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NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 
 

GABARITO PRELIMINAR 
 
 

 
 
Questão 1 

Adolescente, 17 anos, previamente hígida, com quadro subagudo de cefaleia e visão 
turva. Procurou oftalmologista que diagnosticou erro refrativo com prescrição de 
óculos. Pela piora da cefaleia e aparecimento de vômitos foi avaliado por neuropediatra.  
Ao exame paciente apresentava-se no p98 para peso e p50 para estatura, exame físico 
geral e neurológico normal, a exceção da avaliação do II par: campimetria normal, 
acuidade visual 20/80 a direita e 20/40 a esquerda, fundoscopia com papiledema 
bilateral com ausência de pulso venoso.  
Exames gerais com hemograma completo, bioquímica, função tireoidiana normais, PCR 
para SARS-CoV-2 negativo. TC de crânio normal. RM de encéfalo normal. Punção 
lombar com Pressão de abertura de 56cm H20, celularidade 3 leucócitos/mm3, proteína 
39 mg/dl e glicose 66mg/dl.  
 
a) Cite os diagnósticos sindrômicos com os principais diagnósticos diferenciais que 

se impõem com os achados clínicos e laboratoriais.  

 
Síndrome de hipertensão intracraniana, síndrome de nervos cranianos, síndrome 

álgica. Diagnósticos diferenciais: processo expansivo SNC, pseudo-tumor cerebral, 

trombose venosa cerebral. 

 

 

b) Qual seria sua conduta frente à sua principal hipótese diagnóstica.  

 
Tratamento medicamentoso com acetazolamida, punção de alívio para retirada de LCR. 

Na dependência da evolução do quadro visual, considerar fenestração da bainha do 

nervo óptico. A longo prazo, perda de peso 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO IIFF/FIOCRUZ  – 2022 

 
1 

 
 
Questão 2 

Menino, 7 anos, previamente hígido, se apresentou ao serviço de emergência com 
queixa de assimetria de face há 2 dias. Há cerca de 1 semana tinha apresentado “virose” 
com inapetência, fadiga e febre baixa.  
Ao exame: ausência de lesões de pele, sinais vitais normais. Exame neurológico: 
cognição e linguagem normais, força grau V global com fraqueza na pronação do braço 
esquerdo. Tônus e trofismo normais. Reflexos profundos: +++/IV em extremidade 
superior e inferior esquerda e ++/IV em extremidade superior e inferior direita. Reflexo 
cutâneo plantar extensor a esquerda e flexor a direita. Dismetria e lentificação dos 
movimentos ráidos alternados a esquerda. Sensibilidade preservada. Nervos 
cranianos: pupilas isocóricas e fotorreagentes, campimetria visual de confrontarão 
normal, dificuldade para abduzir o olho direito. Fraquza envolvendo as partes superior 
e inferior da hemiface direita com dificuldade em fechar o olho. Elevação simétrica do 
palato, mordida fraca e sialorréia. Desvio da língua para esquerda dentro da boca e para 
a direita na protrusão.  
 
 
a) Cite os diagnósticos sindrômicos e o diagnóstico topográfico. 

 
Síndrome piramidal deficitária e de liberação a esquerda, síndrome cerebelar, 

síndrome de nervos cranianos (IV, VII, IX, X, XII). Topografia: tronco cerebral ou 

ponte. 

 
 

b) Qual sua principal hipótese diagnóstica e investigação proposta (com achados 

esperados).  

 
 

Neoplasia (glioma pontino), ADEM, processo inflamatório/infeccioso, 

rombencefalite.  

Para qualquer das hipóteses, solicitar exame de imagem (ressonância magnética) e 

não coletar LCR pelos sinais localizatórios. 
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Questão 3 
 
Menina, 3 anos 2 meses, encaminhada a um serviço de neuropediatria de hospital 
terciário devido a crises epilépticas recorrentes. Aos 12 meses iniciou quadro de crises 
febris prolongadas, algumas envolvendo hemicorpo. Aos 15 meses começou a 
apresentar crises afebris, recebendo fenobarbital e posteriormente carbamazepina. 
Houve piora imediata da frequência e duração das crises. Aos 18 meses apresentou 
espasmos e mesmo após iniciado ácido valpróico houve piora do quadro com 
aparecimento, além dos espasmos e das crises dimidiadas, de crises tônico-clônicas 
generalizadas. Pais também se queixam de agitação psicomotora, comportamentos 
repetitivos e estereotipados e pouca interação. Sem antecedentes perinatais. DNPM 
normal até 18 meses, quando houve parada do desenvolvimento da fala e marcha mais 
instável. História familiar negativa. 
Exame físico gera sem alterações. Peso, estatura e PC próximos ao percentil 50.  
Exame neurológico: alerta, pouco cooperativa, interação ruim com o examinador. Falou 
palavras isoladas. 
Marcha: instável. Força, tônus, reflexos profundos, coordenação, sensibilidade e 
nervos cranianos normais.  
Exames: hemograma, bioquímica, amônia, lactato normais. Punção lombar com 
pressão de abertura 14cm H20, 5 células, proteína 24 mg/dl, glicose 59mg/dl (glicemia 
capilar 82). 
TC de crânio normal. RM de encéfalo normal. 
EEG aos 12 meses e 15 meses normal. EEG 18 meses com lentificação da atividade de 
base, anormalidades multifocais e generalizadas, resposta fotoparoxística presente.  

 

a) Cite os principais diagnósticos sindrômicos.  

Síndrome epiléptica, síndrome de regressão do DNPM (ou síndrome de regressão 
autística), síndrome encefalopática 
 
b) Qual sua hipótese diagnóstica? Qual poderia ter sido o gatilho para a piora desta 

criança? 

 
Encefalopatia epiléptica, epilepsia genética, Dravet, doença neurodegenerativa. 
Gatilho: bloqueador de canal de sódio. 

 
c) Quais exames poderiam corroborar sua hipótese? 

 
Painel genético de epilepsia, sequenciamento do gene SCN1A 

 
 
d) Qual conduta terapêutica? 

 
Medicação antiepiléptica (valproato, levetiracetam, benzodiazepínicos, topiramato, 
estiripentol), dieta cetogênica, canabidiol. Evitar bloqueadores de canal de sódio. 
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Questão 4 

Paciente 21 anos, destro, previamente hígido, é atendido em serviço de emergência por 
queixa principal de ter parado de andar. Há 1 mês havia apresentado quadro de diarreia 
e vômitos, interpretada como virose. Após 2 semanas apresentou dor nas pernas 
seguida por dificuldade para deambular e fraqueza progressiva, com auge dos sintomas 
após 14 dias.  
História patológica pregressa, história do DNPM e história familiar sem nada digno de 
nota.  
Internado para investigação.  
Exame físico mostrou dados antropométricos e sinais vitais normais. Exame físico geral 
normal. Exame físico neurológico: alerta, cooperativo, orientado auto e 
alopsiquicamente. Marcha com apoio, escarvante. Força grau III MMII, pior distal e grau 
V em MMSS, coordenação normal, trofismo normal, sem clônus, sem sinal de Babinski, 
hiporreflexia em MMSS e arreflexia em MMII. Nervos cranianos normais.  
 
 
a) Cite os diagnósticos sindrômicos, possível topografia e diagnósticos diferenciais. 

 

Síndrome de unidade motora ou síndrome motora ou síndrome de segundo neurônio. 

Polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda ou síndrome de Guillain-Barré, 

neuropatia tóxica, paralisia periódica. 

 
b) Sabendo que a punção lombar e exame eletrofisiológico definiram o diagnóstico, 

cite os principais achados esperados nestes exames. 

 
LCR com dissociação proteíno-citológica, ENMG com diminuição da velocidade de 

condução ou bloqueio. 

 
c) Quais são os principais riscos deste paciente? Como você o trataria?  

 
Risco de disautonomia e insuficiência respiratória. Imunoglobulina humana 2g 

divididos em 4-5 dias. Internação em UTI, monitorização, suporte ventilatório se 

necessário.  
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Questão 5 

Um rapaz de 18 anos é levado à emergência após um acidente automobilístico grave. O 
paciente viajava como passageiro no banco da frente, sem usar cinto de segurança, 
mas não foi ejetado durante a colisão frontal. Segundo a equipe socorrista, a cabeça do 
rapaz bateu no para-brisa e ao chegar ao local do acidente, logo após a ocorrência, 
encontraram-no não responsivo, com tônus muscular flácido, bradicardia e esforço 
respiratório inadequado. Sua coluna vertebral foi imobilizada e o paciente foi intubado 
e transportado para a emergência numa maca rígida. Ao exame, encontra-se apirético, 
com esforço respiratório irregular ao ventilador. A estimulação dolorosa de sua face 
produz algum careteamento, porém essa resposta não é observada quando as 
extremidades são estimuladas. Há uma grande contusão sobre a região frontal, sem 
outros sinais externos de traumatismo. Suas pupilas são igualmente reativas à luz e o 
paciente apresenta um reflexo corneano vivo bilateralmente, mas não há reflexo de 
vômito. Seu tônus muscular está diminuído nas 4 extremidades e há arreflexia geral, 
incluindo seus reflexos abdominais superficiais. Seu esfíncter encontra-se flácido e não 
existe contratura retal. 

 
a) Qual a sua hipótese diagnóstica mais provável neste caso? 

 
 

Lesão da medula cervical alta e traumatismo cranioencefálico 
 

b) Qual seria seu próximo passo diagnóstico? 

 
 

Ressonância magnética de crânio e da coluna. Caso não estivessem disponíveis, 

as tomografias poderiam auxiliar. 

 
c) Correlacione os achados ao exame neurológico, com as regiões topográficas 

afetadas neste paciente. 

 
 

Medula cervical alta e do tronco cerebral baixo, pois ele apresenta irregularidade 

respiratória, tetraparesia flácida, abolição de todas as modalidades de 

sensibilidade e ausência do reflexo de vômito. 

 
d) De que forma você trataria este paciente? 
 

Manteria a oxigenação e a pressão de perfusão em unidade de tratamento 

intensivo. O uso de corticoide é controverso na lesão medular completa aguda. 
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Questão 6 

Estudante de 22 anos apresentou há três semanas, uma doença viral, mas seus 
sintomas foram autolimitados. Há 24 horas, durante um jogo de cartas, desenvolveu 
cefaleia, náuseas, mostrou-se confuso mentalmente e queixou-se de fraqueza em 
ambas as pernas. A seguir perdeu o controle do esfíncter vesical e apresentou 
incontinência urinária. Levado à emergência, estava letárgico e com dificuldades de 
fala. Os sinais vitais eram estáveis e ele estava sem febre. Ao exame neurológico havia 
fraqueza nas extremidades inferiores, mas ele era capaz de ficar de pé, apesar de sua 
marcha estar instável e necessitar de auxílio para deambular. Seus reflexos 
osteotendíneos estavam difusamente aumentados, com extensão bilateral do hálux. O 
paciente foi internado para avaliação e tratamento. 

 
a) Qual o diagnóstico mais provável? 

 
Encefalomielite disseminada aguda 
 

b) Quais os critérios diagnósticos desta patologia? 
 
É uma doença monofásica associada à cefaleia, confusão mental ou rebaixamento 

do nível de consciência, podendo determinar comprometimento medular, após 

uma infecção viral. Pode cursar com sintomas neurológicos múltiplos por 

envolvimento do tronco cerebral, medula espinhal, nervos ópticos, cérebro e 

cerebelo.  

 
 

c) Que exames são úteis ao diagnóstico? 
 

       
Ressonancia magnética de crânio e estudo de líquor com pleocitose mononuclear 

e proteína levemente aumentada. 

 
d) Como este paciente deve ser tratado? 

 
Medidas de suporte vital, manter equilíbrio hidroeletrolítico, evitar infecções, 

podendo-se ainda utilizar altas doses de Metilprednisolona ou imunoglobulina e 

até plasmaferese. 
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Questão 7 

Uma mulher de 50 anos é trazida à emergência após sentir uma cefaleia grave e de início 
súbito, associada com vômitos, rigidez de nuca e fraqueza do dimídio esquerdo. Ela se 
queixa da pior dor de cabeça de sua vida, um pouco antes de se tornar 
progressivamente confusa. Há 2 semanas, ao retornar da corrida sentiu cefaleia 
moderada, com náuseas, e fotofobia. A paciente tem história de hipertensão arterial e 
tabagismo. Ao exame sua temperatura é de 37,8o, FC = 120 bpm, FR = 32irpm, PA = 180 
x 90 mmHg. A paciente encontra-se em estupor, fala palavras desconexas, sua pupila 
direita está dilatada e apresenta papiledema. Existe ptose ipsilateral e ela vomita 
quando a luz incide em seus olhos. Ela apresenta um desvio para baixo da região 
inferior da face e não retira seu braço e sua perna esquerda com tanta rapidez quanto 
do lado direito ao estímulo doloroso, e apresenta rigidez de nuca. O exame torácico 
revela taquicardia e estertores em ambas as bases pulmonares. Durante o exame, sua 
cabeça vira subitamente para a esquerda e a paciente passa a apresentar atividade 
tônico-clônica generalizada. Seu nível sérico de sódio é de 125 mEq/L. O ECG mostra 
ondas T amplas. Invertidas e um intervalo QT longo. 
 
 
a) Qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

 
Hemorragia subaracnóidea 
 

b) Quais os fatores de risco para esta condição?  

 
Idade, sexo, hipertensão e tabagismo          

 
 
c) Qual o exame mais indicado para realizar este diagnóstico? 

Tomografia computadorizada sem contraste       
 
 

d) Que manifestações apontam para a maior gravidade do quadro desta paciente? 

 
“A pior dor de cabeça da minha vida”, estado mental alterado, déficits 

neurológicos com hemorragia sentinela, estupor, rigidez de nuca, pressão 

intracraniana elevada, edema pulmonar neurogênico, aneurisma roto de artéria 

comunicante anterior, crise parcial complexa, hiponatremia, alterações ao ECG. 
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Questão 8 

 
Um homem de 60 anos procura o neurologista com uma história de 8 meses de fraqueza 
progressiva. Ele notou inicialmente fraqueza na mão direita e dificuldade para segurar 
objetos. Essa fraqueza evoluiu para seu ombro e braço direito, com dificuldade para 
levantar o braço acima da cabeça e dificuldades para carregar objetos. Ele é hipertenso 
e sofre de artrite nos joelhos. Ao exame mostra-se clínica e cognitivamente bem., mas 
ao exame geral há atrofia muscular e perda de músculos intrínsecos e pequenos 
músculos da mão direita e ombro esquerdo. Existem espasmos musculares visíveis 
nos músculos dos braços e nas costas. Apesar da fraqueza muscular seus reflexos 
estão aumentados. seu exame sensorial é normal. Os exames de Ressonância 
magnética de crânio e coluna são normais. 
 
a) Qual o diagnóstico mais provável?                       

 
Doença do Neurônio motor, Esclerose Lateral Amiotrófica 

 
b) Que exames você pediria para confirmar sua hipótese? 

 
Eletroneuromiografia de músculo esquelético e estudo da condução nervosa de 

nervos periféricos e raízes nervosas. 
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Questão 9 

 
Uma médica de 34 anos, apresenta uma história de dois meses de ptose palpebral 
intermitente e fadiga. Atribuiu seus sintomas ao cronograma apertado de plantões e 
pouco sono. No entanto, a paciente ficou preocupada quando desenvolveu ptose aguda 
no mês passado, depois de um plantão e foi para casa dormir. Ao despertar estava 
totalmente recuperada. Hoje, pela 1ª vez a ptose ocorreu durante seu turno de 
ambulatório e ela foi à emergência procurar socorro. Negava diplopia, disartria, 
disfagia, dificuldade para subir escadas, para usar os braços, ou falta de ar. Ela sempre 
foi saudável, mas seu filho menor, informa que ela não está conseguindo acompanhá-
lo nas pedaladas de bicicleta aos fins de semana. Ao exame neurológico, estado mental 
e fala normais, ptose bilateral na posição primária (olhar em frente), que piora quando 
a paciente mantém o olhar para cima durante 60 segundos. Os músculos extraoculares 
estão intactos, assim como a força facial. Sua força motora é normal, exceto nos 
músculos deltoides bilateralmente (4+/5). Ao exame repetitivo do músculo iliopsoas 
direito é possível provocar fadiga, que melhora após dois minutos de repouso. Exame 
de sensibilidade e reflexos, normais. 
 

a) Qual o diagnóstico mais provável para essa colega? 

 
Miastenia grave. 

 
b) Quais os melhores exames para comprovar sua hipótese? 

 
Pesquisa de anticorpos antirreceptores acetilcolinérgicos. 

 
c) Quais seriam as principais etiologias da PTOSE? 

 
Anormalidades palpebrais mecânicas locais (doença de tireoide, sarcoidose), 
miopatia (doença mitocondrial, Kearns Sayre), alterações da junção 
neuromuscular (botulismo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


