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Verifique se este caderno contém enunciadas cinco questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome.
Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (pagers), aparelho de
telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 5 a 19.
Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta
azul ou preta, nas páginas indicadas.
O tempo disponível para realizar esta prova é de quatro horas.
Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura
fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE
REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.
RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

DIGITAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME

ASSINATURA: _________________________________________________________________
NOME
RESERVADO À BANCA AVALIADORA

NEUROFISIOLOGIA
CLÍNICA

rubrica:
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1a Questão: (2,0 pontos)
Cite três parâmetros utilizados para diagnóstico de desmielinização periférica à eletroneuromiografia,
descrevendo as alterações esperadas em paciente com polineuropatia desmielinizante.

2a Questão: (2,0 pontos)
Comente a fisiologia das ondas F, apontando sua principal utilidade no estudo neurofisiológico.

3a Questão: (2,0 pontos)
Descreva as principais técnicas para avaliação da junção neuromuscular, justificando seus achados
em um paciente com miastenia gravis generalizada.

4a Questão: (2,0 pontos)
Defina as faixas de frequência das atividades do eletroencefalograma, citando em que circunstâncias
são encontradas fisiologicamente.

5a Questão: (2,0 pontos)
Aponte, descrevendo-os, dois padrões eletroencefalográficos associados ao mau prognóstico em
paciente em coma pós-parada cardiorrespiratória.

3

