
Contrato de prestação de serviços – exame de Polissonografia

CONTRATANTE:..................................................................................................................................................................brasileiro, 

residente e domiciliado na Rua ..................................................................................., em.........................................................,  

inscrito no CPF/MF sob o nº ...........................................................e portador do RG nº........................................................

CONTRATADA: Instituto de Neurofisiologia Clínica, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Ramiro Barcelos 910/204, nesta Capital, com CGC n.° 90091349/0001-79, neste ato representada 
por seu diretor.

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXAME DE POLISSONOGRAFIA,  
o qual dar-se-á consoante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:
1. O Contratante submeter-se-á ao exame de Polissonografia no dia  ......./......../........., o qual será 
realizado pela Contratada. Para tanto, o Contratante declara estar ciente de que o exame é feito  
nas seguintes condições:

1.1 que o paciente deverá chegar ao SONOLAB, às.........horas, estando já alimentado e trazendo  
consigo vestimenta adequada para dormir; 

1.2 que o exame é feito através da fixação de vários eletrodos no corpo do paciente, por meio de   
esparadrapo do tipo ‘micropore’.- e embora este material seja antialérgico, há possibilidade de   
eventuais reações alérgicas na pele;

1.3 que após a colocação dos eletrodos de modo a possibilitar seja monitorado seu sono, o paciente  
será acomodado em uma sala de exame individual, para dormir, ciente de que se trata de    
ambiente simples, com uma cama simples e sem confortos típicos de rede de hotelaria;

1.4 que o “kit banho” e o “café-da-manhã” só serão fornecidos gratuitamente a pacientes particulares;

1.5 que o serviço não disponibiliza alimentação;

1.6 que o serviço não disponibiliza equipamento de som;

1.7 que não lhe serão fornecidos medicamentos indutores do sono ou qualquer outro tipo de   
medicamento e, acaso o paciente esteja habituado a tomar medicação regularmente, 
deverá trazê-la consigo;

1.8 que na ocasião da realização do exame, a Contratada não disponibilizará nenhum médico para  
o acompanhamento do mesmo, mas, tão-somente um técnico do serviço, treinado para esse fim,   
que ficará à disposição por toda a noite;

Por favor imprima e complete este documento e leve consigo no dia do exame.



1.9 que em vista das circunstâncias inerentes à condição de exame, diferentes da habitualidade do 
paciente, tais como a cama, o travesseiro, o ambiente, a presença de eletrodos afixados no corpo,   
ruído interno ou externo, entre outras, a noite de sono será diversa da habitualidade e pode até   
não haver período de sono suficiente para uma boa análise.

1.10 que a duração do exame tem uma média de 8 horas, e será encerrado ou por vontade do   
paciente ou no início da manhã, quando será despertado pelo técnico;

1.11 que o resultado do exame será fornecido no prazo de até sete (07) dias,  diretamente ao   
paciente, ou ainda à terceira pessoa, devidamente autorizada pelo paciente a retirar o exame.     

1.12 que o exame de polissonografia tem indicações precisas, e a requisição do mesmo não é   
responsabilidade do serviço. Portanto, para que o resultado do exame seja efetivo, recomenda-se   
consultar médico especialista;

1.13 que o serviço de polissonografia não pertence ao hospital e, acaso surja qualquer 
necessidade de atendimento médico emergencial, o custo de tal atendimento não está 
incluído no valor contratado. 

TERCEIRA – DA ELEIÇÃO DE FORO E AJUSTES FINAIS:

3. As partes contratantes, após terem tido conhecimento prévio do texto deste instrumento e    
compreendido seu sentido e alcance, têm entre si justo e contratado, o presente CONTRATO   
PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXAME DE POLISSONOGRAFIA, consoante as  
cláusulas descritas e caracterizadas neste contrato. 

3.1 As partes elegem o Foro Central de Porto Alegre, para dirimir qualquer conflito emergente  
do presente contrato.

3.2 E, por estarem ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de  
igual teor e forma para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Alegre, ..........   de.......................................... de 20......... 

CONTRATADA              CONTRATANTE


