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VIVER COM UMA NEFROSTOMIA
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Para conversar com a minha enfermeira

Este guia foi preparado por enfermeiros para ajudá-lo a compreender a necessidade da cirurgia e da 
construção da ostomia. Queremos facilitar o processo de recuperação e principalmente ajudá-lo a viver 
com uma nefrostomia.

O período que antecede a cirurgia é muitas vezes vivido com ansiedade e stress pela iminência da 
interrupção das atividades do dia a dia, pelo receio da cirurgia, da dor, da incapacidade de se 
autocuidar ou de desenvolver autonomamente as suas atividades. 

Pretendemos com este guia dar resposta às suas dúvidas, orientá-lo nos aspetos práticos que deve 
preparar antes da cirurgia, ajudá-lo na recuperação funcional, através do exercício físico, alimentação e 
repouso adequado, e contribuir para um regresso a casa seguro, com estratégias para promover a 
adaptação, prevenir complicações e retomar a autonomia nas suas atividades do dia a dia. 

Em caso de ter alguma dúvida pode contactar a equipa de cirurgia e enfermeiras da consulta de 
estomaterapia - Enfermeiras Cláudia Silva e Sandra Martins.



SISTEMA URINÁRIO

O funcionamento do sistema urinário é imprescindível para 
o bem estar e equilíbrio do seu organismo.  

É através da filtração renal que são eliminados os produtos 
tóxicos do sangue, formando-se a urina. 

A urina produzida pelos rins é transportada pelos ureteres 
até à bexiga, onde através de um equilíbrio muscular  
complexo a urina é armazenada e eliminada, de forma 
voluntária, através da uretra, até ao exterior.

Situações em que a progressão da urina ao longo do 
sistema urinário, esteja comprometida (por obstrução) 
podem levar à acumulação de urina no aparelho urinário, 
potenciando infeções urinárias, dor e dilatação renal .  

Frequentemente estas situações carecem da necessidade de se criar saídas da urina (ostomias) para o 
exterior, diretamente a partir de algum dos órgãos do sistema urinário.

Nefrostomia: Derivação do rim para a pele através de um cateter de nefrostomia;

Ureterostomia: Derivação do ureter para a pele através de um cateter de ureterostomia;

Urostomia: Derivação através de um conduto ileal 

Vesicostomia: Derivação da bexiga para a pele através de uma sonda vesical;

Uretrostomia: Derivação da uretra para a região perineal
5

CONTACTAR O HOSPITAL

= Apresentar dor lombar persistente, náuseas, vómitos, febre ou perda de sangue na 
urina;

= Ocorrer a quebra ou saída não esperada de um cateter, se diminuir o seu 
funcionamento ou deixar de funcionar;

= Verificar que a pele pericateter se encontra macerada, com dor ou prurido (comichão);

= O ponto de fixação do cateter à pele estiver solto;

= Tiver dificuldades na aparelhagem  do materia, com fugas frequentes da urina para a 
pele.

Se...

16

Todos os dispositivos de ostomia e acessórios necessários para cuidar da nefrostomia, são 
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde na totalidade (Portaria nº 284/2016 e 92F/2017).     
É necessária ter receita médica eletrónica, correspondente ao tipo de dispositivos que escolheu.

Tenha sempre consigo o documento que as enfermeiras lhe dão na consulta de Estomaterapia, com todas 
as características necessárias à prescrição para que o seu médico lhe possa passar corretamente a receita 
e, assim, aceder ao material gratuitamente na sua farmácia de proximidade.

RINS

URETER

BEXIGA

URETRA
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Em determinadas situações de doença a urina produzida no rim tem 
dificuldade parcial ou total de progredir através do ureter até à 
bexiga. Nessas situações, de dilatação renal ou para prevenção da 
mesma, pode ser necessário drenar diretamente a urina do rim para 
o exterior.

Essa derivação - nefrostomia é conseguida através de um cateter, 
colocado diretamente no rim através da pele - cateter de 
nefrostomia.

O cateter de nefrostomia fica habitualmente localizado na região 
lombar (costas) e é fixo à pele através de um ponto. O cateter é 
colocado, por um médico, no bloco operatório e tem habitualmente 
uma duração de 6 meses, podendo ser retirado antes desta data ou 
ser substituído, caso necessite de ficar com ele mais tempo.

O QUE É UMA NEFROSTOMIA E UM CATETER DE NEFROSTOMIA?

CATETER DE
NEFROSTOMIA

Como existe saída constante de urina através do cateter é necessária a utilização de um dispositivo 
colector  de urina  aderente à pele.

Dada a sua localização os cuidados à nefrostomia e ao cateter requerem a ajuda de um cuidador.

COMO PROTEGER A PELE PERICATETER?

= Lave o cateter e a pele pericateter sempre que substituir o seu dispositivo na totalidade;

= Não necessita de aplicar nenhum produto específico na pele pericateter, mas deve vigiar sempre a sua 
integridade; 

= Deverá manter a pele integra, sem pêlos de forma a permitir uma correta adesividade do dispositivo 
(pode cortar os pêlos com tesoura ou com gilete descartável);

= A pele deve estar limpa e seca antes de colar o dispositivo de ostomia;

= Para isolar a pele do contacto com o efluente deve-se utilizar o recorte já existente na placa, para ter a 
maior área de adesividade possível.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Se existir a necessidade de colher urina asséptica para urocultura, a colheita deve ser feita diretamente 
do cateter de nefrostomia e não do dispositivo.

Existem disponíveis para poder utilizar, diferentes tipos de acessórios de ostomia com indicações e formas 
de utilização muito especificas. 

Na consulta de Estomaterapia as enfermeiras irão propor-lhe a utilização de acessórios específicos de 
acordo com as suas necessidades . Não utilize acessórios sem serem recomendados pois poderão causar 
incompatibilidade e problemas de adesividade nos seus dispositivos.



COMO PODEREI PREPARAR-ME PARA A CIRURGIA?
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Orientações para proceder à substituição:  

1- Tenha consigo todo o material necessário para o procedimento;

2 - Lave as mãos;

3 - Retire primeiro o saco cuidadosamente para não puxar o cateter; 

4 - e só depois a placa (se utilizar sistema de duas peças);

5 -  Coloque no saco do lixo;

6 - Coloque uma compressa na extremidade do cateter para absorver a urina;

7 - Limpe a pele pericateter e o próprio cateter com compressa embebida em SF; 

8 - Observe a integridade da pele pericateter, o ponto de fixação e o funcionamento do cateter;

9 - Lave as mãos;

10 - Seque bem a pele com uma compressa seca. A pele 
deve estar bem seca antes de colocar o novo 
dispositivo;

11- Coloque a placa do dispositivo fazendo ligeira 
pressão (atenção para não comprimir os nós ou as 
extremidades dos fios de fixação).

12- Adapte o saco deixando sempre o cateter por 
cima da válvula anti-refluxo.

A ideia da presença de uma ostomia agrava muitas vezes o receio da cirurgia. Procurar ajuda, planear e 
rodear-se das pessoas que poderão dar-lhe apoio e segurança após a cirurgia é a melhor estratégia a 
desenvolver. 

= Selecione de entre os seus familiares/amigos, uma pessoa significativa com que possa partilhar os seus 
receios e ansiedades;

= Venha acompanhado às consultas. Partilhe as suas dúvidas;

= Se tem a seu cargo animais de estimação, planeie antecipadamente com quem os possa deixar;

= Se é responsável por crianças ou pessoas dependentes avalie 
quem poderá assumir essa responsabilidade enquanto estiver 
internado e a recuperar da cirurgia, vai precisar de tempo para 
cuidar de si e só depois cuidar dos outros;

= Para o regresso a casa, identifique quem poderá ficar 
responsável pela preparação das refeições, limpeza da casa e 
das roupas, ajuda para a higiene, gestão da medicação ou 
companhia, tão importante nos primeiros dias de recuperação;

= Vai precisar de um cuidador que aprenda consigo como cuidar do 
cateter de nefrostomia, vigie a pele e substitua os dispositivo. Em 
equipa serão fundamentais para que viva com a nefrostomia sem 
problemas.



COMEÇAR A RECUPERAÇÃO AINDA ANTES DA CIRURGIA
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COMO FAZER A HIGIENE DA PELE E DO CATETER DE NEFROSTOMIA?

O seu cuidador deve estar tranquilo e seguir as orientações. Não deve ter receio de tocar. 
A substituição do dispositivo é um momento de conforto para si. 

Sempre que substituir o dispositivo deve realizar cuidados de higiene à pele, limpeza do cateter e do 
ponto de fixação.

Será necessário o seguinte material:

= Soro fisiológico

= Compressas  limpas

= Dispositivo de nefrostomia ( duas peças ou peça única)

= Saco para o lixo

= Removedor de dispositivo  e Protector cutâneo, se necessário.

Deve substituir os dispositivos de ostomia com regularidade e de acordo com as indicações de 
durabilidade dos mesmos:

= Peça única - diariamente

= Duas peças - uma vez por semana ou em SOS

Se o saco estiver danificado, sujo ou com odor ou a placa descolada, deverão ser imediatamente 
substituídos. Para evitar acidentes deve despejar regularmente o saco durante o dia, não deixando 
ultrapassar 2/3 da sua capacidade. À noite, para dormir sem preocupações deve ligar o seu dispositivo a 
um saco colector nocturno com capacidade  de 2000cc.

A recuperação de qualquer cirurgia começa muito antes da sua 
realização.

Adotar diariamente hábitos saudáveis com uma alimentação 
equilibrada, com a ingestão regular de água de acordo com as suas 
necessidades, horas de sono e descanso, atividade física adequada ao 
seu gosto e capacidade, é fundamental para a recuperação de 
qualquer cirurgia.

Hábitos nocivos para a saúde, como o consumo abusivo de álcool e o 
tabaco, deverão ser progressivamente diminuídos. Peça ajuda se sentir 
dificuldade.

Treine os exercícios respiratórios e de mobilidade que lhe foram 
ensinados. Vão ajudá-lo a relaxar, a activar a circulação sanguínea, a 
fortalecer os músculos e a melhorar a capacidade de executar as suas 
atividades.

Viver com uma nefrostomia
não significa perder a sua autonomia.
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OS DIAS DE INTERNAMENTO

A cirurgia de colocação do cateter de nefrostomia não requer internamento prolongado, pelo que a sua 
presença no hospital  será reduzida.

O internamento do Serviço de Urologia fica localizado no 4º andar do Pavilhão Central. 

Irá ser contactado telefonicamente pelo assistente técnico do serviço que combinará consigo o 
procedimento de internamento.

NÃO DEVERÁ TRAZER:

Sacos grandes ou malas de viagem, toalhas, toalhões de banho, objetos de valor, como carteiras 
com documentos, dinheiro e objetos em ouro.

QUE DISPOSITIVO DE OSTOMIA UTILIZAR?

Em Portugal estão disponíveis vários modelos de dispositivos de ostomia. Mas nem todos são adequados 
para usar em nefrostomias. 

Na consulta de Estomaterapia as enfermeiras vão dar-lhe a possibilidade de experimentar diferentes 
marcas e modelos para pode escolher o  mais indicado para si.

Para utilizar em nefrostomias, o dispositivo deverá ter as seguintes características:

= Válvula antirefluxo;

= Válvula (torneira) de despejo;

= Encaixe de ligação a sistema colector nocturno.

Podem ser dispositivos constituídos por apenas uma peça (aderem  
directamente à pele), ou dispositivos de duas peças (uma placa, a base, que 
adere à pele e um saco  que nela encaixa).

Ao longo do dia  o cateter de nefrostomia vai gotejando permanentemente 
urina pelo que deverá ir despejando o seu dispositivo sempre que 
necessário.

Os dispositivos de ostomia tem de aderir perfeitamente à pele só assim 
conseguirá que a urina não extravase para o exterior e que a pele fique 
protegida do contacto com a mesma. A adesividade do dispositivo não lesa 
a pele, já o contacto com a urina pode causar maceração e outras 
complicações.

Deverá trazer uma pequena bolsa com:

= Objetos de higiene pessoal (escova de cabelo, pasta e escova de 
dentes, etc.);

= Chinelos de quarto e de duche (borracha);

= Pijama, camisa de dormir  e roupão, se desejar;

= Roupa interior;

= A sua medicação habitual e o esquema de tomas diário; 

Poderá trazer :

= Objetos eletrónicos  ou  informáticos e respetivos carregadores.
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Deve ingerir água suficiente para que a urina permaneça clara, de forma a minimizar o risco de obstrução 
do cateter de nefrostomia, aumentando também a sua durabilidade.

Cada pessoa tem necessidades diferentes de hidratação, vá controlando a cor da urina, pois esta é o 
melhor indicação da necessidade de beber ou não mais líquidos. . 

Se tem dificuldade na ingestão de água, pode substituir por chá ou refresco. Cuidado com os sumos ou 
refrigerantes que habitualmente têm grandes quantidades de açúcar associados. 

A presença da nefrostomia não o deve impedir de retomar as suas atividades. Treine a melhor forma de 
conseguir despejar autonomamente o saco coletor. Medidas como colocar o saco inclinado para o 
exterior ou deixar o prolongamento colocado ajudam a conseguir despejá-lo sem ajuda ou esforço.

10 11

È comum sentir um desconforto na zona lombar.
A presença do cateter não é dolorosa, mas por vezes existe 

inflamação do ponto de fixação à pele, podendo aparecer comichão e ardor local.

Antes da alta as enfermeiras irão esclarecer-lhe e ao seu cuidador acerca dos procedimentos necessários 
para cuidar do cateter de nefrostomia, da pele pericateter e como mudar os dispositivos. Vão também 
fornecer-lhe dispositivos para levar para casa.

No momento da alta do internamento será agendada uma consulta de Estomaterapia para 
esclarecimento de duvidas e treino do seu cuidador.

Vão-lhe ser também apresentados outros tipos de dispositivos para que possa seleccionar o mais 
confortável e adequado às suas necessidades.

Aponte as suas duvidas para esclarecer connosco.

E AGORA... DE VOLTA A CASA!

A sua alimentação deve ser variada. Não é necessária qualquer
restrição alimentar pela presença da nefrostomia.
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companhia, tão importante nos primeiros dias de recuperação;

= Vai precisar de um cuidador que aprenda consigo como cuidar do 
cateter de nefrostomia, vigie a pele e substitua os dispositivo. Em 
equipa serão fundamentais para que viva com a nefrostomia sem 
problemas.
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Em determinadas situações de doença a urina produzida no rim tem 
dificuldade parcial ou total de progredir através do ureter até à 
bexiga. Nessas situações, de dilatação renal ou para prevenção da 
mesma, pode ser necessário drenar diretamente a urina do rim para 
o exterior.

Essa derivação - nefrostomia é conseguida através de um cateter, 
colocado diretamente no rim através da pele - cateter de 
nefrostomia.

O cateter de nefrostomia fica habitualmente localizado na região 
lombar (costas) e é fixo à pele através de um ponto. O cateter é 
colocado, por um médico, no bloco operatório e tem habitualmente 
uma duração de 6 meses, podendo ser retirado antes desta data ou 
ser substituído, caso necessite de ficar com ele mais tempo.

O QUE É UMA NEFROSTOMIA E UM CATETER DE NEFROSTOMIA?

CATETER DE
NEFROSTOMIA

Como existe saída constante de urina através do cateter é necessária a utilização de um dispositivo 
colector  de urina  aderente à pele.

Dada a sua localização os cuidados à nefrostomia e ao cateter requerem a ajuda de um cuidador.

COMO PROTEGER A PELE PERICATETER?

= Lave o cateter e a pele pericateter sempre que substituir o seu dispositivo na totalidade;

= Não necessita de aplicar nenhum produto específico na pele pericateter, mas deve vigiar sempre a sua 
integridade; 

= Deverá manter a pele integra, sem pêlos de forma a permitir uma correta adesividade do dispositivo 
(pode cortar os pêlos com tesoura ou com gilete descartável);

= A pele deve estar limpa e seca antes de colar o dispositivo de ostomia;

= Para isolar a pele do contacto com o efluente deve-se utilizar o recorte já existente na placa, para ter a 
maior área de adesividade possível.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Se existir a necessidade de colher urina asséptica para urocultura, a colheita deve ser feita diretamente 
do cateter de nefrostomia e não do dispositivo.

Existem disponíveis para poder utilizar, diferentes tipos de acessórios de ostomia com indicações e formas 
de utilização muito especificas. 

Na consulta de Estomaterapia as enfermeiras irão propor-lhe a utilização de acessórios específicos de 
acordo com as suas necessidades . Não utilize acessórios sem serem recomendados pois poderão causar 
incompatibilidade e problemas de adesividade nos seus dispositivos.



SISTEMA URINÁRIO

O funcionamento do sistema urinário é imprescindível para 
o bem estar e equilíbrio do seu organismo.  

É através da filtração renal que são eliminados os produtos 
tóxicos do sangue, formando-se a urina. 

A urina produzida pelos rins é transportada pelos ureteres 
até à bexiga, onde através de um equilíbrio muscular  
complexo a urina é armazenada e eliminada, de forma 
voluntária, através da uretra, até ao exterior.

Situações em que a progressão da urina ao longo do 
sistema urinário, esteja comprometida (por obstrução) 
podem levar à acumulação de urina no aparelho urinário, 
potenciando infeções urinárias, dor e dilatação renal .  

Frequentemente estas situações carecem da necessidade de se criar saídas da urina (ostomias) para o 
exterior, diretamente a partir de algum dos órgãos do sistema urinário.

Nefrostomia: Derivação do rim para a pele através de um cateter de nefrostomia;

Ureterostomia: Derivação do ureter para a pele através de um cateter de ureterostomia;

Urostomia: Derivação através de um conduto ileal 

Vesicostomia: Derivação da bexiga para a pele através de uma sonda vesical;

Uretrostomia: Derivação da uretra para a região perineal
5

CONTACTAR O HOSPITAL

= Apresentar dor lombar persistente, náuseas, vómitos, febre ou perda de sangue na 
urina;

= Ocorrer a quebra ou saída não esperada de um cateter, se diminuir o seu 
funcionamento ou deixar de funcionar;

= Verificar que a pele pericateter se encontra macerada, com dor ou prurido (comichão);

= O ponto de fixação do cateter à pele estiver solto;

= Tiver dificuldades na aparelhagem  do materia, com fugas frequentes da urina para a 
pele.

Se...
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Todos os dispositivos de ostomia e acessórios necessários para cuidar da nefrostomia, são 
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde na totalidade (Portaria nº 284/2016 e 92F/2017).     
É necessária ter receita médica eletrónica, correspondente ao tipo de dispositivos que escolheu.

Tenha sempre consigo o documento que as enfermeiras lhe dão na consulta de Estomaterapia, com todas 
as características necessárias à prescrição para que o seu médico lhe possa passar corretamente a receita 
e, assim, aceder ao material gratuitamente na sua farmácia de proximidade.

RINS

URETER

BEXIGA

URETRA



VIVER COM UMA NEFROSTOMIA
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Para conversar com a minha enfermeira

Este guia foi preparado por enfermeiros para ajudá-lo a compreender a necessidade da cirurgia e da 
construção da ostomia. Queremos facilitar o processo de recuperação e principalmente ajudá-lo a viver 
com uma nefrostomia.

O período que antecede a cirurgia é muitas vezes vivido com ansiedade e stress pela iminência da 
interrupção das atividades do dia a dia, pelo receio da cirurgia, da dor, da incapacidade de se 
autocuidar ou de desenvolver autonomamente as suas atividades. 

Pretendemos com este guia dar resposta às suas dúvidas, orientá-lo nos aspetos práticos que deve 
preparar antes da cirurgia, ajudá-lo na recuperação funcional, através do exercício físico, alimentação e 
repouso adequado, e contribuir para um regresso a casa seguro, com estratégias para promover a 
adaptação, prevenir complicações e retomar a autonomia nas suas atividades do dia a dia. 

Em caso de ter alguma dúvida pode contactar a equipa de cirurgia e enfermeiras da consulta de 
estomaterapia - Enfermeiras Cláudia Silva e Sandra Martins.
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CONSULTAS EXTERNAS - Consulta de Estomaterapia

2ª a 6ª feira | 9h00 às 16h00

217 229 800 - ext. 1796/1914 |  c.estomaterapia@ipolisboa.min-saude.pt

Pavilhão Central, Piso 0, Gab. 13 | Escola de Enfermagem, Piso 0, Gab. 5

UNIDADE DE ATENDIMENTO NÃO PROGRAMADO

217 229 808

Pavilhão de Medicina

INTERNAMENTO

217 229 800

Pavilhão Central - 4º, 5º e 6º pisos

Visitas: 14h00 às 20h00
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