ROTEIRO DE INFORMAÇÃO
Diagnóstico ou
Suspeita de
Epilepsia
Refratária
(Referenciação /
Urgência)

1ª Consulta de
Especialidade
(Neurologia,
Neuropediatria,
Neurocirurgia)

Consulta
Subsequente de
Especialidade

Reunião
Multidisciplinar de
Grupo Epilepsia

Decisão Clínica e
Orientação
Terapêutica

Seguimento

- Avaliação dos
resultados dos
MCDTs
- Referenciação
para consulta de
especialidade
(Neurologia,
Neuropediatria,
Neurocirurgia –
casos pósoperatório)

- História clínica
- Exame neurológico
- Explica as hipóteses
diagnósticas, os
exames necessários e
as opções
terapêuticas
- Prescrição
terapêutica e entrega
guia terapêutico
- Entrega do
calendário para
registo de crises
epiléticas

- Reavaliação clínica
(inclui a consulta de
Psiquiatria /
Psicologia)
- Avaliação e
interpretação dos
resultados dos
MCDTs

- Discussão do caso
clínico
- Avaliação da
necessidade de
realização de MCDTs
mais específicos
- Decisão

-Intervenção cirúrgica
- Terapêutica
combinada
- Tratamento de
suporte

- Consulta do Grupo
Epilepsia
- Consulta de
Neurologia,
Neuropediatria,
Neurocirurgia
- Outras

Será informado(a)
sobre a
possibilidade de
ter epilepsia e a
necessidade de
orientação para
consulta de
especialidade

Será questionado(a)
sobre:
- Crises anteriores
- Estilos de vida
- História familiar.
Se foram solicitados
MCDTs será
informado(a) do
prazo previsto para a
sua realização e
marcada uma
consulta subsequente
para avaliar e
interpretar os
resultados.

Os seus dados clínicos
e MCDTs serão alvo de
discussão por equipa
multidisciplinar:
- Neurologia
- Neurocirurgia
- Neuropediatria
- Neurorradiologia
- Neuropsicologia
- Medicina Nuclear
- Anatomia Patológica
- Psiquiatria /
Psicologia

Ser-lhe-á comunicada
a decisão clínica e
orientação
terapêutica.
A decisão final será
acordada com o
doente e, caso se
justifique, com o
familiar/ cuidador.
Será informado sobre
o(s) tratamento(s)
decidido(s) e
solicitado o seu
consentimento por
escrito, bem como da
possibilidade solicitar
uma segunda opinião

- Será informado
sobre a patologia de
que sofre e a
apresentação do seu
caso na consulta de
Grupo Epilepsia

EM QUALQUER ETAPA DO PROCESSO ASSISTENCIAL ESCLAREÇA TODAS AS SUAS DÚVIDAS

Receberá:
- Seguimento ou
follow-up da sua
doença, em consulta
de especialidade mais
adequada à situação
clínica
- Informação sobre
cuidados pósoperatórios, no caso
de ter sido operado
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Informação ao Utente

Etapas do Processo
Assistencial

PROCESSO ASSISTENCIAL INTEGRADO EPILEPSIA REFRATÁRIA

