
 

 

Congresso Nacional de Estomaterapia 2019 

 

O Congresso Nacional de Estomaterapia decorreu nos dias 22 e 23 de Fevereiro de 

2019 na Costa de Caparica, tendo recebido a Acreditação da Ordem dos Enfermeiros 

e contado com 321 participantes. Foram abordadas temáticas na área da pediatria, 

como ser criança com um estoma, consensos nacionais e acompanhamento na 

comunidade. Também foram abordadas outras temáticas como complicações pouco 

frequentes, sexualidade e comunicação, desenvolvimento pessoal e profissional, 

envelhecimento ativo e grupos psicoeducativos em estomaterapia. O testemunho de 

pessoas ostomizadas e pais de uma criança com estoma permitiu uma reflexão 

relativa ao regresso a casa, aos apoios na comunidade e à articulação entre os vários 

recursos. A presença da Ordem dos Enfermeiros na pessoa do Sr. Enf.º Luís Barreira 

Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros e da Sr.ª Enf.ª Ana Fonseca Presidente 

do Conselho de Enfermagem, permitiu uma reflexão sobre o desenvolvimento e 

aplicação do Regulamento da Competência Acrescida Diferenciada e Avançada em 

Estomaterapia. 

Foram realizados Workshops relativos ao treino de autocuidado de pessoas com 

ostomias respiratórias, em ostomias pediátricas, fitball e comunicação em sexologia. 

Na forma de Speed Meeting foram exploradas temáticas muito concretas, 

contemplando a marcação do estoma, Modelo Plissit de abordagem na sexualidade, 

classificação de lesões cutânea perístoma, estomas irregulares, nefrostomias 

percutâneas e limpeza e manutenção de próteses funatórias, entre outras. 

De mencionar a forte presença da indústria, com a promoção de materiais de ostomia 

e a divulgação de investigação. Registou-se a presença das empresas Convatec, 

Coloplast, SPCare/Welland, BBraun, Atos Medical e Medicinália-Cormédica/Hollister. 

A qualidade dos trabalhos apresentados e da investigação realizada ficou patente 

através da atribuição dos prémios e menção honrosa na categoria de comunicação 

livre, tendo contado com o patrocínio da empresa SPCare/Welland. Foi também 

entregue o Prémio Augusta Pinheiro de Boas Práticas em Investigação, patrocinado 

pela empresa BBraun, tendo premiado a investigação realizada no âmbito das práticas 

de enfermagem com a pessoa com ostomia de eliminação intestinal em contexto 

hospitalar. 



 

 

Foi anunciado o Congresso Nacional de Estomaterapia 2020 que se irá realizar na 

Figueira da Foz. É com muito agrado que esperamos reunir, mais uma vez, a 

comunidade de enfermeiros de estomaterapia. 

 

 


