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Caros associados

Numa realidade atípica como a que vivenciamos desde há 1 ano, a
APECE readaptou-se, inovou, mas manteve o compromisso assumido
com os seus sócios e chegou, à distância, mais perto de todos os
enfermeiros de estomaterapia.

Abrangente, transversal, atual e integrativo o Congresso Nacional de
Estomaterapia APECE 2021, na sua edição online, foi um desafio
atingido com sucesso, graças à participação de todos os que,
diariamente, promovem e dignificam o exercício da enfermagem de
estomaterapia.

Promover a reflexão, a partilha e visibilidade dos cuidados à pessoa
com ostomia é, desde a sua criação em 2005, a missão presente em
todos os projetos da APECE. Estamos e estaremos sempre perto,
sempre focados em fazer mais e melhor pelos enfermeiros, pela
pessoa com ostomia e pelo que nos une - a enfermagem de
estomaterapia.

E assim surge, com orgulho, neste ano de 2021, a newsletter APECE,
criada para dar voz aos enfermeiros com interesse e paixão pela
imagem, pelas palavras, pela partilha de opiniões, noticias,
curiosidades. A Newsletter APECE é um espaço de nós para vós e de
vós para todos nós.

Contamos com a participação de todos através do email:
associação@estomaterapia-apece.pt.

Cláudia Rocha Silva 
(Presidente APECE)

mailto:associação@estomaterapia-apece.pt


Nos dias 19 e 21 de Fevereiro realizou-se o Congresso Nacional de Estomaterapia APECE 2021pela
primeira vez em formato Livestreaming, intitulado: Inovação e desafios em Estomaterapia. Uma
vez mais a comunidade de Estomaterapia esteve fortemente representada, com 585 inscritos, com
elevada participação em direto, ultrapassando 200 pessoas nas sessões on-line. Este formato
permitiu a participação de vários palestrantes Internacionais que se juntaram aos convidados
nacionais e partilharam connosco as suas experiências.

Congresso Nacional de Estomaterapia 

APECE 2021

Uma plataforma interativa e dinâmica que permitiu aos participantes interagirem durante as
conferências e participarem ativamente. Stands virtuais com conteúdos apelativos que motivaram
visitas e exploração dos conteúdos. A vertente lúdica não foi esquecida e os participantes foram
desafiados a explorar a plataforma e alcançar as 9 medalhas possíveis. Esta marca foi atingida por
vários participantes, e os “chats” em direto registaram também uma elevada adesão.



O congresso teve inicio no dia 19 de Fevereiro com a sessão de abertura, com a Enfermeira Isabel
Morais e uma breve apresentação dos anteriores momentos de partilha de conhecimento, um
flashback 2019/2020. A Mesa 1 proporcionou uma reflexão, sobre de que forma a tecnologia e
os cuidados de enfermagem podem estar alinhados, e o contributo das ferramentas digitais para
incrementar o acesso a cuidados de enfermagem de excelência. Com a pandemia Covid 19, os
sistemas de saúde e os profissionais foram desafiados a reinventar-se na adaptação dos serviços,
mais propriamente nas consultas de Estomaterapia, sendo necessário a reflexão, neste contexto
da atuação enquanto cuidadores e profissionais.

Sessão de abertura

Mesa 1

Mesa 2

Quebras cutâneas

Investigação em 
estomaterapia

Conferência

Sendo a melhoria da qualidade de vida, para uma reabilitação bem sucedida da pessoa com
ostomia, os cuidados em estomaterapia são imprescindíveis num contexto multidisciplinar, em
especial em gestão de estomas de eliminação complexos, sem esquecer as característica e
complexidade da parede abdominal (Mesa 2).

A apresentação de projetos de investigação, como o RIO, o impacto psicológico do Covid 19 na
pessoa com ostomia e a APPostomia, proporcionou um momentos partilha e de crescimento da
estomaterapia.



Investigação em 
estomaterapia

Conferência

Mesa 3

Mesa 4  

A abordagem da incontinência fecal, especificamente em doenças inflamatórias e quais as
estratégias possíveis para uma melhoria da continência, assim como o síndrome da bexiga
dolorosa e a utilização do laser como estratégia de tratamento, deram uma perspectiva do
que se faz além fronteiras.

Para terminar, as conferências, estomaterapia centrada como estratégia de gestão e decisão
clínica, apresentada pela presidente da SOBEST, e Education programs guideleins and
publications, promovida pela WCET.

A apresentação de projetos, com a importância e o impacto económico da preservação da
pele peristoma, as Evidências científicas como alicerce da prática clinica e a reabilitação da
fala após laringectomia total, proporcionaram mais momentos de partilha e reflexão.

Os cuidados paliativos e a Estomaterapia foram abordados como um vínculo emergente,
numa parceria de qualidade de vida, bem estar e dignidade (Mesa 3).

Durante o Congresso estiveram ainda disponiveis 4 webinars:
Higiene e proteção da pele peristoma; Gestão de dispositivos
de ostomia de eliminação; Gestão de dispositivos de ostomia
respiratória (cânulas e filtros) e Gestão de dispositivos de
ostomia de alimentação. Estes webinars foram gratuitos para
os sócios da APECE.



À semelhança dos congressos anteriores foram premiados a melhor comunicação livre,
apresentada por Vanessa dos Anjos, intitulada O familiar cuidador da pessoa com ostomia
respiratória: satisfação com o planeamento do regresso a casa e o melhor póster, da
autoria da Ana Monteiro e Pedro Santos, com o título Qualidade de vida após
encerramento de estoma. Parabéns aos vencedores!

Comunicações livres

Poster vencedor

Durante o congresso foi solicitado aos 
participantes que descrevessem o evento numa 

única palavra.

Este foi o resultado final.  



A preocupação dos enfermeiros sobre as melhores práticas baseadas na evidência em
Estomaterapia, levaram a APECE a programar diferentes webinares que possibilitem a
partilha de conhecimentos dos enfermeiros com experiência em Estomaterapia sobre
diferentes temas.

Convexidade: solução ou problema? É o primeiro, de forma gratuita, a realizar-se a 28 de
Abril 2021, com um limite de 20 participantes, destinado a sócios e enfermeiros em
contexto de Consulta de Estomaterapia.

A inscrição poderá ser feita através deste link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CEbIIh3wxUaAJGPMli5fUScP_0rwP
5FDknfTxd5YzHRUNVJSNkY4ODZLMEJIU1dWNzQxWFFRQ09QSC4u

Ciclo de Webinares de 2021
Associação Portuguesa de Enfermeiros 

de Cuidados em Estomaterapia

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CEbIIh3wxUaAJGPMli5fUScP_0rwP5FDknfTxd5YzHRUNVJSNkY4ODZLMEJIU1dWNzQxWFFRQ09QSC4u


Artigo de Opinião
Associação Portuguesa de Enfermeiros 

de Cuidados em Estomaterapia

A escolha da área de formação foi um momento importante de transformação pessoal e
profissional, fazendo com que pudesse ampliar e aprofundar o conhecimento, garantindo-
me autonomia, reconhecimento e satisfação profissional. Uma vez que ter uma base de
formação especializada na área de estomaterapia, nos anos 90, infelizmente, não era assim
tão comum.

E a viragem também acontece, motivado pela doença de um familiar que necessitou de uma
cirurgia com ostomia, e aqui e com maior consciencialização e motivação, começou a minha
vida profissional quase exclusivamente dedicada à Pessoa com ostomia e família.

As dificuldades existentes na época eram de diversos domínios, tanto para a Pessoa com
ostomia como para os enfermeiros que procuravam conhecimento e formação diferenciada
na área da estomaterapia. Fui fazendo mais formação e começavam os meus desafios
porque sentia que era necessário fazer algo, iniciar um percurso, mas sozinha seria penoso e
impossível. E portanto, o que fazia sentido era unir e criar pontes entre os enfermeiros que
se interessavam e que já exerciam na sua prática clínica com a Pessoa com ostomia de
eliminação e que ansiavam partilhar e aprofundar conhecimento capaz de modificar as
práticas também na ostomia respiratória e de alimentação. E foi quando comecei a procurar
adeptos junto do grupo de enfermeiros de estomaterapia, para que reunidos pudéssemos
desenvolver um novo rumo para estomaterapia. Criar um projeto inovador, formar um
movimento associativo, com uma missão em mente de contribuir para o crescimento da
estomaterapia a nível nacional e internacional e chegar mais próximo a todos os enfermeiros
que exerciam funções nesta área especifica. E foi juntamente com Enfª Maria Manuel Castro
e o Enfº Lino Ramos, aproveito aqui, para deixar o meu agradecimento muito especial e
sincero, aos meus companheiros da linha da frente, juntos iniciamos a formação da
Associação, APECE. Confesso que não tínhamos qualquer experiencia quando tudo começou,
e os receios existiam e a insegurança também. Mas juntamente com o grupo de colegas que
se voluntariam para integrar os primeiros Órgãos Sociais, foi mais fácil, estávamos juntos
com o mesmo empenho, e com a arrojada missão que todas as pessoas com ostomia
tivessem direito de serem cuidadas por enfermeiros com conhecimentos e competências em
estomaterapia.

Isabel Morais 
(Anterior Presidente APECE)

A história na primeira pessoa

Historicamente a minha procura pela
estomaterapia deu-se pelo interesse,
principalmente, na assistência à Pessoa
com ostomia e simultaneamente pensar,
como enfermeira em oncologia, como
poderia fazer a diferença. Tudo isto
coerente, com o que me estava a
acontecer a terminar uma especialidade,
o 1º curso dos estudos superiores
especializados em médico-cirúrgica, e a
frequentar um curso de formação
avançada em estomaterapia, promovido
pelo Centro de Formação do IPO de
Coimbra.
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E assim com muita honra e orgulho tivemos oportunidade de formar um grupo de trabalho,
que foi conquistando enfermeiros para esta área de prática diferenciada, e com
reconhecimento pelas Entidades com responsabilidade Pública. O futuro previa grandes
mudanças, algumas em sentido contrário ao que pretendíamos, e digo-vos que encontramos
algumas pedras no caminho, mas seguramo-nos firmemente e continuámos.

Por outro lado, também crescia o sentimento de uma enorme responsabilidade a cada ano, e
ás vezes com uma mistura de inconformidade porque associação estava a crescer, rodeada de
maior exigência e para além disso o grupo tinha que dar respostas individuais também a nível
profissional e familiar, e nem sempre o que era planeado foi passível de ser concretizado,
mesmo com toda a dedicação.

Apesar das dificuldades, conseguimos despertar interesse por parte dos enfermeiros para
esta área, produzir documentos e ajudar a desenvolver ferramentas para sustentar o
crescimento com qualidade do exercício na estomaterapia.

E quando pensava que os desafios estavam para terminar acompanhando o términus do
mandato, eis que chega uma pandemia e com as contingências por ela impostas, o congresso
Nacional de estomaterapia de 2021, teve que se realizar de forma diferente em live
streaming. “E agora? Como vamos fazer?” Não foi nada fácil, acreditem, mas graças à união e
interajuda do grupo de trabalho foi possível ultrapassar mais este obstáculo e com sucesso.

Aproveito a oportunidade para deixar aqui expressa a minha gratidão para todos que
estiveram comigo ao longo deste período de 16 anos, não só aos colegas que integraram os
Orgãos Sociais, mas também aos associados e aos que acreditam no nosso trabalho que para
além de fazerem parte da história da associação, considero que fazem da minha história de
vida.

MEU MUITO OBRIGADO


