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1. Mensagem da Presidente

Fresca, cativante, integrante e motivadora. Foi assim que a pensámos, que a
sentimos e que a concretizámos. Um veiculo de comunicação da APECE, com
a proximidade, empenho e qualidade que imprimimos em cada projeto.
Estamos gratos a todos pelo seu desenvolvimento, pelo feedback, pela
participação e pelo incentivo, para que continuemos a levar a cada um de
vós as atividades, reflexões e os desafios do cuidar em estomaterapia.

Cientes de que o sucesso reside na participação e empenho de cada um,
temos, para os próximos 4 anos, o desafio de estarmos conectados com
todos os intervenientes neste processo global de cuidar do outro.

As tecnologias de informação digitais são atualmente um contributo que
permite que a APECE esteja mais perto, mais presente e mais interativa, do
que nunca. Queremos pensar global e agir local. Levar mais longe os
desafios, as necessidades e a competência dos enfermeiros de
estomaterapia e construir, para a nossa realidade, ferramentas, consensos,
orientações para a prática, fundamentais como garante de boas praticas no
cuidado à pessoa com ostomia.

Contamos com a participação de todos através do email,
associacao@estomaterapia-apece.pt

Cláudia Rocha Silva 
(Presidente APECE)

Caros associados,

Estamos de Parabéns!!

Permitam-me a ousadia de iniciar estas
notas com a congratulação do sucesso, da
edição online, do nº 1 na Newsletter APECE,
# Juntos pela estomaterapia.
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Em Fevereiro deste ano, em assembleia geral, foi
eleita a lista para o mandato 2021-2025, a Lista A,
presidida pela enfermeira Cláudia Silva.

Para o presente mandato os órgãos sociais apresentam o seu plano de ação
cujos valores são:

A APECE, tem como missão “a representação dos enfermeiros que prestam
cuidados em Estomaterapia, com vista à promoção e à defesa dos seus
interesses, tomando, para o efeito, todas as iniciativas e desenvolvendo todas
as atividades que se mostrem necessárias ou úteis, desde que não contrariem
a lei, ou o disposto nos presentes estatutos”.

Desenvolvimento profissional - De todos os enfermeiros que prestam cuidados
em Estomaterapia, com o compromisso da realização de atividades de
investigação, formativas e editoriais, de acordo com a evidência científica,
normas e valores éticos, com o objetivo de facilitar o conhecimento e o
desenvolvimento de competências em Estomaterapia.

Representação - De todos os enfermeiros que prestam cuidados em
Estomaterapia, junto de pessoas, parceiros e instituições com o objetivo de
valorizar o cuidado em Estomaterapia, promovendo a sua representatividade
social e profissional.

Sustentabilidade - Fundamentada na responsabilização inerente ao
desenvolvimento de atividades de visibilidade e credibilidade da APECE junto de
pares, organização e sociedade.

Respeito - Pela pessoa como um todo, no seu papel de pessoa com ostomia, pelo
enfermeiro de Estomaterapia e pelo cidadão. Compromisso com a melhoria
contínua dos cuidados prestados em Estomaterapia.

2. Mandato 2021-2025
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• Contribuir para o desenvolvimento de estudos e investigação em
Estomaterapia ao nível nacional e internacional.

• Desenvolver parcerias com pessoas singulares e coletivas e instituições na
criação de redes de recursos para a investigação.

Eixo 1

• Contribuir para o desenvolvimento profissional dos enfermeiros de
cuidados em Estomaterapia, com a realização de atividades de educativas e
formativas nos diferentes contextos e em diferentes níveis de diferenciação
(base, avançada e académica) no percurso de aquisição de competências
em Estomaterapia.

Eixo 2

• Contribuir para a dignificação e valorização do exercício profissional em
Estomaterapia, através de publicações/comunicações em eventos, meios
de comunicação e redes sociais.

Eixo 3

• Garantir estratégias de sustentabilidade interna e externa da associação
contribuindo para a sua visibilidade nacional e internacional na promoção
da enfermagem em Estomaterapia.

Eixo 4

3. Reunião Comitê Educacional do WCET
Realizou-se no dia 27 de Maio a primeira reunião do Comitê Educacional do
WCET (World Council of Enterostomal Therapists) que contou com a
participação da APECE, como membro efetivo.

4 eixos estratégicos

Plano de Ação
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4. Ciclos de Webinares APECE

A APECE, de acordo com o definido no eixo 2
do seu plano de ação, realizou o Webinar -
Convexidade: solução ou problema. Tendo
como destinatários sócios da APECE, com
atividade em consulta de Estomaterapia,
contou com uma elevada adesão, o que
levou à realização de 2 edições.

28 de Abril 

11 de Maio 

Tendo como objetivo, partilhar
conhecimento baseado em
evidência científica e refletir sobre
os consensos internacionais, os
Webinares foram estruturados de
forma a elencar de forma simples e
estruturada, as fases do processo de
tomada de decisão clinica na
introdução da convexidade nos
dispositivos de ostomia.

A utilização das ferramentas digitais
de forma a potenciar a
interatividade, permitiu uma
participação efetiva dos formandos,
fomentando a discussão e a
partilha.

Convexidade: solução ou problema
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Questões

Apresentação

Resumo do webinar????

Apresentação??

Interatividade??Resultados  das respostas

Webinar em imagens

A interatividade foi uma das
características mais destacadas como
facilitadora para a sedimentação dos
conteúdos.

A reflexão conjunta permitiu a todos a
transformação e transposição do
conhecimento para a prática clínica.

As formadoras
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Avaliação dos Webinares

“A abordagem e sistematização 
destes conteúdos pela APECE é 

muito importante para a 
criação de linhas orientadoras 

para a prática da 
Estomaterapia em Portugal“

Elaboração de linhas de consenso em Estomaterapia

Questionário de avaliação

A elaboração de linhas orientadoras em Estomaterapia,
nomeadamente a apropriação de linguagem comum foi
uma das conclusões dos Webinares. Neste caso concreto
sobre “convexidade”, os participantes sentiram que os
termos não são utilizados por todos da mesma forma.
Para tal é imprescindível a participação dos enfermeiros
de Cuidados em Estomaterapia na criação de consensos.

Desta forma, foi solicitado a autorização aos participantes
nos webinares para futuros contactos, para o
desenvolvimento deste projeto.

Pedido de autorização

Resultados do Questionário

4 4,5 5

Conteúdos

Estrutura

Utilidade

Partilha

Novos conhecimentos
A avaliação dos webinares
foi realizada através de
questionário on-line e foi
extremamente positiva:

“Webinar centrado na 
prática clinica e baseado 
em resultados obtidos e 

reconhecidos 
internacionalmente”

“Tema muito pertinente, 
objetivo, dinâmico e 

interativo”

Feedback dos
participantes

“Excelente, gostei muito do conteúdo e da forma de apresentação, simples e eficaz”

A APECE assume o compromisso de dar resposta às sugestões de temas dos
participantes nos Webinares, mantendo o foco na resposta ás necessidades
sentidas.
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5. Ontologia de Enfermagem
No passado dia 18 de março, foi divulgada a Ontologia de
Enfermagem, desenvolvida pela Escola Superior de
Enfermagem do Porto (ESEP), depois de estabelecida uma
parceria com a Ordem dos Enfermeiros (OE). Ao
disponibilizar no seu site esta Ontologia, a OE pretende
abrir uma nova perspetiva para documentar os cuidados
de enfermagem. Para Abel Paiva (2021), a ontologia é uma
descrição dos conceitos centrais da disciplina de
enfermagem, bem como dos seus relacionamentos, de
acordo com o modelo de referência conceptual da
enfermagem e com a melhor evidência científica
disponível.

A ontologia pretende, então, representar os
conceitos centrais da disciplina de
enfermagem para cada tipo de cliente
(indivíduo, mãe/pai, cuidador, família ou
comunidade) em quatro grandes conjuntos
de domínios:

Natália Ferreira
Enfermeira, Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim/Vila do Conde

No que diz respeito aos cuidados de enfermagem prestados à pessoa com ostomia, a

documentação dos cuidados está introduzida no domínio dos processos corporais,

onde estão integrados os dados a avaliar, os diagnósticos e as intervenções de

enfermagem, sob cada tipologia de estoma. Esta nova organização da documentação

implicará certamente a necessidade de investigar mais a ação desenvolvida pelos

enfermeiros da Estomaterapia.

No futuro, a OE prevê ainda a integração da ontologia nos sistemas de informação

em enfermagem, de forma a possibilitar a interoperabilidade semântica, dificultada

atualmente pelos diversos sistemas de informação em uso. Esta integração nos

sistemas informáticos, para além de garantir a documentação dos cuidados, permitirá

definir e extrair indicadores de enfermagem mais fiáveis. A obtenção de indicadores

de enfermagem, mais representativos da intervenção dos enfermeiros, contribuirá na

certa para a garantia da qualidade e para a procura da excelência dos cuidados de

enfermagem.

Processos corporais; Processos psicológicos; Ação intencional desenvolvida pela

pessoa e Processos de transição saúde/doença, desenvolvimentais e situacionais. Em

cada domínio estão especificados os dados, cuja avaliação permite a identificação ou

a monitorização da evolução dos diagnósticos de enfermagem, os próprios

diagnósticos e as intervenções de enfermagem.
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6. Artigo de Opinião

Maria Manuel Castro
(Cofundadora da APECE)

Consulta de Estomaterapia-
Hospital S. João

Caros colegas. 
Espero que se encontrem bem. 
Abordar o meu percurso na Estomaterapia resulta numa construção feita de
memórias, umas mais antigas, outras nem tanto.
A uma conclusão posso chegar logo à partida nesta reflexão: a Estomaterapia,
em Portugal, evoluiu muito nestes mais de 25 anos de exercício, e, pela positiva.
No início era assim: cerca de uma dezena de enfermeiras com formação em
Estomaterapia (nenhuma obtida em Portugal) a trabalhar maioritariamente (ou
a quase totalidade) nos principais hospitais do país. As reuniões que aconteciam
entre as enfermeiras de Estomaterapia para partilhar experiências,
conhecimentos e expectativas, eram sempre promovidas pela indústria - desde o
início uma parceira de cuidados/promotora do desenvolvimento da
Estomaterapia em Portugal.
A formação foi continuando a acontecer, fora de portas, e o número de
enfermeiras com interesse, formação e a exercer em Estomaterapia foi
crescendo e como já mencionou a Enfermeira Isabel Morais na Newsletter
anterior, surgiu a necessidade de crescermos como grupo que trabalha para o
mesmo objetivo: a pessoa com ostomia e sua família. E apesar do percurso não
ter sido linear, surge a APECE, da qual tive o privilégio de participar como sócia
fundadora com a consequente divulgação do exercício da Estomaterapia em
Portugal, das diferentes realidades e necessidades dos profissionais. Esta
experiência proporcionou-me um enriquecimento e um crescimento tanto a
nível pessoal como profissional. Ao nível pessoal foi uma atividade que exigiu um
empenho, em paralelo com a vida profissional, numa área até então
desconhecida: colaborar na estruturação e desenvolvimento de uma associação
de profissionais.
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Estes profissionais a exercer na área da Estomaterapia estavam cientes das
competências, dificuldades e necessidades e daí resultarem expectativas
elevadas quanto ao que poderiam esperar da APECE. Ao nível profissional o
contacto com todos os profissionais envolvidos, a partilha de experiências, o
conhecimento obtido, o trabalho em equipa foram de tal modo gratificantes que
ao olhar para o caminho percorrido tenho o sentimento do dever cumprido e a
vontade em continuar a contribuir com a minha experiencia e conhecimento
para o crescimento da Estomaterapia.
A APECE conseguiu dar voz e trazer para a ribalta os cuidados de enfermagem
em Estomaterapia. Uma coisa leva a outra e a necessidade de formação
reconhecida (existiu sempre formação em Estomaterapia, mais ou menos
aprofundada, promovida pelas enfermeiras a exercer a outras enfermeiras que
sentiram necessidade de aprofundar conhecimentos e simultaneamente
interesse e curiosidade por esta área tão específica) surgiu e com a colaboração
de profissionais da prática clínica e do meio académico e com o reconhecimento
do organismo internacional que regula a Estomaterapia - World Council of
Enterostomal Therapists (WCET). A partir daí a divulgação da Estomaterapia
conheceu um crescimento exponencial. Continuamos a crescer, atualmente com
o reconhecimento do exercício da Estomaterapia pela entidade que tutela a
enfermagem, a Ordem dos Enfermeiros (OE), com a atribuição das competências
acrescidas avançada ou diferenciada.
Reitero a afirmação inicial, embora tenha compactado o crescimento da
Estomaterapia baseado na formação, porque não me é possível abranger todas
as fases, aspetos e realidades que envolvem este crescimento e o percurso que
fizemos, de que a Estomaterapia evoluiu muito positivamente ao longo destes
anos.
Estamos numa outra fase de implantação da nossa atividade na realidade
profissional, académica e social.
Muito está a ser feito, muito há ainda a ser feito...
Um bem-haja a todos.

Propriedade 
Associação Portuguesa de 
Enfermeiros de Cuidados  em 
Estomaterapia
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