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PREPARO PARA ELETROENCEFALOGRAFIA – 
VIGÍLIA E SONO ESPONTÂNEO

Nome
Data do Exame / / Horário : h

ORIENTAÇÕES

Dia anterior ao exame:
1) Lavar a cabeça com sabão de côco (passar o sabão no couro cabeludo a
esfregar  com  as  pontas  dos  dedos  por  05  vezes).  Não  usar  shampoo,
condicionador, cremes ou qualquer tipo de produto.

No dia do exame:
1)  Lavar  a  cabeça  com água e sabão de côco (passar  o  sabão no couro
cabeludo  e  esfregar  com  as  pontas  dos  dedos  por  05  vezes).  Não  usar
sampoo, condicionador, cremes ou qualquer tipo de produto.
2) Apresentar-se com a cabeça limpa e sem piolhos ou lêndeas.
3) Não é necessário comparecer com os cabelos secos (não usar secador ou
prancha).
4) Trazer toalha de rosto.
5) Trazer anotado todos os medicamentos em uso.
6) Estar bem alimentado.
7) Se a criança for menor de 5 anos, dormir apenas 03 horas durante à noite.
8) Adultos e crianças maiores de 5 anos, ficar a noite anterior ao exame sem
dormir.

- O paciente que estiver com tosse, febre, pediculose (piolho), seborréia, etc.,
não poderá realizar o exame.
- O exame só será remarcado se apresentar atestado médico.
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