com a componente clínica desta área surgiu no 

3º ano, através do módulo de Semiologia Neurológica. Tive a oportunidade de praticar a 

colheita da anamnese e exame físico no contexto neurológico e também contactar com 

patologias neurológicas frequentes. Mas, foi no 4º ano que a Neurologia se tornou uma 

área cativante. A disciplina, exigente e muito bem estruturada, transmitiu-me a 

importância do raciocínio clínico lógico baseado na anatomia funcional e na 

fisiopatologia. 

Está cada vez mais próxima a escolha da especialização futura. Vendo na 

Neurologia uma das minhas principais opções, encontrei nesta modalidade de tese uma 

oportunidade de aprofundar conhecimento e experiência no mundo real. 

Realizei assim um estágio clínico de Neurologia, extra-curricular, no Serviço de 

Neurologia do Hospital de Santo António sob a orientação do Dr. José Barros (que foi 

meu professor de Neurologia) e co-orientação do Dr. João Chaves (que me ensinou 

Semiologia Neurológica). O estágio teve uma duração de 105 horas, e decorreu entre 29 

de Outubro de 2010 a 9 de Janeiro de 2011, em diferentes áreas de trabalho clínico 

(urgência, consulta, internamento, reuniões). 
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Tinha expectativas altas, na aprendizagem teórica e na sua aplicação prática. A 

possibilidade de poder interagir com os doentes nas diferentes fases da doença 

neurológica era uma motivação extraordinária. 

O presente relatório de estágio está escrito na primeira pessoa, da forma mais 

objectiva e breve que me foi possível, tendo como propósito dar a conhecer a minha 

experiência pessoal em Neurologia: contacto directo com ambientes de trabalho 

neurológico, alcançando uma visão real de diferentes formas de intervenção. 

A descrição das actividades está organizada em secções/ unidades funcionais 

(Serviço de Urgência, consulta externa, internamento e reuniões) encontrando-se 

exposta no módulo discussão. A forma como progredi na aquisição de conhecimentos e 

competências será alvo de análise em cada uma das secções. 
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DISCUSSÃO 

1. Descrição do Serviço de Neurologia do Hospital de Santo António 

 

 Fundado em 1940 pelo Dr. Corino de Andrade, o Serviço de Neurologia do 

Hospital de Santo António (HSA) é parte integrante do Departamento de Doenças 

do Sistema Nervoso e Órgãos dos Sentidos (DDSNOS) do Centro Hospitalar do 

Porto (CHP) dirigido pelo Doutor António Bastos Lima. Do DDSNOS fazem parte 

os Serviços de Neurologia, Neurocirurgia, Neurofisiologia, Otorrinolaringologia; as 

Unidades de Doenças Cerebrovasculares (Neurologia), Traumatologia Crânio-

Encefálica (Neurocirurgia) Paramiloidose, Epilepsia e Neuropsicologia (DDSNOS). 

 

 O Serviço tem como missão própria, prestar cuidados de assistência clínica a 

doentes neurológicos e contribuir para a formação em Neurologia pré e pós-

graduada. Tem também um papel importante no incentivo à investigação científica. 

Por todos estes motivos, tem assumido um papel importante na Neurologia 

portuguesa e em cada uma das épocas tem tido nomes reconhecidos em diversas 

áreas. 

 

 Embora funcionando como um serviço autónomo, o Serviço de Neurologia 

encontra-se aberto à discussão clínica e à troca de conhecimentos. Prova disso são as 

estreitas relações que tem e que estimula com outros serviços: Neurocirurgia, 

Neuropatologia, Neurofisiologia e Neurorradiologia. É notório o valor e importância 

que o trabalho em equipa assume no diagnóstico e tratamento. Este aspecto revela-

se uma mais-valia não só para o doente, que tem acesso a um melhor serviço, mas 

também para o médico, contribuindo para a amplificação do conhecimento e 

desenvolvimento de um pensamento crítico. 

 A perspectiva multidisciplinar, foi um dos aspectos com o qual mais me 

identifiquei. Apercebi-me da importância da discussão aberta com outros 

profissionais de saúde para crescimento pessoal enquanto aluna de medicina. 
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Recursos Humanos: constituição 

 O Serviço de Neurologia é composto por médicos especialistas em Neurologia, 

internos de especialidade, corpo de enfermagem, assistentes técnicos e operacionais. 

 Os especialistas com os quais tive a oportunidade de trabalhar foram: Doutor 

Bastos Lima (Director), Doutor Pereira Monteiro, Doutor Lopes Lima, Doutor 

Manuel Correia, Dr. Carlos Correia, Drª Marina Magalhães, Dr. José Barros, Drª 

Gabriela Lopes, Drª Ana Martins da Silva, Dr João Chaves, Dr. Alexandre Mendes, 

Dr. Ernestina Santos e Dr. Nuno Vila-Chã. 

 Actualmente o Serviço tem oito internos complementares: Ricardo Taipa, Ester 

Coutinho, Joana Damásio e Márcio Cardoso (5º ano), Rui Felgueiras (4º ano), Joel 

Freitas e Catarina Cruto (3º ano), Cecília Monteiro e Rui Loureiro (2º ano), Joana 

Domingos e Fernando Correia (1º ano).  

 A equipa de Enfermagem, no internamento, é dirigida pela Enf.ª Chefe 

Conceição Figueiras, coadjuvada pela Enf.ª especialista Flora Sampaio. 

 A consulta externa conta com a Enf.ª Teresa Gomes. O Serviço tem a 

colaboração da Unidade de Neuropsicologia e Laboratório de Neurobiologia do 

Comportamento Humano, liderados pela neuropsicóloga Doutora Sara Cavaco. 

 

Área Geográfica 

 As áreas geográficas tradicionais são, por ordem decrescente de 

responsabilidade: 

 Do concelho do Porto: Freguesias de Aldoar, Cedofeita, Foz do Douro, 

Lordelo do Ouro, Massarelos, Miragaia, Nevogilde, Santo Ildefonso, São 

Nicolau, Sé e Vitória; 

 Concelho de Gondomar; 

 Distritos de Bragança e Vila Real.  

 

 

Assistência Clínica 

 As áreas de assistência clínica oferecidas pelo Serviço de Neurologia abrangem 

as seguintes vertentes: internamento, consulta externa (geral ou subespecializada), 

consulta interna, Serviço de Urgência (SU) permanente, hospital de dia, execução de 

exames auxiliares de diagnóstico e de tratamentos específicos. 
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 O internamento da Neurologia está vocacionado para a assistência a doenças 

neurológicas agudas. É composto por dezoito camas distribuídas por duas salas 

convencionais e uma sala de cuidados intermédios - Unidade de Doenças 

Cerebrovasculares (UCV). Esta sala encontra-se equipada com aparelhos de 

monitorização contínua dos parâmetros vitais e aqui estão internados doentes que 

necessitam de uma vigilância clínica mais apertada. 

 A UCV é assegurada por um especialista (Dr. Carlos Correia) e dois internos de 

especialidade. Nas restantes enfermarias trabalham um ou dois internos, estando 

cada doente à responsabilidade de um especialista destacado para tal. 

 Faz também parte da rotina do internamento a realização de reuniões de serviço 

semanais onde todos os doentes são discutidos. 

 O número de doentes internados no Serviço entre 2006 e 2009 está representado 

na tabela que se segue. A sua proveniência foi na grande maioria o SU. 

 

Tabela I. Número de doentes internados no Serviço de Neurologia entre 2006 e 2009 

Ano 2006 2007 2008 2009 

Nº Doentes 549 503 459 464 

 

 O meu estágio compreendeu 12 horas de internamento na UCV. A escolha desta 

unidade para a realização da componente internamento prendeu-se com a alta 

rotatividade que esta apresenta. 

 Tive a oportunidade de assistir às reuniões dos Serviços de Neurologia e de 

Neurorradiologia, prefazendo um total de 8 horas. 

  

No laboratório de Neurossonologia, integrado na UCV, realiza-se o estudo da 

circulação dos vasos do pescoço através de ecodoppler carotídeo e vertebral e o 

estudo da circulação endocraniana e monitorização para pesquisa de sinais 

microembólicos (identificação de shunt direito-esquerdo) com doppler 

transcraniano. Ambas as técnicas são realizadas por neurologistas do Serviço (Dr.ª 

Gabriela Lopes e Dr. Carlos Correia).  

 Assisti neste laboratório a dois ecodopplers carotídeos (em doentes 

ambulatoriais) e a um bubble test (em doente internado). 
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 A consulta externa de Neurologia, está organizada em consultas gerais e 

consultas subespecializadas. Todos os especialistas têm um período de consulta de 

Neurologia geral distribuindo-se depois pelas várias consultas subespecializadas: 

 Cefaleias – Doutor Pereira Monteiro, Dr. José Barros 

 Demências – Doutor Bastos Lima, Dr.ª Ana Paula Correia, Dr. João Chaves, 

Dr.ª Ernestina Santos 

 Doenças cerebrovasculares – Doutor Manuel Correia, Dr. Carlos Correia, 

Dr.ª Gabriela Lopes 

 Epilepsia – Doutor Lopes Lima, Dr. João Chaves 

 Doenças do movimento – Doutor Bastos Lima, Dr.ª Marina Magalhães, Dr. 

Alexandre Mendes, Dr. Nuno Vila-Chã 

 Neuroimunologia – Dr.ª Ana Martins da Silva, Dr.ª Ernestina Santos 

 Neurogenética – Dr. José Barros 

 Unidade Clínica de Paramiloidose – Drª Ana Martins da Silva 

 

 A coordenação global da consulta externa é da responsabilidade do Doutor 

Bastos Lima. 

 O número total de consultas efectuadas, entre o ano de 2006 e 2009, pelos 

médicos do Serviço está esquematizado na tabela seguinte: 

 

 A componente consultas do meu estágio decorreu num período de 25 horas, 

onde tive a oportunidade de assistir quer a consultas gerais, quer a consultas 

subespecializadas (Doenças Cerebrovasculares, Cefaleias, Demências, Epilepsia, 

Doenças do Movimento, Unidade Clínica de Paramiloidose) 

 

 Na consulta interna é prestado serviço a todos os doentes internados no hospital 

que, em dado momento, apresentam semiologia neurológica ou que têm doença 

neurológica de base embora internados por outras causas.  

Tabela II. Número total de consultas de Neurologia efectuadas entre o ano de 2006 e 2009 

Ano 2006 2007 2008 2009 

Primeiras consultas 2341 2443 2691 2940 

Consultas subsequentes 11276 11485 12546 13432 
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 A coordenação é actualmente da responsabilidade do Dr. Nuno Vila-Chã e Dr.ª 

Ernestina Santos, com o apoio dos internos do quinto ano.  

 Foram efectuadas pelo Serviço 443 consultas internas em 2006, 339 em 2007, 

256 em 2008 e 290 em 2009. 

 Tive a oportunidade de, nas horas de urgência que efectuei (já que é a equipa de 

urgência que assume durante a noite e aos fins-de-semana esta componente), 

compreender o seu funcionamento e utilidade. 

 

 A Urgência de Neurologia garante a presença física permanente de um 

neurologista, sendo a única na região norte com esta tipologia. Funciona em 

gabinete próprio e a equipa tipo é composta por um neurologista ou interno de 5º 

ano, em presença permanente, e por um interno (1º-4º ano) entre as 8h30-00h30. A 

assistência clínica prestada pela equipa de Neurologia do SU abrange doentes: 

vindos das áreas de drenagem do HSA referenciados por via directa (triagem de 

Manchester) ou por pedido de colaboração de outras especialidades; que chegam 

pela “Via Verde do AVC”; que se encontram nas unidade multidisciplinar de 

observação; internados nas unidades de cuidados intensivos e durante a noite e fins-

de-semana aos internados em todas as enfermarias do hospital. 

 O doente que se observa na urgência é semiologicamente rico sendo o seu 

contributo na formação clínica extremamente importante. Por esta razão, a grande 

fatia do meu estágio corresponde a horas de urgência neurológica (60 horas), onde 

contactei com doentes agudos e onde pude praticar exaustivamente a anamnese e 

exame físico.  

 

 O Hospital de Dia tem como missão prestar cuidados a doentes, de forma 

programada em alternativa ao internamento, com ganhos na qualidade assistencial. 

É constituído por um gabinete da consulta externa, com uma enfermeira 

permanente. Permite a realização de tratamentos de curta duração (ex. 

imunoglobulina humana, interferão β1a), colheitas de sangue e ainda a vertente de 

ensino no tratamento de doenças crónicas (ex: administração de terapêuticas 

subcutâneas a doentes com esclerose múltipla). Mantemos assim a qualidade 

assistencial (com custos mais reduzidos) evitando sobrecarregar o internamento de 

Neurologia garantindo a monitorização que o doente necessita. 
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 O Serviço de Neurologia, em colaboração com outras especialidades, dispõe 

ainda das seguintes opções terapêuticas: cirurgia de epilepsia, colocação de 

estimulação do nervo vago e cirurgia de estimulação cerebral profunda em doentes 

com doença de Parkinson. No contexto destas opções terapêuticas são realizadas 

reuniões multidisciplinares mais específicas de forma a seleccionar os candidatos. 

 

Actividade formativa 

 O Serviço de Neurologia contribui para a formação pré e pós-graduada.  

 Na formação pré-graduada, é responsável pala formação universitária em 

Neurologia, assumindo a docência da cadeira de Neurologia, leccionada no 4º ano 

do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) do Instituto de ciências Biomédicas 

Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto.  

 Quanto à formação pós graduada, o Serviço tem papel activo na formação de 

internos de Neurologia, formando cerca de 2 internos por ano. Recebe também 

estágios clínicos de diferentes especialidades médicas (Neurocirurgia, 

Neurorradiologia, Psiquiatria, Fisiatria, Medicina Interna, Medicina Geral e 

Familiar). Colabora também no ensino da enfermagem e em outras licenciaturas na 

área da saúde.  

 

Actividade científica 

 O Serviço tem um papel activo em estudos nacionais e internacionais, 

epidemiológicos, clínicos e farmacológicos cooperando regularmente com 

instituições de investigação (ICBAS, Centro de estudos de Paramiloidose, Instituto 

de Biologia Molecular e Celular, Unidade Multidisciplinar de Investigação 

Biomédica). Também promove e colabora em trabalhos académicos (pós-

graduações, mestrados e doutoramentos).  
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2. Áreas de aprendizagem 

 Este módulo da discussão encontra-se organizado nas diferentes áreas de 

aprendizagem: Serviço de Urgência, Consulta Externa, Internamento na Unidade de 

Doenças Cerebrovasculares e Reuniões de Serviço. 

 Em todas as componentes fui estimulada a desenvolver e sedimentar um 

raciocínio clínico lógico de forma a traçar diagnósticos. A construção de um 

diagnóstico definitivo de forma inteligente assenta na neuroanatomia, na 

fisiopatologia da doença e nos conceitos de diagnóstico sindromático, topográfico e 

etiológico. 

 Contactei com diversas patologias dos grandes grupos de doenças neurológicas 

em diferentes fases de evolução. Na Tabela III encontra-se o número de doentes 

com os quais contactei em cada componente do estágio. 

 

Tabela III. Doentes observados por componente de estágio 

Componente Nº  

Urgência 52 

Consulta 

 Neurologia Geral 

 Cefaleias 

 Doenças Cerebrovasculares 

 Demências 

 Doenças do movimento 

 Epilepsia 

 Paramiloidose 

 Toxina botulínica 

 

20 

05 

07 

06 

07 

10 

04 

03 

Unidade de Doenças Cerebrovasculares 12 

Total 126 

 

Nesta secção pretendo assim descrever todas as actividades desenvolvidas 

durante o meu estágio clínico e as competências que penso ter adquirido e 

desenvolvido. 
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2.1. Serviço de Urgência (60h) 

 Acompanhei principalmente a equipa de urgência do Dr. João Chaves e 

do Dr. Fernando Correia que de uma forma dinâmica e o mais próximo da 

clínica possível, sempre se mostraram disponíveis para responder às minhas 

questões e transmitirem a sua experiência e conhecimento. 

 

 Em contexto de urgência contactei com patologias neurológicas 

frequentes de carácter agudo e que, dada a sua tradução em sintomas e sinais 

claramente evidentes, me permitiram um bom exercício de anamnese e exame 

físico contribuindo bastante para o processo de aprendizagem. 

  

 Saber quando e porquê fazer uso dos meios de diagnóstico, 

compreendendo a sua função e relação utilidade/custo foi um complemento 

importante. Ter em conta que a probabilidade pré-teste (que se consegue através 

da realização da anamnese e exame físico) é o que nos dá o real valor do exame 

que pretendemos fazer foi um importante conceito adquirido. Nesta vertente 

pude assistir à realização de vários exames de diagnóstico de carácter urgente 

(TAC, punção lombar, ecocardiograma). 

 

 Verifiquei que mais de 50% dos motivos de admissão se incluíam em 5 

grupos principais de patologias/diagnósticos diferenciais: doença 

cerebrovascular aguda, alterações do estado de consciência, epilepsia, síndromes 

vertiginosos e cefaleias (como evidente no Quadro I) 

 

 

Quadro I. Patologias observadas no Serviço de Urgência 

 

 

• ♀, 69 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia em investigação 

• ♂, 52 anos, Enfarte cerebral em território da ACMD de etiologia em investigação 

• ♂, 63 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia em investigação 

• ♂, 70 anos, Enfarte cerebral cortical em território da ACMD de etiologia em investigação 

• ♀, 62 anos, Hemorragia cerebelosa direita 

• ♂, 51 anos, Enfarte cerebral extenso esquerdo, devido a estenose carotídea de 80% 

• ♂, 50 anos, AIT 

• ♀, 77 anos, Enfarte cerebral em território da ACME por estenose carotídea esquerda de 50-60% 

• ♀, 76 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia em investigação 

• ♂, 50 anos, Hemorragia cerebral parietal esquerda 

• ♂, 51 anos, Enfarte em território vértebro-basilar 

• ♂, 87 anos, Hemorragia fronto-parietal direita 
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• ♂, 60 anos, Doença de pequenos vasos de etiologia ateroembólica 

• ♀, 69 anos, DA (em diagnóstico) 

• ♂, 80 anos, DA (caso social) 

• ♀, 65 anos, Síndromo demencial frontal agudo por LOE 

• ♀, 66 anos, DA actualmente com crises epilépticas tónico-clónicas generalizadas 

• ♂, 71 anos, Défice cognitivo ligeiro 

• ♀, 81 anos, SCA de etiologia metabólica 

• ♀, 83 anos, SCA de origem infecciosa 

• ♀, 78 anos, SCA 

• ♂, 87 anos, SCA 

• ♀, 90 anos, SCA 

• ♂, 86 anos, SCA de etiologia infecciosa em doente demenciado 

• ♂, 55 anos, Demência por toxicidade directa do álcool 

• ♀, 30 anos, Meningite decapitada 

• ♂, 31 anos, Cefaleia de tipo tensão 

• ♀, 20 anos, Meningite em estudo 

• ♂, 41 anos, Enxaqueca sem aura 

• ♀, 30 anos, Enxaqueca sem aura 

• ♀, 16 anos, Epilepsia refractária condicionada por duplo cortéx 

• ♀, 71 anos, Estado de mal epiléptico não convulsivo 

• ♂, 58 anos, Crise sensitiva 

• ♂, 50 anos, Crise epiléptica tónico-clónica generalizada 

• ♀, 60 anos, Crise epiléptica parcial complexa 

• ♀, 42 anos, VP 

• ♀, 42 anos, VP 

• ♀, 51 anos, VP 

• ♀, 29 anos, VP em doente com esclerose múltipla 

• ♂, 83 anos, Síndromo cerebeloso bilateral com atrofia cerebelosa em estudo 

• ♀, 50 anos, Ataxia progressiva sub-aguda com 2 meses de evolução 

• ♀, 24 anos, Surto de esclerose múltipla 

• ♀, 52 anos, Miastenia gravis 

• ♂, 34 anos, Miastenia gravis 

• ♂, 60 anos, Paraparésia arrefléxica com alterações sensitivas com 4 meses de evolução em 

estudo 

• ♂, 60 anos, Guillian barré 

• ♂, 86 anos, Canal Medular estreito que condiciona paraparésia 

• ♀, 36 anos, Paralisia facial periférica  

• ♀, 40 anos, Distonia secundária ao uso de metoclopramida 

• ♀, 41 anos, Nevralgia do trigémio 

• ♀, 35 anos, Cervicalgia de origem mecânica 

• ♀, 42 anos, Quadro psiquiátrico 

 

Nota: ACME, Artéria cerebral média esquerda; ACMD, Artéria cerebral média direita; AIT, Acidente 

isquémico transitório; DA, Doença de Alzheimer; LOE, Lesão ocupando espaço; SCA, Síndromo 

confusional agudo; VP, Vertigem periférica 

 

 O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma emergência neurológica, 

com elevada morbilidade e mortalidade, sendo a principal causa de morte e de 

dependência no adulto em Portugal. É neste contexto que surge a “Via Verde do 

AVC” implementada na região Norte em 2005. Esta é essencial não só para 

melhorar as acessibilidades como para permitir tratamentos mais eficazes, dado 

que o factor tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico/tratamento é 

fundamental.  
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 Neste processo estão envolvidos os profissionais de saúde do Instituto 

Nacional Emergência Médica (INEM) que identificam os potenciais casos, e os 

neurologistas, neurorradiologistas e enfermeiros do SU.  

 A “via verde”, preenchidos os critérios de inclusão e descartados os de 

exclusão, culmina com a realização de trombólise intravenosa em tempo útil 

(<3h).  

 Já foram incluídos, no total, até 31 de Janeiro de 2009, 2363 doentes na 

“Via Verde do AVC” na Região Norte e até ao final de 2008, 765 doentes 

tinham sido submetidos a trombólise. 

 Tive oportunidade de observar a aplicação do algoritmo de abordagem do 

doente candidato a trombólise intravenosa (Anexo 1) e avaliar a sua resposta à 

terapêutica. 

 Pude constatar algumas situações de errada referenciação de doentes 

candidatos à “Via Verde do AVC”, nomeadamente doente com crise epiléptica 

parcial complexa e distonia secundária ao uso de metoclopramida. 

 Quanto à monitorização dos doentes com AVC, apercebi-me da 

necessidade de diferentes graus de vigilância consoante o tipo e local da lesão 

(ex: avaliação e monitorização máximas de doentes com hemorragias 

cerebelosas, dada a possível compressão do tronco cerebral com afundamento 

rápido do estado de consciência) 

 No que se refere aos doentes com acidente isquémico transitório (AIT), 

este é em si um factor de risco para AVC. Assim, embora haja uma recuperação 

total, espontânea do défice em menos de 24 horas há a necessidade de investigar 

a etiologia e optimizar a terapêutica, tendo em vista a prevenção de novos 

eventos. 

 

 Relativamente às alterações do conteúdo da consciência, 

correspondiam maioritariamente a pedidos de colaboração (medicina interna) 

por síndromos confusionais agudos, ou doentes triados para a Neurologia por 

quadros demenciais.  

  Os síndromos confusionais agudos no idoso eram motivo comum de 

pedido de colaboração. Geralmente ocorriam por descompensação de doença 

neurológica já conhecida (demência, doença de Parkinson) devido a 

intercorrência infecciosa. Era também frequente a sua ocorrência em idosos com 
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um mau estado geral (ex: desnutrição) por perturbações metabólicas. É assim 

muito importante fazer um diagnóstico diferencial destas situações (infecciosas 

extra-neurológicas, metabólicas) em relação a outras que exigem uma maior 

vigilância neurológica (ex: infecção do sistema nervoso central). 

 A procura do SU nos doentes demenciados ocorria por iniciativa dos 

familiares que se deparavam com alterações comportamentais descritas quase 

como episódios agudos. Mas um parâmetro importante de diagnóstico de 

demência é a forma como o doente era anteriormente e o tempo de progressão. 

Com a realização de uma anamnese cuidada era notório uma componente 

arrastada ao invés de um quadro agudo com a evidência de um impacto 

funcional gradual ao longo de anos. 

 Ainda assim, nos quadros em que havia dúvidas acerca da existência de 

uma demência de carácter agudo/sub-agudo era indispensável a exclusão de 

causas reversíveis de demência (ex: hematoma subdural crónico, novos 

fármacos, causas metabólicas…). 

 Foi na convivência mais próxima com os síndromos demenciais que me 

apercebi da aplicabilidade prática das máximas “Diagnóstico de demência não 

implica necessariamente irreversibilidade, curso progressivo ou causa 

específica” e “Diagnóstico de demência implica determinar a etiologia e a 

severidade”. 

  

 Tive a possibilidade de contactar com vários tipos de crises epilépticas, 

com as suas etiologias e impacto que têm na vida do doente. 

 Recorrem ao SU doentes com crise epiléptica inaugural ou doentes com 

epilepsia já conhecida e a abordagem destas duas situações é diferente. Na 

primeira o mais relevante é confirmar que se trata realmente de uma crise 

epiléptica, determinar a sua etiologia e decidir quanto à necessidade terapêutica. 

Na segunda é essencialmente identificar o factor desencadeante e determinar se 

o tratamento é o adequado. 

 Cerca de 1/3 das crises epilépticas são idiopáticas, mas a grande maioria 

são secundárias a lesão cerebral (congénita ou adquirida) ou a alterações 

sistémicas. É assim essencial classificá-las quanto à sua origem pois na maioria 

das vezes terão uma causa orgânica identificável subjacente. 
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 É também fundamental recorrermos a uma testemunha que tenha 

presenciado a crise, de forma a classificá-la nos diferentes tipos, já que a 

terapêutica e prognóstico estão intimamente relacionados com este factor. 

 Presenciei uma doente em estado de mal epiléptico não convulsivo que 

tinha sido até àquele momento considerada como sendo um quadro psiquiátrico. 

Assisti a toda a abordagem desta doente, desde a anamnese (descrita pelo 

marido), exame físico e terapêutica. 

  

 Na avaliação das cefaleias, enquanto sintoma que leva um doente à 

urgência, é essencial caracterizá-la o melhor possível, pesquisar sintomas/sinais 

acompanhantes e fazer o diagnóstico diferencial entre cefaleia primária e 

cefaleia secundária. Isto porque subjacentes a uma cefaleia poderão estar 

situações graves em que o factor tempo é importante. 

 

 A vertigem é um sintoma frequente encontrando-se nos 10 principais 

motivos de procura do Serviço de Urgência. 

  O primeiro passo no diagnóstico de vertigem é confirmar que se trata 

realmente de uma vertigem, visto ser um termo muitas vezes confundido pelos 

doentes com “tonturas” ou sensações subjectivas de mal-estar. Após 

confirmarmos a presença de vertigem o mais importante é classificá-la como 

central ou periférica. Sabe-se que a grande maioria das vertigens são de causa 

periférica (75%). No entanto, a gravidade inerente a uma vertigem central torna 

o diagnóstico diferencial urgente.  

 

 Apercebi-me assim no SU da importância de vários diagnósticos 

diferenciais: epilepsia primária versus secundária, cefaleia primária versus 

secundária, vertigem central versus periférica, distinção entre quadros 

neurológicos e psiquiátricos/psicogénicos. 

 Constatei a dificuldade inerente a estes diagnósticos diferenciais e de 

como a prática clínica e a experiência profissional aperfeiçoa a compreensão do 

sintoma/sinal e do que a ele se encontra subjacente. 
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 A multidisciplinaridade é positiva, fornecendo ao doente uma melhor 

qualidade na saúde. Ainda assim, considero que o número de pedidos de 

colaboração com a Neurologia é superior àqueles que realmente o exigem. Penso 

que isto se prende com a insegurança no diagnóstico de doenças, que têm como 

principais diagnósticos diferenciais doenças neurológicas, e ao ambiente agitado 

do SU. A colaboração com a Neurologia e o diálogo poderão melhorar esta 

realidade  

  

 Pude constatar também que cada doente é único, e que nem sempre as 

suas manifestações clínicas são as mais citadas nos livros de texto e nas 

guidelines. A sintomatologia do imunocomprometido, do idoso, ou aquela 

causada por agentes atípicos poderá ser mais silenciosa, leve, arrastada e pode 

passar-nos despercebida. 
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2.2. Consulta Externa de Neurologia (25h) 

 Os doentes são encaminhados para uma consulta externa por quatro vias 

principais: médico de família, internamento, SU ou por outras especialidades.  

 Nas primeiras consultas, quando vemos os doentes pela primeira vez, 

realiza-se uma anamnese mais detalhadas e exame físico mais completo. 

 Quanto às consultas subsequentes, é feito o seguimento periódico de 

doentes crónicos, avaliando a sua evolução, adesão e resposta à terapêutica e 

realização de planos cada vez mais ajustados.  

 O contacto com o doente e seus familiares, em ambiente de consulta, é 

muito maior do que em qualquer outra das componentes assistenciais. É notória 

uma preocupação que vai para além da doença neurológica em si, abrangendo a 

questão familiar, emocional e afectiva que a doença neurológica tantas vezes 

perturba.  

 O factor tempo, maior nas consultas do que nas outras componentes de 

estágio, facilitou o esclarecimento de dúvidas, a troca de opiniões e a aquisição 

de conhecimentos com os meus tutores. 

 Geralmente, antes de o doente entrar para o gabinete, revíamos os 

registos anteriores de consulta e era feito um pequeno resumo de forma a 

relembrarmos os motivos de seguimento. 

 Tive a possibilidade de assistir a consultas de diferentes 

subespecializações, contactei com vários tipos de patologia reconhecendo os 

seus sinais e sintomas específicos. Seguidamente descreverei a minha 

experiência pessoal durante a valência de consulta externa nas suas diferentes 

vertentes. 
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2.2.1. Consulta de Neurologia Geral 

 Assisti a quatro consultas de Neurologia Geral, duas realizadas pelo Dr. 

João Chaves, uma pela Drª Ernestina Santos e uma pelo Dr. Ricardo Taipa.  

 Tive a oportunidade de contactar com várias patologias frequentes, 

integrando sempre a semiologia neurológica nos casos práticos apresentados. 

 No Quadro II encontram-se descritos os doentes que observei na 

consulta de Neurologia Geral. 

 

 

Quadro II. Patologias observadas na Consulta de Neurologia Geral 

 

 

• ♂, 88 anos, DA de etiologia desconhecida 

• ♂, 83 anos, DA de etiologia desconhecida acompanhada de epilepsia  

• ♀, 79 anos, Demência vascular  

• ♀, 76 anos, Demência vascular  

• ♀, 75 anos, Doença de Whipple cerebral  

• ♂, 75 anos, Lower Body Parkinsonism  

• ♂, 16 anos, Vertigem periférica  

• ♂, 83 anos, AIT vértebro-basilar  

• ♀, 19 anos, Esclerose múltipla  

• ♀, 42 anos, Síndromo do túnel cárpico 

• ♂, 64 anos, Crises epilépticas focais de etiologia vascular 

• ♀, 80 anos, Tremor essencial 

• ♀, 47 anos, Cefaleia tipo tensão 

• ♀, 36 anos, Hipotensão ortostática  

• ♀, 69 anos, Ataxia cerebelosa de aparecimento tardio de etiologia indeterminada  

• ♀, 71 anos, Enxaqueca sem aura  

• ♂, 17 anos, Cefaleia não caracterizada  

• ♂, 73 anos, Cervicalgia de origem mecânica  

• ♂, 63 anos, Parestesias em estudo  

• ♀, 78 anos, Doença de Parkinson com demência associada 

 

Nota: AIT, Acidente isquémico transitório; DA, Doença de Alzheimer 

 

2.2.2. Consulta de Doenças Cerebrovasculares 

 Nesta consulta os doentes com patologia cerebrovascular são seguidos, 

no período pós AIT/AVC, quer para estudo etiológico quer para controlo dos 

factores de risco de forma a evitar novos eventos. É avaliada também a 

evolução dos défices. 

 Assisti a uma consulta de doenças cerebrovasculares realizada pelo 

Doutor Manuel Correia, cujos doentes avaliados se encontram descritos no 

Quadro III.  
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Quadro III. Patologias observadas na Consulta de Cerebrovasculares 

 

 

• ♀, 25 anos, Enfarte cerebelar em território da artéria cerebelosa superior esquerda de etiologia 

indeterminada 

• ♀, 83 anos, Enfartes cerebrais recorrentes de etiologia cardioembólica 

• ♀, 72 anos, Parkinsonismo vascular 

• ♂, 67 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de origem indeterminada 

• ♂, 70 anos, Enfarte cerebral em território da ACMD de origem cardioembólica 

• ♀, 80 anos, Hemorragia cerebral fronto-parietal direita em território da ACAD por angiopatia 

amilóide provável 

• ♂, 72 anos, Enfarte cerebral em território da ACPD de provável etiologia cardioembólica  

 

Nota: ACAD, Artéria cerebral anterior direita; ACME, Artéria cerebral média esquerda; ACMD, 

Artéria cerebral média direita; ACPD, Artéria cerebral posterior direita 

 

2.2.3. Consulta de Cefaleias 

 A cefaleia é um sintoma muito frequente na população geral sendo 

também um dos motivos mais comuns de observação em Neurologia. Este 

sintoma atinge cerca de 90% dos indivíduos pelo menos uma vez por ano, 

tendo grande impacto na qualidade de vida dos doentes. Torna-se então 

importante distinguir os diferentes tipos de cefaleias através das suas 

características, de forma a oferecermos a melhor investigação diagnóstica e 

terapêutica possível.  

 No Quadro IV encontram-se descritos sumariamente os casos clínicos 

de cefaleias que observei na consulta externa. 

 

 

Quadro IV. Patologias observadas na Consulta de Cefaleias 

 

 

• ♀, 30 anos, Enxaqueca sem aura 

• ♀, 48 anos, Enxaqueca com aura visual e sensitiva 

• ♀, 22 anos, Enxaqueca sem aura 

• ♂, 25 anos, Enxaqueca hemiplégica familiar 

• ♀, 36 anos, Enxaqueca com aura afásica, motora e sensitiva  

 

 

2.2.4. Consulta de Demências 

 Uma demência corresponde à deterioração das capacidades cognitivas 

que prejudica o desempenho de actividades quotidianas. Esta pode ser vista, 
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em si, como uma doença ou como uma síndrome, constituindo um grupo de 

sinais e sintomas que acompanham várias doenças.  

 Assisti a uma consulta de demências, com o Doutor Bastos Lima, embora 

também tenha contactado bastante com esta área da Neurologia nas consultas 

de Neurologia geral (no Quadro V encontra-se descritos os doentes com 

quadros demenciais que observei na consulta externa)  

 

 

Quadro V. Patologias observadas na Consulta de Demências 

 

 

• ♀, 74 anos, Défice cognitivo ligeiro  

• ♀, 84 anos, Défice cognitivo ligeiro  

• ♂, 80 anos, DA de etiologia desconhecida  

• ♀, 86 anos, DA de etiologia desconhecida  

• ♂, 79 anos, DA de etiologia desconhecida  

• ♂, 76 anos, DA de etiologia desconhecida  

  

Nota: DA, Doença de Alzheimer 

 

 O diagnóstico de demência é um diagnóstico fenomenológico que 

implica determinar que domínios da função cognitiva estão atingidos, graduar 

a sua severidade e identificar a causa. 

 O desafio na avaliação das demências é o facto de o seu diagnóstico 

depender essencialmente da clínica e não existirem parâmetros clínicos firmes 

que o definam.   

 Neste contexto pude observar a avaliação de doentes com queixas 

cognitivas, apercebendo-me da importância do testemunho de uma pessoa 

próxima que faça uma contextualização e nos descreva o impacto nas 

actividades de vida diária. Só com a ajuda desta testemunha nos é possível 

compreender a evolução, já que o doente só deve ser comparado com ele 

próprio. 

 Pude avaliar funções superiores e também sinais acompanhantes que nos 

orientam para uma localização (ex: reflexos de libertação frontal). São também 

utilizados instrumentos de avaliação clínica sendo os mais aplicados o Mini 

Mental State e o teste do relógio. Estes instrumentos eram utilizados não só na 

avaliação inicial mas também como forma de avaliar a evolução da doença.  

 A investigação da etiologia é dos pontos mais relevantes a avaliar. Foi-

me transmitida a importância da exclusão de causas tratáveis (o primeiro passo 
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na avaliação etiológica) e realização de diagnósticos diferenciais com 

condições frequentes (depressão, estados confusionais agudos, síndromos 

neuropsicológicos focais, défice cognitivo ligeiro) e que podem ser 

confundidas com demência.  

 Tive a oportunidade de contactar com as causas mais comuns de 

demência (doença de Alzheimer e demência Vascular), doentes em várias fases 

de evolução e com défice cognitivo ligeiro. 

  A doença de Alzheimer corresponde a mais de 50% do total de 

demências. Embora seja a demência mais frequente, revela-se um desafio 

difícil. Isto porque em vida apenas nos é possível fazer um diagnóstico 

presuntivo, baseado por um lado na epidemiologia e por outro na exclusão de 

outras causas. O diagnóstico definitivo apenas é conseguido na autópsia. 

 Quanto à terapêutica, embora sem opções curativas, é importante o 

tratamento sintomático e adiamento do aparecimento de sintomas. 

    

 As famílias de doentes dementes sofrem uma grande reestruturação não 

só sob o ponto de vista organizacional mas também psicológico. O diagnóstico 

precoce facilita este processo, permitindo um planeamento do futuro. É 

necessário assim, estar não só atento ao doente mas também aos que o 

rodeiam, ajudando-os na orientação futura e respondendo às suas necessidades 

e anseios. 

 

2.2.5. Consulta de Epilepsia 

 Tive a oportunidade de assistir a duas consultas de epilepsia, com o Dr. 

João Chaves, onde pude treinar o diagnóstico sindromático, etiológico e opções 

terapêuticas das crises epilépticas.    

 A determinação do tipo de crise é fundamental para organizar a 

abordagem diagnóstica, seleccionar o tratamento e fornecer informações sobre 

o prognóstico. Isto pode ser conseguido através dos relatos do doente, mas a 

maioria das vezes é necessário o testemunho de alguém que tenha presenciado 

a crise. 
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 A distinção entre crises epilépticas primárias e secundárias é essencial 

principalmente no adulto. Isto é conseguido através da clínica e de exames 

auxiliares de diagnóstico como o electroencefalograma e ressonância 

magnética intercríticos. 

 A avaliação do doente epiléptico em consulta é diferente da abordagem 

em contexto de urgência. Na consulta são avaliadas respostas à terapêutica 

através de um mapa de crises. Os ajustes terapêuticos são realizados consoante 

o número de crises ocorridas, impacto na vida do doente, e os efeitos laterais 

dos fármacos. 

 No Quadro VI estão listados todos os casos de crises epilépticas que 

observei na consulta externa. 

 

 

Quadro VI. Patologias observadas na Consulta de Epilepsia 

 

 

• ♀, 35 anos, Epilepsia parietoccipital com crises dismorfópsicas 

• ♀, 35 anos, Epilepsia frontal focal de predomínio nocturno  

• ♂, 55 anos, Tumor neuroepitelial desembrioplástico extenso temporal 

• ♀, 24 anos, Epilepsia com possível etiologia em hemangioma cavernoso parieto-medial 

esquerdo 

• ♀, 50 anos, Crises focais motoras de etiologia ainda indeterminada  

• ♀, 19 anos, Crises parciais complexas 

• ♀, 44 anos, Epilepsia temporal mesial 

• ♂, 33 anos, Epilepsia temporal mesial 

• ♀, 23 anos, Suspeita de epilepsia generalizada convulsões febris plus 

• ♂, 53 anos, Epilepsia com crises tónico-clónicas generalizadas 

 

  

2.2.6. Consulta de Doenças do Movimento 

 As doenças do movimento são afecções dos gânglios da base e das suas 

conexões que se traduzem em alterações do movimento normal. 

 O primeiro passo na avaliação é a caracterização do tipo e padrão do 

movimento e da presença de eventuais sintomas/sinais neurológicos adicionais. 

É também importante desenhar o perfil temporal.  

 Seguidamente devemos esclarecer qual a etiologia, ou seja, se é primária 

ou se é secundária a fármacos, tóxicos, traumatismo ou infecção.  
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Consulta de Doenças do Movimento 

 Assisti a duas consultas de doenças do movimento, uma com o Doutor 

Bastos Lima e outra com a Drª Catarina Cruto. 

 Observei várias doenças (listadas no Quadro VII) com maior ênfase nas 

mais frequentes (tremor essencial e doença de Parkinson).  

  

 

Quadro VII. Patologias observadas na consulta de Doenças do Movimento 

 

 

• ♀, 68 anos, Tremor essencial com evolução de 2 anos 

• ♂, 72 anos, Tremor essencial com evolução de 17 anos 

• ♀, 23 anos, Síndromo de Gilles de La Tourette 

• ♂, 81 anos, DP com evolução de 17 anos 

• ♂, 72 anos, DP com evolução de 7 anos 

• ♂, 74 anos, DP com evolução de 12 anos 

 

Nota: DP, doença de Parkinson 

 

O tremor essencial foi o principal diagnóstico diferencial colocado em 

doentes com estadio inicial de doença de Parkinson. Compreendi a relevância 

da caracterização do tremor: circunstâncias (repouso, postura, acção), 

lateralidade (simetria) e sinais acompanhantes (bradicinesia, rigidez, 

disautonomia).  

 Apercebi-me que o diagnóstico da doença de Parkinson necessita, muitas 

vezes, de anos até ser confirmado. A prova terapêutica com levodopa pode 

ajudar no diagnóstico da doença de Parkinson. Ao longo dos anos vão-se 

acrescentando sintomas e sinais que tornam o diagnóstico definitivo. 

 Observei doentes com doença de Parkinson em vários estadios e as 

estratégias terapêuticas adoptadas. Pude observar diferentes complicações 

motoras (discinésias, fenómenos de wearing-off e delayed on) e 

neuropsiquiátricas, e os ajustes terapêuticos efectuados.   

 Tive a oportunidade de assistir à aplicação de escalas de avaliação 

motora e funcional (Columbia, Unified Parkinson´s Disease Rating Scale, 

Hoehn and Yahr).  
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Consulta de Toxina Botulínica 

 Assiti à consulta do Dr. Nuno Vila-Chã, onde tive contacto com três 

diferentes aplicações da toxina botulínica em contexto neurológico (Quadro 

VIII). 

 O mecanismo de acção da toxina botulínica é a antagonização da ligação 

da acetilcolina à placa motora impedindo a contracção muscular.   

 

Quadro VIII. Patologias observadas na consulta de infiltração de toxina botulínica 

 

 

• ♂, 69 anos, Blefaroespasmo 

• ♀, 69 anos, Espasmo hemifacial esquerdo diagnosticado há 6 anos 

• ♀, 43 anos, Paralisias faciais de repetição e espasmo hemifacial esquerdo 

• ♀, 69 anos, Apraxia da abertura das palpebras 

 

 

Nesta consulta assisti à infiltração de toxina botulínica em doentes com 

blefarospasmo, espasmo hemifacial e paralisias faciais de repetição. Sendo 

necessária em média uma infiltração a cada três/quatro meses. 

 Pude no entanto observar, que a resposta ao tratamento não era igual em 

todos os doentes (quer na duração quer nos resultados terapêuticos): o doente 

com blefaroespasmo referia melhoria na qualidade de vida, a doente com 

espasmo hemifacial não obteve qualquer efeito e a doente com paralisias 

faciais de repetição viu agravada a sua situação. 

 

2.2.7. Consulta de Neurologia na Unidade Clínica de Paramiloidose 

 A Unidade Clínica de Paramiloidose tem como principal objectivo 

assegurar o seguimento de doentes ou portadores assintomáticos.  

 Para assegurar um acompanhamento com rigor, melhorar a qualidade de 

vida e bem-estar destes doentes é necessária uma avaliação multidisciplinar 

(Neurologia, Cardiologia, Urologia, Fisiatria, Nefrologia, Oftalmologia, equipa 

de transplantes, Psiquiatria, Enfermagem, Psicologia…).  

 Nesta consulta pretende-se não só fazer um acompanhamento na vertente 

patológica e de atingimento de órgãos alvo mas também avaliar a influência 
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nas actividades de vida diária, estando atento às necessidades que vão 

surgindo. 

 Tive a oportunidade de contactar com várias formas de apresentação, 

características clínicas (sintomas sensitivos, motores e disautonómicos), fases 

de evolução e diferentes padrões de progressão da doença (ver Quadro IX). 

 

Quadro IX. Patologias observadas na Consulta de Paramiloidose 

 

 

• ♂, 62 anos, PAF diagnosticada há 4 meses 

• ♂, 55 anos, PAF diagnosticada há 7 anos 

• ♂, 45 anos, PAF diagnosticada há 7 anos e transplantado hepático há 6 anos 

• ♂, 33 anos, Portador assintomático 

 

Nota: PAF, Polineuropatia Amiloidótica Familiar 

 

Apercebi-me que os sintomas estão presentes muito antes do diagnóstico, 

mas o doente não recorre ao médico precocemente porque estes ainda não têm 

um grande impacto nas actividades de vida diária.  

 É importante salientar as considerações éticas que envolvem as doenças 

genéticas, principalmente no que diz respeito à ansiedade em que vivem estas 

famílias e aos testes genéticos. Todos os doentes e seus familiares têm o direito 

ao aconselhamento genético em local próprio e por profissionais 

especializados, mas devem ser livres na escolha. Compete ao neurologista 

fornecer toda a informação actualizada acerca da existência do aconselhamento 

genético. 
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2.3. Internamento na Unidade de Doenças Cerebrovasculares (12h) 

 Durante o período de estágio na UCV, tive a oportunidade de contactar 

com as várias formas de apresentação, etiologias e impacto funcional da doença 

cerebrovascular. 

 O internamento destes doentes tem como base principal a investigação 

etiológica, monitorização e avaliação do défice funcional. 

 A investigação etiológica e identificação de factores de risco 

cerebrovasculares têm um papel fundamental na prevenção de novos eventos e 

optimização terapêutica. Foi particularmente importante ter acompanhado a 

investigação de doentes mais jovens, onde as hipóteses diagnósticas são mais 

extensas e requerem um estudo mais exaustivo (ex: Doppler transcraniano com 

bubble test para despiste de shunt direito-esquerdo; estudo pró-trombótico na 

pesquisa de trombofilias; estudo imunológico procurando doenças auto-imunes 

com envolvimento do SNC). O facto das técnicas de neurossonologia serem 

realizadas no Serviço permitiu-me um contacto mais próximo e integrado com o 

contexto clínico. 

 O grau de monitorização depende do estado clínico do doente podendo 

ou não exigir vigilância mais apertada. 

 Quanto à avaliação do défice funcional e potencial de recuperação era 

uma preocupação desde inicio, tentando que o doente, logo que possível, inicia-

se exercícios de reabilitação discutidos com a equipa de Fisiatria. 

 Não podemos esquecer o impacto psicológico, que este tipo de patologias 

incapacitantes provoca no doente anteriormente independente. É importante 

distinguir aquilo que faz parte de um processo normal de aceitação e adaptação à 

nova condição, daquele que é patológico e que necessita de uma intervenção 

especializada (psiquiatria de ligação). Em algumas situações este “estado de 

espírito” pode interferir na avaliação neurológica do doente, quando 

pesquisamos sinais comparativos de recuperação ou agravamento dos défices.

 A equipa de trabalho que acompanhei e integrei foi a do Dr. Carlos 

Correia (neurologista), Dr. Fernando Correia (interno de 1º ano de Neurologia).  

 A organização da UCV está dividida em duas componentes: trabalho de 

enfermaria diária e reunião semanal de doenças cerebrovasculares. 
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 No Quadro X encontram-se listados os doentes que observei na UCV 

durante o meu estágio clínico. 

 

 

Quadro X. Patologias observadas na UCV 
 

 

• ♀, 84 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia cardioembólica  

• ♀, 50 anos, Enfarte  cerebeloso em território da artéria cerebelosa antero-superior direita de 

etiologia não esclarecida 

• ♂, 76 anos, Enfarte cerebral em território da ACMD por aterosclerose das grandes artérias 

(estenose carotídea de 70-80%) 

• ♂, 63 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia ateroembólica (placa instável 

carotídea) 

• ♂, 61 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia cardioembólica 

• ♀, 49 anos, Enfarte cerebral em território da ACMD de etiologia cardioembólica (embolização 

paroxística por comunicação auricular) 

• ♀, 87 anos, Enfarte cerebral em território da ACMD de etiologia cardioembólica 

• ♂, 79 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia em estudo 

• ♂, 76 anos, Enfarte cerebral em território da ACMD de etiologia em estudo 

• ♀, 62 anos, Hemorragia cerebral tálamo-capsular direita de etiologia em estudo 

• ♀, 46 anos, Trombose do seio longitudinal superior de etiologia em estudo 

• ♀, 73 anos, Enfarte cerebral em território da ACME de etiologia cardioembólica  

 

Nota: ACME, Artéria cerebral média esquerda; ACMD, Artéria cerebral média direita 

 

Trabalho de Enfermaria 

 A rotina diária na UCV iniciava-se às 8h00, com a distribuição dos 

doentes pelos dois internos da equipa. Num primeiro momento era realizada 

uma revisão sistemática dos processos clínicos de todos os doentes internados e 

consulta dos registos de enfermagem, de modo a ficarmos a par da 

evolução/ponto de situação de cada doente. Posteriormente todos os doentes 

eram avaliados através da colheita da história clínica dirigida, exame físico e 

realização de actos médicos necessários (ex: gasimetrias).  

 No final da manhã o grupo reunia-se com o Dr. Carlos Correia para fazer 

a visita e discutir os assuntos mais relevantes sobre cada um dos doentes 

(evolução clínica, análise de novos problemas, plano a seguir). Por fim procedia-

se ao registo dos diários clínicos, realização de notas de entrada e de notas de 

alta. 

 O doente pós Acidente Vascular Cerebral não está só, existe toda uma 

estrutura que tem que ser alcançada para podermos dar alta a estes doentes. 

Quando o sistema familiar não se consegue organizar de forma a receber o 

doente, é necessário o encaminhamento para uma rede social e aqui a ponte entre 

neurologista, família e assistente social é fundamental. 
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Reunião de doenças cerebrovasculares do Serviço de Neurologia 

 Esta reunião é realizada às terças-feiras, estando presentes os dois 

neurologistas e os dois internos de especialidade responsáveis pela UCV, um 

fisiatra e a chefe da equipa de enfermagem. 

 Nesta reunião são discutidos todos os doentes internados por patologia 

cerebrovascular, o seu estado clínico, a sua evolução e a revisão dos vários 

exames complementares de diagnóstico, com vista não só a chegar a um 

diagnóstico definitivo mas também à sua etiologia.  

Com o fisiatra é discutido o potencial de recuperação de cada um dos 

doentes e a possibilidade de alguns deles passarem para o internamento de 

fisiatria onde poderão ter uma continuidade de cuidados vocacionada para a 

reabilitação. 
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2.4. Reuniões de Serviço (8h) 

 Fazem parte da rotina semanal do Serviço, várias reuniões que abrem 

espaço à discussão de vários casos clínicos (doentes internados ou em regime de 

ambulatório) ou de temas específicos de interesse. Tive a oportunidade de 

assistir a três vertentes das reuniões de serviço: 

 Às segundas-feiras das 11h30 às 13h00, realiza-se uma reunião onde se 

encontram presentes todos os médicos especialistas e internos do serviço 

e onde são apresentados casos clínicos peculiares, temas previamente 

definidos e trabalhos aceites em reuniões nacionais e internacionais. É 

igualmente neste período que os internos fazem a sua prova de avaliação 

anual. Neste contexto tive a oportunidade de assistir aos exames de 4º 

ano de internato da Drª Ester Coutinho e da Drª Joana Damásio. 

 Todas as quintas-feiras às 11h00, é realizada uma reunião no serviço de 

Neurorradiologia, onde se encontram presentes neurologistas e 

neurorradiologistas e onde são discutidos casos clínicos em que a 

componente imagiológica tenha um papel importante. O objectivo será, 

em conjunto, fazer uma análise mais detalhada e integração no contexto 

clínico dos exames imagiológicos, de forma a chegar a um diagnóstico 

mais correcto.  

 No seguimento da reunião anterior pelas 12h15, já no Serviço de 

Neurologia, são discutidos todos os doentes do internamento ficando 

assim os profissionais (médicos e enfermeiros) a par de todas as 

situações. Nesta reunião é discutido diagnóstico, tratamento e orientação 

de cada doente, sendo transmitido ao corpo de enfermagem (representado 

pela Enfermeira chefe) cuidados particulares. 
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CONCLUSÃO 

 O modo com que encarei a unidade curricular “Tese de Mestrado” foi, numa 

vertente prática e que fosse ao encontro dos meus interesses, a aquisição de mais 

conhecimentos numa área importante. Não tive quaisquer dúvidas em escolher assim 

um estágio clínico em Neurologia, por ser o que melhor cumpria estes critérios.   

 Este estágio clínico ofereceu-me a oportunidade de aprofundar os meus 

conhecimentos na investigação, diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas e de 

observar como funcionam na prática, no doente específico.   

 A necessidade de ser metódico e de compreender o doente em todas as suas 

vertentes com um olhar, não como o de quem vê apenas, mas como o de quem procura, 

contempla e investiga surge nesta área médica como elemento essencial.  

 O contacto com as diferentes vertentes do Serviço de Neurologia deu-me uma 

dimensão daquilo que é a especialidade na prática clínica e qual a função de cada uma 

delas. 

 O estímulo a um raciocínio clínico lógico e ao pensamento crítico estiveram 

sempre presentes, levando-me a construir diagnósticos com base na anatomia 

neurológica, na fisiopatologia da doença e nos conceitos de diagnóstico sindromático, 

topográfico e etiológico. 

 A Neurologia é um território de aprendizagem não só clínico como também 

psico-emocional. Considero que cresci bastante pessoal e profissionalmente a qualquer 

um destes níveis. 

 Foi com grande expectativa que vivi este estágio clínico no Serviço de 

Neurologia e de facto esta expectativa foi correspondida. Fomentou claramente a minha 

vontade de aprender e sinto que os objectivos a me propus com este estágio foram 

superados. 

 A Neurologia é para mim agora, mais do que nunca, uma área fascinante onde 

me revejo profissionalmente e com a qual tenho a certeza que me identifico.   
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 http://www.hgsa.pt/  

 http://portal.arsnorte.min-saude.pt/ (Via Verde AVC na região Norte) 

 Apontamentos e Notas das aulas da disciplina de Clínica 

Neurológica/Neurocirurgia do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS 

(documentos não publicados) 
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ANEXOS 

1. Protocolo de Tratamento do AVC isquémico agudo 

 


