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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO 

 
O presente Termo de Consentimento tem o objetivo de informar ao paciente e/ou responsável, 

quanto aos principais aspectos (benefícios, riscos de reações adversas, reversíveis ou 

irreversíveis) relacionados aos procedimentos de Eletroencefalograma em Sono ao qual será 

submetido, complementando as informações prestadas pelo seu médico e pela equipe de 

profissionais e prestadores de serviços do Hospital São José de Criciúma, SC.  

 

Ressalta ainda que, caso paciente seja criança, adolescentes menores de 18 anos, portadores 

de doenças físicas ou mentais que comprometam o entendimento, pessoas inconscientes ou 

severamente debilitadas, a responsabilidade de autorização será do familiar responsável pai e 

mãe ou responsável legal. 
 
 

Dados do Paciente 
Nome do Paciente: Data de Nascimento:  ___/___/___ 

Nome da Mãe: 

Endereço: 

CPF:  
 

Identificação do Responsável  
(No caso de pacientes menores de idade, incapacitado do discernimento ou que, conforme a evolução do quadro clínico, vier a ficar incapacitado). 

Nome do Responsável: 

Endereço: 

CPF: 

 

DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

O eletroencefalograma em sono é um exame realizado há várias décadas e em vários países 
pelo mundo de forma rotineira. O mesmo tem sua segurança demonstrada em vários trabalhos 
científicos. O Neozine, a prometazina e o hidroxizine são utilizados por via oral e eliminados do 
organismo em algumas horas após seu uso. 
 

INTERCORRÊNCIAS POSSÍVEIS DO PROCEDIMENTO 
 
Sonolência; Tonturas; Boca seca; Alterações do humor; Formigamento.  
Mais raramente pode ocorrer reação alérgica ou discinesias (movimentos involuntários).  
 
Eu, ___________________________________________________________ (paciente ou 
responsável legal), li as informações acima e declaro estar ciente dos possíveis efeitos 
colaterais do uso da medicação.  
Tive oportunidade de tirar minhas dúvidas sobre o exame.  
Assim, autorizo o uso do medicamento para a realização do exame.  
 
Nome do Paciente e/ou Responsável: _____________________________________________ 
 
Nome/Assinatura do médico: ____________________________________________________  
CRM: _______________  
(Se documento não assinado digitalmente) 
 

 
Criciúma, _____ de _________________de _________ 
 


