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METODOLOGIA DO PROGRAMA 

A Residência em Neurologia do Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira IMIP é uma modalidade de ensino pós-graduação e 

como tal faz parte do Programa de Desenvolvimento Profissional da Diretoria de Ensino e Pesquisa HPS.  

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa foi planejado nos termos da legislação pertinente e do Regimento Interno das Residências HPS. 

As atividades do PRM do HPS serão desenvolvidas nas dependências do hospital, em unidades primárias de assistência, além de 

serviços conveniados. 

Atividades Práticas: 

Primeiro ano (R1) na clínica médica em tempo integral. 

Segundo e Terceiro ano (R2 e R3) em tempo integral na unidade neurológica com carga de estágios obrigatórios e opcional. 

OBJETIVOS 

Capacitar o profissional médico para a realização de procedimentos essenciais na área de Neurologia. 

Formar especialistas em Neurologia dentro das diretrizes do MEC/CNRN e da Academia Brasileira de Neurologia. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Seleção Unificada pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco 

VAGAS 

02  

CARGA HORÁRIA  

60 h/sem 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

03 (três) anos 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

mailto:anarosamclima@hotmail.com
mailto:mpmartins18@gmail.com
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Ao iniciar esse Programa, o candidato deverá ser capaz de: 

Domínio Cognitivo dos residentes do primeiro ano (Conhecimentos) 

1. Conhecer princípios de assepsia e antissepsia. 

2. Conhecer os preceitos de segurança do paciente. 

3. Dominar aspectos fundamentais do transporte de pacientes críticos e semi-críticos. 

4. Conhecer os princípios norteadores do descarte de resíduos em serviços de saúde (lixo hospitalar). 

5. Dominar os princípios de biossegurança. 

6. Conhecer o papel da comissão de controle de infecções e os cuidados/comportamentos necessários para isolamento e 

precauções. 

7. Conhecer os princípios básicos da proteção radiológica. 

8. Conhecer o manejo clínico do paciente crítico. 

9. Dominar anamnese geral e específica do paciente clínico 

10. Reconhecer as linhas gerais da anamnese e semiologia clínica e neurológica 

11. Possuir conhecimentos necessários para interpretar eletrocardiogramas, exames laboratoriais e de imagem 

12. Possuir conhecimentos necessários para indicar medidas de reabilitação básica 

13. Ter conhecimento dos princípios básicos das subespecialidades clínicas, incluindo  Cardiologia, Nefrologia, Infectologia, 

Fisiatria e Cuidados de Medicina Intensiva. 
 

Domínio Psicomotor do primeiro ano (Atitudes) 
1. Realizar exame clínico de modo completo e registrá-lo de forma adequada. 

2. Ser capaz de realizar a abordagem clínica do paciente em coma. 

3. Ser capaz de realizar entubação e extubação naso e orotraqueal. 

4. Dominar e executar assistência ventilatória básica invasiva e não invasiva. 

5. Realizar técnicas básicas de desobstrução respiratória. 

6. Realizar reanimação cárdio-pulmonar-cerebral. 

7. Executar prescrições demonstrando conhecer princípios da terapêutica farmacológica.  

8. Ser capaz de identificar as patologias psiquiátricas e seu tratamento. 

9. Ser capaz de indicar psicofármacos e utilizar conhecimentos de seus efeitos colaterais, farmacocinética e interações. 

10. Propor e orientar a investigação necessária à confirmação diagnostica. 
 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 
1. Incorporar as Normas GeraisHPS, Código de Convívio e Comportamento, Normas da Escolaridade –DEP/HPS e Regimento 

Internos das Residências HPS (Ver site hps.imip.org.br, aba ensino e pesquisa/Normas Gerais e Normas dos Estágios e 

Pautas de Conduta HPS). 

2. Relacionar-se de forma adequada com pacientes e cuidadores 

3. Relacionar-se de forma apropriada com profissionais da área de saúde que formamo Corpo Clínico HPS, demonstrando 

capacidade de desenvolver trabalho em equipe. 

4. Zelar pelo patrimônio físico, pessoal e imaterial da Instituição 

5. Demonstrar comportamento ético e zelar pelo bom nome da profissão. 

6. Respeitar prazos e horários. 

7. Ser pontual e assíduo 

  AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS) 

Domínio Cognitivo: 
- Acompanhamento de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos 
- Discussão de casos clínicos 
- Acompanhar descrição dos achados e 

confecção de laudos de exame. 

- Demonstração em vídeo de casos clínicos e 

exames especializados. 

- Seminários e Reuniões da Neurologia HPS 

Domínio Psicomotor 

- -Treinamento prático em 

serviço 

- - Utilização da Plataforma 

Educativa Pelópidas Digital 

- - Utilização do Banco de 

Imagens Clínicas HPS 

Domínio Afetivo 
- Oportunidades de vivenciar ações realizadas 

em equipe. 

- Acompanhar a abordagem de pacientes e 
familiares pela equipe. 
- Seminários e Reuniões da Neurologia HPS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao final do programa, o Residente será capaz de: 

Domínio Cognitivo 

1. Descrever a anatomia e as bases fisiológicas do exame neurológico 

2. Executar completa história e exame neurológico e com as noções expostas no item A determinar os DIAGNÓSTICOS 

SINDRÔMICOS 

3. Usar os dados clínicos para localizar lesão (DIAGNÓSTICO LOCALIZATÓRIO/TOPOGRÁFICO) 

4. Caracterizar o processo em relação aos seus mecanismos fisiopatológicos, desenvolvendo diagnósticos diferenciais do 

problema (DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO). 

5. Avaliar a evolução temporal do problema e seu prognóstico, determinando a necessidade de rápida atuação médica, assim 

como de colaboração de outros profissionais da área das neurociências ou não (DIAGNÓSTICO FUNCIONAL). 

6. Formular plano racional de investigação e tratamento. 
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NEUROANATOMIA 
 

A. Explicar as relações anatômicas dos componentes do neuroeixo, incluindo o cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula 

espinal, raízes, plexos, nervos periféricos, junção neuromuscular e músculos. 

B. Listar os componentes dos compartimentos supra e infratentorial. 

C. Descrever as funções e a estruturação relacionadas a cada uma das partes do sistema nervoso central: lobos frontal, parietal, 

occipital, temporal, gânglios da base, tálamo, sistema reticular, medula espinal. 

D. Descrever as vias visuais, incluindo retina, nervo óptico, quiasma, trato óptico, corpo geniculado lateral, radiação óptica, córtex 

occipital. 

E. Descrever as relações entre mesencéfalo, ponte, bulbo e medula e: 

1. Localizar os núcleos de nervo craniano relacionados ao tronco encefálico. 

2. Localizar a via corticospinal ao longo do tronco encefálico. 
F. Descrever as funções clínicas relacionadas aos hemisférios, verme, núcleos e lobos cerebelares. 
G. Descrever a circulação do sistema nervoso central: 

1. Descrever a anatomia e distribuição das artérias corióideas, comunicantes, cerebrais e cerebelares 
2. Descrever o polígono de Willis e sua importância funcional 
3. Descrever o sistema carotídeo externo, interno, subclávio, vertebrobasilar e medular 
4. Analisar a origem dos pequenos vasos intracranianos, notadamente as artérias perfurantes, circundantes e lenticulo estriadas. 
5. Descrever o sistema venoso intracraniano e os seios venosos 

H. Identificar os componentes do sistema ventricular, seus foramens de comunicação, suas interconexões e relações com espaço 
subaracnóideo. Localizar a origem, fluxo e absorção do LCR. 

I. Revisar a anatomia da medula espinal 
1. Descrever as relações da medula espinal com a coluna vertebral e identificar o nível vertebral no qual a medula espinal 

termina. 
2. Identificar os grandes tratos, as modalidades relacionadas, seus trajetos longitudinais, observando seus níveis de decussação 

(trato espinotalâmico, colunas dorsais, trato corticospinal, tratos espinocerebelares, tratos vestibuloespinais). 
J. Identificar os seguintes componentes do sistema nervoso periférico: raízes aferentes, raízes eferentes, gânglio da raiz dorsal, 

relações entre as raízes e foramens intervertebrais. 
K. Revisar o plexo cervical, braquial, lombosacral, e discutir as funções clínicas mais importantes dos seguintes nervos periféricos, 

incluindo funções relacionadas à motricidade e sensibilidade: 
1. Nervo radial 
2. Nervo mediano 
3. Nervo ulnar 
4. Nervo axilar 
5. Nervo músculo-cutâneo 
6. Nervo femoral 
7. Nervo ciático (nervo fibular e tibial) 
8. Nervo femorocutâneo lateral 
9. Nervo obturatório 

L. Nomear os componentes da unidade motora e descrever a junção neuromuscular 
M. Revisar o sistema nervoso autônomo 

1. Descrever o sistema nervoso simpático (hipotálamo, coluna intermédio lateral, cadeia simpática) 
2. Identificar os componentes da cadeia parassimpática 
3. Listar o impacto da disfunção autonômica na função sexual, função esfincteriana, pupilar e na sudorese. 

N. Identificar e descrever todos os componentes relacionados às vias nociceptivas, incluindo as vias aferentes e sistemas 
supressores de dor. 

O. Descrever os grandes sistemas aferentes e eferentes através de todo o sistema nervoso central 
P. Descrever os principais grupamentos musculares e suas funções. 

 

PROPEDÊUTICA NEUROLÓGICA 
 

A. Reconhecer que a história é a chave para o exame neurológico, fazer completa e competente história, notando os seguintes 

elementos básicos 
1. Estabelecer o início, progressão e características do quadro neurológico, identificando todos os sintomas relacionados e 

fatores precipitantes, agravantes e de melhora. 
2. Verificar antecedentes hereditários, traumatismos, pré e pós-natais, ictais e comportamentais 
3. Executar uma revisão neurológica básica de sintomas relacionados à personalidade, memória, cefaléia, dor, crises 

epilépticas, alterações de consciência, visão, audição, linguagem, deglutição, coordenação, marcha, fraqueza muscular, 
alterações de sensibilidade, transtornos esfincterianos, movimentos involuntários. 

B. Avaliação da fácies e atitude e sua caracterização. 
C. Realizar um exame de funções mentais incluindo: 

1. Nível de consciência – Saber aplicar a Escala de Coma de Glasgow 
2. Avaliação de afasia (expressão, compreensão, nomeação, repetição, leitura, escrita). 
3. Avaliação da presença de agnosias 
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4. Realização do Mini-exame do Estado Mental (Folstein & Folstein)  
D. Realizar completo exame dos nervos cranianos, incluindo fundoscopia. 
E. Realizar exame de motricidade, incluindo: 

1. Força muscular (testes musculares mínimos, quantificação de déficit motor, manobras deficitária). 
2. Tono 
3. Coordenação muscular, incluindo index-nariz, index-index, calcanhar-joelho, diadococinesia, manobras de rechaço, 

coordenação tronco-membros. 
4. Motricidade automática: respiração, deglutição, fala, marcha. 
5. Motricidade reflexa: reflexos miotáticos fásicos e tônicos e reflexos superficiais 
6. Movimentos anormais 

F. Realizar completo exame da marcha 

1. Equilíbrio estático e dinâmico 

2. Sinal de Romberg 

3. Marcha tandem 

4. Capacidade de levantar quando sentado 

5. Andar apoiado nos dedos e no calcanhar 

6. Testes estilizados da marcha 
G. Realizar exame de sensibilidade, incluindo modalidades primárias (dor, temperatura, tato, posição, vibração) e modalidades 

secundárias/corticais (estereognosia, grafestesia, estimulação simultânea). 
H. Examinar com cuidado os elementos de uma síndrome álgica, incluindo: local da dor, irradiação da dor, parestesias, disestesias, 

pontos dolorosos, pontos gatilho, alodinea, hiperpatia, analgesia, hipoalgesia, hiperalgesia, distribuição espacial do fenômeno 
doloroso. 

I. Avaliar transtornos tróficos e neurovegetativos: atenção para Síndrome de Claude Bernard Horner, atrofia muscular, 
fasciculações. 

J. Atenção para os componentes do exame geral de importância em neurologia 
1. Exame da pele 

2. Exame cardiovascular incluindo pressão arterial e sopros, inclusive intracranianos 

3. Meningismo e irritação radicular: rigidez de nuca, Kernig, Lasegue, Brudzinski, Bikele 

4. Palpação de artérias, inclusive artéria temporal superficial. 
 

FISIOPATOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO 
 

A. Fisiopatologia da motricidade 

1. Diferenciar os vários transtornos causadores de déficit muscular, incoordenação, e movimentos involuntários, pela medida da 

força muscular, massa muscular, alterações reflexas, alterações sensitivas, perda de coordenação e movimentos 

involuntários. 

2. Mecanismo da contração muscular e transmissão neuromuscular. 

3. Diferenciar paralisia facial central e periférica 

4. Diferenciar entre síndrome do neurônio motor central e síndrome do neurônio motor periférico  

5. Discutir a fisiopatologia das síndromes ligadas ao neurônio motor superior (hemiparesia, paraparesia, tetraparesia), 

descrevendo as alterações reflexas (profundos, superficiais, patológicos), e de que forma se diferenciam entre as lesões 

agudas e mais crônicas.  
B. Definir rigidez e espasticidade. 
C. Fisiopatologia da coordenação, definindo ataxia, dismetria, marcha, e diferenciando entre as ataxias cerebelares, sensitivas, 

vestibulares e frontais. 
D. Fisiopatologia dos transtornos de movimentos, com atenção à anatomia dos ganglios da base e aspectos clinicos de: tremor 

(repouso x ação), rigidez x espasticidade, atetose, coréia, asterixis, distonia (incluindo câimbra do escrivão e torcicolo), 
mioclonias, tiques. 
Discutir os achados clínicos, laboratoriais e o tratamento de Doença de Parkinson (e outras formas de parkinsonismo), 
tremor essencial (e outras formas de tremor), discinesia tardia, coréia de Huntington (e outras formas de coréia), doença de 
Wilson. B. Fisiopatologia da sensibilidade: 

E. Compreensão de toda a via sensitiva e dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas várias modalidades de sensibilidade 
(exteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva). Diferenciar transtornos sensitivos centrais dos transtornos sensitivos 
periféricos pela distribuição, modalidades afetadas, fenômenos associados e a presença ou ausência de dor. 
Para os transtornos centrais de sensibilidade, descrever e discutir os mecanismos de: hemihipostesia, nível sensitivo, 
síndrome de Brown-Sèquard, perdas sensitivas dissociadas, preservação da sensibilidade sacral, ataxias sensitivas. 

F. Listar os componentes da unidade motora e diferenciar as síndromes de radiculopatia, plexopatia, neuropatia, transtorno da 

junção neuromuscular, miopatia, pelos sintomas, alterações sensitivas, alterações reflexas, massa muscular e tono. 

G. Para os transtornos periféricos sensitivomotores, descrever e interpretar os seguintes achados: dor radicular, radiculopatia, 

mononeuropatia, mononeuropatia múltipla, polineuropatia, meralgia parestética, parestesia, disestesia, alodínea, hiperpatia, 

fasciculações. 

H. Compreender os mecanismos centrais envolvidos na sensibilidade, as áreas corticais envolvidas e os fenômenos de extinção, 

alestesia, dissociação vibratória-cinético postural. Compreender os mecanismos das gnosias. 
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I. Fisiopatologia da dor. 

J. Fisiopatologia da visão e dos movimentos oculares: 

1. Via visual e conseqüências de sua lesão em vários pontos. Mecanismos periféricos e centrais da visão. 

2. Avaliar perda visual: perda visual monoocular, aumento de mancha cega, escotoma central, defeito hemianóptico, 

hemianopsia homônima e heterônima, quadrantanopsia, agnosias visuais. 

3. Diferenciar papiledema e papilite. 

4. Compreender os mecanismos envolvidos na motricidade ocular extrínseca e intrínseca: descrever a inervação e ação de cada 

um dos músculos extraoculares, manobras dos olhos de boneca e oculovestibulares, oftalmoplegia internuclear, paralisia do 

III nervo (com ou sem preservação pupilar), paralisia do IV nervo, paralisia do VI nervo, paresia ocular flutuante. 

5. Compreender as vias envolvidas no controle central da movimentação ocular e as conseqüências de sua lesão. 

6. Reconhecer nistagmo e estudar sua fisiopatologia. 

7. Avaliar transtornos pupilares: via simpática e parassimpática, síndrome de Horner e Adie, reflexo fotomotor direto e 

consensual e defeito pupilar aferente. 
K. Fisiopatologia da audição e do equilíbrio. 

1. Definir vertigem e diferenciá-la de outras formas de tonturas. 

2. Diferenciar as causas comuns de desequilíbrio (sem vertigem). 

3. Interpretar os seguintes achados do exame vestibular: nistagmo, manobras de Hallpike, testes calóricos (no paciente em 

coma e em vigília), diferenciar algumas patologias vestibulares (vertigem paroxística benigna, neuronite vestibular, doença 

de Menière, episódio isquêmico transitório de tronco encefálico com vertigem, neurinoma do acústico). 

 

CEFALEIA E DOR 
A. Cefaléia: 

1. Avaliação do paciente com cefaléia. Epidemiologia. Estruturas sensíveis ou não à dor. 

Critérios de investigação. Uso de TCC, RNM, LCR, velocidade de hemossedimentação. 

2. Impacto e custos da cefaléia. 

3. Classificação internacional das cefaléias da International Headache Society (1988). Cefaléias primárias e secundárias. 

4. Enxaqueca sem e com aura: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. 

5. Cefaléia tipo tensão: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. 

6. Cefaléia em salvas: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. 

7. Outras formas de cefaléia: hemicrania paroxística crônica e episódica, cefaléia hípnica, síndrome “SUNCT”, cefaléias de 

esforço, cefaléia das pontadas. 

8. Cefaléia crônica diária: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. 

9. Cefaléias secundárias: ligadas ao traumatismo craniano, patologias vasculares (hemorragia 

subaracnóidea, arterite temporal, hemorragia cerebral, isquemia cerebral, hipertensão arterial e encefalopatia hipertensiva, 

tromboses venosas), patologias não vasculares (meningites e encefalites, processos expansivos, hipotensão intracraniana, 

hipertensão intracraniana benigna), ligadas ao uso de drogas, ligadas a infecções não cefálicas, ligadas a transtornos clínicos e 

metabólicos, associadas a patologias de olhos, ouvidos, nariz, garganta, dentes, articulação temporomandibular, crânio, coluna 

cervical, neuralgias e outras formas de dores neuropáticas cefálicas (neuralgia de trigêmeo e glossofaríngea, outras algias 

cranianas, dor por desaferentação). 

B. Dor:  
1. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia da dor: vias aferentes, vias eferentes, sistemas de modulação, transdução, transmissão, 

modulação, sensibilização periférica e central, inflamação, sistema simpático. 
2. Semiologia da dor: etiologia e classificação. 
3. Quadro clínico das dores: caracterização das dores nociceptivas e neuropáticas. 
4. Epidemiologia da dor. 
5. Tratamento das dores agudas e crônicas: tratamento farmacológico (analgésicos não opióides, analgésicos opióides, 

antidepressivos, antiespásticos e relaxantes musculares anticonvulsivantes, neurolépticos, bloqueios), tratamento cirúrgico 
(ablativos e não ablativos, sistemas implantáveis), tratamento fisioterápico, cuidados paliativos. 

6. Dor cervical e na região lombar: diferenciar dor miofascial, radiculopatia, compressão da medula espinal. Avaliar a 
importância da dor lombar no câncer. 

 

URGÊNCIAS EM NEUROLOGIA: 
A. Alterações do estado de consciência: Coma, Síndrome confusional aguda, Estado vegetativo 
persistente, Morte encefálica (aspectos médicos e legais envolvidos), Retirada psíquica, Síndrome do cativeiro, Catatonia, Sono. 

1. Medidas imediatas no tratamento do coma. 

2. Diferenciação das lesões supratentoriais, infratentoriais e metabólicas/difusas: padrão motor (paratonia, rigidez em 

decorticação, rigidez em descerebração), motricidade ocular extrínseca (paralisias de movimentos oculares, desvios 

conjugados, manobra oculocefalica, manobra oculovestibular), motricidade ocular intrínseca (pupila diencefálica, pupila 

mesencefálica, pupila tectal, pupila do III nervo, pupila da síndrome de Horner, pupila pontina), respiração (Cheyne-Stokes, 

hiperventilação neurogênica central, respiração apnêustica, respiração atáxica). 

3. Desenvolver capacidade de discriminar causas de coma com: hemiparesia sem sinais meníngeos, hemiparesia com sinais 

meníngeos, com sinais meníngeos apenas, hemiparesia e achados de tronco encefálico. 
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B. Diagnóstico e tratamento da hipertensão intracraniana. 
1. Sinais e sintomas de HIC. 
2. Efeitos da herniação uncal: nível de consciência, atividade motora, movimentos extraoculares, reatividade pupilar. 
3. Indicações para TCC ou RNM antes da execução de punção lombar. 
4. Métodos de tratamento da HIC 
5. Hidrocefalia comunicante e não comunicante.  

C. Estado de mal epiléptico. 
D. Infecções agudas do sistema nervoso central. 
E. Intoxicações do sistema nervoso central. 
F. Paralisias agudas: mielopatias, radiculopatias agudas, polineuropatias agudas, miastenia gravis, miosites, paralisias periódicas. 
G. Noções de traumatismo craniano e raquimedular: concussão, contusão, hematoma subdural, hematoma extradural, hematoma 

intracerebral, hemorragia meníngea traumática, fistula liquórica, lesão axonal difusa, trauma raquimedular, tratamento clinico e 
cirúrgico. 

H. Álcool e sistema nervoso 
1. Síndrome de Wernicke-Korsakoff 
2. Abstinência alcoólica 
3. Delirium tremens 
4. Demência alcoólica 
5. Degeneração cerebelar 
6. Polineuropatias agudas e subagudas 
7. Degeneração combinada subaguda da medula espinal 

I. Doenças Vasculares do Encéfalo 
1. Filosofia do moderno tratamento do AVEI 
2. Triagem multiprofissional do paciente com AVE 
3. Escalas Pré-Hospitalares: Cincinnati PreHospital Stroke Scale (CiPSS) 
4. Fluxograma e metas de qualidade no atendimento do AVE 
5. Escala do National Institutes of Health 
6. Dose, cuidados na diluição e orientações na administração do trombolítico 
7. Monitorização e cuidados pós trombólise 
8. Escalas Funcionais: Barthel, Rankin 
9. Manejo das Complicações do Tratamento Agudo do AVEI 

 

DOENÇAS INFECCIOSAS DO SISTEMA NERVOSO: 
A. Diferenciar entre as várias patologias abaixo, do ponto de vista clínico, e saber listar os organismos causadores mais comuns. 

1. Meningite bacteriana aguda (recém-nascidos, crianças, adultos, imunossuprimidos e não imunossuprimidos). 
2. Meningite viral aguda 
3. Encefalite, incluindo herpes simples. 
4. Meningite crônica: neuroturberculose (incluindo tuberculose espinal), neurocisticercose, neurossifilis, doença de Lyme. 
5. Meningite neutrofílica persistente 
6. Empiema subdural e abscesso epidural 
7. Abscesso cerebral 

A. Manifestações neurológicas da Doença de Chagas, endocardite infecciosa, infecções ligadas ao uso de drogas 
imunossupressoras. 

B. Retroviroses (HIV e HTLV-I/II) e sistema nervoso 
1. Manifestações da infecção primária pelo HIV, incluindo encefalopatia, mielopatia, neuropatia, miopatia 
2. Infecções oportunistas do SNC 
3. Neoplasias associadas com HIV 
4. Complicações neurológicas do tratamento 
5. Manifestações clinicas, diagnóstico diferencial e tratamento da Paraparesia espástica tropical associada ao HTLV-I 

C. Neuroparasitoses principalmente neurocisticercose e neuroesquistossomose 
D. Neuroviroses de ação lenta 
E. Doenças priônicas 

 

EPILEPSIA: 
A. Avaliar os transtornos paroxísticos do sistema nervoso, incluindo epilepsia e síncope 
B. Epilepsias 

1. Estudar os sistema de classificação internacional das crises epilépticas, distinguindo entre: crises generalizadas convulsivas, 
crises generalizadas não convulsivas, crises parciais simples, crises parciais complexas, crises parciais com generalização 
secundária. 

2. Distinguir crises epilépticas e epilepsia 
3. Etiologia das epilepsias. Importância das faixas etárias. 
4. Estudar as mais importantes síndromes epilépticas 
5. Descrever as pseudocrises e sua diferenciação das crises epilépticas verdadeiras 
6. Fenômeno de Todd 
7. Investigação da primeira crise e de crises repetitivas e discriminação quanto ao tratamento ou não da primeira crise epiléptica 
8. Anticonvulsivantes: classes farmacológicas, ação, indicações, efeitos colaterais 
9. “Status epilepticus”: avaliação inicial, diagnósticos diferenciais, prognóstico e tratamento. 
10. Tratamento intervencionista: identificar os critérios clínicos para o diagnóstico de epilepsia de difícil controle e exames 

complementares necessários para a seleção de pacientes para o tratamento cirúrgico (exame neuropsicológico, teste de 
WADA, SPECT critico e intercritico, RNM, VideoEEG, eletrocorticografia). 

C. Síncope: definição, causas, investigação e tratamento 

D. Distinguir entre narcolepsia e apneia obstrutiva do sono. 
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NEUROIMAGEM: 

A. Ser capaz de interpretar os achados de uma Tomografia Computadorizada normal e em trauma, Doença vascular, tumores, 

infeções SNC e AIDS, hidrocefalia, compressões radiculares e medulares e neurocisticercose. 

B. Ser capaz de interpretar os achados de uma Ressonância Magnética normal e em tumores, esclerose múltipla, 

epilepsia, siringomielia, compressões medulares e radiculares, Doença vascular, infeções SNC e AIDS, estados demenciais, 

transtornos do desenvolvimento.  

C. Ser capaz de interpretar os achados de uma angiografia cerebral normal e em oclusões vasculares, tumores, aneurismas e 

malformações vasculares. 

 

ELETROENCEFALOGRAFIA: 

A. Conhecer as indicações do EEG. 

B. Ser capaz de interpretar os achados de um EEG normal (nos vários estados fisiológicos e sob os vários métodos de ativação), 

identificar o tipo e localizar a atividade epileptiforme e em estados comatosos (encefalopatia metabólica, morte encefálica, 

estado de mal não convulsivo, PLEDS), eventos não epilépticos e encefalopatias específicas (doenças priônicas, encefalites, 

panencefalites). 
 

POTENCIAIS EVOCADOS: 
A. Conhecer as principais indicações e os achados característicos dos potenciais evocados: visual, auditivo, somatossensitivo, 

motor por estimulação magnética, nas doenças do sistema nervoso central e periférico. 
 

NEUROIMUNOLOGIA: 
A. Discutir os critérios clínicos para o diagnóstico de Esclerose múltipla e outras doenças imunomediadas do sistema nervoso 

central e do sistema nervoso periférico 
B. Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central 
C. Síndrome de Guillain-Barré 
D. Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP) E.   Miastenia gravis 
E. Arterites do sistema nervoso central e periférico 
F. Descrever os achados relevantes dos exames complementares para o diagnóstico das doenças imunomediadas 
G. Conceitos sobre o tratamento e suas intercorrências 

 

TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO: 
A. Transtornos neurológicos associados com deformidades cranioespinais: hidrocefalia, hidranencefalia, macrocefalia, 

cranioestenoses, microcefalia, raquisquise, malformação de Arnol- Chiari, platibasia e anormalidades craniocervicais, 
meningoceles, encefaloceles, meningoencefalocele 

B. Facomatoses: esclerose tuberosa, neurofibromatose, angiomatose cutânea. 
C. Anormalidades restritas do desenvolvimento do sistema nervoso: Möbius, Horner. D.   Anormalidades congênitas da função 

motora (paralisia cerebral) 

 

NEUROONCOLOGIA: 
A. Identificar as principais manifestações clinicas dos tumores primários e metastáticos do sistema nervoso 

1. Pela localização: angulo pontocerebelar, região pituitária, hemisférios cerebrais, cerebelo, tronco encefalico 
2. Tumores primários do sistema nervoso central 
3. Tumores metastáticos do sistema nervoso central, incluindo metástases leptomeníngeas 
4. Tumores do sistema nervoso periférico 
5. Complicações da terapia dos tumores: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. 
6. Manifestações paraneoplásicas. 

 
IATROGENIA EM NEUROLOGIA: 

Identificar as principais manifestações clínicas sobre o sistema nervoso central e periférico devidas a: transplantes de órgãos e 

imunossupressão, infecções iatrogênicas, manifestações neurológicas em pacientes em Unidades de Terapia Intensiva, uso de drogas 

licitas e ilícitas, radioterapia e quimioterapia, medicações usadas no tratamento de doenças neurológicas, complicações de drogas e 

procedimentos utilizados nos transtornos do movimento. 

 

DOENÇAS GENÉTICAS DO SISTEMA NERVOSO: 
Noções sobre as doenças genéticas do sistema nervoso, não abrangidas nos outros temas. 
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TRANSTORNOS NEUROENDÓCRINOS: 
Manifestações neurológicas dos transtornos endócrinos: doenças da hipófise, tireóide, paratireóide, adrenal, insuficiência exócrina e 
endócrina pancreática, hipoglicemia. 

 

DEMÊNCIAS: 
A. Avaliar alterações das funções nervosas superiores: 

1. Definir: demência, delirium, amnésia, confabulação, alucinação. 

2. Diferenciar estado confusional agudo e demência 

3. Avaliar demências: escalas de avaliação, critérios diagnósticos, diagnóstico diferencial, exames subsidiários, tratamento. 

4. Doença de Alzheimer: etiologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento. 

B. Avaliar transtornos da comunicação: 
1. Definir: afasia e disartria 
2. Diferenciar as várias modalidades de afasia 
3. Diferenciar as várias formas de apraxia 

4. Diferenciar as várias formas de agnosia 

 

TRANSTORNOS DO MOVIMENTO: 
A. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia dos gânglios da base e dos sistemas de neurotransmissores 
B. Identificar as principais manifestações dos transtornos do movimento (síndromes parkinsonianas - Doença de Parkinson, 

parkinsonismo secundário, parkinsonismo plus, síndromes coreicas, atetose, tremores, síndromes distônicas, tiques, 
mioclonias, espasmos) 

C. Identificar as principais alterações dos exames complementares para o diagnóstico etiológico dos transtornos do movimento 
D. Tratamento dos transtornos do movimento 

 

DOENÇAS NEUROMUSCULARES: 
A. Identificar as principais manifestações clínicas das doenças do neurônio motor, neuropatias periféricas (mononeuropatia, 

mononeuropatia múltipla, polineuropatia), doenças da junção neuromuscular, miopatias hereditárias e adquiridas 
B. Identificar os principais achados característicos das doenças neuromusculares na eletroneuromiografia, biópsia de nervo, 

biopsia de músculo e biologia molecular 
C. Tratamento farmacológico e não farmacológico das doenças neuromusculares.  
D. Reabilitação em doenças neuromusculares 

 

TRANSTORNOS DO SONO: 
A. Identificar os principais transtornos do sono em adultos e crianças: insônias, hipersônias e parassônias 
B. Interpretar os achados neurofisiológicos da polissonografia para o diagnóstico diferencial dos transtornos do sono 
C. Terapêutica farmacológica e não farmacológica dos principais transtornos do sono 

 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 

1. Valorizar e incorporar valores institucionais em sua prática profissional 

2. Ser exemplo de retidão de conduta, de propósitos e de dedicação ao paciente 

3. Tornar-se referência moral para acadêmicos, internos e outros profissionais de saúde na Instituição e fora dela. 

4. Referendar com sua dedicação a especialidade a que se dedica 

5. Incorporar aspectos de gestão, auxiliando a Supervisão do PR na elaboração de escalas e rodízios 

6. Incorporar valores do ensino, orientar estagiários e residentes menos graduados nas rotinas institucionais, nas boas práticas 

de assistência e na tomada de decisões clínicas 

7. Compreender a dinâmica e necessidades do Serviço Público de Saúde, particularmente no que diz respeito a sua área de 

especialização. 

8. Valorizar o modelo de saúde pública brasileira, colaborando para seu aperfeiçoamento e excelência 

ACOMPANHAMENTO DO  RESIDENTE 

1) Frequência: registrada de acordo com registro biométrico OU assinatura de frequência (quando aplicável) 

2) Relatórios e Avaliações: Entrega até o dia 5 de cada mês, na Escolaridade HPS dos  a) Relatórios mensais (detalhamento das 

atividades e procedimentos realizados no período), b) Folha de frequência (quando aplicável), c) Formulários de avaliação 

cruzada (nos quais tanto residentes quanto preceptores são avaliados  nas esferas do saber, da técnica e 

éticas/comportamentais), d) Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital 

3) Aquisições: O Residente é estimulado a depositar relatos de caso, revisões, estudos clínicos, propostas de Pauta de Conduta, 

Panfletos, Módulos da Plataforma Pelópidas Digital, Monografias e outras produções de modo a construir seu Portfolio de 

aquisições ao longo do PR.  

Cada Residente deve engajar-se em Projeto de Pesquisa (ver Programa de Acompanhamento de Projetos de Pesquisa no site 

HPS: hps.imip.org.br, aba ensino e pesquisa) e espera-se que apresente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC pode 

assumir forma de artigo científico, apresentação de trabalho em congresso ou monografia, sendo construído sob orientação de 

Preceptor do PR. 

4) Avaliação Semestral do Programa: A cada semestre o Residente deve entregar o formulário-padrão de avaliação do programa 

e suas sugestões/críticas. 

5) Certificação fornecida pela Diretoria de Ensino e Pesquisa HPS (Ver Certificação no site: hps.imip.org.br, aba ensino e 

pesquisa, Estágios, Normas Gerais) 



DEP012018ResidenciaNEUROLOGIA-HPS   

9 

 

 


