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SEXUALIDADE 

Comunique com o seu parceiro. Pode ajudar a diminuir 

a sua ansiedade e insegurança. 

Existem dispositivos mais pequenos que podem ajudar 

a diminuir o seu desconforto. 

 

VESTUÁRIO 

Evite roupa que faça pressão direta sobre o estoma: 

roupa apertada, cintos, elásticos. 

O cinto elástico deve ser ajustável para fixação de  

bolsa para ostomia intestinal/urinária, ser lavável e 

antialérgico.  

 

OUTROS CUIDADOS 

No carro, ajuste o cinto de segurança, caso este se 

sobreponha ao estoma. 

 

VIDA SOCIAL E FAMILIAR 

Evite grandes esforços físicos. 

Não abdique da vida social e familiar. Divirta-se com os 

seus amigos e família. 

Pratique exercício: corrida, bicicleta, natação, dança. 

Evite desportos que impliquem contacto físico violento. 

  

Uma ostomia é uma abertura cirurgicamente 

criada do trato digestivo ou urinário na  

superfície corporal. ( Lyon, C.C. and A.J. Smith, Abdominal 

Stomas And Their Skin Disorders. 2001. 220.) 

 

HIGIENE 

Pode tomar banho com o seu dispositivo de 

ostomia, isso depende de si. 

Opte pela água tépida e tape o filtro com  

autocolante ou proteja com plástico para evitar 

que se descole. 

Não dirija o jato ao estoma, para não o ferir. 

 

ALIMENTAÇÃO 

A dieta deve ser equilibrada em quantidade e 

qualidade! Tenha em atenção que alguns  

alimentos podem aumentar a diarreia (ex.: 

laranja, café, uvas), a produção de gases (ex.: 

nozes, pepino, cebola, bebidas alcoólicas/ 

gaseificadas) e a prisão de ventre (ex.: banana) 

ou obstruir o estoma (ex.: frutas secas,  

sementes, pipocas). 

Mastigue bem e coma com calma. 

A água é fundamental (2 litros no Verão). 

Controle o seu peso. 

RECOMENDAÇÕES 

Deve cuidar do seu estoma apenas com água  

morna e sabão neutro. 

É importante que seque bem a pele antes de colar 

o dispositivo. 

O material deve ser guardado em local seco  

 

COMPARTICIPAÇÕES 

As comparticipações do material variam consoante 

o seu sistema de saúde. Deve-se informar no seu 

Centro de Saúde. 

Necessita de receita médica e recibo para ser 

reembolsado. Na compra de acessórios, deve 

constar na receita “acessórios para ostomia”. 

Em alternativa à farmácia, pode encomendar o 

material diretamente às empresas, com entrega 

diretamente ao domicílio. 

 

 

Conte com os  

profissionais de saúde  

para o apoiarem 


