
 

 
 

 

NOME:ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM NEUROLOGIA 

Código:CLM031 

Carga horária:45 HORAS-AULA (15 HORAS TEÓRICAS E 30 HORAS PRÁTICAS) 

Créditos:03 

Período do curso:9° PERÍODO 

Pré-requisitos:CLM028 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

 
Princípios da Atenção Secundária à Saúde, aplicados à Neurologia 

OBJETIVOS 
 

Prover o estudante de Medicina com noções de clínica neurológica que lhe permitam identificar e resolver problemas 

neurológicos no nível primário bem como reconhecer problemas que requerem encaminhamento para cuidado específico. 

CONTEÚDO 
 

-     Correlação anatomoclínica em neurologia; 
-     Cefaleias; 
-     Epilepsias; 
-     Doença vascular-cerebral; 
-     Infecções do sistema nervoso central; 
-     Demências e afecções correlatas; 
-     Doenças do movimento; 
-     Neuropatias periféricas 
-      Doenças desmielinizantes  
- Ética médica (em paralelo com os itens acima): sigilo profissional, papel do acompanhante, permissão para exame 

físico, atitude dos alunos não diretamente envolvidos na anamnese, apresentação do diagnóstico, discussão do 
prognóstico, discussão de efeitos colaterais de terapêutica proposta, discussão de propedêutica complementar. 

MÉTODO 
 

Inicialmente, os alunos terão uma imersão teórica nos temas principais da Neurologia (16h/aula). Posteriormente o curso 
sera divide em dois módulos: um que sera administrado no Hospital das Clínicas com pacientes interanados na Neurologia e 
outro que será administrado no Ambulatório de Neurologia, que atualmente funciona no 6º andar do Ambulatório Bias 
Fortes. Os alunos serão divididos em três grupos, cada um ocupando uma sala de exames. Dentro de cada subgrupo os 
alunos farão rodízio nos atendimentos de modo que ao término do curso cada um deles tenha examinado o mesmo número 
de pacientes. O professor será responsável por rever a anamnese e exame físico realizados por cada aluno, bem como 
discutir com eles diagnóstico, propedêutica e proposta terapêutica. 



 

 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
Avaliação formativa, cujo objetivo é identificar avanços e dificuldades ao longo do curso. Serão distribuídos  20 pontos pelo 

professor, que irá se basear na observação direta do desempenho do aluno durante a parte prática do curso. 
 

Avaliação somativa distribuirá 80 pontos, dos quais 40  em duas provas teóricas,  sendo que  a prova final é a 

discussão de um caso c l ínico elaborado pelos professores.   
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