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INFORMAÇÃO PARA O\A UTENTE E FAMÍLIA

Como referenciar à consulta de fora do hospital?

• Se foi operado no HFF, por norma é seguido na consulta pela equipe de enfermagem 

de Estomaterapia do HFF.

• Se foi operado noutro Hospital, deve ser referenciado pelo\a médico\a de família para 

a consulta, seguindo os procedimentos habituais. Posteriormente, será marcada 

consulta de 1a vez tão depressa haja vaga .No entanto se no intervalo de 15 dias 

não tiver resposta, deve contactar a consulta.

• Se já foi seguido na Consulta de Estomaterapia e já teve alta, caso seja necessário 

voltar, o procedimento é igual ao anterior, mas deve referir que já foi seguido e 

que necessita de nova consulta.

• Qualquer dúvida contactar a\o Coordenador\a da consulta, ou a Consulta Externa 

através do mail: pa4@hff.min-saude.pt ou telefone: 214348255

“SE ESTIVERMOS NUM RUMO CERTO, TUDO O QUE TEMOS A FAZER 
É CONTINUAR A CAMINHAR.”

Provérbio budista
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 “Não tropeçamos em montanhas, mas sim em pequenas pedras“
autor desconhecido

Estomaterapia: é uma área diferenciada de cuidados de saúde, que integram o 
saber cientifico- técnico, princípios de relação de ajuda e através da informação, 
ensinos e aconselhamento, permite à Pessoa que irá ou foi submetida a uma 
ostomia prosseguir a nível pessoal, familiar, profissional e social, com as necessárias 
“modificações” o mais rápido possível, concretizando objetivos e metas. 
(DGS 2017)

Os objetivos deste panfleto são:

• Dar a conhecer o funcionamento e organização da Consulta de Enfermagem 
de Estomaterapia;

• Definir como se faz a referenciação para a consulta de Enfermagem de Estoma-
terapia.

Citando OREM
“A Enfermagem deve intervir quando os indivíduos necessitam de incorporar me-
didas de auto cuidado recentes e complexas ao seu sistema de auto cuidado”

Numa perspectiva de Educação para a Saúde, espera-se que os indivíduos cuidem 
mais de si próprios. Para que estes e as suas famílias adquiram novas competências, 
deve- se iniciar o treino com vista à autonomia durante o internamento tão precoce 
quanto a situação clínica o permita. Esse é o enfoque da Consulta de Enfermagem 
de Estomaterapia do HFF, pretende ainda desmitificar e treinar para uma vida 
autónoma integrada na família e sociedade a Pessoa portadora de uma Ostomia.

A consulta de Enfermagem de Estomaterapia iniciou-se em 2011 duas vezes por 
semana, atualmente está aberta todos os dias da semana de 2a a 6a-feira excepto 
feriados e tolerâncias.

Localização :

 Consulta externa 

Horário: 

• 2ª a 5ª feira: às 14:00 às 18:00 

• 6-feiras: às 8h às 15h

Como referenciar a consulta de dentro do hospital?

• No pós-operatório antes de ter alta é-lhe marcada a 1ª consulta pela\o secretária\o 

de unidade do serviço onde foi operado.

• As consultas de seguimento são marcadas pela\o Enfermeiro\a que faz a consulta 

de acordo com o plano e ou necessidade da Pessoa portadora de Ostomia.

• Qualquer situação que saia deste enquadramento deve-se contactar o serviço 

de consultas externas- ext 5536.

• Qualquer dúvida contactar a\o administrativa\o do serviço a que o\a doente 

pertence ou  Consulta de Estomaterapia - 926 546 588.
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