
Associação dos Ostomizados se reúne mensalmente na Santa Casa

Encontromarca os
quatro anos da
Associação, que se
reúne na Santa Casa

Divulgação

Cecan recebe ostomizados

A partir das 13h desta quarta-
feira, 12, o Cecan – Centro do
Câncer da Santa Casa de Piraci-
caba receberá integrantes da
Associação dos Ostomizados
de Piracicaba para a festa juli-
na seguida de bingo que marca-
rá os quatro anos da entidade.

O presidente da Associação,
Ademir Barbosa, justifica a ini-
ciativa, lembrando que a par-
ceria com o Cecan foi oficiali-
zada há três anos para o enca-
minhamento de pessoas que,
devido ao diagnóstico de cân-
cer de intestino, passaram a
utilizar uma bolsa de colosto-
mia para que as fezes sejam
coletadas.

A oncologista Mary da Silva
Thereza explica que a ostomia
é uma abertura temporária ou
definitiva produzida cirurgica-
mente no abdômen para ga-
rantir a saída de fezes ou uri-
na, solucionando problemas
causados principalmente por
doenças inflamatórias intesti-
nais, câncer, traumatismo e

doença de Chagas. “Como o es-
toma não pode ser controlado
voluntariamente, o paciente
precisa utilizar uma bolsa cole-
tora”, disse.

“Esperamos reunir cerca de
80 pessoas, entre ostomizados,
urostomizados e incontinen-
tes, juntamente com seus fami-
liares e cuidadores”, disse o
presidente da Associação. Se-
gundo ele, a proposta deste
momento de integração é com-
partilhar experiências que evi-
denciem a certeza de que a os-
tomia não deve privar as pes-

soas de levarem uma vida nor-
mal.

Ele revela que, em Piracica-
ba, há cerca de 300 ostomiza-
dos, número que salta para
1.335 pessoas ostomizadas e
incontinentes nas 26 cidades
que compõem a regional de
saúde. “Piracicaba foi a primei-
ra cidade a implantar banhei-
ros públicos para ostomizados
em unidades básicas de saúde
e em terminais de ônibus urba-
no”, disse Ademir, revelando
que o desafio agora é construir
sede própria para a Associa-

ção.
A psicóloga Pedrilha Goes,

do Cecan, lembra que os en-
contros na Santa Casa são
mensais e organizados com o
objetivo de promover a integra-
ção, levar informações e orien-
tações sobre cuidados, higie-
ne, adaptação social, apoio psi-
cológico e nutricional, sanan-
do dúvidas e proporcionando
aumento na qualidade de vida
da pessoa ostomizada. “A cada
encontro, um profissional de
saúde é convidado para cons-
cientizar sobre os cuidados ne-
cessários”, disse.

Além de orientar pessoas os-
tomizadas, a Associação atua
também angariando recursos
para a aquisição das bolsas co-
letoras e demais materiais utili-
zados. Outra ação importante
é o preparo que a Associação
concede a profissionais da re-
de pública para o adequado
atendimento ao ostomizado.
“Nosso último encontro para
capacitação profissional, reali-
zado em maio na Câmara de
Vereadores, reuniu mais de
200 pessoas entre familiares,
cuidadores, médicos e profis-
sionais de faculdades e escolas
técnicas de Piracicaba”, disse
Ademir.
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