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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Porque o sono REM é por vezes chamado de sono
paradoxal?

Questão 21
Assinale a alternativa incorreta com relação à lavagem das
mãos:

A)

A)

Questão 17

B)
C)
D)
E)

Porque pessoas privadas de sono REM não são
diferentes de controles normais.
Porque bebês têm muito mais sono REM do que os
adultos.
Porque os padrões do EEG não têm relação com o
conteúdo dos sonhos.
Porque o indivíduo se encontra em atonia, enquanto que
o EEG se assemelha àquele da vigília e do estágio 1.
Porque o indivíduo se encontra em atonia enquanto que
o EEG se assemelha ao sono delta.

Questão 18
Reconhece-se estado de sonolência quando ocorre:

A)
B)
C)
D)
E)

atenuação do ritmo alfa e aparecimento de ondas teta.
ondas agudas do vértice, complexo K e ondas delta.
atenuação do ritmo teta e aparecimento de ondas beta.
aparecimento do alfa occipital.
atenuação do ritmo alfa e aparecimento de ondas delta.

Questão 19
A transição da vigília para o sono está associada com quais
tópicos abaixo:

Apresenta por objetivo a eliminação de microrganismos
de todos os tipos das mãos.
Precisa ocorrer antes e após contato direto com
pacientes.
Deve ocorrer mesmo quando irá se usar luvas para a
realização do procedimento.
Precisa ocorrer entre um paciente e outro.
Precisa ocorrer antes e após contato direto em pacientes
com suspeita de bactérias.

B)
C)
D)
E)

Questão 22
Em qual desses pacientes abaixo, deveríamos optar por
gravar vídeo do sono durante realização da Polissonografia
Diagnóstica?

A)

Paciente que relata ter ronco alto, sonolência diurna e
sono agitado.
Paciente usuário de fenobarbital cujo tratamento de
Insônia de manutenção, caracterizada por períodos de
agitação noturna, não está sendo resolutivo.
As alternativas A e B estão são incorretas.
Paciente usuário de droga ilícita com quadro de ronco
alto e sonolência diurna.
Paciente com quadro súbito de Insônia Primária.

B)
C)
D)
E)

Questão 23
I.
II.
III.
IV.

Movimentos lentos dos olhos.
Baixa voltagem e frequências mistas do EEG.
Tônus muscular menor que o da vigília.
Aumento da porcentagem de ritmo alfa.

Em relação à monitorização ventilatória da Polissonografia,
podemos afirmar:

A)

O transdutor de pressão é mais sensível para detecção
tanto de hipopnéias, quanto de apnéias.
O Termístor é mais sensível para detecção de apnéias
que o transdutor de pressão.
É obrigatório uso de sensores para detecção de ronco.
No adulto, a apnéia mista é caracterizada por uma parte
de apnéia central que pode anteceder ou suceder a parte
deapnéia obstrutiva.
Na apnéia central pode existir ausência de esforço
ventilatório ou queda de 50% desse esforço, sem que
haja cessação do mesmo.

B)
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II
Apenas I, II e III
Apenas I, III e IV
Apenas III e IV
Apenas II e III

C)
D)
E)

Questão 20
Quais variáveis abaixo, são importantes para a classificação
das fases do sono:

Questão 24
Quais das seguintes alternativas melhor descrevem o padrão
respiratório observado durante uma apnéia mista?

I.

Eletroencefalograma.

II.

Eletrooculograma.

I.
II.

III.

Eletrocardiograma.

III.

IV.

Eletromiograma do queixo.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I .
Apenas II.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e III.
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IV.

A)
B)
C)
D)
E)

ausência de fluxo aéreo durante o evento.
ausência de fluxo aéreo seguida por recomeço do
fluxo aéreo.
ausência de esforço respiratório seguida pelo
recomeço do esforço respiratório.
persistência do esforço respiratório durante o
evento.
I e III apenas.
I e IV apenas.
II e III apenas.
II e IV apenas.
I e II apenas.
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Questão 25

Questão 29

Classifique o evento respiratório da figura abaixo (Flow_CU =
Cânula Nasal associada ao Transdutor de Pressão):

Qual o conjunto de filtros (baixa e alta frequências) é
recomendado para o registro do eletromiograma de membros
durante a polissonografia?

A)
B)
C)
D)
E)

Baixa 10 e Alta 100 Hz
Baixa 10 e Alta 40 Hz
Baixa 0,3 e Alta 70 Hz
Baixa 0,3 e Alta 40 Hz
Baixa 0,1 e Alta 15 Hz

Questão 30
Você aumentou a pressão do CPAP para 10cmH 2O e as
apneias e hipopneias desapareceram durante o sono NREM.
Pouco tempo depois, o paciente entrou em sono REM. Nesse
momento, existe uma grande chance de você:

A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)

Apneia central.
Apneia obstrutiva.
Cheyne-Stokes.
Hipopneia.
Apneia mista.

Questão 26
Um paciente do gênero masculino, 55 anos, obeso, com
sonolência excessiva e queixa de ronco, veio no laboratório
para fazer um exame de polissonografia. Qual o distúrbio do
sono mais provável a ser investigado, de acordo com as
características do paciente:

A)
B)
C)
D)
E)

Apneia Obstrutiva do Sono.
Insônia.
Narcolepsia.
Movimentos periódicos de pernas.
Parassonia: distúrbio alimentar relacionado ao sono.

Questão 27

C)
D)
E)

Diminuir a pressão porque o paciente tem um
mecanismo respiratório mais eficiente no REM.
Não mudar a pressão, porque não há diferença entre o
NREM e o REM.
Mudar para modalidade BPAP.
Aumentar a pressão devido a redução do tônus muscular
durante o sono REM.
Observar respiração do tipo Cheyne-Stokes.

Questão 31
Quantos movimentos de perna devem ser considerados no
mínimo para classificar como PLM (Movimentos Periódicos
de Pernas) ?

A)
B)
C)
D)
E)

Não há um número mínimo de movimentos para
caracterizar uma sequência.
4 movimentos.
5 movimentos.
90 movimentos.
2 movimentos.

Questão 32
A sensibilidade do sinal do EEG é medida em:

A melhor pressão do CPAP, é definida em qual estágio e em
qual posição?

A)
B)
C)
D)
E)

REM e supino.
Delta e supino.
REM e ventral.
Delta e ventral.
Estágio N2 e supino.

Questão 28
Em qual dos casos abaixo, geralmente se inclui mais canais
de EEG (montagem neurológica) para diferenciar epilepsia de
um distúrbio do sono?

A)
B)
C)
D)
E)

Distúrbio Comportamental do Sono REM.
Titulação de PAP (Pressão Aérea Positiva).
Teste Múltiplo das Latências do Sono.
Movimentos Periódicos de Pernas.
Todas as anteriores.
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A)
B)
C)
D)
E)

Microvolts.
Microvolts/centímetros.
Centímetros.
KOhms.
Kg.

Questão 33
A pressão de titulação do Aparelho de Pressão Positiva
(CPAP/BPAP) para tratamento dos pacientes com Apneia
Obstrutiva do Sono deve ser ajustada na presença de:

A)
B)
C)
D)
E)

Ronco.
Apneia Obstrutiva, Apneia Mista e Hipopneia Obstrutiva.
Despertar associado ao esforço respiratório (RERA).
Todas as anteriores estão corretas.
Nenhuma das alternativas está correta.
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Questão 34

Questão 39

Uma parassonia do sono de ondas lentas (NREM), ocorre
principalmente em qual período do registro?

Quando o equipamento de pressão aérea positiva de dois
níveis é utilizado, o ajuste de EPAP deve ser capaz de:

A)

No final do registro.

B)

Na transição da vigília para o sono.

C)

No primeiro terço da noite.

D)

Ocorre ao despertar pela manhã.

E)

No meio do registro.

A)

Abrir a via aérea.

B)

Eliminar as apneias centrais.

C)

Manter normal a saturação de oxigênio.

D)

Promover baixo vazamento pela máscara.

E)

Todas as alternativas anteriores estão corretas.

Questão 35

Questão 40

Em adultos normais, a assistolia durante o sono é observada
quando as pausas duram mais que:

De acordo com as diretrizes da Academia Americana de
Medicina do Sono, a pressão aérea positiva ótima para

A)

3 segundos.

B)

6 segundos.

C)

9 segundos.

D)

13 segundos.

E)

Nenhum limite superior foi estabelecido

tratamento, é estabelecida quando:

A)

o paciente não apresenta mais ronco.

B)

o registro inclui sono REM em decúbito dorsal.

C)

a pressão atingida é de 20 cm H2O.

D)

a pressão é capaz de acordar o paciente com queixa de
estar muito alta

E)

a pressão atingida é de 25 cm H2O.

Questão 36
Qual dos seguintes itens está entre os requisitos mínimos
para marcar uma apneia em adultos?

A)

Tem que terminar com um despertar.

B)

Queda do pico do sinal no termistor >90% durando mais
de 10 segundos.

C)

Queda do pico do sinal no transdutor de pressão nasal
>90% durando mais de 10 segundos.

Questão 41

D)

Dessaturação da oxi-hemoglobina >3%

Qualquer evento respiratório em adultos, deve apresentar:

E)

Queda no fluxo aéreo durando pelo menos 2 ciclos
respiratórios.

A)

Esforço respiratório durante toda a duração do evento.

B)

Duração de, no mínimo, 10 segundos.

C)

Despertar associado.

D)

Queda de 3% da saturação da oxihemoglobina.

E)

Queda de 4% da saturação da oxihemoglobina.

Questão 37
A definição de latência para início do sono, de acordo com o
manual padrão da Academia Americana de Medicina do
Sono, é o tempo decorrido entre o início do registro (boa
noite) até:

A)

O início de um movimento ocular lento.

Questão 42

B)

A redução do tônus muscular.

O estágio N2 poderá ser finalizado quando:

C)

A primeira de 3 épocas consecutivas de estágio N1.

D)

A primeira época de qualquer estágio do sono que não
seja estágio 0 ou vigília.

E)

A primeira época de qualquer estágio de sono que não
seja o N1.

A)

Houver a ausência de fusos do sono por mais de dois
minutos.

B)

Houver a ausência de complexos k por mais de dois
minutos.

C)

Houver a presença de um despertar seguido por
atividade do EEG com frequências mistas de baixa
amplitude.

D)

Houver a presença de ondas em dente de serra com
duração de mais de três segundos.

E)

Houver a presença de RERA.

Questão 38
Um dos registros do Teste Múltiplo das Latências do Sono
(TMLS) começou as 10:00 horas. Que horário deve ser
finalizado este registro, assumindo que o indivíduo não entrou
em sono?

A)

10:15 horas.

B)

10:20 horas.

C)

10:30 horas.

D)

10:40 horas.

E)

12:00 horas.
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Questão 43

Questão 46

A recomendação para registro do EMG do queixo, em
adultos, durante a polissonografia é:

O melhor sensor para detectar apneias é:

A)

Cânula oronasal.

B)

Cânula nasal.

A)

Colocação de dois eletrodos, independentemente da
posição.

C)

Termistor oronasal.

D)

Pletismografia por indutância respiratória.

B)

Colocação de dois eletrodos, posicionados da seguinte
forma: Eletrodo 1 – na linha média, colocado 1 cm acima
da borda inferior da mandíbula; Eletrodo 2 – colocado 2
cm abaixo da borda inferior da mandíbula.

E)

Curva de capnografia (PCO2).

C)

D)

E)

Questão 47
No estágio N1 do sono NREM, observa-se:

Colocação de dois eletrodos, posicionados da seguinte
forma: Eletrodo 1 – na linha média, colocado 1 cm acima
da borda inferior da mandíbula e 2 cm a esquerda da
linha média; Eletrodo 2 – colocado 1 cm acima da borda
inferior da mandíbula e 2 cm a direita da linha média.
Colocação de três eletrodos, posicionados da seguinte
forma: Eletrodo 1 – na linha média, colocado 1 cm acima
da borda inferior da mandíbula; Eletrodo 2 – colocado 1
cm abaixo da borda inferior da mandíbula e 1 cm a direita
da linha média; Eletrodo 3 – colocado 1 cm abaixo da
borda inferior da mandíbula e 1 cm a esquerda da linha
média.
Colocação de três eletrodos, posicionados da seguinte
forma: Eletrodo 1 – na linha média, colocado 1 cm acima
da borda inferior da mandíbula; Eletrodo 2 – colocado 2
cm abaixo da borda inferior da mandíbula e 2 cm a direita
da linha média; Eletrodo 3 – colocado 2 cm abaixo da
borda inferior da mandíbula e 2 cm a esquerda da linha
média.

A)

Movimento rápido dos olhos.

B)

Ondas de baixa amplitude e frequência mista.

C)

Atonia muscular.

D)

Ritmo alfa por mais de 16 segundos.

E)

Ondas sigma.

Questão 48
A frequência das ondas alfas no eletroencefalograma é:

A)

> 13 Hz

B)

8 – 13 Hz

C)

0,2 – 2 Hz

D)

0,5 – 4 Hz

E)

4 – 7,9 Hz

Questão 44

Questão 49

Qual o conjunto de filtros (baixa e alta frequências), é
recomendado para o registro das derivações de EEG e EOG
durante a polissonografia?

O estagiamento dos despertares é feito quando?

A)

Durante o sono NREM, é necessário a presença de
aumento do tônus do eletromiograma de queixo
concomitante a alteração do eletroencefalograma.

A)
B)
C)
D)
E)

B)

Após 10 segundos de sono, observa-se aumento da
frequência das ondas do eletrocardiograma.

C)

Após 5 segundos de sono, observa-se aumento da
frequência das ondas do eletroencefalograma.

D)

Após 10 segundos de sono, observa-se aumento da
frequência das ondas do eletroencefalograma.

E)

A marcação do despertar depende da marcação dos
estágios de sono.

0,5 e 35 Hz
0,3 e 35 Hz
0,3 e 70 Hz
0,5 e 70 Hz
3,0 e 70 Hz

Questão 45
Na titulação de pressão positiva contínua em vias aéreas
(CPAP) em adultos:

Questão 50

A)

Aguarda-se 5 minutos de registro antes de realizar
qualquer mudança nas pressões.

B)

Recomenda-se aumentar 1 ponto na pressão se houver
2 apneias obstrutivas.

C)

Quanto ao estagiamento do sono em crianças, pode-se
afirmar:

A)

Lactentes menores de 2 meses apresentam sono
NREM, sono REM e sono transicional.

Aguarda-se 10 minutos de sono para decidir se é
necessário modificar as pressões.

B)

Lactentes menores de 6 meses apresentam sono
NREM, sono REM e sono transicional.

D)

Recomenda-se aumentar 1 ponto na pressão se houver
2 hipopneias.

C)

Lactentes entre 2 meses e 1 ano apresentam sono
NREM, sono REM e sono transicional.

E)

Recomenda-se aumentar 1 ponto na pressão se houver
2 apneias centrais.

D)

Os três elementos neurofisiológicos (EEG, EOG, EMG)
são suficientes para estagiar o sono.

E)

Desde o nascimento, os lactentes apresentam sono N1,
N2, N3 e sono REM.
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