
Olá _____________!  
Eu sou o Edgar! 

Eu também sou Ileostomizado!

Estou aqui para deixar umas dicas sobre como cuidarda sua Ileostomia!

plano alimentar, tendo em conta as suas preferências e tolerância 
alimentar.

APOIOS/BENEFÍCIOS 
Todos as pessoas ileostomizadas têm direito a comparticipação total 
do material necessário para cuidar  da sua ileostomia. 
Necessita, apenas, de uma receita médica para poder adquirir os 
produtos numa Farmácia. 

A Ileostomia não deverá ser vista como uma limitação da sua vida 
pessoal e profissional! 
Com o passar do tempo, após a cirurgia, tornar-se-á mais 
independente. 

Contudo, deverá ter precaução com atividades mais vigorosas ou 
levantamento de pesos. 

Se recomendado pelo médico ou enfermeiro poderá usar uma cinta 
para ostomizados. 

CONVIVA COM A SUA FAMÍLIA E AMIGOS! 

Quando tiver alta do internamento de Cirurgia 2, ser-lhe-á entregue 
uma bolsa com todo o material necessário para cuidar da sua 
ileostomia. Deverá levar sempre nas suas deslocações. 

Após a alta, continua a ser acompanhado no Hospital em consultas 
médicas e em Consulta de Estomaterapia. 

DEVE ESTAR ATENTO: 
- Desidratação/Diarreia; 
- Prisão de ventre; 
- Feridas ou outras lesões  na pele à volta do estoma;
- Alterações  da cor do estoma (muito escuro ou muito pálido) ou do 
seu formato (muito “metido para dentro”ou “muito saído”);
- Sangramento abundante pelo estoma.

EM SITUAÇÃO URGENTE,
DEVERÁ RECORRER AO SERVIÇO DE URGÊNCIA. 

APRENDER A VIVER 
COM UMA ILEOSTOMIA

Contactos
Serviço de Cirurgia 2: 91 419 93 16

Consulta de Estomaterapia: 91 420 71 36
Hospital: 255 714 000

Associação Portuguesa de Ostomizados: 
Telf: 21 859 60 54  | E-mail: informacoes@apostomizados.pt

ANOXV Associação Nacional de Ostomizados
Telf 255  403 781 | Email: geral.anoxv@gmail.com



Uma  ileostomia é uma abertura no abdómen por 
onde o intestino delgado comunica com o exterior 
e liberta as fezes.

Habitualmente é feita no lado direito do abdómen e 
as fezes são mais líquidas. 

O estoma é o bocadinho de intestino, que se vê 
no abdómen e por onde saem as fezes. 

Deve estar rosado, brilhante e húmido!

TOCAR NO ESTOMA
NÃO CAUSA DOR!

A ILEOSTOMIA NÃO É VERGONHA!  A ILEOSTOMIA É VIDA!

No internamento de Cirurgia 2, o enfermeiro Especialista  em 
Enfermagem Médico-Cirúrgica ajudá-lo-á a cuidar da sua ileostomia e 
a adaptar-se à sua nova condição de Saúde. 

COMO CUIDAR DA SUA ILEOSTOMIA

Remova o saco e placa (se usar duas peças) 
ou o saco (se usar uma peça), no sentido 
vertical, de cima para baixo.  Poderá usar 
um spray removedor apropriado para 
ajudar a descolar o saco. 

HIGIENE
Pode tomar banho com ou sem saco de colostomia. 
Se optar tomar banho com o saco, deverá colocar um autocolante no 
filtro para que se mantenha funcionante. 

VESTUÁRIO
Poderá usar a sua roupa habitual. Deverá ter o cuidado de não colocar 
cintos ou elásticos sobre o estoma. Pode subir ou descer os cintos ou 
elásticos em relação à ileostomia.

ALIMENTAÇÃO
Uma pessoa com ileostomia poderá ter necessidade de realizar uma 
alimentação mais cuidada.  A ausência de intestino grosso leva a que o 
trânsito intestinal seja mais rápido e a absorção de água e alimentos 
seja menor, o que pode levar à desidratação e desnutrição.
Durante o internamento, será elaborado, com a nutricionista, um 

De seguida, lave a pele com uma esponja e 
sabão neutro e seque com papel ou um 
pano.  Aplique um spray protetor
adequado para a pele. 

Muito importante! Observe sempre se o 
estoma está rosadinho e húmido. A pele 
deve estar sem feridas.
É normal o estoma sangrar um pouco 
durante a sua higiene!

Recorte o saco/placa à medida do estoma. 

Cole o novo saco ou placa, no sentido 
vertical, de baixo para cima para conseguir 
ver que este esteja bem colado.  

E JÁ ESTÁ! É FÁCIL E RÁPIDO!


