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Curso de Formação para Médicos em 

Eletroneuromiografia 

O programa de pós-graduação objetiva a formação de médicos especialistas 

na área de atuação em ELETRONEUROMIOGRAFIA. 

Programa Preliminar 

A. Conteúdo Prático:  

 

1. Realização de exames e laudos supervisionados em todos os módulos 

 

B. Conteúdo Teórico: 

 

1. Avaliação Eletroneuromiográfica geral – Introdução ao exame 

Eletroneuromiográfico 

a. Estudo da neurocondução 

b. Estudo eletromiográfico 

c. Anatomia e fisiologia do nervo e músculo 

 

2. Neurofisiologia celular básica 

a. Membrana celular: estrutura e funções 

b. Transmissão sináptica / canais iônicos 

c. Geração e propagação dos potenciais de ação 

d. Sinapse neuromuscular 

e. Tecido muscular – componentes e atividade elétrica 

 

3. Eletrônica básica e segurança elétrica – Instrumentação 

a. Tipos de eletrodos 

b. Amplificadores de sinais 

c. Amplificadores diferenciais 

d. Interferência de Rejeição modo comum 

e. Impedância 

f. Artefatos 
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4. Volume de Condução 

a. Volume de condução do nervo 

b. Morfologia da onda no nervo 

c. Sensitivo 

d. Motor 

e. Morfologia da onda no músculo 

f. Potenciais de placa motora 

g. Potenciais de fibra única 

h. Morfologia do potencial de unidade motora 

i. Potenciais de fibrilação e onda positivas 

 

5. Lesão Nervosa Periférica – Reação à lesão nervosa 

a. Lesão neural e regeneração – Correlação clínica/eletrofisiológica 

b. Modo de ação na lentificação e no bloqueio de condução 

c. Compressão neural crônica 

 

6. Estudos e fundamentos da neurocondução 

a. Estrutura do Sistema Nervoso Periférico 

b. Princípios básicos da neurocondução 

c. Estudos da neurocondução em membros superiores 

- Motor: Mediano, Ulnar, Radial, Frenico 

- Sensitivo: Mediano, Ulnar, Cutâneo dorsal Ulnar, Radial 

superficial, Cutâneo antebraquial lateral, Cutâneo antebraquial 

medial 

- Comparação entre inervação dupla de dedos 

d. Estudos de nervos mistos 

e. Estudos da neurocondução em membros inferiores 

- Motor: Femoral, Ciático, Reflexo Bulbo Cavernoso / Nervo 

pudendo, Fibular, Tibial 

- Sensitivo: Cutâneo femoral lateral, Cutâneo femoral posterior, 

Safeno, Fibular sensitivo superficial, Sural, Plantar medial / 

lateral 
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7. Técnicas Especiais de neurocondução 

a. Neurocondução 

- Estimulação de raízes cervicais 

- Erb´s Point 

- Supraescapular 

- Musculocutâneo 

- Axilar 

- Estimulação de raízes lombo sacral e plexo lombossacro 

 

b. Estudos da condução de nervos cranianos: facial, Trigêmio, 

Acessório 

 

c. Miscelânea e aplicação clínica 

- Latência residual 

- Técnica colisão 

- Período refratário 

 

d. Respostas Tardias e aplicação clínica 

- Onda F 

- Reflexo H 

- Onda A 

 

8. Estudo com agulha eletromiográfica 

a. Preparo para o exame de agulha 

b. A arte do exame de agulha 

c. Exame ao repouso e esforço 

d. Potenciais elétricos no músculo 

 

9. EMG quantitativa 

 

10.Testes sensitivos quantitativos; QST 

 
11.A consulta médica eletrodiagnóstica: abordagem e relatório 

 
12.Pitfalls e Pearls no exame eletrodiagnóstico 
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C. Aplicação Clínica 

 

13.Patologias do neurônio motor 

a. Anatomia e fisiopatologia da lesão medular 

b. Patologias neurológicas específicas 

c. Hereditárias 

d. Adquiridas 

e. Traumáticas / tóxicas 

f. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 

 

14.Neuropatias nervos cranianos 

a. Nervo trigêmeo 

b. Nervo facial 

c. Nervo vago 

d. Nervo laríngeo e frênico 

e. Nervo acessório espinhal 

f. Nervo hipoglosso 

g. Pitfalls 

h. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 

 

15.Radiculopatias 

a. Anatomia espinhal e fisiopatologia lesões radiculares 

b. Radiculopatias cervical/ torácica/ lombosacra 

c. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 

 

16.Plexopatia Braquial e mononeuropatias proximais 

a. Anatomia e morfologia 

b. Características e fisiopatologia lesões de plexo braquial 

c. Plexopatias regionais e lesões nervosas 

d. Diagnóstico diferencial 

e. Patologias específicas do plexo braquial 

f. PBO 

g. Amiotrofia braquial 

h. Desfiladeiro torácico 

i. Plexopatia actínica 
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j. Outras 

k. Pitfalls 

l. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 

 

17.Plexopatia lombossacral e mononeuropatias proximais 

a. Anatomia e fisiopatologia 

b. Plexopatia regional e lesões de nervo 

c. Plexopatias lombo sacra 

d. Avulsão 

e. Amiotrofia plexo 

f. Plexopatia neoplásica 

g. Traumática 

h. Mononeuropatia progressiva idiopática 

i. “Pears and pitfalls” 

j. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 

 

18.Neuropatias periféricas - Abordagem 

a. Classificação das neuropatias baseada nos padrões 

eletrofisiológicos 

b. Pitfalls 

 

19.Neuropatias hereditárias 

a. Neuropatias Charcot Marie Tooth e correlatas 

b. Neuropatias sensitivas e autonômicas 

c. Polineuropatia amilóide familiar 

d. Desordens do metabolismo lipídico hereditário 

e. Ataxias 

f. Miscelâneas 

g. Paraplegia espastica hereditaria 

h. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 

 

20.Neuropatias adquiridas 

a. Polineuropatias imunomediadas 

b. Guillain Barré 

c. Sarcoidose 
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d. Perineurite idiopática 

e. Síndrome de Isaac 

f. Outras 

 

21.Neuropatias infecciosas 

a. Hansen 

b. Lyme 

c. Difteria 

d. HIV 

e. Citomegalovírus 

f. Epstein Barr 

g. Varicella zoster 

h. Hepatite 

 

22.Neuropatias associadas com doenças endócrinas 

a. Diabetes mellitus 

b. Hipoglicemia 

c. Acromegalia 

d. Hipotireoidismo 

 

23.Neuropatias associadas com doenças sistêmicas 

a. Neuropatia uremica 

b. Doenças gastrointestinais 

c. Doenças hepáticas 

d. Doenças pulmonar crônica obstrutiva 

e. Gota 

f. Polineuropatia do doente crítico 

 

24.Neuropatias associadas com doenças tumorais 

a. Neuropatias tóxicas 

- Quimioterapia 

- Intoxicação por metal pesado 

b. Neuropatias associadas com deficiências nutricionais 

- Polineuropatia idiopática crônica 

c. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 
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25.Neuropatias periféricas focais 

a. Membros Superiores 

 Nervo mediano 

- Anatomia e lesão ao nível do braço 

- Lesão ao nível do antebraço 

- Fraturas luxação 

- Ligamento Struthers 

- Lacertus fibrosus (aponeurose bicipital) 

- Síndrome do pronador redondo 

- Síndrome do interósseo anterior (sd Kiloh-Nevin) 

- Síndrome do túnel do carpo 

- Anastomose de Martin Gruber 

- Ramo recorrente nervo mediano 

- Ramo palmar cutâneo nervo mediano 

- Ramos digitais 

 

 Nervo ulnar 

- Anatomia e lesão ao nível do braço 

- Lesão ao nível do braço distal e região supracondilar 

- Região do cotovelo 

- Região do punho 

- Canal de Guyon 

- Nervo cutâneo dorsal ulnar 

- Diagnóstico diferencial 

 

 Nervo radial 

- Anatomia 

- Ramos neurais cutâneos 

- Variações anatômicas 

- Neuropatia focal radial ao nível do braço 

- Síndrome do túnel radial 

- Síndrome do supinador (arcada de Frohse) 

- Nervo interósseo posterior 

- Nervo radial sensitivo 

 



8 
 

b. Membros Inferiores 

 Nervo fibular 

- Fibular comum 

- Nervo cutâneo lateral da panturrilha 

- Nervo fibular superficial 

- Nervo fibular profundo 

 

 Nervo tibial 

- Região do tornozelo 

- Plantar medial e lateral 

- Nervos calcâneos 

 

 Nervo sural 

 Pitfalls 

 Variação anatômica 

 Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos 

 

26.Patologias da junção neuromuscular 

a. Anatomia e fisiologia 

b. Patologia 

c. Desordens junção neuromuscular adquirida 

d. Patologias pré-sinápticas 

e. Patologias pós-sinápticas 

f. Síndromes miastênicas congênitas 

g. Drogas e toxinas 

h. Outras patologias relacionadas 

i. Pitfalls 

j. Correlação Clínica X Eletrofisiológica = Casos Clínicos  

 

 

27.Miopatias 

a. Introdução 

b. Correlação eletrofisiológica 

 

28.Miopatias hereditárias 
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a. Miopatias hereditárias - introdução 

b. Distrofia muscular 

c. Distrofia Duchenne 

d. Becker 

e. Cinturas 

f. Distrofia muscular congênita 

g. Distrofias muscular regional 

h. Facioescapuloumeral 

i. Escápulo peroneal 

j. Oculofaringeal 

k. Miopatia inclusion body 

l. Distrofia miotônica- introdução 

m. Miotonia não distrófica e channelopathies 

n. Miopatias congênitas 

o. Central core 

p. Nemaline 

q. Desordens metabólicas do músculo 

r. Metabolismo glicogênio 

s. Metabolismo lipídico 

t. Mitocondrial 

 

29.Miopatias Adquiridas 

a. Miopatia inflamatória 

b. Polimiosite 

c. Dermatomiosite 

d. Miosite associada com infecção 

e. Viral 

f. Bacteriana 

 

30.Estudo eletromiográfico para identificação e classificação de tremores 

 

31.Avaliação eletrodiagnóstica em crianças 

 
32.Avaliação nas unidades críticas 

33. Avaliação no Pós Covid 


