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introdução
Este guia foi elaborado para o ajudar, a si e à sua 
família, a perceber a cirurgia que vai realizar, bem 
como para o esclarecer acerca de alguns conceitos 
e dúvidas relacionados com a mesma, como por 
exemplo: “O que é uma ostomia?”; “Para que ser- 
ve?”; “Como cuidar do seu estoma?”; etc.

Entendemos que tem medos, dúvidas, preocupa- 
ções e necessidades. Como tal, os conteúdos 
presentes neste guia pretendem ser de carácter 
geral e de fácil compreensão.

É provável que o seu estado de espírito não lhe 
permita ver o futuro com clareza, mas já outras 
pessoas passaram pela mesma situação e com 
ajuda profissional ultrapassaram o pesadelo inicial. 

Hoje estão bem adaptadas e vivem o dia-a-dia com 
naturalidade.

Vamos tentar clarificar os tipos de cirurgia das quais 
pode resultar uma ostomia, o que esperar do pós- 
-operatório, como cuidar do estoma, os materiais 
existentes no mercado, etc.

Esperamos que este guia seja uma ajuda preciosa 
para complementar toda a informação fornecida 
nas consultas e seja um companheiro indispensável 
de apoio em qualquer fase da sua recuperação.

Como responsáveis pela consulta de estomatera-
pia, queremos relembrá-lo que vamos estar sempre 
consigo desde o pré-operatório até à alta, acompa- 
nhando o seu internamento e a sua evolução após 
a alta hospitalar, através de consultas periódicas.



o nosso sistema 
digestivo
Como sabe, o tubo digestivo é um órgão comprido, 
de forma tubular, oco, que começa na boca e termi- 
na no ânus. As suas funções consistem na digestão 
e absorção dos nutrientes, bem como no arma-
zenamento e eliminação dos detritos fecais (fezes).

Quando comemos, os alimentos passam pela 
boca, onde se inicia a digestão através da mastiga- 
ção, depois descem pelo esófago até ao estômago, 
onde são parcialmente digeridos e absorvidos 
parte dos nutrientes e alguns líquidos. Os alimentos 
parcialmente digeridos chegam ao intestino delga- 
do, onde são absorvidos mais nutrientes terminan- 
do aqui a digestão. 

Os resíduos alimentares que não foram absorvidos 
e empurrados pelos movimentos intestinais (peris- 
taltismo) chegam ao intestino grosso, passando a 
chamar-se fezes. No intestino grosso são absorvi-
dos a água e os sais minerais, as fezes endurecem 
e fermentam, dando origem aos gases. Uma vez 
formadas, as fezes descem até ao recto onde são 
armazenadas até serem eliminadas pelo ânus. 
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o que lhe 
vai acontecer?
É natural que se sinta preocupado com a sua inte- 
gridade física. Para enfrentar esta situação vai 
necessitar de vontade para vencer e enfrentar a 
mudança, com o apoio familiar e dos profissionais 
de saúde que o estão a acompanhar.

O seu cirurgião vai realizar-lhe uma cirurgia da qual 
vai surgir um orifício na parede abdominal que tem 
o nome de ostomia. À porção de intestino que fica 
visível no abdómen dá-se o nome de estoma. 

A ostomia pode ser temporária ou definitiva. 

Através do estoma as fezes saem espontaneamente, 
sem controlo, pelo que precisará de um dispositivo 
(saco) para a sua recolha. 

Entender o porquê de necessitar de uma ostomia e 
saber o que a intervenção cirúrgica envolve pode 
ajudá-lo a aceitar melhor este acontecimento ines- 
perado.

A cirurgia a que vai ser submetido vai salvar-lhe a 
vida e pode ser realizada por várias razões, sendo 
as mais frequentes:
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* Perfuração do intestino como consequência de 
um acidente ou traumatismo;

* Diverticulite, que é a inflamação de umas “bolsas” 
na parede do intestino que podem causar 
perfuração;

* Massas benignas ou malignas (tumores) que 
podem causar oclusão (bloqueio) dentro do cólon. 



o internamento no 
hospital
» exames complementares de diagnóstico
Provavelmente antes de ser internado vai realizar 
vários exames. No entanto, alguns desses exames 
podem ser realizados já no internamento, tal como 
o raio-x, electrocardiograma e análises ao sangue, 
entre outros.

» antes da cirurgia, poderá ser necessário uma 
preparação cólica:
Consiste na limpeza e esvaziamento do intestino. 
Para isso podem ser necessários medicamentos, 
enemas (clisteres) ou a ingestão de líquidos espe- 
cíficos para essa finalidade. 

localização do estoma
Antes da cirurgia vai ser determinada a melhor 
localização para o seu estoma, tendo em conta a 
sua estrutura corporal, cicatrizes, pregas e linhas 
da cintura. É importante que este fique bem posi- 
cionado, para o visualizar e cuidar sem dificuldade. 

O estoma pode ficar à direita ou à esquerda do 
abdómen, dependendo da porção do intestino que 
vai ser exteriorizada. Quando a porção exteriorizada 
é o ileon (parte final do intestino delgado), geral-
mente o estoma fica localizado à direita no quadrante 
inferior do abdómen e chama-se ileostomia; quando 
é o cólon (intestino grosso), chama-se colostomia e 
o estoma pode ficar no quadrante inferior esquerdo 
do abdómen (cólon sigmoide ou cólon descendente) 
ou nos quadrantes superiores (cólon transverso).
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após a cirurgia 

Quando acordar da anestesia poderá ter vários 
tubos a saírem do seu corpo. Isso é perfeitamente 
normal. Esses tubos não são mais que:

* Catéter venoso (periférico ou central) por onde 
são administrados soros e medicamentos;

* Sonda naso-gástrica inserida no nariz até ao 
estômago, para manter o estômago vazio, preve-
nindo náuseas e vómitos;

* Algália para sair a urina;

* Drenos na região abdominal ou perianal que 
permitem a drenagem de líquidos da cavidade 
abdominal, promovendo a cicatrização;

* Catéter epidural (nas costas) por onde se 
administra medicação para controlar a dor e para 
que se sinta melhor;

* Saco de colostomia ou ileostomia no abdómen.

Alguns destes tubos podem até não existir, os que 
existirem vão sendo retirados gradualmente nos 
dias seguintes à cirurgia, ou logo no dia seguinte.
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Nos primeiros dias de pós-operatório é normal 
sentir dor, cansaço e fraqueza uma vez que foi 
submetido a uma grande cirurgia. Todo esse 
desconforto vai ser ultrapassado progressivamente 
com a ajuda dos enfermeiros e médicos bem como 
dos seus familiares.

Como já referimos, quando regressar à enfermaria, 
a seguir à cirurgia vai ter a presença de um saco 
sobre o estoma. Esse saco vai ser trocado pelos 
enfermeiros no 1º ou 2º dia do pós-operatório, para 
observar o estoma, a pele em redor e as caracterís-
ticas da drenagem. Habitualmente o estoma tem 
uma cor rosada ou vermelho vivo (como a mucosa 
oral) e aspeto húmido.

Ao fim do 1ºmês deixa de estar edemaciado e 
reduz de tamanho. O estoma é insensível, pode 
tocar-lhe que não dói.

A decisão de ver e tocar o seu estoma pela 
primeira vez é sua, quanto mais cedo tiver contacto 
com ele melhor será a adaptação e aceitação do 
mesmo. 
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dispositivos de 
suporte 

Existe uma grande variedade de material disponível. 
Vamos fornecer-lhe toda a informação detalhada 
para o ajudar a escolher o mais adequado.

É de grande importância fazer uma escolha correta 
do material para minimizar e/ou evitar as complica- 
ções de uma ostomia.

Basicamente existem dois tipos de dispositivos:

Peça Única – saco de plástico revestido em tecido 
descartável, com uma placa adesiva que adere à 
pele circundante ao estoma. Tem uma abertura pré- 
-cortada com marcas de corte para se adaptar ao 
tamanho do estoma. Pode ter uma abertura ou 
torneira de drenagem (permite esvaziar).

Duas Peças – Consiste numa placa adesiva recor- 
tável e um saco que se adapta à placa. O saco é 
trocado sempre que necessário, a placa pode 
permanecer colada à pele até um máximo de 4 a 5 
dias. O saco pode ter uma abertura ou torneira de 
drenagem (permite esvaziar).

Todos os sacos têm uma grande variedade de 
características, como por exemplo: uns têm filtro de 
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gases, podem ser transparentes ou opacos, uns 
são mais discretos, mais pequenos, outros são 
maiores, etc.

Na nossa consulta vai ter toda a informação 
necessária, bem como o contacto com amostras 
de todo esse material para o ajudar a escolher o 
que melhor se adapta à sua situação, tendo em 
conta a sua capacidade visual, destreza manual, 
localização do estoma, alergias, etc.  

peça única

duas peças
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cuidados ao estoma
» no hospital
Inicialmente serão os enfermeiros a cuidar do seu 
estoma. Durante este período vai ser-lhe explicado 
todo o processo de limpeza e troca de saco, para o 
familiarizar com o procedimento. Vão ser reforçados 
os ensinos de como cuidar do estoma, fazendo com 
que participe gradualmente neste procedimento, ou 
um familiar se o desejar.

» em casa
A casa de banho é o melhor local para cuidar da 
sua ostomia. É onde tem privacidade e acesso fácil 
a água morna e corrente. Se o dispositivo de recolha 
(saco) for de abertura, pode ainda despeja-lo para 
a sanita.

Convém guardar todo o material necessário no mes- 
mo local, que deve ser de fácil acesso, seco e longe 
de fontes de calor. 

O material de que falamos é:

* vários dispositivos do sistema escolhido;
* régua medidora para medir a dimensão do estoma;
* uma esponja natural;
* um sabão líquido de pH neutro;
* papel higiénico e uma toalha suave;
* pasta niveladora ou vedante cutâneo; 
* tesoura de pontas curvas;
* clampes ou molas para sacos com abertura;
* espelho que permita visualizar o estoma;
* saco para o lixo. 

stock.xchng/jean scheijen
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» quando trocar o dispositivo? 

Se o dispositivo é de peça única e fechado, deve 
ser trocado quando estiver pela metade ou a cada 
24h.

Se o dispositivo é de duas peças, e caso não se 
detetem fugas, a placa deve ser mudada a cada 4 
ou 5 dias. Sempre que existam fugas, a placa deve 
ser trocada de imediato para evitar lesões na pele. 

Se o saco apresentar abertura (sistema de drena- 
gem), deve ser esvaziado sempre que desejado e 
mudado a cada 24h.

Pode optar por trocar o dispositivo durante o banho 
pois é mais fácil descolar o adesivo da placa.

» como trocar o dispositivo? 

Prepare previamente todo o material que vai 
necessitar.

Comece por descolar o saco de cima para baixo, 
para evitar extravasamento. Com uma mão descole 
cuidadosamente a placa e com outra vá segurando 
a pele em redor do estoma.

Depois de completamente descolado coloque o 
dispositivo no saco do lixo.

» como fazer a higiene do estoma e da pele em 
redor?

Limpe suavemente, utilizando papel higiénico, o 
estoma e a pele circundante, para retirar o excesso 
de fezes. 

Sem esfregar, lave o estoma e a pele utilizando 
uma esponja natural humedecida, água morna e 
sabão líquido de pH neutro. Repita o procedimento 
apenas com a esponja e água para retirar o sabão.

Seque bem o estoma e a pele, suavemente, sem 
esfregar.

Os pêlos ao redor do estoma devem ser aparados 
bem curtos com uma tesoura.

Se usar um dispositivo de duas peças e quando 
não houver necessidade de trocar a placa, desa- 
dapte apenas o saco da placa, mantenha a placa 
colada à pele e limpe o estoma utilizando a técnica 
anterior.

» como fazer o recorte do dispositivo?

Os sacos ou placas têm um orifício muito pequeno 
no centro, necessitando de ser recortado à medida 
do seu estoma. É muito importante recortar o orifício 
exatamente do tamanho do seu estoma para evitar 
que a pele fique em contacto com as fezes.



Utilize a régua medidora, para verificar a dimensão 
exata do estoma. Depois, marque a medida que 
obteve sobre o papel autocolante do saco ou placa 
e recorte a linha que corresponde, utilizando uma 
tesoura de pontas curvas, para evitar que fure o 
saco.

Passe o dedo indicador em volta do recorte para 
amaciar os bordos e retire as irregularidades se 
existirem.

» como aplicar o dispositivo de peça única?

Depois de lavar e secar bem as mãos (1), meça o 
estoma e recorte o saco (2, 3), evitando tocar na 
cola.

Se necessitar, aplique sobre a pele circundante ao 
estoma pasta niveladora e deixe secar (4). Retire o 
papel autocolante do saco (5).

Ajuste o rebordo inferior do orifício do saco ao bor- 
do inferior do estoma e cole suavemente de baixo 
para cima, ao longo da pele em redor do estoma (6).

Com a mão aberta sobre o saco, pressione 
ligeiramente durante alguns segundos, pois o calor 
da mão ajuda a melhor adesão do saco à pele (7).

Certifique-se que o saco ficou bem colado e 
seguro, puxando ligeiramente.

Lave as mãos e arrume o material.

10

1

2

3

4

5

6

7



click

» como aplicar o dispositivo de duas peças?

Depois de lavar e secar bem as mãos (1), meça o 
estoma e recorte o saco (2, 3), evitando tocar na 
cola.

Se necessitar, aplique sobre a pele circundante ao 
estoma pasta niveladora e deixe secar (4). Retire o 
papel autocolante do saco (5).

Ajuste o rebordo inferior do orifício da placa ao bordo 
inferior do estoma e cole de baixo para cima (6).

Pressione ligeiramente com os dedos à volta do 
estoma, sobre a placa, para que esta adira bem à 
pele (7).

Adapte o saco à placa até ouvir um “click” (8).

Certifique-se que o saco ficou bem seguro, 
puxando-o ligeiramente.

Lave as mãos e arrume o material.  
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esteja atento: 
É muito importante que, sempre que mude o dispo- 
sitivo e cuide do seu estoma, olhe com atenção 
para ele e para a pele em redor, verificando se exis- 
tem algumas alterações.

Como noutra parte qualquer do nosso organismo, 
por vezes podem aparecer problemas relacionados 
com o estoma ou, com a pele circundante.

É importante ter conhecimento desses sinais para 
poder solicitar de imediato a nossa ajuda. Deve 
então estar atento se surgir:

* invaginação – o estoma começa a retrair-se (a 
afundar), para o interior do abdómen;

* prolapso – o estoma fica mais exteriorizado e 
mais volumoso para fora do abdómen;

* hérnia – saliência à volta do estoma, por vezes 
volumosa;

* estenose – estreitamento ou aperto do estoma, 
muito doloroso quando as fezes passam;

* ulceração – ferida;

* granulomas – irritação da mucosa do estoma, 
aparece sob a forma de “bolinhas”;

* dermatite – reacção alérgica na pele circundante 
ao estoma;

* odores estranhos – pode significar infeção.
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dúvida frequente: 
» o que vai mudar? 
A sua vida familiar não tem que sofrer alterações, 
apenas adaptações. Através da comunicação, da 
confiança e do diálogo, vai encontrar a segurança 
necessária dentro de si e perante a sua família, que 
lhe permitirá seguir em frente com naturalidade e 
serenidade. 

À medida que se for sentindo melhor e mais con- 
fiante, é importante que aprenda a cuidar sozinho 
da sua ostomia. Isso vai dar-lhe mais autonomia, 
permitindo voltar a ter independência e privacidade 
nos momentos precisos.

Esta conquista da independência irá fazer com que 
volte a realizar atividades familiares, profissionais e 
de lazer.

Com as informações úteis que vamos transmitir de 
seguida neste guia, pretendemos que regresse o 
mais rapidamente possível ao seu quotidiano com 
segurança, força e confiança.

O nosso gabinete vai estar sempre disponível para 
o receber, esclarecer, cuidar, orientar ou simples-
mente ouvir. 

Estes problemas podem ser devidos a:

* frequentes mudanças de saco;

* fuga de fezes e contacto das mesmas com a 
pele;

* problemas de pele já existentes;

* alergia a algum produto utilizado (dispositivos, 
pastas…);

* alguns alimentos ou bebidas;

* esforço excessivo por exemplo ao espirrar;

* demasiada fricção na higiene do estoma e pele;

* alguns medicamento usados;

* recorte do saco ou placa demasiado justo ou 
grande demais;

***

Para além destes problemas pode ainda, tal como 
toda a gente, ter períodos de prisão de ventre 
(obstipação) ou diarreia, muitas vezes relacionados 
com o tipo de alimentação ou medicação usada.

Sempre que surgir algum destes problemas, entre 
em contacto connosco.  
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higiene pessoal 
* Pode tomar banho com ou sem dispositivo. 
Experimente as duas situações e escolha a mais 
confortável para si. Os dispositivos são impermeá- 
veis e secam facilmente com a ajuda da toalha. Se 
tomar banho com o dispositivo tape apenas o filtro 
com o autocolante fornecido com os sacos para 
evitar que este se estrague com a água;

* Tenha atenção à temperatura da água. A água 
não deve ser muito quente para não lesar o estoma 
nem a pele.

para prevenir 
problemas de pele
* Se tem pêlos ao redor do estoma, corte-os perio- 
dicamente no sentido do seu crescimento. Não 
utilize a máquina de barbear, nem creme depilatório, 
podem lesar o estoma e a pele;

* Não use substâncias irritantes (álcool, éter, ace- 
tona, perfumes…) ou toalhetes perfumados na 
limpeza do estoma ou pele;

* Mantenha a pele circundante ao estoma limpa e 
seca;

* Existem produtos para protecção da pele e outros 
para tratar da pele lesada, no nosso gabinete vamos 
pô-lo em contacto com esses produtos.
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vestuário 

Não necessita de mudar o seu guarda-roupa, pode 
continuar a usar o tipo de vestuário que mais lhe 
agrada. No entanto, os cintos ou elásticos não 
devem ficar sobre o estoma. Se necessário terá que 
subi-los ou desce-los, ou então usar suspensórios. 

Os dispositivos que existem atualmente são resis- 
tentes, à prova de odores e adaptam-se facilmente 
às formas e movimentos do corpo. Além disso são 
muito discretos (não se notam debaixo da roupa), 
ninguém vai saber se está a usar um, a não ser que 
conte.

Se preferir e se não houver contra-indicação médica 
também pode usar uma cinta. 
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* A dieta deve ser pobre em gorduras, à base de 
grelhados e cozidos;

* Reduza ao sal, temperando os alimentos com 
ervas aromáticas, especiarias e sumo de limão;

* Para evitar/reduzir os gases intestinais mastigue 
devagar e de boca fechada e evite bebidas gasosas. 
Alimentos que provocam gases: leguminosas com 
casca (feijão, favas, ervilhas), couve, pepino, 
repolho, cebola, cerveja;

* Deve ter ainda em atenção que alguns alimentos 
podem amolecer demais as fezes e provocar 
diarreia. Alimentos que podem provocar diarreia: 
feijão verde, bróculos, lentilhas, frutas silvestres, 
figos, espinafres, grelos, laranjas, quivi, alimentos 
muito condimentados e ingeridos muito quentes; 

alimentação
Ser portador de uma ostomia não implica mudar a 
dieta habitual. 

Se tinha restrições alimentares antes da cirurgia, 
deve mantê-las, caso contrário ingira a maior varie- 
dade de alimentos possível. 

Uma alimentação variada e equilibrada irá fornecer- 
-lhe as proteínas, hidratos de carbono, gorduras, 
vitaminas, sais minerais, fibras e água necessários 
ao bom funcionamento do organismo. 

» regras alimentares importantes:

* Opte por legumes e fruta da época, são mais fres- 
cos e mais económicos. A fruta e os legumes são 
ricas fontes de vitaminas, de sais minerais e de fibras;
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* Alimentos que podem provocar prisão de ventre 
(obstipação): batata, banana, arroz cozido, frutos 
secos, alimentos fritos;

* Alimentos que podem obstruir o estoma: milho, 
avelãs, passas de uva, frutos secos, alimentos crus 
com casca e com pevides;

* Alimentos que provocam odores: queijo, cebolas, 
ovos, couve, peixe, espargos, feijão, cogumelos. 
Algumas vitaminas e medicamentos também pro- 
vocam odores.

* Alimentos que diminuem o cheiro das 
fezes|gazes: iogurtes, salsa, alface e espinafres.

* Beba cerca de 2 a 3 litros de água por dia, para 
esta quantidade contam os sumos de fruta naturais, 

chás e infusões. Opte por beber no intervalo das 
refeições. A hidratação é fundamental para o bom 
funcionamento dos rins, para prevenir a obstipação 
e a desidratação;

* Faça 6 refeições diárias, ingerindo pequenas 
quantidades de cada vez;

* Se gostar de vinho pode beber às refeições, salvo 
contra-indicação médica.

Estas regras são gerais para todas as pessoas, não 
só para os ostomizados. A única particularidade é 
que dada a saída involuntária de fezes, gases, 
odores e ruídos, é necessário um maior cuidado na 
escolha dos alimentos. 

Com o passar do tempo vai começando a conhecer 
o efeito de cada alimento no seu organismo e as 
reacções deste, isto vai ajudá-lo a fazer a gestão 
adequada dos alimentos que quer ingerir.
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trabalho 
Dependendo do tipo de ocupação profissional, é 
aconselhável esperar até à 1ª consulta pós-opera- 
tória para considerar um regresso gradual ao 
trabalho.

Se o seu trabalho envolve esforço físico, deve espe- 
rar pelo menos 12 semanas, e ponderar falar com a 
entidade patronal na possibilidade de passar a 
exercer uma tarefa mais leve.
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desporto e lazer
Caminhar, passear, ir ao café, viajar, sair com os 
amigos ou praticar desporto, são atividades que 
deve continuar a praticar. Para além destas, pode ir 
à praia, usar fato de banho e nadar, ir ao ginásio, 
andar de bicicleta, jogar ténis, pingue-pongue, 
correr, etc.

O desporto é importante não só para o bem estar 
físico e mental, como também favorece o desenvol- 
vimento dos músculos abdominais, úteis à ostomia.

Apenas não é aconselhável praticar desportos 
violentos.

férias e viagens
Continue a programar e a gozar as suas férias 
como sempre fez. A sua ostomia não o impede de 
viajar. Desde que leve todo o material necessário, 
pode trocar o saco no avião, no barco, no comboio, 
em estações de serviço, centros comerciais, 
restaurantes, praia, etc. Apenas precisa de uma 
casa de banho. Se preferir e achar conveniente, 
pode usar a casa de banho para deficientes.

Não se esqueça de levar uma maior quantidade de 
material pois podem acontecer imprevistos. Lembre- 
-se que climas e hábitos alimentares diferentes 
podem provocar alterações no trânsito intestinal, 
bem como alterações na aderência dos sacos, por 
isso é fundamental estar prevenido.



sexualidade
Foi submetido a uma grande cirurgia e as alterações 
que pode estar a sentir na sua sexualidade podem 
estar ou não relacionadas com ela. 

A maior parte das vezes os problemas surgem de- 
vido à ansiedade e ao medo de não ser aceite pelo 
parceiro. Não tenha pressa, o tempo é o melhor 
remédio.

Se tiver algum problema ou dúvidas acerca deste 
assunto, fale abertamente connosco, não tenha 
vergonha, nós entendemos as suas angústias e 
vamos ajudá-lo.

Atualmente existem no mercado materiais que 
facilitam o contacto físico com o parceiro sexual. 
Na intimidade pode optar por usar roupa interior 
própria para ostomizados, elegante, bonita e 
discreta. Pode também usar sacos mais pequenos 
e mais discretos.

A mulher ostomizada pode engravidar, não tem 
qualquer restrição. 
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bolsa s.o.s.
Sempre que sair de casa leve consigo uma bolsa 
com todo material necessário para uma “emergên-
cia”, deste modo não passará por situações emba- 
raçosas caso necessite de trocar o saco.

» onde pode adquirir os dispositivos?
* No Centro de Saúde onde está inscrito;
* Na farmácia com receita médica;
* Nas linhas telefónicas dos laboratórios 
(linha verde - chamada gratuita)

B-Braun – 800 200 337
Coloplast – 800 203 826
Convatec – 800 201 678
Cristalmédica-Salts – 800 100 204
Hollister – 800 200 115 

recursos comunitários 
» no hospital
A Consulta de Estomaterapia, no CHTMAD funciona 
diariamente de 2ª a 6ª feira, no horário da manhã, 
no Serviço Consulta Externa.

Telefone: 259300500 
Enfª Liliana Grilo Miranda (Extensão: 5598) 
E-mail: lmiranda@chtmad.min-saude.pt
Secretariado do Grupo de Cirurgia Colo-Retal 
(Extensão: 4543, 6ºpiso – Serviço de Cirurgia Geral)

» na comunidade 
O seu Médico de Familia

Associação Portuguesa de Ostomizados
Av. João Paulo II, Lote 552-2ºB | 1950-154 Lisboa
Telefone: 218596054
URL: http://www.apostomizados.pt

» liga de ostomizados de portugal
Estrada da Circunvalação, 8881 | 4200-301 Porto
E-mail: geral@lop.pt
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comparticipações e 
benefícios fiscais
Como pessoa ostomizada tem o direito de usufruir 
de benefícios, tais como:

* Reembolso parcial do custo dos dispositivos 
(sacos e placas) se pertencer ao SNS e 100% se 
pertence à ADSE, desde que entregue receita 
médica;

* Comparticipação de 90% no restante material de 
ostomia, desde que acompanhado de receita 
médica;

* Não utilização do cinto de segurança nos veículos 
automóveis, se for vantajoso. Para tal é necessário 
entregar na Direcção Geral de Viação um Atestado 
Médico passado pelo Delegado de Saúde, que 
comprove isso;

* Atribuição de um grau de incapacidade. Para isso 
tem de fazer um requerimento ao Adjunto do Dele- 
gado Regional de Saúde, juntar o Relatório Médico 
e os exames efectuados e enviar todos os documen- 
tos para o Delegado de Saúde;

* Usufruir dos direitos dos deficientes no estaciona- 
mento, no WC, na fila do supermercado, etc.

Dependendo do grau de incapacidade atribuído e 
caso necessite, poderá recorrer a outros benefícios 
como: apoio domiciliário, isenções fiscais, dísticos 
de identificação para facilitar o estacionamento, 
condições especiais no acesso ao crédito. 
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outras notas...
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centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro, epe - unidade de vila real
avenida da noruega - lordelo | 5000 - 508 vila real
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