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NEUROLOGIA 
 

Principais motivos do encaminhamento: 
1. Cefaléia 
2. Epilepsias, convulsões e “desmaios” 
3. Distúrbios de aprendizagem e Rdnpm com avaliação psicóloga, 

fonoaudióloga e pedagógica. 
4. Distúrbios de memória, síndrome demêncial em idoso a partir de 60 anos. 
5. Tremores. 
6. Síndromes extrapiramidais 
7. Doenças vasculares cerebrais 
8. Quadro agudo de visão dupla, desequilíbrio corporal e coordenação motora. 

 

Informações necessárias para encaminhamento: 
1. História clínica sucinta, informando localização, características, 

frequência, evolução, antecedentes e patologias associadas. 
2. Exame físico: relatar os achados importantes, informar a pressão 

arterial, exame neurológico básico e descrever características 
dismorfológicas (se houver). 

3. Exames complementares: enviar resultado de exames já realizados 
4. Hipótese diagnóstica – enumerar 
5. Tratamento: relatar os tratamentos empregados previamente e a medicação 

em uso atual. 
 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 
1. Casos de psiquiatria (Depressão, Ansiedade, Pânico, Psicose, 

Transtorno de personalidade, Dependência química) 

2. Insônia em pacientes psiquiátricos. 
3. Bebês que não dormem, Bebês agitados 
4. Alteração de perímetro cefálico em crianças, sem as medidas no gráfico. 
5. Crianças com dificuldade escolar, sem avaliação da 

psicóloga e da FONO e sem relatório pedagógico. 
6. Tonturas e Zumbido – Só serão aceitos se encaminhados pelo OTORRINO 
7. Queixas de esquecimento em pacientes abaixo de 60 anos 
8. Queixas vagas, tais como: cabeça ruim, “cabeça vazia”, “cabeça oca”, 

formigamentos e dormências 
sem topografia definida. 

9. Pacientes que estejam fazendo uso de medicações de controle 
especial, prescritos por outras especialidades, com a finalidade de 
viabilizar a receita na farmácia central municipal 

10. Dores de cabeça ocasionais e com baixo grau de incômodo 
11. Desmaios após “crise nervosa” 
12. Pacientes que desejam realizar exames especializados (EEG, CT, RNM) 
13. Síncopes sem avaliação cardiológica 
14. Pacientes com queixas ortopédicas (doenças de coluna, dor 
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  articular, Hérnias de disco, dores na coluna vertebral, túnel do 
carpo) 

15. Pacientes acamados sequelados, para avaliação de rotina 
16. Idosos institucionalizados com déficit cognitivo 
17. Traumatismo craniano leve 
18. Tremores em pessoas ansiosas. 
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