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"A esperança é um empréstimo que se pede à felicidade."
Joseph Joubert
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NOTA DE AUTOR
Era uma tarde de Outono, daquelas em que o céu torna tudo alaranjado e calmo.
O som da “campainha de chamada” alertou-me. O teu filho estava a ter uma
convulsão. Quando cheguei acompanhei-vos. Ensinei-te a observar e esperei
contigo. Felizmente pouco tempo. Para ti, demais!
- Porquê a mim? Porquê ao meu filho? Perguntaste tu angustiada. O teu olhar
confuso e triste, cansado. Desde que tinhas chegado ao hospital ainda não
tinhas dormido uma noite que fosse. Esse “peso” já se fazia notar.
Puxei uma cadeira, convidei-te a sentar. Ficámos ali a conversar sobre o
diagnóstico provável que te deram a conhecer nessa manhã. Ficámos ali a
conversar sobre Epilepsia.
Tentei partilhar o que a minha experiencia permite. Disse-te que há 2 semanas
atrás uma outra mãe tinha feito justamente as mesmas questões. Tinha passado
por uma angústia semelhante à tua.
Lembrei-te que apesar de parecer rara, esta doença surgia com mais frequência
do que se imagina. E sim, em meninos tão ou mais novos que o teu.
Procurei preparar-te para esse futuro próximo. Para os exames necessários em
busca de uma causa que nem sempre se encontra. Para os ajustes de medicação
sem certezas imediatas da sua eficácia. Para os momentos semelhantes que
poderiam acontecer em casa.
Ouvi os teus receios, os teus medos. Senti a tua sensação de impotência, a tua
revolta. Tens razão! Tens razão mãe do menino com epilepsia. Quando algo
aconteceu vieste até nós em busca de ajuda, não em busca de uma doença
crónica que implica convulsões. Não foi esta a solução que pretendias. Eu sei!
- Então não fazemos nada? Ficamos a olhar? É isso? Estavas visivelmente
aborrecida, indignada com a possibilidade de não poderes parar uma convulsão
e ficares apenas a assistir.
Sabes? Aquilo a que chamaste “fazer nada” é tudo. Fazemos tudo!
Não há ninguém que ame mais o teu filho que tu mesma. É essa capacidade de
amar incondicionalmente o teu menino que te irá ajudar a encontrar estratégias
que possam guiar-vos num futuro melhor. Serão uma equipa, vencerão o que o
tempo vos trouxer. Farás sempre tudo, serás sempre a sua mãe e o sorriso do
teu filho vai lembrar-te o laço que vos une.
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Eu sei que naquela tarde não consegui chegar ao teu coração. Apesar do meu
esforço tu terminaste a nossa partilha a lembrar-me que o filho que tinha
epilepsia não era o meu, era o teu.
E eu respeitei o teu términus. Deixei clara a minha disponibilidade para estar
contigo e saí da enfermaria onde ficaste sozinha a chorar.
Como calculas o meu turno terminou e eu voltei ao meu quotidiano pessoal. Na
minha mente trouxe a nossa conversa e um incómodo pelo teu sofrimento.
Nesse dia e nos que se seguiram pensei em como te poderia ajudar. A ti e a todas
as famílias de meninos que se deparam com o diagnóstico de epilepsia.
Dessa reflexão nasceu o projeto Testemunhos: O impacto do diagnóstico
epilepsia.
Espero que vos seja útil enquanto pais que conhecem pela primeira vez esta
doença. Espero ainda que a sua leitura possa promover a esperança e amenizar,
tanto quanto possível, o receio dos momentos vividos no primeiro
internamento. Que sirva de guia, que possa esclarecer duvidas e encaminhar
para quem possa ajudar. Que a sua partilha gere mais partilhas. Que os pais dos
meninos com epilepsia se sintam mais confiantes e parte desta família
inesgotável a que chamamos sociedade.
Enfermeira Vanda Vicente
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INTRODUÇÃO
Epilepsia ou melhor, as epilepsias, são um conjunto heterogéneo de
entidades ou síndromas que têm em comum uma disfunção elétrica transitória,
mas repetida, de um conjunto de células neuronais. As suas causas são
múltiplas, bem como as suas manifestações e prognostico. Tudo o que o cérebro
é capaz de fazer, a nível motor, sensitivo, pode surgir sobre a forma de uma crise
epilética.
Todos estes eventos, pelo seu dramatismo e imprevisto, são assustadores
para os pais, evocam ideias de morte e de perda do filho idealizado e obrigam a
um processo complexo de ajustamento de expectativas.
O diagnóstico correto é muito importante, particularmente nos casos em
que existe um prognóstico grave, com crises frequentes e resistentes à
medicação com declínio cognitivo e comportamental. Felizmente, na maioria
dos casos, cerca de ¾ do total, estamos face a uma criança com uma forma de
epilepsia benigna, que responde à terapêutica e um prognóstico favorável.
Existem ainda situações clinicas em que a criança ou o lactente apresenta um
conjunto de sinais e sintomas assustador para os pais, mas em que felizmente
estão implicadas outras causas não epiléticas.
Apesar dos avanços da imagem (TAC, RM, PET, SPECT) da genética, da
sofisticação dos EEG, vídeo-EEG, a colheita rigorosa e minuciosa da história, o
exame físico cuidadoso e sistematizado, continuam a ser os “pilares” do
diagnóstico.
Por outro lado, apesar dos avanços terapêuticos (novos fármacos, dieta
cetogénica, estimulador do vago, cirurgia da epilepsia, estimulação elétrica
transcraniana), na maioria dos casos é ainda por tentativa e erro que se ajusta a
medicação e infelizmente em muitos casos de epilepsias refratárias, o seu
prognóstico atual continua reservado.
Nos tempos que correm de tão elevadas expectativas face à medicina, as
famílias pesquisam na omnipresente internet toda a informação disponível, mas
ao mesmo tempo tão confusa e contraditória. Os pais procuram no médico uma
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resposta concreta para o problema do seu filho e este responde que é preciso
esperar e que o tempo é fundamental!
Este pequeno livro descreve estes encontros e desencontros de
expectativas e angustias entre famílias em sofrimento e uma equipa médica. É
um trabalho que envolve enfermeiros, médicos, psicólogos, pais, que em
conjunto partilham as suas experiencias. Dirige-se sobretudo a pais, tentando
conciliar uma linguagem rigorosa mas acessível, partindo de testemunhos da
Consulta de Epilepsia Pediátrica do Centro de Desenvolvimento da Criança
Torrado da Silva.
Escrever sobre epilepsia não é fácil, particularmente quando os
destinatários são os pais, familiares e amigos que nos procuram para uma
resposta face a uma criança com epilepsia. Esperamos de alguma forma que este
livro suscite a curiosidade e lance a discussão sobre este tema tão fascinante.
(Dr. José Paulo Monteiro, Set/2013)

8

TESTEMUNHOS

 (…) Bem-vindo à Holanda. 
(Mãe de menina de 3 anos)
Antes da primeira crise a minha vida era muito "normal", de uma mãe de
primeira leva. No meu caso, só aos 4 meses é que a minha filha teve a primeira
convulsão.
A primeira crise ocorreu em casa num domingo depois do almoço. E não a
identifiquei como crise epilética. A segunda crise, mais forte, foi um mês depois
e vivia muito aterrorizada e sem saber o que se passava. Vivi-a como se tivesse
morrido por dentro.
Quando recebi a notícia do diagnóstico de Epilepsia fiquei muito assustada e
cheia de dúvidas. Muita incerteza sobre o futuro. A notícia foi dada de forma
muito "positiva" dentro do quadro de saúde da minha filha. Doença rara e
muito complicada mas não degenerativa.
Achei os exames muito complexos e nada que já tinha visto ou ser possível
para uma bebé tão pequena. Um pouco assustada. Otimista e esperançosa na
eficácia. Apesar de achar tudo muito complexo e difícil de assimilar. A equipa
que seguiu a minha filha era clara e muito cuidadosa quanto a todo o processo
o que ajudou muito.
Hoje sinto que o momento do diagnóstico fez parte de todo o processo e senti o
que deveria sentir no momento. Vivenciei sentimentos de Raiva, dúvida e
tristeza.

É

difícil

até

hoje

lembrar

desses

momentos

mas

a

dor

é apaziguada com o tempo.
Atualmente encaro uma convulsão de uma forma mais consciente e alerta. Já
não é um momento de incerteza nem de dúvida, uma vez que já sei o que fazer
em caso de complicações.
Aos pais que hoje recebem a notícia de que o seu filho tem epilepsia recomendo
muita força, amor e fé. Lembrar que quem sofre mais são os meninos. Eles
devem ter perto uma família forte e otimista. É difícil sim, muito, mas
acreditar nos tratamentos e procurar sempre amenizar todo o processo ajuda
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muito. Como digo sempre. Os pais devem ser para o bem e para o mal
qualquer que seja a circunstância. Amar e cuidar sempre com muita fé.
Existe um texto que li e dá-me força que diz assim:

Bem-vindo à Holanda:

"Ter um bebê é como planear uma fabulosa viagem de férias - para a ITÁLIA!
Você compra imensos guias e faz planos maravilhosos! O Coliseu. O Davi de
Miguel Ângelo. As gôndolas em Veneza. Você pode até aprender algumas frases
em italiano. É tudo muito excitante.
Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia! Você arruma as
malas e embarca. Algumas horas depois você aterra. O comissário de bordo
chega e diz:
- BEM VINDO À HOLANDA!
- Holanda!?! - Diz você. - O que quer dizer com Holanda!?!? Eu escolhi a Itália!
Eu devia ter chegado à Itália. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália!
Mas houve uma mudança de plano vôo. Eles aterraram na Holanda e é lá que
você deve ficar.
A coisa mais importante é que eles não te levaram para um lugar horrível,
desagradável, cheio de sujidade, fome e doença. É apenas um lugar diferente.
Logo, você deve sair e comprar novos guias. Deve aprender uma nova linguagem.
E você irá encontrar todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes.
É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas
após alguns minutos, você pode respirar fundo e olhar ao redor, começar a notar
que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Rembrants e Van Goghs.
Mas, todos os que você conhece estão ocupados indo e vindo da Itália, estão
sempre comentando sobre o tempo maravilhoso que passaram lá. E por toda sua
vida você dirá: - Sim, era onde eu deveria estar. Era tudo o que eu havia
planeado!
E a dor que isso causa nunca, nunca irá embora. Porque a perda desse sonho é
uma perda extremamente significativa.
Porém, se você passar a sua vida toda remoendo o facto de não ter chegado à
Itália, nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a
Holanda. "

(por Emily Perl Knisley, 1987)
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 (…) A todos aqueles que se deparam agora com a notícia de que o
vosso filho tem Epilepsia, (…) é angustiante (…), mas os nossos
filhos vão continuar a ser crianças como as outras. 
(Pai de menino de 3 anos)
Não fazíamos a mais pequena ideia do problema que se avizinhava: o nosso
filho nasceu normalmente, estava-se a desenvolver normalmente, já brincava
com as mãos, estava próximo de conseguir ter equilíbrio sentado. Sempre
estranhámos a fixação do olhar dele, como quem sonha acordado: de tempos a
tempos lá ia ele, fixava o olhar, vagueava durante uns segundos e depois
voltava. Achávamos estranho, mas nunca pensaríamos que seria tão grave
assim.
Um dia durante numa ida às compras, subiu-lhe a febre. Convulsionou,
encolheu-se, e se não olhássemos para ele, não dávamos pelo problema. Foi o
pânico: nem um nem outro sabíamos o que se estava a passar. Felizmente
junto ao Hipermercado existe a Para-Farmácia, para onde fomos
rapidamente. A farmacêutica lá nos explicou que provavelmente seria uma
convulsão induzida pela subida da temperatura, o que é comum naquelas
idades. Ficou por ali, fomos para casa, continuámos a nossa vida normal.
Passada uma semana, voltou a ter o mesmo comportamento. Só que desta vez,
a febre tinha passado há já alguns dias. Fomos para o Centro de Saúde, e
imediatamente enviados para o Hospital.
Quando já estávamos instalados na Urgência Pediátrica, fomos falar com a
médica de serviço. Passados 3 anos, já se torna difícil relembrar o momento ao
certo. Lembro-me de pensar que talvez não fosse nada de grave, que por muito
que fosse uma doença crónica não afetaria assim tanto a nossa vida pessoal e
familiar. Não a nós. Porque esse é o tipo de coisas que acontece sempre aos
outros e nunca a nós. Não, esse é o tipo de caso que se vê nas notícias, de
pessoas que passam a viver dependentes de outras pessoas. Connosco não
seria esse o caso.
Claro que, face aos factos reais da situação, eventualmente acabei por quebrar
a minha ilusão, e por perceber que isto iria mudar a nossa vida por inteiro.
Assim que caímos na realidade de uma situação como esta, a primeira coisa
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que nos perguntamos será sempre: “Porquê eu? Porquê ao meu filho, à minha
família?”. E isso revolta-nos. E revoltar-nos-á até encontrarmos uma resposta
a essa pergunta.
Gostaria de fazer um aparte para louvar a equipa médica do Hospital, que
face a uma situação tão grave e com um casal de pais tão jovem, souberam
escolher as palavras para dar a notícia de forma a não piorar a situação, nem
aligeira-la demasiado.
Depois do diagnóstico estar feito, vieram uma torrente de exames a tudo,
sendo que o que mais me marcou, e essa manhã sim eu nunca vou esquecer, foi
uma manhã depois de ter pernoitado com o ele no internamento, ter vindo
uma equipe de médicos buscá-lo, levaram-no para o Hospital de Dia, ao fundo
do corredor, para fazer uma Punção Lombar. Ainda fui até á porta, mas
estava uma equipa completa de médicos de volta do meu filho, e eu não faria
nada ali. Fui para o quarto, ao fundo do corredor. Sentei-me, impotente a
ouvi-lo chorar lá ao fundo.
Desde o internamento até ao dia de hoje, já experimentámos vários
medicamentos, sendo que alguns produziram mais efeito que outros. Ainda
não conseguimos encontrar um que suprima totalmente as crises epiléticas do
nosso filho. Uma vez por semana continuamos a ser visitados por este
problema, que já encaramos com naturalidade…e alguma esperança.
Sabemos perfeitamente quando vem e vai uma crise. Felizmente, estas
“visitas” só acontecem durante o sono, o que as torna muito menos
prejudiciais, e muitas das vezes impercetíveis para o meu filho.
De forma geral, conseguimos adaptar a nossa rotina diária à do nosso filho, e
não há nada que tenhamos deixado de fazer por causa desta singularidade
dele.
A todos aqueles que se deparam agora com a notícia de que o vosso filho tem
Epilepsia, posso dizer que eu sei que é angustiante receber uma notícia destas,
mas no final de toda a confusão, e internamentos e exames, os nossos filhos
vão continuar a ser crianças como as outras. Isto só muda um pouco as regras
do jogo. São apenas mais alguns cuidados que terão que ter enquanto pais. No
que me toca a mim como pai, grande parte dos dias sinto-me grato por ter
sido “escolhido” para viver uma experiência diferente. Diferente da
experiencia de milhões de pessoas normais com crianças normais, que crescem
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normais. Somos pais diferentes, de crianças diferentes, e é isso que as torna
especiais. Temos responsabilidades, mas também conhecimentos e alegrias
que os outros não têm.

 (…) Fiquei chocada quando me disseram que era Epilepsia (…) 
(Mãe de menina de 6 anos)
A minha filha era uma criança “normal”. Até à data tinha estado apenas uma
vez internada no hospital, aos 18 meses por infeção urinária. Era e é uma
criança muito alegre, gosta de brincar e de pintar.
Aos 3 anos teve a primeira crise. Ocorreu em casa. Eu entrei em pânico, pensei
que fosse uma trombose, um acidente vascular cerebral.
Fiquei chocada quando me disseram que era Epilepsia. Eu só conhecia as
convulsões com febre. Quando me apercebi da realidade, fiquei com medo que
ela pudesse ficar com sequelas maiores.
Depois, ela teve que fazer alguns exames. Um deles foi um pouco doloroso.
Não só para ela, como também para mim. Ela acabou por vomitar e ficou
prostrada, levou um dia até recuperar.
Iniciou os tratamentos e manteve-se em seguimento com a equipa médica.
Atualmente encaro uma convulsão com mais calma, acredito que tudo vai
correr bem.
Hoje, graças a Deus, já com 6 anos, a minha filha não teve mais nenhuma
convulsão. Sinto-me feliz!
O conselho que posso dar aos pais que recebam a notícia de que o vosso filho
tem epilepsia é que não entrem em pânico, pensem positivo, acreditem que
todos os exames e tratamentos são para o bem dos vossos filhos.
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 (…) lembro-me de pensar (…) que ele só me tinha a mim, que o
maior sofrimento era o dele e por isso eu tinha sempre que o ajudar
e proteger. 

(Mãe de jovem de 18 anos)
Quando o meu filho tinha 16 meses teve a 1ª crise de epilepsia. Nessa altura,
ele já estava no infantário desde os 6 meses, a meio tempo. A primeira crise
aconteceu no 1º dia de praia do infantário, pelo que as educadoras associaram
a uma “convulsão dos dentes". Ligaram-me logo e eu tive aquele feeling que
não tinha nada a ver com a dentição, até porque o meu ex-marido tinha crises
destas (os médicos chamavam-lhe ausências) e o meu filho mais velho, com
paralisia cerebral, também já tinha tido alguns episódios do mesmo tipo.
No mesmo dia liguei ao pediatra, que, como viu que eu estava muito nervosa e
ansiosa, viu logo o menino e ligou a um neuropediatra, para averiguar da
possibilidade do Miguel ser visto por ele, no sentido de termos uma avaliação
mais técnica. A partir daí foi um não mais parar de exames, consultas, tentar
todos os médicos de que ouvia falar.
Poucos dias depois, o Dr. viu o meu filho e disse-me que ele tinha epilepsia. O
que eu temia concretizava-se. Todavia, não se sabia para tal. Mandou-me
fazer uma EEG, uma TC, uma RM, mas nada era conclusivo ou mostrava
sinais de qualquer coisa anómala.
Começou a tomar medicação, mas não resultou e continuou a ser seguido pelo
Neuropediatra.
Chegou a ter 20 crises diárias. Esteve internado 1 mês seguido no HDE. Toda a
equipa de neuropediatria o via.
O meu desespero era total, pois não sabia como ajudar o meu filho e via-o tão
pequenino a ter crises tão fortes agarrado a mim… Os filhos esperam ajuda
dos pais e eu nada podia fazer. Tentei tudo o que os médicos propunham: uma
lista interminável de fármacos que não resultaram. O meu filho era uma
cobaia e eu permitia na esperança de o ajudar.
Ouvi falar na dieta cetogénica e fi-la, fui a Londres, fez injeções de ACTH.
Nada se resolveu, até que o Neuropediatra sugeriu uma cirurgia da epilepsia,
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no seguimento de uma RM que mostrava uma displasia. Muito a medo
consenti, pois o meu filho estava a deixar de falar e o médico dizia-me que
havia possibilidades de se parar as crise e se tal acontecesse, o atraso global
do Miguel seria muito menor. Foram 7 horas de operação e não se conseguiu
melhoras.
A partir desse momento, o Miguel nunca mais falou e houve um período em
que perdeu a marcha. Felizmente, voltou a ganhá-la, mas a fala nunca mais!
Por volta dos 7 anos, o médico achou que o meu filho tinha características
autistas, visto que tinha muitos movimentos estereotipados. Fui, então, à
APPDA de Lisboa onde me foi confirmado este diagnóstico.
Estive sempre muito sozinha neste processo, pois o pai dos meus filhos nunca
foi pessoa de ajudar. Contava sempre, como até hoje, com os meus pais.
Quando as crises tiveram início eram essencialmente ao adormecer, acordar
ou durante o sono. Atualmente, o Miguel, apesar de não ter tantas crises como
em criança, tem-nas em qualquer altura do dia, pelo que já partiu várias vezes
a cabeça. É um adolescente de 18 anos, cuja doença de base é a epilepsia, mas
mantém características autistas e tem uma debilidade mental muito
acentuada. É totalmente dependente de um adulto para tudo.
Relativamente ao que senti aquando do diagnóstico, pareceu-me que o mundo
estava a cair em cima do meu filho, que nada é justo e que uma criança não
tinha feito nada de errado para merecer tal destino. Além disso, eu já tinha um
filho com paralisia cerebral e um marido também com crises e que não era
nada bom para mim. Na altura eu tinha 26 anos, mas lembro-me de pensar
logo, agarrada ao meu filho a chorar, que ele só me tinha a mim, que o maior
sofrimento era o dele e por isso eu tinha sempre que o ajudar e proteger. Dar
montes de beijinhos para suprimir um pouco o seu sofrimento. Esta é a mesma
posição que até hoje mantenho.
O meu maior medo? O que será dele e do irmão quando eu já não estiver cá
para olhar por eles…
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 (…) O momento em que nos foi dado o diagnóstico de Epilepsia foi
um desabar de sentimentos (…) 

(Mãe de menina de 6 anos)

A nossa vida com a nossa filha até aos 3anos e meio era igual a tantas outras
famílias. Desejando que ela fosse desenvolvendo e adquirindo as competências
da idade. Estávamos na fase em que já articulava corretamente os
pensamentos sem que existissem quebras na fala ou raciocínio.
A primeira crise foi no quarto dela em Novembro de 2010, tínhamos vindo de
um jantar de amigos e a ela já tinha adormecido pelo caminho. A crise começa
sempre por um ataque de tosse que leva a que vomite. Apercebemo-nos pelo
som do vómito e como o jantar tinha sido com natas pensei sempre que tivesse
sido uma paragem de digestão, levei-a para o banho e aí sim foi quando me
comecei a aperceber que algo não estava bem, pois, não respondia a nenhum
estímulo, olhar fixo nas luzes, muito pálida, lábios roxos e a tentar falar sem
conseguir...parecia que lhe tinha dado um acidente vascular cerebral.
Eu (mãe) apesar de ter conhecimentos de primeiros socorros nem queria
acreditar no que me estava a acontecer. Fiz o telefonema “da praxe” para a
Saúde24 o qual me foi de imediato passado para o CODU. Foi aí que
efetivamente entrei em pânico, pois a menina começou a ter espasmos do lado
esquerdo (membro inferior e superior), isto enquanto tentava ao telefone com
o elemento do CODU fazer todas as manobras para a poder ajudar mas tudo
parecia inútil e a única coisa que me ocorria era pensar: "porquê a mim meu
Deus, e porque me vais levar a menina". O tempo de espera até a ajuda médica
chegar foram os piores minutos das nossas vidas pois temiamos pela vida
dela. Tentei ter muita calma que julgo ter conseguido pois só me deixei ir a
baixo assim que ela ficou entregue nas mãos dos elementos dos INEM. Por
dentro só Deus sabe como estava de rastos, cheia de medo de perder a menina
dos meus olhos, mas por fora tive que manter a calma para poder transmitir
serenidade ao pai e à própria menina. A chegada ao hospital foi um turbilhão
de emoções mas o momento em que nos foi dado o diagnóstico de Epilepsia foi
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um desabar de sentimentos (impotência, frustração, dúvidas muitas dúvidas e
apesar de tudo conforto por não ser nada mais grave). Durante as +/36horas do internamento um dos maiores sentimentos foi a frustração por
vermos outras crianças com convulsões febris a irem para casa e nós sem
percebermos o porquê da marta não poder sair. No dia do internamento nas
urgências foi-lhe logo feito uma TAC ao qual a acompanhei e pude presenciar
muito de perto, dias depois foi- lhe feito o ECG (eletrocefalograma) e cerca de
um mês após a crise teve a primeira consulta no Centro de Desenvolvimento,
tendo ao final de algum tempo ter começado a ser medicada por se repetirem
as crises. Até se acertar com a medicação ainda lhe desencadeou outras crises
até fazer a correta adaptação à medicação.
Hoje, só tem como medicação um xarope e já vai fazer 2 anos agora em
Janeiro de 2014 que não tem crises. Hoje em dia já aceito o problema com
naturalidade e não aceito que a tratem de forma diferente.
Com o avançar do problema e com os conhecimentos adquiridos e por muitos
que se tenham, NUNCA...mas nunca estamos preparados para esta crise ou
para a próxima. Encaro tão mal a última como a primeira crise. Repito:"
NUNCA

mas

NUNCA

estamos

habituados, temos

outro

controle

e

conhecimentos, mas hábito nunca.
Como mãe diria a todos os pais que não entrem em pânico com a noticia, pois
medicados e bem medicados os nossos filhos terão as mesmas expectativas,
normas e comportamentos que as outras crianças. Poderão precisar de outro
tipo de atenção e compreensão mas no fundo iguais a tantos outros.
Um grande beijinho a todos os pais e mães que encontram uns minutinhos do
seu tempo para receberem uma palavra amiga e de conforto de quem vos
entende muito bem, por já ter passado pelo mesmo ou parecido. Espero que
possam encontrar na equipa médica o colo e carinho por nós encontrado.
Aproveito também para deixar aqui o meu muito obrigada ao Dr. por ter
estado sempre do nosso lado, sempre com o seu sorriso terno e amigo nos
lábios, sempre com uma palavra amiga mesmo em todos os momentos mais
difíceis.
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 (…) Vive-se com dificuldade a notícia de que ele tem epilepsia. 
(Mãe de menino com 18 meses)
A minha vida antes do diagnóstico era normal. Uma pessoa preocupa-se
enquanto mãe de um bebé, mas depois do diagnóstico é diferente. Ele era
pequenino e tinha as suas cólicas mas de resto era um bebé “normal”.
A primeira crise ocorreu em casa. Ele tinha 3 meses. Estava ao meu colo, eu
estava a dar-lhe maminha e ele de repente ficou parado. Depois continuei a
amamentar e voltou a fazer a mesma coisa. Ficava muito estático, com o olhar
parado e o corpo completamente parado. Como se estivesse parado no tempo!
Vivi mal este momento porque achei logo que não era normal. A minha mãe
estava comigo, eu chamei-a para ela ver o que o menino estava a fazer.
Tivemos que ir para o Hospital, para as Urgências. Quando chegámos ele
ainda estava a fazer “aquilo”. De 2 em 2 minutos ficava parado. De início
diziam que era uma indisposição, quando os bebés têm dificuldade em arrotar.
Podia ser que devido a essa dificuldade ele fizesse esses momentos parado,
aflito.
Ficou internado no Hospital quase 2 semanas. Eu entrei numa 4ª feira e o
Neuropediatra veio numa 6ª feira. Nessa observação disse-me logo que podia
ser epilepsia. Não pus na minha cabeça que era mesmo epilepsia. Eu já dizia
que era dos dentes, de tudo menos disso.
No internamento o menino foi fazer exames. Fez RMN, analises ao sangue e à
urina, fez até aquela punção lombar em que eu não pude entrar e fiquei cá
fora. Esse foi o que me custou mais porque ouvia-o chorar, ele chorava de um
lado e eu do outro.
Fez um tratamento na veia, mas teve que suspender porque começou a
vomitar. Depois fez comprimidos e fez um xarope que o punha a dormir muito.
Nessa altura ele mantinha as crises, mesmo com a medicação, fazia até a
dormir e tudo. Talvez tenha abrandado um bocadinho, mas acima de tudo
deixava-o muito sonolento. Ele fazia cerca de 30 crises por dia.
Eu ficava muito angustiada, nunca pensei que me estivesse a acontecer a mim
e ao meu bebé. Nós pensamos que só acontece aos outros. Ainda fui ao
computador tentar pesquisar sobre a doença mas depois desisti. Porque eu
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estava mesmo convicta que não era epilepsia. Como também ainda não
haviam certezas. Eu sempre pensei que fosse outra coisa.
Depois regressámos a casa. Eu ainda não acreditava, estava bastante triste, a
perguntar-me porquê a mim??. O regresso a casa é sempre bom, estamos em
nossa casa, estamos sempre melhor. No entanto ele manteve as crises em casa,
isso foi difícil. Levei medicação para fazer. Não foi difícil habituar-me à
medicação e às horas. Pensei que fosse mais complicado, mas não. Adaptei-me
bastante bem a isso. Ele toma bem, tem que ser misturado numa colher de
papinha, porque ele começou a perceber que a seringa tinha remédio e
começou a cuspir, por isso escondo na papa.
Quando ele tinha convulsões eu tinha medo que fizesse na rua, em público. Ele
tinha uma crise e eu pegava nele ao colo e virava-o para mim e disfarçava
assim um bocado, fazia-lhe festinhas. Tinha receio que os outros percebessem.
Eu não queria que as pessoas vissem e fizessem perguntas. Não era esconder,
era evitar as perguntas do tipo “o que é que ele tem?”. Depois, voltava a pô-lo
no carrinho e seguia o que ia fazer, seguia a minha vida.
Regressávamos ao Hospital para as consultas de acompanhamento. O menino
estava sempre a mudar de medicação, no início fazia efeito e depois voltava a
ter crises, era como se não tivesse a tomar nada. Deixava de fazer efeito. Por
fim, decidiram encaminhar para o HSFX para a equipa de cirurgia.
Tivemos novamente que ficar internados. Desta vez ainda foi pior. Nessa
altura já tinha começado a acreditar que era mesmo epilepsia. A minha
presença foi um aspeto positivo, o facto de os pais poderem estar sempre
presentes é benéfico.
Durante o primeiro internamento relembro a força que a equipa de saúde me
deu, considero muito importante nessa fase inicial. A minha família também
esteve ao meu lado, a minha mãe e os meus irmãos. Eu a determinada altura
já não ficava tão angustiada quando ele convulsivava, eu sabia que não podia
fazer nada, acho que acabei por me habituar. Nem sei como é que eu consegui.
Eu sentia-me culpada, eu perguntei várias vezes se tive alguma culpa, alguma
coisa que acorreu durante a gravidez. Porque antes do meu bebé nascer
faleceu o meu pai, nessa altura andei bastante nervosa, e achei que essa
alteração emocional poderia ser a causa da doença dele. Os médicos não me
sabiam dizer a causa da doença, não sabiam dizer-me se ele já tinha nascido
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com a doença e esta manifestar-se somente aos 3 meses ou se apareceu
subitamente nessa altura. Estas incertezas levam à sensação de que podemos
ser culpadas de alguma forma. Este sentimento para sair da nossa cabeça é
complicado. Eu tento distrair-me, não pensar muito nisso.
Hoje, uma convulsão já não me assusta tanto. Assusta um bocadinho, nada
comparado com as primeiras vezes. Desde a cirurgia que ele não tem feito
convulsões (Novembro de 2012). Deus queira que se mantenha assim. Eu
mantenho a medicação.
Depois da cirurgia o desenvolvimento dele melhorou muito. Faz coisas que não
fazia. Agora já consegue andar, bate palminhas, manda beijinhos. Tudo coisas
que ele não fazia.
Eu acho o meu filho bastante inteligente, ele percebe tudo, e tem a noção
quando está a fazer “asneira”. Quando eu estou a falar com as pessoas ele está
a prestar atenção e começa a rir-se. Educo-o da mesma forma que penso faria
se ele não tivesse epilepsia. Se tiver que lhe ralhar eu ralho, e ele ainda “goza
comigo”!!!
Ele é um primeiro filho e vive-se com dificuldade a notícia de que ele tem
epilepsia. Mas eu sempre disse que não queria ter um filho único. Este
diagnóstico não me impede de manter a vontade de voltar a ser mãe. Se a vida
me proporcionar, serei novamente mãe.
A minha relação com o meu filho é muito forte, somos muito unidos. Penso que
o diagnostico em nada alterou essa união. Talvez seja mais forte porque eu sei
entende-lo melhor que ninguém, leio os seus sinais e a sua forma de
comunicar. Mas enquanto mãe-filho somos como todos as outras relações
similares.
Hoje quando as pessoas me encontram na rua ficam espantadas como é que eu
consegui ultrapassar esta situação. Eu nem sei descrever o que passei, ainda
hoje quando recordo me vêm as lágrimas aos olhos. Hoje sei que esses
momentos pertencem ao passado. Preocupo-me e tenho receio que ele volte a
fazer convulsões, acho que vou ter sempre esta preocupação. As palavras do
Dr. não me saiem da cabeça: Ele está estável agora, mas as convulsões podem
vir a regressar!
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Estou a pensar pô-lo na escola, tem sido difícil de me habituar à ideia. Tenho
medo, tenho receio que ele possa bater com a cabeça, ou qualquer coisa assim,
e como estou tão habituada a estar com ele, vai ser complicado.
Os meus familiares mais próximos já se habituaram à doença dele. Ninguém
se priva de sair ou fazer seja o que for com ele. Vamos à praia, fazemos
programas em família, tudo normal.
Se hoje encontrasse um pai que acabou de receber a notícia de que o seu filho
tem epilepsia eu recomendaria muita calma, e muito importante, ter fé e
esperança.

 (…) Não pensem que estão sozinhos porque existem muitos
outros pais na mesma situação. 
(Mãe de menina de 4 anos)
Olá, a minha filha tem epilepsia. Nem sempre foi fácil de suportar.
A nossa vida era “normal”, tal como a de outras famílias. A nossa menina era
divertida, afetuosa e sossegada. A primeira crise ocorreu na escola. Eu nem
queria acreditar! Como sou católica disse: Deus deu-ma mas também ma está
a levar! Parece que tudo acabou, como se o chão me fugisse dos pés. Nem sei
bem explicar. Ao ver uma crise, e por muito que as pessoas dissessem para ter
calma, eu sentia que não me compreendiam porque não era a filha delas. Vivi
este momento como se fosse o fim, como se o mundo fosse acabar.
Tinha muito pouco conhecimento acerca da doença. E tinha sempre muito
receio do que os exames a que ela foi submetida pudessem revelar. Iniciou
tratamento com medicação e até agora tem corrido muito bem. Ela adaptouse muito bem à medicação. Os médicos e enfermeiros têm sido excecionais.
Atualmente ela não tem crises há largos meses.
Ainda me surpreendo da forma como a minha filha recupera das crises.
Embora cada convulsão pareça uma eternidade, apesar de ser só alguns
minutos, quando ela “acorda” fica novamente atenta. Estes episódios não têm
afetado o seu desenvolvimento, ela está cada vez mais inteligente. O meu
desafio é, enquanto mãe, educa-la o melhor que sei. Por isso, apesar do
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diagnóstico, e mesmo amando-a muito, não permito que abuse. Se tiver que
impor limites faço-o, se houver necessidade de um castigo ou de uma palmada
eu dou, se tiver que dizer que não, eu digo. O medo dos adultos apenas faz a
criança sentir-se rejeitada.
Muitas vezes lembro que a epilepsia não é uma doença “contagiosa”. Junto dos
meus familiares incentivo a manter uma vida normal. Tento desmistificar a
doença para proporcionar à minha filha um ambiente familiar saudável.
Ao descobrirmos a Epilepsia aprendemos um modo de vida diferente. Somos
mais calmos, discutimos menos, somos mais pacientes, menos precipitados
nas palavras, acima de tudo para evitar magoar aqueles que amamos.
Atualmente com tudo o que já sabemos, sentimo-nos muito mais confiantes no
futuro da nossa filha. Já não sentimos aquele medo do início do diagnóstico.
Aos pais que recebem hoje a notícia de que o seu filho tem epilepsia só posso
aconselhar calma e coragem. Muita esperança porque afinal não é o fim do
mundo. A vossa criança pode ter um futuro pleno de sucessos e alegrias. Não
pensem que estão sozinhos porque existem muitos outros pais na mesma
situação. O problema é que por vezes têm vergonha de o dizer.
Aprendam a ser felizes e a conviver com a doença, a Vida é um passagem e
passa muito rápido!
 (…) O nome Epilepsia é um pouco assustador... 
(Mãe de menino de 8 anos)
Tudo começou quando o meu filho era pequeno (não me lembro da idade em
concreto) e eu notava que ele fazia um desvio aos olhos, que ao princípio
pensei que fosse um tique, mas reparei que quando ralhava com ele o desvio
acontecia mais. Um certo dia fui á pediatra em Lisboa e falei-lhe nisso e a
resposta dela foi " isso é de ser criança não ligue" mas aquelas palavras não
me deixaram satisfeita.
Entretanto, passado algum tempo, ou talvez 1 ou 2 anos, fui a um pediatra
diferente porque não estava muito satisfeita com a outra e falei-lhe no desvio
dos olhos e ele mostrou-se preocupado, rapidamente propôs ao meu filho
fazerem um "jogo" tinham de soprar para uma folha de papel estando um em
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frente ao outro e a folha tinha de dobrar na parte de cima,ele aceitou e
durante 3 minutos fizeram o "jogo". Após 2 minutos lá aconteceu o desvio e no
final eu disse ao médico que ele tinha feito, o médico disse que tinha sido muito
rápido mas de qualquer forma ia encaminha-lo para o hospital para fazer um
exame.
E assim foi, recebi a carta do hospital para ir á consulta em novembro, então
fomos á consulta. Ao ser observado o médico, depois de algumas perguntas,
fez-lhe o tal "jogo" da folha e o meu filho fez o desvio. O Doutor disse que foi
muito rápido mas que podia ser ausências, que é epilepsia, também nos disse
que se houvesse alguma epilepsia boa seria as ausências, não tinham ataques
apenas tinham aqueles desvios nos olhos que eram quando o cérebro se
"desligava"

mas

só

tínhamos

a

certeza

quando

fizesse

o

exame

electroencefalograma.
O nome epilepsia é um pouco assustador mas não me deixou muito
preocupada porque o meu filho sempre foi uma criança saudável e " normal"
mas o meu marido ficou preocupado, eu tento ser positiva e não me preocupar
demasiado sem ter a certeza. O menino foi fazer o exame e durante o sono
tinha ausências porque a técnica ia-nos dizendo e quando acordou também
fez, eram muito rápidas 3/4 segundos mas estavam lá! Aí havia a certeza e eu
pensei agora temos de arranjar maneira de controlar isto sem grande stress.
Quando fomos á consulta novamente, fomos informados que o menino tinha
de fazer uma medicação que tinha de tomar todos os dias á noite, um
granulado que podia ser dissolvido no sumo ou no iogurte, de início ia ser uma
dose mais baixa 250mg mas passado 1 mês ia passar para 500 mg e que tinha
de fazer este tratamento durante 2 anos, que ao fim desses 2 anos se não
tivesse passado tínhamos de fazer mais 2 anos, o tratamento era um ciclo que
não podia ser quebrado para fazer efeito. E assim foi, todas as noites depois do
jantar ele tomava o medicamento com um iogurte “danoninho” ao qual se
acostumou muito bem, ao fim de 2 meses salvo erro foi fazer novo exame para
ver se a medicação estava a fazer efeito, e sim! Estava a fazer efeito porque
não apresentava ausências. Ele sempre correspondeu bem à medicação e
durante 2 anos foi regularmente às consultas sempre com resultados positivos
e sempre com boas notas, que era um receio que havia era que as ausências
interferissem na escola. O meu filho nunca foi tratado como especial, nem em
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casa nem na escola, por ter uma doença, nunca deixei de ralhar com ele ou pôlo de castigo e muitas vezes nem me lembrava das ausências porque tudo
corria tão bem que para mim ele nunca tinha tido doença nenhuma, parecia
um sonho, até que foi á consulta em que ia começar o desmame da medicação
então começou a reduzir em cada mês menos mg: Março; Abril; Maio; Junho
e em julho deixou de tomar e em novembro ia novamente á consulta para
vermos como tinha corrido, e durante esse período não teve mais sintoma
nenhum!
Na consulta o médico disse que ele estava muito bem e que lhe dava alta, mas
se por acaso viesse a ter algum sintoma para lá voltar, por fim o nosso filho
está curado! (por agora) eu digo isto porque tenho sempre receio que possa vir
a aparecer algum sintoma, mas vamos vivendo um dia de cada vez!
A nossa história acabou bem e tudo sempre correu bem! Quero agradecer a
oportunidade que nos deram de podermos ajudar outras pessoas em situações
idênticas…
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PERGUNTAS FREQUENTES



O que é epilepsia?

A epilepsia é uma doença neurológica crónica que se caracteriza pela
predisposição a uma anómala atividade elétrica cerebral, manifesta por crises
epiléticas e pelas suas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e
sociais inerentes.
(Liga internacional contra a epilepsia, 2005)
 A epilepsia é comum nas crianças?
A epilepsia é uma doença neurológica crónica frequente na criança. Pode ter
início em qualquer idade desde a infância à adolescência, incluindo o bebé
recém-nascido.
Estudos científicos estimam uma incidência de cerca de 1/1000, o que implica
que em Portugal existam entre 70 a 100 000 pessoas com epilepsia. Cerca de 1%
das crianças até aos 14 anos terá, pelo menos, uma crise de origem epilética.
 Como reconhecer as crises epiléticas?
Existem diferentes tipos de crise epilética que têm manifestações variadas
consoante a sua origem no cérebro, ou seja, tudo o que as diferentes áreas do
cérebro podem fazer, pode surgir como manifestação epilética.
As crises epiléticas podem ocorrer enquanto a criança está acordada ou a
dormir.
Entre vários sinais, podemos identificar: revirar dos olhos; perda de consciência
com queda desamparada; movimentos bruscos e involuntários de uma parte ou
de todo o corpo; perda de urina/fezes; mordedura da língua; salivação; olhar
fixo sem resposta à estimulação; movimentos da boca (mastigação) ou da face e
olhos (pestanejo); comportamento desadequado, repetitivo, sem propósito…
 As convulsões são sempre epilepsia?
Nem todas as convulsões são epilepsia.
Um único episódio de convulsão não significa que a criança tenha epilepsia. É
necessária a ocorrência de mais de uma convulsão e/ou a presença de alterações
consistentes no eletroencefalograma (EEG) para o diagnóstico de epilepsia.
As convulsões desencadeadas por um acontecimento agudo como um
traumatismo craniano, uma intoxicação, uma baixa do açúcar do sangue e as
convulsões febris não são consideradas epilepsia.
 As crises epiléticas provocam lesões cerebrais?
As crises epiléticas não causam habitualmente lesão cerebral. No entanto, se
forem muito prolongadas ou muito frequentes podem condicionar algum grau
de sofrimento para o cérebro.
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 A epilepsia é contagiosa?
A epilepsia não é contagiosa e não se transmite a outras crianças ou adultos no
contacto próximo.
 Quais as causas de epilepsia?
As causas de epilepsia são várias. A herança genética, isto é, a transmissão
familiar (de geração em geração na mesma família) de genes que determinam
uma maior predisposição para ter epilepsia, poderá estar implicada em mais de
50% dos casos de epilepsia na infância.
Por vezes a epilepsia pode ser a manifestação de uma lesão cerebral resultante
de uma malformação congénita (in útero) ou de uma lesão adquirida na
sequência de traumatismos cranianos graves, tumores, infeções, hipóxiaisquémia, alterações metabólicas…
Não existe uma só epilepsia, mas sim um conjunto diferente de formas e tipos
de epilepsia. Em alguns casos pode ser uma doença para toda a vida, noutros
casos envolver apenas um período definido, com remissão espontânea.
 Que situações desencadeiam crises?
Na maioria das crises não é possível identificar um fator desencadeante.
A imprevisibilidade das crises é uma das principais características da epilepsia.
Existem, no entanto, algumas situações que podem aumentar o risco da criança
ter uma crise: o esquecimento da toma da medicação antiepilética, a febre ou
doenças intercorrentes, a privação de sono, alguns estímulos luminosos ou
sonoros e, nos adolescentes, o consumo de álcool e drogas.
 Como se diagnostica?
O mais importante para o diagnóstico de epilepsia é a interpretação da descrição
detalhada da crise. O registo das crises em pequenos vídeos no telemóvel pode
ajudar à sua interpretação.
A descrição do episódio poderá ser feita pelo doente, pelos familiares ou por
outras testemunhas.
Por vezes é necessária a realização de exames complementares de diagnóstico.
O EEG é um exame indolor, que regista, no momento, a atividade elétrica do
cérebro, incluindo o registo da atividade durante o sono e a resposta cerebral a
estímulos como a abertura e encerramento dos olhos, a hiperventilação e a
resposta a estímulos luminosos intermitentes. No entanto o EEG pode ser
normal em doentes com epilepsia.
Para o diagnóstico pode também ser necessária a realização de exames
imagiológicos como a tomografia axial computorizada (TAC) ou a ressonância
magnética (RMN). Estes exames podem ajudar a encontrar uma causa da
epilepsia (malformações do sistema nervoso central, tumores, entre outras
causas…)
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Na criança a epilepsia é muitas vezes de causa genética e, nestes casos, é
frequente que estes exames sejam normais.
Em casos especiais,
complementares.

poderão

ainda

ser

necessários

outros

exames

 Como atuar nas crises?
O fundamental é manter a calma. Deite a criança de lado no sítio onde estiver.
Não entre em pânico – o pânico transmite-se a todos e prejudica a criança.
Desaperte-lhe a roupa em torno do pescoço e afaste-a de qualquer objeto que
lhe possa cair em cima.
Observe a crise para depois saber descrevê-la. Olhe para o relógio e registe a
hora em que começou e terminou. A maioria das crises dura apenas alguns
segundos ou minutos. Habitualmente a criança fica sonolenta após a crise e
assustada com a agitação em volta dela. Tranquilize-a falando calmamente.
Nunca deve introduzir os seus dedos ou qualquer outro objeto na boca da
criança; nunca deve tentar contrariar a convulsão usando a força; nunca deve
dar medicação pela boca, água ou comida enquanto a criança não recuperar
completamente.
Quando as crises são muito repetidas ou prolongadas é, por vezes, necessário
utilizar um medicamento em SOS para parar a crise, conforme a recomendação
do seu médico.

 A epilepsia tem de ser tratada?
Não há uma regra fixa e universal para decidir o início do tratamento. São
fatores determinantes na decisão a idade do doente, o tipo de epilepsia, a sua
causa e evolução habitual. Na maior parte dos casos, está recomendado iniciar
um tratamento farmacológico após duas convulsões.
O tratamento é habitualmente prolongado durante, pelo menos, 2 anos. No
entanto, nalguns tipos de epilepsia é necessário manter terapêutica durante
toda a vida.
É importante ter em conta que os medicamentos não curam a epilepsia mas
diminuem a probabilidade de recorrência das crises. O controlo das crises
permite que a criança esteja mais disponível para brincar e aprender e assim
progredir desenvolvendo as suas capacidades.
 Quais os efeitos dos medicamentos?
Os medicamentos antiepiléticos atuam através da interferência na atividade
elétrica dos neurónios (um tipo de células do cérebro). A anormal atividade
elétrica neuronal está na origem da epilepsia.
Como qualquer outro medicamento os antiepiléticos podem causar efeitos
secundários, que variam entre os fármacos. Habitualmente os medicamentos
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são bem tolerados quando se inicia o tratamento com doses baixas, subindo de
forma gradual e lenta.
Os efeitos secundários podem surgir logo no início do tratamento ou mais
tardiamente.
A maioria dos efeitos secundários que surge no início do tratamento e
desaparece à medida que o organismo vai tolerando a medicação.
Os efeitos secundários mais importantes na criança são a sonolência,
dificuldades de concentração, problemas digestivos e manchas na pele.
Os efeitos a longo prazo consistem na diminuição da capacidade de memória e
concentração, gengivas inflamadas, acne, aumento ou perda de peso, queda ou
enfraquecimento do cabelo e crescimento piloso em locais pouco comuns.
Deve sempre informar o médico caso ocorram efeitos secundários.
 Deve-se deixar o tratamento quando as crises param?
Não. A suspensão brusca da medicação pode aumentar a gravidade e a
frequência das crises. A decisão de interromper a medicação deve ser sob
conselho médico e deve ser feita de uma forma gradual e adaptada para cada
criança.
 O que muda na vida do meu filho?
As crianças com epilepsia têm direito a uma vida feliz, igual a qualquer criança.
Deve evitar comportamentos de superproteção e deve estimular a autonomia e
os hábitos de vida saudável. Quando iniciam a sua vida escolar (berçário,
infantário e escolas) é importante fornecer informação adequada sobre epilepsia
aos professores, auxiliares e colegas.
Se necessitar, peça ajuda para tal. A Liga Portuguesa contra Epilepsia e a EPI –
Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Epilepsia desenvolvem ações de
formação dirigidas às escolas.
A prática de desporto (sob supervisão de um adulto) deve ser encorajada. Como
qualquer criança, ao andar de bicicleta, o seu filho deve usar sempre um
capacete.
A exposição a computadores, consolas de jogos e à televisão não desencadeia
crises com a exceção do reduzido grupo de crianças com epilepsia reflexa
fotossensível – neste caso, o seu médico informá-lo-á.

(Dr. Cristina Martins; Dr. Andreia Guerreiro;
Dr. Marta Almeida; Dr. Marta Póvoas,
Outubro de 2013)
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CONTACTOS UTEIS



Linha Saúde 24 – 808 24 24 24



INEM – 112



Liga Portuguesa Contra a Epilepsia e EPI – Associação
portuguesa de familiares, amigos e pessoas com epilepsia
www.epilepsia.pt

•

EPI Porto Avenida da Boavista, nº 1015 6º Andar - Sala 601 4100-128
Porto
T: 226 054 959 epiporto@epilepsia.pt

•

EPI Coimbra Avenida Bissaya Barreto, nº 268 R/c A 3000-075 Coimbra
T: 239 482 865 epicoimbra@epilepsia.pt

•

EPI Lisboa Rua Carlos Mardel, nº 107 - 3º A 1900-120 Lisboa
T: 218 474 798 epilisboa@epilepsia.pt

 Instituto Nacional de Reabilitação
www.inr.pt
Av. Conde de Valbom, 63 - 1069-178 Lisboa
T: 21 792 95 00 – Fax: 21 792 95 96
•

LINHA DIRECTA CIDADÃO/ DEFICIÊNCIA 21 795 95 45
e-mail: inr@inr.msess.pt

 Provedor de Justiça
www.provedor-jus.pt
Rua Pau de Bandeira, 9 1249-088 LISBOA
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T: 213926600/19/21/22 - Fax: 213961243
• Linha Azul: 808200084
• Linhas Criança: 800206656
• Cidadão Idoso: 800203531
• Cidadão com Deficiência: 800208462
provedor@provedor-jus.pt


Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Garcia de
Orta

Av. Prof. Torrado 2801-951 Almada.
T: 21 273 66 61/2 Fax 21 273 66 37
e-mail: seccdc@hgo.min-saude.pt
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