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RESUMO 

A estomia abordada no presente artigo trata-se de uma estomia de eliminação intestinal. Os 

estomas intestinais de eliminação têm a função de possibilitar o desvio dos efluentes fecais, por 

meio de um procedimento cirúrgico, tendo então um orifício na parede abdominal, o qual o 

paciente tem a necessidade de aderir uma bolsa coletora ao abdome. As estomias podem ser 

temporária ou permanente. Uma estomia necessita de amplos cuidados, para evitar complicação 

precoces e tardias. No entanto uma assistência de enfermagem ao paciente ostomizado é de 

suma importância, tanto no pré e pós operatório, pois esse procedimento acarreta mudanças 

tanto psíquicas e físicas, podendo interferir em todos os aspectos da Vida. Nesse contexto, o 

presente estudo teve como objetivo geral abordar sobre as complicações provenientes da 

ostomia de eliminação, e os devidos cuidados de enfermagem com a mesma baseado nos 

cuidados de Orem. 
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ABSTRACT 

The ostomy addressed in this work is an intestinal elimination ostomy. Intestinal elimination 

stomas have the function of enabling the diversion of fecal effluents, through a surgical procedure, 

having then a hole in the abdominal wall, which the patient needs to adhere a collection bag to 

the abdomen. Ostomies can be temporary or permanent. An ostomy needs extensive care to 

avoid early and late complications. However, nursing care for the ostomy patient is of paramount 

importance, both in the pre and post-operative period, as this procedure entails both psychic and 

physical changes, which can interfere in all aspects of life. In this context, the present study aimed 

to address the complications arising from the elimination ostomy, and the proper nursing care 

with it based on Orem's care. 

Keywords: Ostomy. Intestine. Nursing. Complications. Pray. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estomia, estoma, ostomia ou ostoma são variações de um mesmo termo 

de origem grega (stoma), que significa boca ou abertura e é destinado para 

indicar a exteriorização de qualquer órgão oco através da pele. As estomias 

podem ter as finalidades de alimentação (esofagostomia, gastrostomia, 

jejunostomia), respiração (traqueostomia), eliminação urinária (urostomia) e 

eliminação intestinal (ileostomia, colostomia). A nomenclatura usada varia de 

acordo com o segmento afetado, havendo uma junção deste com o sufixo 

ostomia, assim, quando é derivado do íleo, porção final do intestino delgado, 

chama-se de ileostomia, porém, quando advém do cólon ascendente, 

descendente ou transverso, chama-se colostomia (SENA et al., 2017). 

Pessoas ostomizadas são aquela que precisou passar por uma 

intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura ou caminho alternativo 

de comunicação com o meio exterior, para a saída de fezes ou urina, assim como 

auxiliar na respiração ou na alimentação. Essa abertura chama-se estoma. 

Muitos procedimentos cirúrgicos necessários para tratamento do câncer acabam 

gerando estomas (ONCOGUIA, 2020). 

Pacientes submetidos a tal procedimento têm sua perspectiva de vida 

alterada, principalmente pela imagem corporal negativa, devido à presença do 

estoma associado a bolsa coletora. Além das mudanças nos padrões de 

eliminação, dos hábitos alimentares e de higiene precisam adaptar-se ao uso do 

equipamento, resultando em autoestima diminuída, sexualidade comprometida 

e, muitas vezes, em isolamento social (NASCIMENTO et al. 2011). 

Cabe ao enfermeiro, como profissional de saúde, a compreensão dessas 

alterações, para desenvolver um plano de cuidados adequado ao preparo do 

paciente para o convívio com a estomia. O cuidar implica em uma interação entre 

o cuidador e quem está sendo cuidado, para troca de conhecimentos e 

experiências, proporcionando um resultado positivo de cuidado. (NASCIMENTO 

et al. 2011). 
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Neste contexto, a enfermagem se destaca como uma profissão voltada 

a prestação do cuidado humanizado, holístico, científico e sistematizado, que 

pode intervir com o paciente e a família desde o momento do diagnóstico até o 

preparo do paciente para o autocuidado domiciliar, por meio de intervenções 

educativas que contemplem os familiares no plano de cuidados. O 

acompanhamento efetivo da enfermagem pode promover redução das 

complicações advindas da estomia, melhor adaptação aos dispositivos, 

enfrentamento mais eficaz e aceitação da nova situação em menor tempo, além 

de promover a autonomia e o empoderamento do paciente, o que resultará em 

uma melhor vivência social e familiar (AZEVEDO et al., 2014). 

A intervenção de enfermagem passa necessariamente pela educação 

para a autonomia no autocuidado, favorecendo assim a adaptação da pessoa, 

nos domínios físico, psicológico e social. Assim, o rigor no processo de cuidados 

de enfermagem assume uma importância essencial na assistência à pessoa 

ostomizada. As etapas da avaliação inicial, do diagnóstico e do planejamento 

são cruciais quando equacionadas questões referentes ao desenvolvimento de 

competências de autocuidado da pessoa com ostomia intestinal (DABIRIAN et 

al., 2010).    

A teoria de Orem enfatiza a importância da adaptação e ao autocuidado. 

Assim, o desafio do acompanhamento de enfermagem nesta área passa por 

educar a pessoa para o autocuidado, de acordo com as suas necessidades 

individuais. (OREM, 1995 e SAMPAIO et al, 2008) 

A equipe deve disponibilizar um atendimento integral, multidisciplinar 

com assistência humanizada. Deve-se visar minimizar o impacto, facilitar a 

adaptação e promover estratégias de enfrentamento funcionais. Ou seja, modos 

de lidar com as limitações e adversidades que facilitam a execução do 

tratamento e a vivência frente às demais demandas do adoecimento. O 

enfrentamento funcional pode amenizar sentimentos desconfortáveis 

associados a ameaças ou a perdas vivenciadas, é essencial para alcançar a 

aceitação. Considera-se que os sujeitos que aceitam a ostomia tendem a 
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expressar menor receio de constrangimento público e inadequação, apresentam 

menores níveis de limitações e sentimentos de maior controle sobre a ostomia. 

Tais estratégias podem ser empregadas para dominar, tolerar, reduzir ou 

minimizar eventos estressantes gerados pela ostomia. (PEÇANHA 2008) 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ESTOMIAS DE ELIMINAÇÃO  

O vocábulo estoma é de origem grega e compreende a abertura de uma 

boca visando à exteriorização de qualquer víscera oca existente no corpo. Essa 

abertura é realizada cirurgicamente e tem por objetivo promover a eliminação de 

efluentes, tais como fezes e urina para o meio externo, sendo, portanto, 

denominado estoma de eliminação (FERNANDES et al., 2010). 

A nomenclatura utilizada para definir o tipo de estoma realizado advém 

do segmento exteriorizado. O estoma intestinal, por sua vez, é indicado quando 

alguma parte do intestino apresenta disfunção, obstrução ou lesão, podendo ser 

ileostomia, cecostomia ou colostomia. (FERNANDES et al., 2010) 

A indicação quanto à realização de uma estomia temporária ou definitiva 

varia de acordo com a etiologia da doença. Estomias temporárias têm por 

objetivo proteger uma anastomose, visando o seu fechamento num curto espaço 

de tempo. As estomias definitivas são realizadas quando não existe a 

possibilidade de restabelecer o trânsito intestinal. (SOUSA, 2012). 

Algumas patologias têm por indicação a confecção de uma ostomia, com 

destaque para o câncer colorretal, acompanhada das doenças inflamatórias 

intestinais, doenças hereditárias como a polipose familiar, bem como as lesões 

abdominais e doenças congênitas (CONCEIÇÃO, 2019). 

Ainda, de acordo com a Associação Brasileira de Ostomizados 

(ABRASO), podemos entendê-la como uma cavidade abdominal, realizada 

através de uma intervenção cirúrgica, para a saída das fezes ou urina. O ostoma 
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pode ser feito de urgência ou planejado de forma temporária ou definitiva. Há 

vários tipos de ostomas: respiratórios (traqueostomia), gástricos (gastrostomia), 

intestinais (colostomia e ileostomia) e urinário (urostomia). O ostoma não pode 

ser controlado voluntariamente e, por esta razão, deve ser usada uma bolsa 

coletora. (ABRASCO, 2004, p. 9) 

 

2.1.2 ESTOMIAS INTESTINAL 

A confecção de um estoma intestinal é um procedimento comum nas 

cirurgias do trato digestivo. Os estomas do segmento distal do intestino delgado 

(íleo) são denominados ileostomias e os do intestino grosso são as colostomias 

(ROCHA, 2011). 

Os estomas intestinais são feitos em alças com mobilidade e 

comprimento adequados, que facilitem sua exteriorização através da parede 

abdominal. Dessa maneira os segmentos mais apropriados para a confecção de 

um estoma intestinal são o íleo, o cólon transverso e o sigmoide (ROCHA, 2011). 

Uma colostomia em alça geralmente é realizada em uma situação clínica 

de emergência médica, quando se prevê o fechamento da mesma. A colostomia 

terminal consiste em um estoma formado a partir da extremidade proximal do 

intestino com a porção distal do trato gastrointestinal, quer removida, quer 

suturada fechada, chamada bolsa de Hartmann, e deixada na cavidade 

abdominal. Os estomas intestinais podem ser temporárias, portanto poderá em 

um segundo momento cirúrgico, refazer o trajeto intestinal, que se chama 

reconstrução do trânsito intestinal (KATAYAMA, 2006) 

O local de confecção de um estoma é determinado pelas incisões na 

linha mediana, local a qual o estoma é exposto por dentro do músculo reto 

abdominal. Para a colostomia o corte tende a ser posicionado quatro centímetros 

superior a cicatriz umbilical e para o lado. Na ileostomia a posição se dá quatro 

centímetros inferiormente e para o lado direito. Na ileostomia e colostomia 
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definitiva, o íleo ou o cólon apresentam-se de forma que fique uma abertura que 

será suturada com a pele (ROCHA, 2011). 

A colostomia é realizada quando a pessoa apresenta qualquer problema 

que o impeça de evacuar pelo ânus. Neste caso, as fezes e gases são 

eliminados pela estomia, localizada na superfície do abdômen, e coletadas em 

equipamentos coletores adaptados à pele (PAULA, 2011). 

2.2 COMPLICAÇOES DAS ESTOMIAS INTESTINAIS 

Os estudos já publicados abordam mais sobre as complicações das 

ostomias relacionadas aos aspectos cirúrgicos do que ao aspecto (fisiológico e 

psicológica) do paciente ostomizado, esquecendo do grande impacto que uma 

estomia pode acarretar na vida do mesmo (CASCAIS et al. 2007). 

A percepção da perda do comando involuntário das eliminações 

fisiológicas e a relação com uma bolsa afixada ao abdômen podem culminar em 

perda da autoestima, manifestações de depressão, isolamento social, 

autoimagem prejudicada, declínio de relações conjugais e abstenção de sua 

liberdade humana (MARECO et al. 2019).  

As principais complicações relacionadas aos estomas incluem a 

adaptação inadequada da placa de ostomia, devido à má localização do estoma 

na parede abdominal, dermatite periostomal, necrose isquêmica, retração, 

prolapso, estenose, fístula periostomal, hérnia paraestomacal, abscesso 

periostomal e câncer. Como manifestações sistêmicas, podem ocorrer distúrbios 

hidroeletrolíticos, em estomas de alto débito, e anemia, em casos de 

sangramento de varizes localizadas no estoma (SANTOS et al. 2007). 

 

2.3 ASSISTÊNCIAS DE ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA BASEADO 

NA TEORIA DE OREN. 
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A Estomaterapia, especialidade exclusiva do enfermeiro, foca o cuidado 

a pessoas estomizadas, com lesões de pele e com incontinência anal e/ou 

urinária. Logo, a especialidade constrói e utiliza um conhecimento extenso e, 

consequentemente, presta cuidados abrangentes, o que exige um profissional 

qualificado, adequadamente habilitado e competente (COSTA et al. 2014). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), enquanto 

processo organizacional, é capaz de fornecer subsídios para o desenvolvimento 

de métodos interdisciplinares e humanizados do cuidado em Estomaterapia, 

permitindo uma avaliação holística do estomizado e um planejamento da 

assistência de enfermagem voltado para suas reais necessidades. Destaca-se a 

importância da aplicação da SAE desde o período pré-operatório – no qual o 

cliente apresenta inúmeras indagações a respeito de sua nova condição de vida, 

até mesmo quando orientado previamente – até o pós operatório tardio, quando 

o indivíduo, agora convivendo diariamente com o estoma, necessita de 

orientações relacionadas às suas dificuldades nas atividades de vida diária e 

inclusão social (NASCIMENTO et al. 2008). 

O acompanhamento por uma equipe multiprofissional, especialmente do 

enfermeiro, na Atenção Primária à Saúde (APS), auxilia na resolução de 

problemas relativos ao processo de adaptação. Trabalhar com a saúde na 

perspectiva da humanização requer uma escuta ativa, que possibilite identificar 

os medos, as queixas, as expectativas, os possíveis riscos, as vulnerabilidades, 

valorizando sua corresponsabilidade e o reconhecimento da nova condição. As 

orientações incluem os domínios assistencial e educativo, de forma que a 

pessoa, gradativamente, alcance resultados positivos de sua saúde com menor 

risco de reinternações (KLEIN, 2014). 

A teoria de autocuidado é um dos três pressupostos que define a teoria 

do deficit de autocuidado proposta por Orem e permite a descrição dos conceitos 

de autocuidado, ação de autocuidado, necessidade terapêutica de autocuidado 

e quais os fatores condicionantes do autocuidado; a teoria do deficit de 

autocuidado demonstra quanto os cuidados de enfermagem são imprescindíveis 
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e a teoria dos sistemas de enfermagem descreve como a assistência será 

prestada (sistema totalmente compensatório, sistema parcialmente 

compensatório e sistema de apoio e educação) (SAMPAIO et al. 2008). 

Autocuidado na visão de Orem é o conjunto de ações que o indivíduo 

realiza para seu próprio benefício, na intenção de manter sua saúde e bem-estar. 

O autocuidado, quando efetivo, contribui para o desenvolvimento humano e, 

quando há seu impedimento ou limitação, ocorre o deficit do autocuidado que 

indica a necessidade de atuação da enfermagem (MENDONÇA, 2007). 

A teoria de deficit de autocuidado constitui a essência da teoria geral de 

enfermagem de Orem. Ela identifica cinco métodos de ajuda, sendo: agir ou fazer 

para o outro; guiar o outro; apoiar o outro; proporcionar um ambiente que 

promova o desenvolvimento pessoal, tornando-se capaz de satisfazer demandas 

futuras ou atuais de ação; e ensinar ao outro (MENDONÇA, 2007). 

Assim, a teoria de enfermagem de Orem oferece uma base abrangente 

para a prática da enfermagem, incluindo a educação permanente como parte do 

componente profissional da educação em enfermagem. Sua premissa de 

autocuidado é contemporânea dos conceitos de promoção e manutenção da 

saúde. O autocuidado na teoria de Orem é comparável à saúde holística, pois 

ambas promovem a responsabilidade do indivíduo pelo cuidado da saúde. Isto é 

especialmente relevante na atualidade, visto que a alta hospitalar vem sendo 

antecipada, aumentando a demanda de cuidados em casa e dos serviços 

ambulatoriais (MENDONÇA, 2007). 

2.4 POLITICAS PUBLICAS DE ATENÇÃO AOS OSTOMIZADOS NO BRASIL. 

Um dos documentos mais relevantes é a Portaria n° 400, de 16 de 

novembro de 2009, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde 

das Pessoas Ostomizadas no âmbito do SUS, a serem ressaltadas em todas as 

unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas da gestão 

(BRASIL, 2009). 
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Define que na atenção básica sejam realizadas ações de orientação para 

o autocuidado e prevenção de complicações nas estomias. Também determina 

que haja classificação das pessoas estomizadas como I e II, sendo que a 

atenção às pessoas estomizadas I deve incluir ações de orientação para 

autocuidado, prevenção de complicações nas estomias e fornecimento de 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança, enquanto a 

atenção às pessoas estomizadas II, além de tudo o que é abordado na 

classificação I, acrescenta-se capacitação de profissionais (BRASIL, 2009). 

O Decreto n° 7612, de 17 de novembro de 2011, estabelece o Plano 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite – 

tendo como intento a promoção, por meio de integração e articulações políticas, 

programas e ações, o exercício 32 pleno e equitativo dos direitos das pessoas 

com deficiência, nos termos da convenção internacional sobre os direitos das 

pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo (BRASIL, 2012). 

A Portaria n° 793, de 24 de abril de 2012, constitui a rede de cuidados à 

pessoa com deficiência no âmbito do SUS. É instituída por meio da criação, 

ampliação e articulação de pontos e atenção à saúde para pessoas com 

deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável; 

intermitente ou contínua, no âmbito do SUS. Essa portaria detalha os objetivos 

gerais e específicos, suas diretrizes, como ser operado, e a adesão da rede de 

cuidados (BRASIL, 2012). 

O Instrutivo de Ostomia, de 01 de junho de 2014, define o termo 

reabilitação de forma mais ampla, considerando o indivíduo, a família, a 

comunidade e a inclusão social, além de incluir os serviços de apoio à pessoa 

com ostomia e outras deficiências físicas que são atendidas pelo Centro 

Especializado em Reabilitação, com ênfase na orientação para o autocuidado 

(BRASIL, 2014a). Por fim, a Lei n° 13.031, de 24 de setembro de 2014, 

caracteriza o Símbolo Nacional da Pessoa Ostomizada para que permita 

identificação de local ou serviço habilitado ao uso por pessoas com Ostomia 

(BRASIL, 2014). 
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3. METODOLOGIA. 

Este artigo consta de uma revisão de literatura a partir do levantamento 

de dados bibliográficos e literários, selecionando artigos científicos sobre 

Estomias de eliminação intestinal e os cuidados de enfermagem baseados em 

orem. 

Adotou-se a revisão integrativa da literatura, uma vez que ela contribui 

para o processo de sistematização e análise dos resultados, visando a 

compreensão de determinado tema, a partir de outros estudos independentes. 

Para tanto, foram adotadas as seguintes etapas indicadas para a 

constituição da revisão integrativa da literatura: estabelecimento da hipótese e 

objetivos da revisão integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das informações a serem 

extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados e discussão. 

Para a seleção dos artigos foram utilizadas a Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), onde contém as principais bases de dados em Ciências de Saúde, como 

a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e (Medline) Medical Literature 

analysis and Retrievel System Online, e google acadêmico, por serem 

bibliotecas eletrônicas de acesso livre e supõe-se que tenham boas 

possibilidades de impacto nos meios acadêmicos e profissionais. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

Como podemos avaliar ao longo deste artigo, a pessoa após a efetivação 

de uma ostomia, depara-se com distintas alterações em seu processo de viver, 

que vão desde a alteração da fisiologia gastrintestinal, da autoestima à alteração 

da figura corporal. Estas modificações por sua vez, condicionam a vida familiar, 

afetiva, laboral e social da pessoa. 

A pessoa após ser submetida a uma cirurgia confeccionadora de uma 

ostomia, vivencia muitas das vezes anseios negativos provenientes não só da 
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formação do estoma, mas também resultantes da causa da sua origem, como 

no caso do câncer. A pessoa ostomizada possui sentimentos que vão desde 

revolta a depressão, podendo a reação e a conduta manifestada alterar ao longo 

do tempo e de pessoa para pessoa. Deste modo é efetivo os profissionais de 

saúde estarem cautelosos às reações destas pessoas, tendo em consideração 

todas estas especificidades na prestação de cuidados de saúde. 

Viver com uma estomia não é uma tarefa simples, não é somente ter a 

bolsa ao lado, pois a mesma requer vários cuidados diariamente que afeta o 

emocional e físico do paciente.  Entretanto é de suma importância o paciente 

saber lidar com cada situação referente a sua saúde, sendo assim os 

profissionais de saúde devem desenvolver um trabalho multidisciplinar, de 

maneira a qual favorece o autocuidado para que estes consigam alcançar o 

objetivo, desejos e a reabilitação de uma forma humanizada. 

Segundo Sousa diante de sua pesquisa, verificou que na população a 

qual foi estudada, predominam idosos, a qual interpretaram a doença de diversas 

formas aceitando ou não. Cada um tem diversas maneiras de aceitar uma 

doença, sendo assim não é diferente com o colostomizado, muitos aceitam de 

uma forma tranquila e natural no primeiro momento, e quando o paciente começa 

a recuperar dos pós cirúrgico, os mesmo defrontar com as mudanças 

fisiológicas, e a necessidade de adaptações para nova condição de vida. Dessa 

maneira os desafios começam a surgir acarretando fatores emocionais a qual 

vem a raiva, negação, constrangimento e diversos outros fatores. Porém tem 

também os paciente que busca o autocuidado, aceitando a doença e enxergando 

a mesma de uma forma esperançosa. E diante de todos os fatores o suporte 

informal ou formal, de alguma maneira oferece um apoio ao paciente para que 

os mesmos possam entender e conseguir enfrentar as diversidades. 

O paciente com a estomia de eliminação sofre em vários aspectos, tanto 

psicológicos, fisiológicos e sociológicos. Dessa forma o paciente sofre com dois 

impactos que é a doença e a ostomia. A qual implica dor, deterioração do corpo, 

incertezas, medos da rejeição social e também conjugal, etc. Dessa forma o 
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paciente precisa sempre de apoio, e é de suma importância desenvolver um 

contato multidisciplinar entre os profissionais da saúde e o paciente.  

Torna-se assim necessário o apoio familiar e profissional para oferecer 

ao paciente. Para que o mesmo possa sentir acolhido diante de todos impactos 

sofrido. A qual é essencial para uma reabilitação mais rápida e eficaz para uma 

boa adaptação. O enfermeiro é aquele que vai ter um contato maior com o 

paciente entretanto o mesmo deve adequar um planejamento de assistência que 

inclua o apoio psicológico para oferecer ao ostomizado. A educação para a 

saúde, também é de suma importância para o desenvolvimento de aptidões da 

pessoa para o autocuidado. Contribuindo assim para a melhoria significativa da 

qualidade de vida dessas pessoas. 

No decorrer deste artigo foi discutido sobre a ostomia de eliminação 

intestinal, porém existem variados tipos, de acordo com o órgão que será 

exteriorizado. Uma confecção adequada de um estoma e de suma importância 

na vida do paciente. Esclarecendo todas as dúvidas antes e pós operatório. 

Todas colostomias precisam de cuidados diariamente para evitar complicações 

precoces ou tardias como as infecções. Para que haja uma adaptação do 

paciente frente a esse novo contexto, é necessário uma atividade multidisciplinar 

composta por profissionais sendo eles: médicos, enfermeiros, psicólogos, 

estomaterapêutas, sendo estes, profissionais especializados em estomas. 

O enfermeiro na assistência dos pacientes com estomias intestinais 

deve possuir um conhecimento técnico e científico, o mesmo deve possuir 

habilidades para promover o cuidado integral, de modo a atender às 

necessidades humanas básicas. O enfermeiro além de desenvolver o cuidado 

desenvolvem também um ensino de aprendizagem para o autocuidado. Uma 

sistematização da assistência de enfermagem para a pessoa com estomia 

intestinal e para sua família é imprescindível na sua reabilitação, na autonomia 

e no exercício de seu papel na sociedade, de forma digna e humana. É de suma 

importância os familiares ter um bom vínculos entre os profissionais, de maneira 
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que recebe todas as orientações, apoio e instrumentalização para os cuidados 

que serão exercidos no domicílio. 

O profissional enfermeiro deve seguir uma etapa de sistematização do 

cuidado, a qual e denominado SAE, instrumento indicativo da autonomia 

profissional, na SAE o enfermeiro sempre terá um respaldo seguro, pois nela 

estará todos os registro, que garante a continuidade/complementaridade 

multiprofissional e também apresenta organização do serviço de enfermagem 

hospitalar. A mesma serve como um instrumento norteador do cuidado. E nessa 

etapa que o enfermeiro vai traçar todos os planos e objetivos para o paciente. 

Sendo importante tanto para a equipe e o paciente. 

Essa assistência se inicia já na fase pré-operatória incluindo todas 

orientações, e dúvidas que o paciente possa ter antes do procedimento cirúrgico.  

De maneira que possam proporcionar ao estomizado uma confiança e 

segurança, até o momento da alta hospitalar. O enfermeiro deve presta 

assistência ao paciente também na fase ambulatorial, que será de suma 

importância para melhoria do cuidado nessa nova fase de Vida. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Conforme salientado, conclui-se que o profissional Enfermeiro e a 

equipe multidisciplinar, somando ao comprometimento do usuário, são os 

principais responsáveis pelo tratamento do paciente ostomizado.  

O enfermeiro dispõe de conhecimento que pode ser compartilhado com 

os ostomizados através da educação em saúde, estimulando a prática do 

autocuidado dando adesão ao tratamento, e fazendo com que o paciente aceite 

o novo estilo de vida, de maneira que o mesmo possa ver a bolsa coletora de 

forma beneficente de melhoria e esperançosa.  

O presente estudo, revelou sobre a estomia de eliminação intestinal e o 

papel do enfermeiro frente ao paciente ostomizado e as ações benéficas para a 
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adesão ao tratamento evitando complicações com o estoma, indicando que um 

processo educativo sistemático pode favorecer o conhecimento dos portadores 

dessa doença. Revelou também a importância do trabalho de uma equipe 

multidisciplinar no acompanhamento ao ostomizado voltado para o autocuidado 

baseado em Orem. 
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