
Serviço de Neurologia 
Hospital de Dia Polivalente

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE E FAMÍLIA

CONSULTA DE DOENÇAS 
DESMIELINIZANTES
ESCLEROSE MÚLTIPLA
INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Laboratório (marcação de análises):
 21 434 5607,
sec.patologiaclinica@hff.min-saude.pt

Farmácia de ambulatório: 
214345604 
Farmácia.ambulatorio@hff.min-saude.pt 
Horário de funcionamento: 8H às 17H (dias úteis) 

Em que situações deverei contactar a equipa 
de enfermagem por email?

Poderá contactar a equipa de enfermagem através 
do email equipa.em@hff.min-saude.pt para:

Esclarecer dúvidas sobre a sua medicação 
para a EM ou reportar possíveis reações 
adversas à mesma;

Avisar que realizou análises no HFF (ou 
enviar resultados de análises realizadas fora 
do hospital) no caso de realizar análises 
regulares relacionadas com algum medica-
mento específico e de lhe ter sido dada 
previamente essa indicação.

Não existirá capacidade para responder a 
emails enviados para este contacto fora deste 
âmbito (nomeadamente, sobre assuntos admi-
nistrativos, marcações ou pedidos de receitas/
relatórios).

Estou grávida. Como posso esclarecer dúvidas?

Se engravidar e tiver dúvidas que não foram 
esclarecidas antes, contacte a equipa de 
enfermagem para orientação (por telefone ou 
email).

Vou começar um tratamento que será adminis- 
trado no HDP. Como devo proceder?

O HDP funciona entre as 8H e as 15H30 nos dias 
úteis. O pedido de agendamento do seu 
tratamento será feito pela equipa médica. Será 
contactado para ser informado da data e hora 
do tratamento.

Os tratamentos seguintes serão 
agendados no final de cada 

tratamento.

Se posteriormente necessitar de 
reagendar algum tratamento deverá 
contactar o HDP através do número 

962307175.
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O Que é a Esclerose Múltipla (EM)? 

A EM é uma doença desmielinizante, autoimune, 
crónica do sistema nervoso central. Os seus 
sintomas podem variar ao longo do tempo e de 
pessoa para pessoa, de acordo com as zonas 
afetadas em cada caso, podendo incluir: fadiga, 
dormências ou formigueiros, alterações da 
visão, fraqueza muscular, descoordenação, 
desequilíbrio ou dificuldade na marcha, problemas 
urinários, intestinais e sexuais, dor e problemas 
de memória ou concentração

O que é um surto?

Um episódio agudo que se desenvolve rapida-
mente (em horas ou dias), caraterizado pelo 
surgimento de sintomas neurológicos novos (ou 
ressurgimento de um sintoma prévio), que persiste 
durante pelo menos 24 horas e que aparece na 
ausência de febre ou infeção. Poderá ser neces-
sário tratamento dirigido e, normalmente, a sua 
recuperação (total ou parcial) ocorre em dias ou 
semanas.

Os surtos ocorrem mais frequentemente na forma 
de EM Surto-Remissão, mas poderão surgir 
também, de forma menos comum, nas formas 
progressivas (EM Secundariamente Progressiva 
ou EM Primariamente Progressiva).

Se tiver uma infeção, febre ou elevação da 
temperatura corporal por outro motivo (ex: 
exercício físico, exposição ambiental), poderá 
notar o ressurgimento ou agravamento transitório 
de sintomas que teve previamente. Essa situação 
designa-se pseudo-surto e não corresponde a um 
agravamento real da doença

Como será feito o meu acompanhamento?

Se tiver EM ou outra doença desmielinizante do 
SNC terá acompanhamento regular, em consulta, 
por uma equipa especializada de médicos/as e 
enfermeiros/as. Em algumas situações especifi-
cadas abaixo, haverá o apoio da equipa de enfer- 
magem através de uma linha telefónica, de um 
email ou presencialmente se realizar tratamentos 
no HDP (Hospital de Dia Polivalente).

Tenho sintomas novos ou penso que estou a ter um 
surto. Como devo proceder?

Poderá contactar a equipa de enfermagem através do 
telefone 966492528, disponível durante os dias 
úteis das 8h às 15h. Será aconselhado/a e enca-
minhado/a de acordo com os seus sintomas. Se 
necessário, será agendada uma consulta médica 
urgente para avaliação e orientação do seu 
tratamento. Em caso de sintomas agudos graves 
ou muito incapacitantes, poderá recorrer ao 
serviço de urgência.

Como posso pedir marcação ou alterar consultas 
médicas?

Deverá marcar as suas consultas no Posto de 
Atendimento 6 (PA6, balcão localizado na entrada da 
consulta de Neurologia), com a requisição passada 
pelo seu/sua médico/a no final de cada consulta. 
Se necessitar/pretender remarcar ou cancelar 
consultas deverá contactar o PA6 (presencialmente, 
21 434 8474 ou pa6@hff.min-saude.pt).

Preciso de um relatório médico. o que fazer?

Os pedidos de relatórios médicos deverão ser efe-
tuados no PA6 ou no  Gabinete do Cidadão (loca-
lizado n a  co n s u l ta  e xte r n a  d o  H F F,  2 1  4 3 4 
8 2 4 0 ,  gio@hff.min-saude.pt. No Gabinete do 
Cidadão poderá igualmente pedir acesso a resul-
tados dos seus exames prévios.

Como devo obter receitas da medicação para a 
minha doença?

As receitas são passadas e renovadas nas consultas 
médicas. Se, por algum motivo, não tiver receitas 
suficientes entre consultas, poderá fazer o pedido da 
medicação específica para a sua doença no PA6 
(presencialmente, 21 434 8474 ou pa6@hff.min-
-saude.pt). A emissão da receita será feita logo 
que possível, no prazo de aproximadamente duas 
semanas. Faça o pedido com a antecedência 
necessária.

Estou à espera de uma ressonância magnética ou 
de outro exame. Como posso obter informação 
sobre a marcação dos mesmos?

Poderá obter estas informações no PA6, na 
Imagiologia (21 434 82 81) ou no Gabinete do 
Cidadão.

Perquntas Frequentes


