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O Centro Diagnóstico da Clínica Cukiert reúne 
tecnologia, conforto e a melhor qualificação 
profissional. Realiza exames neurológicos 
complementares utilizando equipamentos de última 
geração sob orientação de uma equipe médica 
altamente qualificada.
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ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG)

A eletroneuromiografia (ENMG) é o exame indicado para 
identificação de possíveis lesões no sistema nervoso 
periférico. Esta investigação diagnóstica fornece 
informações que contribuem para definir um protocolo mais 
assertivo de tratamento.

O exame é feito  em duas etapas, sendo que a primeira é o 
teste de neurocondução. Nele, o paciente recebe alguns 
estímulos elétricos feitos com uma corrente elétrica que 
podem ser feitos nos membros superiores ou inferiores, 
dependendo da solicitação médica. 

Depois, o paciente passa para a etapa de exame 
eletroneuromiográfico. Aqui, uma agulha descartável é 
inserida em alguns pontos da fibra muscular do paciente. 
Essa segunda parte do exame serve para aprofundar os 
dados obtidos na primeira etapa, sendo que o paciente pode 
sofrer leves sangramentos e também hematomas por conta 
das agulhas inseridas.

Várias  doenças podem ser detectadas por meio da 
eletroneuromiografia.  Podemos destacar: esclerose lateral 
amiotrófica, poliomielite, atrofia muscular espinhal, 
plexopatia braquial, trauma de nervos periféricos, miastenia 
gravis e distrofias musculares.

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

É um exame que tem como objetivo mensurar e descrever o 
perfil de desempenho cognitivo, avaliando suspeitas de 
alterações cognitivas que podem ser decorrentes de 
desordens neurológicas e de outros transtornos. 

É feito por meio de entrevistas e testes neuropsicológicos 
padronizados, onde o psicólogo pode investigar o 
funcionamento cognitivo e estabelecer as habilidades e as 
dificuldades específicas de uma pessoa para planejamento 
de intervenção terapêutica. 

A avaliação neuropsicológica é indicada quando há 
necessidade de:

REALIZE O SEU 
EXAME CONOSCO

> Ambiente seguro, seguimos todos os protocolos de 
biossegurança para prevenção da Covid-19;

> Neurofisiologistas, neuropsicólogos e equipe técnica 
altamente qualificada, o que permite uma avaliação completa 
e personalizada;

> Precisão no resultado dos exames e disponibilização dos 
laudos em formato digital, proporcionando maior segurança 
e agilidade para pacientes e médicos;

> Os exames podem ser realizados no centro diagnóstico da 
clínica, em ambiente hospitalar ou em domicílio (com 
agendamento prévio) para uma maior comodidade do 
paciente.

> Responder questões sobre as  possibilidades do paciente 
dirigir veículo automotor, cuidar do seu dinheiro, retornar 
ao trabalho ou à escola, viver independentemente, tipo de 
terapia mais indicada etc.

> Detectar uma desordem neurológica (por exemplo: lesões 
por anoxia, quadros de demência, acidente vascular 
cerebral, traumatismo crânio encefálico, transtorno do 
déficit de atenção/ hiperatividade-TDAH  etc.);

> Estabelecer diagnóstico diferencial entre uma síndrome 
psicológica e uma síndrome neurológica;

> Monitorar a recuperação cognitiva ou evolução de uma 
desordem neurológica;

> Avaliar o funcionamento cognitivo de uma pessoa afim de 
propor um trabalho de reabilitação ou o desenvolvimento de 
estratégias para lidar com as dificuldades vividas por ela;

> Orientar os familiares do paciente sobre a melhor forma 
de ajudá-lo;

CLÍNICA CUKIERT

EXAMES EM
AMBIENTE HOSPITALAR

A Clínica Cukiert também realiza o eletroencefalograma, o 
vídeo eletroencefalograma, a monitorização neurológica 
contínua na UTI e a investigação não invasiva (vídeo-EEG) e 
invasiva (estéreoeletroencefalografia e eletrodos subdurais), 
prévias a cirurgia de epilepsia, em ambiente hospitalar.

NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA

ELETROENCEFALOGRAMA

O eletroencefalograma é um exame feito com o objetivo de 
medir a atividade elétrica que está acontecendo no cérebro 
do paciente, permitindo e auxiliando o diagnóstico de 
condições neurológicas diversas.  

VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA (VEEG)

No caso de registro por vídeo eletroencefalograma (VEEG), 
além das medições da atividade elétrica no cérebro do 
paciente, há também o registro por vídeo, onde pode-se 
registrar as características clínicas da crise epiléptica.

Esse exame é bastante útil no diagnóstico em  crianças, já 
que muitas ainda não conseguem descrever exatamente o 
que sentem. O vídeo permite que o médico consiga 
visualizar por conta própria os sintomas.

O exame é não invasivo e engloba a colocação de eletrodos 
na cabeça do paciente. No ambiente da clínica, ele pode 
durar cerca de 12 horas, já que quanto mais tempo o 
paciente passa conectado aos eletrodos, mais dados são 
capturados pelo computador, permitindo um diagnóstico 
mais preciso e completo.

EEGQ QUANTITATIVO (MAPEAMENTO CEREBRAL)

O eletroencefalograma quantitativo (EEG) é um exame que 
visa medir a atividade elétrica do cérebro, fazendo um 
mapeamento das ondas, permitindo o diagnóstico de  
anormalidades neurológicas que possam acometer o 
paciente e afetar a sua saúde.

Essa atividade elétrica é medida por meio de eletrodos 
que são colocados no couro cabeludo do paciente. O 
indivíduo, então, fica conectado à máquina de 
eletroencefalograma, por determinado tempo, até que se 
tenham dados suficientes para que o médico possa ter um 
diagnóstico confirmado ou excluído.

No caso do EEG quantitativo com mapeamento cerebral, 
além das medições da atividade elétrica do cérebro, o 
médico também recebe um mapa da atividade cerebral do 
paciente, que permite  avaliar de forma mais clara quais 
áreas do cérebro possuem mais atividade ou estão 
apresentando uma atividade elétrica mais atenuada, o que 
pode ou não ser sinal de que algo não vai bem com o 
paciente. No eletroencefalograma quantitativo, esses 
dados também são traduzidos em números, que permitem 
um diagnóstico mais claro e assertivo.

AGENDE O SEU EXAME
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