Checklist

Ectoscopia

Exame do Aparelho Neurológico

“Ih, Maria Eugênia Foi Toda Contente Rever Seu Namorado Irritado”
• POSICIONAMENTO DO PACIENTE
Solicitar que o paciente adote a posição de ortostase.
Não esquecer de utilizar lanterna, martelo, diapasão, palitos de dente.
• INSPEÇÃO
Solicitar que o paciente deixe os membros visíveis ao remover peças de roupa
da região.

□

Pele: Manchas café-com-leite e neurofibromas, angiofibromas, angioma portovinhoso facial, lesões eritematovesiculares dolorosas no trajeto de uma raiz nervosa (herpes zoster), máculas anestésicas (hanseníase).

□
□

Atitude
Fácies

• MARCHA
Em posição de ortostase, com os joelhos, pernas e pés visíveis.

□
□
□
□
□
□
□

Sequência do andar
Comprimento e simetria das passadas
Elevação correta dos joelhos
Balanceio correto dos braços
Toque do pé no solo
Posição do tronco e da cabeça
Caminhada na ponta dos pés e sobre os calcanhares: Maior sensibilidade

do exame.

□

Andar em fila indiana ou marcha pé-antepé

□

Tipo de marcha: Ceifante, escarvante, cerebelosa, talonante, passos miú-

dos, anserina, do sapo, em tesoura, apráxica.

• ESTÁTICA
Em posição de ortostase.
Lembrar de posicionar próximo ao paciente com os braços elevados pelo risco
de queda com a manobra.

□

Sinal de Romberg: Possíveis alterações na propriocepção (cai para lados

aleatórios), vestibulares (cai sempre para o lado do vestíbulo lesionado), histeria
(cai sempre para o lado do examinador).

□

Olhos fechados: Aumenta a sensibilidade.

• FORÇA
Com o paciente sentado ou em decúbito dorsal.

□
□
□

Manobra de Mingazzini para os MMSS e teste do desvio do pronador
Manobra de Mingazzini para os MMII e teste de Barré
Movimentos contra a resistência do examinador: Flexão e extensão dos

membros, abdução e adução do carpo, preensão palmar.

□

Graduação (0-5): 0 - Nenhuma contração, 1 - Contração sem movimento, 2

- Movimento quando a gravidade é eliminada, 3 - Movimento contra a gravidade, 4 - Movimento contra a gravidade e resistência, porém fraco, 5 - Normal.
• TÔNUS
Com o paciente sentado ou em decúbito dorsal.

□

Inspeção: Posição do membro e o contato das massas musculares com a

maca.

□

Palpação: Hipotonias e hipertonias (extrapiramidal ou plástica - piramidal

ou espástica ou elástica).

□

Manobras: Punho-ombro, calcanhar-nádega, balanceio do segmento distal

e mobilização passiva dos membros.
• COORDENAÇÃO
Com o paciente sentado ou em decúbito dorsal.
Realizar essa parte do exame sempre após o exame da força e tônus, pois reduz viés de erro de análise.

□
□
□
□

Tronco
Membros: Dedo-nariz, dedo-nariz-dedo, calcanhar-joelho e hálux-dedo.
Diadococinesia: Caso haja alteração, há disdiadococinesia.
Manobra de Stewart-Holmes

• REFLEXOS
Com o paciente sentado ou em decúbito dorsal. Lembrar de utilizar martelo.

□

Graduação (0-4+): 0 - Reflexo abolido, 1+ - Hiporreflexia, 2+ - Reflexo nor-

mal, 3+ - Hiper-reflexia, 4+ - Policinético (hiper-reflexia e clônus).

□
□
□
□

Assimetria
Manobra de Jendrassik: Facilita a evocação dos reflexos.
Pesquisa do clônus do pé, mão e patela
Profundo: MMSS (bicipital, tricipital, braquiorradial, flexor dos dedos) e

MMII (patelar e aquileu).

□
□

Superficial: Cremastérico, cutâneos abdominais, cutâneo plantar.
Sinal de Babinski: Dorsiflexão do hálux ao realizar reflexo cutâneo plantar -

Patológico.

□

Sucedâneos de Babinski: Sinal de Chaddock (mais sensível - maléolo), Gor-

don (panturrilha), Oppenheim (tíbia/canela), Shaefer (calcanhar), Austregésilo
(perna/joelho).

□
□

Manobra de Szapiro: Sensibiliza a evocação dos reflexos.
Pesquisa dos sinais de Hoffman e Tromner

• SENSIBILIDADE
Com o paciente em decúbito dorsal. Avaliar todos os dermátomos.
Lembrar de utilizar diapasão, palitos de dentes, algo frio, como o próprio diafragma do estetoscópio, por exemplo, e algo quente, como o corpo da caneta.
É um momento que exige a cooperação do paciente e a maioria dos movimentos deve ser feita com os olhos do paciente fechados.

□
□

Superficial: Táctil, dolorosa e térmica (comparativa do frio e quente).
Profunda: Vibratória (no osso), propriocepção (isolar a articulação) e pres-

são.

□

Complexas: Sensitivas (discriminação entre dois pontos, objetos, como ca-

neta, por exemplo).
• NERVOS CRANIANOS

□

Olfatório (I): Anosmia, principalmente, mas pode haver também hiposmia,

hiperosmia, perversão do olfato e cacosmia - Avaliar cada narina isoladamente
- Oferecer um cheiro conhecido, como café, por exemplo.

□
□

Óptico (II): Acuidade, campimetria, reflexos e fundoscopia.
Oculomotor (III): Elevação da pálpebra, olhar pra cima, para baixo e medial

- Campimetria e reflexo de convergência.

□

Troclear (IV): Olhar medial pra baixo - Campimetria.

□

Trigêmio (V): Sensibilidade da face, dos 2/3 anteriores da língua e motrici-

dade da musculatura da mastigação - Alisar diferentes regiões da pele com o
dedo ou pincel fino.

□
□

Abducente (VI): Mirada lateral - Campimetria e reflexo de convergência.
Facial (VII): Musculatura da mímica facial - Realizar mímicas, avaliar sime-

tria e desvios das comissuras labiais.

□

Vestíbulo-coclear (VIII): Vestíbulo já foi examinado na estática e marcha.

Cóclea é examinada pelo sussurrar ou roçar dos dedos próximos ao ouvido Teste de Rinne e teste de Weber - Prova de Schwabach.

□

Glossofaríngeo (IX) e Vago (X): Examinados juntos. Motricidade do palato

mole, úvula e músculos da deglutição - Pedir ao paciente para abrir a boca e falar: “Ahhh” - Sensibilidade gustatória e reflexo do vômito (NÃO FAZ PELO
AMOR DO SENHOR JESUS, AMÉM).

□

Acessório (XI): Inervação do ECOM - Pedir ao paciente para virar a cabeça

para ambos os lados, contra a resistência do examinador e elevar os ombros
contra a resistência.

□

Hipoglosso (XII): Observar a língua em repouso em busca de fasciculações,

língua pra fora direcionando para ambos os lados, língua pra dentro pressionando sobre a bochecha (avalia a força da língua).
• IRRITAÇÃO MENÍNGEA E RADICULAR
Com o paciente em decúbito dorsal.

□
□
□
□
□
□
□

Pesquisa de rigidez de nuca
Sinal de Brudzinski
Sinal de Kernig
Sinal de Laségue
Sinal de Neri
Sinal de Bragard
Sinal de Laségue cruzado

