Guia de
Acolhimento
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O Centro de Referência de Epilepsia Refratária centra
a sua ação na assistência diferenciada aos utentes
com esta patologia, utilizando os recursos humanos
e técnicos disponíveis e mais atualizados, garantindo
a acessibilidade, eficácia, segurança e excelência dos
cuidados prestados obedecendo aos mais elevados
padrões éticos e científicos.
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Equipa
Temos uma equipa constituída por Médico(a) (Neurofisiologia, Neurocirurgia, Medicina Nuclear, Neurorradiologia, Neurologia, Psiquiatria),
Psicólogo(a), Técnico(a) de Diagnóstico e Terapêutica, Enfermeiros,
Nutricionistas, Assistentes Sociais, Assistentes Técnicos e Assistentes
Operacionais.

Carteira de Serviços
•

Consulta de Especialidade
(Neurologia, Neuropediatria, Neurocirurgia);

•

Realização de exames, TAC, Ressonância Magnética,
Unidade de Monitorização video-EEG;

•

Tratamentos de cirurgia, neurorradiologia, psicologia, nutrição;

•

Discussão em equipa multidisciplinar
de acordo com a situação clínica;

•

Monitorização da decisão, do tratamento
e seguimento dos doentes avaliados;

•

Atividade assistencial integrada com investigação clínica
e formação pré e pós-graduada.
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Informações
Consulta Externa
Na primeira consulta, não é necessária nenhuma preparação especial e
pode alimentar-se normalmente. Deve vir acompanhado.
Na consulta o médico irá analisar os estudos que já efetuou e dar-lhe-á as
informações todas de que dispõe relativamente ao seu caso e, ao mesmo
tempo, fará o exame clínico que achar conveniente. Pedir-lhe-á os exames
complementares que ainda não tenha feito e que se mostrem indispensáveis, bem como consultas de outras especialidades, que sejam fundamentais para avaliação do seu estado clínico.
No final da consulta ser-lhe-á de novo explicada a doença de que é provavelmente portador e os tipos de tratamento adequados. Como apoio à
informação transmitida na consulta, ser-lhe-á entregue o folheto informativo, “Informações Úteis Epilepsia”.
Em qualquer altura pode requerer a obtenção de uma segunda opinião.
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Gerais
Internamento

Caso a sua doença necessite de intervenção cirúrgica, o internamento é
efetuado no Serviço de Neurocirurgia.
Poderá ainda ter necessidade de internamento no Serviço de Neurologia,
Unidade de Monitorização, e no caso de criança/adolescente, no Serviço
de Pediatria.

5

Localização
e Contactos

Consulta de Neurologia
Local: Centro de Ambulatório – Pavilhão K6
Telefone direto: +351 225 512 192
Consulta de Neurocirurgia
Local: Centro de Ambulatório – Pavilhão K3
Telefone direto: +351 225 512 192
Unidade de Monitorização de Epilepsia
Local: Piso 2 - Ala Central do hospital
Consulta de Pediatria
Local: Centro de Ambulatório – Pavilhão K7
Telefone direto: +351 225 512 153 / +351 225 512 150
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INTERNAMENTO:
Serviço de Neurologia
Local: Piso 6 - Ala Nascente e Central do hospital
Telefone: +351 225 512 100 Secretariado extensão: 1586
Serviço de Neurocirurgia
Local: Piso 2 – Junto ao Centro de Ambulatório
Telefone direto: +351 225 512 267
Serviço de Pediatria
Local: Edifício próprio
(localizado a nascente do edifício central do hospital)
Telefone: +351 225 512 100 Secretariado extensão: 1152
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Anotações
Categoria

Nome

Contacto

Serviço

Especialidade

(Médico, Enfermeiro, Psicólogo,
Assistente Social, Nutricionista,…)

Este Guia de Acolhimento do Centro de Referência de Epilepsia Refratária
encontra-se disponível no site www.chusj.pt, no separador “A nossa saúde”
e não dispensa a leitura do Guia de Acolhimento do CHUSJ (solicite-o no serviço
ou consulte-o no site www.chusj.pt, separador “Utentes e visitas”).
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