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RESUMO 

 

Tendo em vista o número significativo de pacientes ostomizados no Brasil, e a 
existência de materiais informativos, a maioria ainda não tem acesso a essas 
informações ou ainda, melhores esclarecimentos. A ostomia é uma mudança 
drástica na vida do paciente e da família, e muitas vezes sem as orientações 
necessárias, a adaptação e o cuidado se tornam ainda mais difíceis. Com o intuito 
principal da pesquisa é contribuir para o desenvolvimento de atividades e ações 
mais eficientes e consequentemente a melhora do atendimento prestado aos 
pacientes e familiares. O estudo apresentado vem identificar quais são os cuidados 
e orientações prestados aos pacientes pela equipe de enfermagem, e foi realizado 
através de questionário com perguntas abertas e fechadas aplicado à pacientes que 
fazem uso de bolsa de colostomia. Os questionários foram aplicados nas Unidades 
de Saúde onde os pacientes buscam suas bolsas e recebem orientações. Os 
questionários contêm perguntas que avaliam o desempenho da enfermagem como 
orientadora, cuidadora e também quanto ao atendimento dos pacientes. Com base 
nas respostas dos questionários foram consolidados os dados, analisados, 
tabulados e concluídos, e assim propõe-se a elaborações de folders/cartilhas e 
grupos mensais de acompanhamento dos pacientes ostomizados e familiares, e 
nesses grupos disseminado o conhecimento e orientações adequadas, o que auxilia 
muito na adaptação do ostomizado.  

Palavras Chaves: Cuidado, enfermagem e ostomizados; 
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ABSTRACT 

 

Given the significant number of ostomy patients in Brazil, and the existence of 
informational materials, most still do not have access to such information or even 
better clarification. The ostomy is a drastic change in the life of the patient and the 
family, and often without the necessary guidelines adaptation and care becomes 
even more difficult. As the main aim of the research is to contribute to the 
development of activities and more efficient actions and consequently the 
improvement of care provided to patients and families. The present study is to 
identify what are the care and guidance provided to patients by nursing staff, the 
survey was conducted through a questionnaire with open and closed questions 
applied to patients who use colostomy bag. The questionnaires were applied in the 
health units where patients seek their bags and receive guidelines, questionnaires 
containing questions that evaluate the performance of nursing as a guiding caregiver 
as well as the care of patients. Based on survey responses data were consolidated, 
analyzed, tabulated and completed, and so we propose the elaboration of brochures 
/ booklets and monthly monitoring groups of ostomy patients and relatives, and these 
groups spread knowledge and proper guidance, the which helps a lot in the 
adaptation of the ostomy. 

Key Words: Care, Nursing and Ostomy 
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A saúde pública se concretizou com mais embasamento em 1988, com a 

instituição do SUS, e a saúde como direito de todos, mas apenas alguns anos mais 

tarde é que se pensou uma atenção mais direcionada para pacientes ostomizados, e 

com aumento do número de pacientes ostomizados também se tornam muito 

importantes as associações de ostomizados e grupos, que defendiam os direitos dos 

ostomizados e lutavam por uma assistência de saúde com mais qualidade para 

estes pacientes que em sua maioria conheciam muito pouco a respeito de sua 

patologia/ostomia, o que dificulta ainda mais a aceitação e uma vida de qualidade 

mesmo sendo ostomizado.  

Ostomia é uma abertura feita em uma parte do intestino para que ocorra a 

saída das fezes, podem ser denominadas como colostomia quando a abertura 

expõe uma parte do cólon do intestino grosso, e ainda íleostomia quando a abertura 

expõe a parte final do intestino delgado. É uma forma de tratamento temporário ou 

definitivo, em várias condições como os traumas, cânceres, anomalias congênitas e 

outros. As ostomias temporárias são realizadas para proteger uma anastomose, 

tendo em vista seu fechamento em curto tempo. As ostomias definitivas são 

realizadas quando não há possibilidade de reconstrução do trânsito intestinal, 

geralmente em caso de câncer. 

O câncer do cólon e reto é o segundo tipo de câncer mais prevalente no 

mundo, ocupando o terceiro lugar em termos de incidência, sendo mais elevada nos 

países desenvolvidos. No Brasil, o câncer do cólon e reto está entre os cinco 

primeiros tipos de câncer mais frequentes e ocupa o quarto lugar, em termos de 

incidência para homens, e o terceiro, para mulheres (INCA 2012). 

 Para os pacientes que fazem uso de bolsa de colostomia ter uma qualidade 

de vida se torna algo muito mais difícil considerando suas condições e limitações 

impostas pelo uso da bolsa de colostomia. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) pode-se definir Qualidade de Vida como a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Estudar 

qualidade de vida de pacientes ostomizados se faz necessário pelo fato de que 

aspectos da Qualidade de Vida parecem estar comprometidos nesses pacientes 

pelas repercussões que tal cirurgia traz para sua vida pessoal, emocional e social. 
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Sendo que esses fatores são importantes para o cuidado de enfermagem na 

integralidade ao portador de ostomias intestinais. 

N� �����	 
� � ��mero significativo de pacientes ostomizados e já existem 

c����	
�� ���	�c������� �� � ������ ��� �� �c���� � ����� ����������� ��

��p����� ��c������ desconhecem quem dirá o público em geral, que muitas vezes 

c������ c� ����������� Não há um acompanhamento efetivo quanto à melhora 

�� d��	����� �e vida, cuidados e orientações.  

A ostomia é uma mudança drástica e em sua maioria irreversível e repentina. 

Uma mudança que interfere em todo o exercício/ funcionalidade do dia-a-dia dos 

��c������ � ��� �� ��	�� �� ������. Dessa maneira se percebe a necessidade, 

�� �� ���d���� ������ c� ��c������ ���������� ���� ������	�c�� ���� �����

��c���������� d����� ��� c�������� ����������� � �	
���� �� d��	����� �� ����

��� ��c������ � ���	������ �� ��c������ �� ��� ���c�� ���� ��������� ��	��� ��

������� �ásica de saúde demonstram que tem muito pouco conhecimento sobre o 

d�� ����� ������� �� c�� ���� c���������� d����� ���	���� �� ���c�� �� ��	����

d����� q 	������ Atualmente vivemos em uma sociedade que reverencia o belo e o 

perfeito, deste modo, o impacto da ostomia na imagem corporal gera sentimentos 

cujo enfrentamento varia para cada indivíduo, dentro de sua capacidade de 

aceitação em relação ao tempo de permanência da ostomia e ao tipo de cirurgia 

geradora.  

Por afetar tanto a aparência e a qualidade de vida dos pacientes, é que se faz 

necessária a elaboração de novas pesquisas com objetivo principal de identificar 

quais as orientações e apoio oferecidos aos pacientes ostomizados pela equipe de 

enfermagem e trabalhos realizados com os mesmos, além de definir quais as 

patologias que mais acarretam a colostomia, Identificar as dificuldades de adaptação 

ao uso da bolsa de colostomia, classificar o apoio recebido pelo paciente da equipe 

de enfermagem e identificar quais os cuidados de maior relevância segundo 

paciente;  

C� ���� ����� �	������-se uma entrevista que foi realizada com 16 

��c������ ����������� ���� �dentificar quais são as orientações e cuidados 

prestados aos pacientes ostomizados pela equipe de enfermagem. A entrevista foi 

realizada com os pacientes nas unidades de saúde e nas suas residências 
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�c����
���� �� �a���� �� �����. Os resultados nortearam melhorias ao 

���������� �� ��c����� ����������  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1. Anatomia do corpo humano 

 

O corpo humano se divide esqueleticamente em cabeça, pescoço, tronco, 

membros superiores e membros inferiores, e em sistemas como sistema músculo 

esquelético, sistema respiratório, sistema digestório, sistema geniturinário, sistema 

cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema circulatório. Cada 

sistema é composto por ossos, músculos e órgãos específicos e cada sistema tem 

sua função vital ao corpo humano desde que todos os órgãos desempenhem suas 

funções normais em conjunto no sistema a que pertencem (SOBOTTA, 2006). 

 

2.1.2. Anatomia do intestino (fisiologia) 

 

O sistema digestório é responsável por prover nutrientes para o corpo 

humano, pela mastigação, deglutição, digestão, absorção dos alimentos pelo sangue 

circulante e eliminação de resíduos em forma de fezes. É composta por boca, 

glândulas salivares, glândula parótida, esôfago, estomago intestino delgado 

(duodeno, jejuno e íleo), intestino grosso (cólon ascendente, cólon transverso, cólon 

descendente, cólon sigmóide), reto e ânus, além das glândulas anexas pâncreas, 

fígado e vesícula biliar, que tem grande importância na produção de substancias que 

auxiliam na digestão (GUYTON, 1988). 

O alimento passa pelo tubo digestivo inicia-se pela boca com a mastigação 

com atuação da língua e dos dentes, e contem as glândulas salivares que contem 

grande quantidade de muco e a enzima ptialina que inicia a digestão dos compostos 

amiláceos, desce para o esôfago e chega ao estomago pelos movimentos 

peristálticos que são responsáveis pela movimentação do bolo alimentar (quimo) e 

mantê-lo sempre misturado este bolo alimentar é expostos à grande quantidade de 

ácidos gástricos que são acido clorídricos e a enzima pepsina, ambos responsáveis 

pelo inicio da digestão das proteínas, e também através de movimentos peristálticos 
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o bolo alimentar passa para duodeno, jejuno e íleo onde ocorre maior número de 

movimentos peristálticos, e é misturado a secreção pancreática que contem tripsina 

que dá continuidade a digestão das proteínas, a amilase para digerir carboidratos, a 

lípase pancreática para digerir gorduras e elevada concentração de bicarbonato de 

sódio que neutraliza o acido clorídrico vindo do estomago, as secreções hepáticas 

contém sais biliares que se misturam a gordura digerindo e absorvendo-a, essas 

secreções também podem ser chamadas de secreções do intestino delgado. O 

intestino grosso que seria cólon ascendente e transverso são responsáveis pela 

absorção de água e sais minerais, o cólon descendente é responsável pelo 

armazenamento das fezes. O sigmóide e o ânus são responsáveis pela expulsão 

das fezes (GUYTON, 1988). 

Figura 1- anatomia sistema digestório 

 
Fonte: Sobotta- Atlas de Anatomia Humana,2006. 
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2.1.3. Incidência de ostomizados 

 

No Brasil não se sabe ao exato a incidência de ostomizados, já que os dados 

encontrados foram apenas da ABRASO (Associação Brasileira de Ostomizados), 

são apenas dos ostomizados que são associados a ela. 

 

Tabela 1: Quantitativo aproximado de Pessoas Ostomizadas no Brasil. 

Ac��  �  

A������  �!!  

P���  " !  

R���#���   !  

A	�a���   !$  

C����  %�&!!  

M����
��  ' $  

P���(��  �)&  

P������c�  " !  

P���(  '%!  

R�� *����� �� N����  �$!  

+��a���  "!  

����(	�� - DF  $$!  

*����  )$!  

M��� *�����   %!  

M��� *����� �� +�	  $$!  

E��(���� +����  , &  

M���� *�����  ��&�'  
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+�� P��	�  )� !!  

P�����  %�,)&  

+���� C�������  %�&,%  

R�� *����� �� +�	  $�!!!  

T�TA.  //0:;<  

=Desconhecemos número de ostomizados no Amapá, Tocantins e Roraima. 

Fonte: (ABRASO 2015) 



2� 
 

2.1.4. Patologias relacionadas ao intestino 

 

As patologias que mais levam a indicação de ostomia são segundo Timby; 

Smith (2005), diverticulite, doenças inflamatórias intestinais, incontinência anal, 

trauma, megacólon, anomalias congênitas, colite, retites e os tumores e câncer de 

intestino. O diagnostico de doenças intestinais é identificado através do quadro 

clinico com evidencias endoscópicas, laboratoriais, radiográficas e achados 

histopatológicos. 

 

2.1.5. Diverticulite 

 

Segundo Porto (2009), “divertículo é uma dilatação que pode variar de 

tamanho- desde uma ervilha até o de uma pêra. É uma passagem cega, a partir da 

luz do intestino”.  

Quando há obstrução do divertículo, com inflamação e infecção, temos a 

diverticulite, mas se há somente divertículos temos só a diverticulose. Os sinais e 

sintomas mais comuns da diverticulose são: “constipação, diarréia, flatulência, dor, 

sensibilidade no quadrante inferior esquerdo, febre e sangramento retal” (TIMBY e 

SMITH, 2005).  

 A inflamação tende a espalhar-se pelas paredes do intestino, aparecendo 

assim à irritabilidade e a expansibilidade do cólon (diverticulite). O abscesso 

desenvolve-se e pode, eventualmente, perfurar, levando à peritonite e à erosão dos 

vasos sanguíneos, com sangramento (BRUNNER e SUDDARTH, 2002). 

 

2.1.6. Doenças inflamatórias intestinais 

 

Termos usado para designar dois distúrbios gastrintestinais inflamatórios 

crônicos: enterite regional (Doença de Crohn ou colite granulomatosa), e colite 

ulcerativa. (BRUNNER e SUDDARTH, 2002).  
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2.1.6.1. Doença de crohn 

 

Pode ocorres em qualquer momento da vida, e em qualquer local do intestino, 

mas as mais comuns são o íleo distal e o cólon. Fistulas, fissuras e abscessos 

ocorrem à medida que a inflamação se estende pelo peritônio. As lesões (ulceras) 

não estão em contato continuo umas com as outras e estão separadas por um 

tecido normal. Nos casos avençados, a mucosa intestinal tem uma aparência de 

“carvão em pedaços”, à medida que a doença avança, a parede intestinal se 

espessa e torna-se fibrosa, e a luz intestinal fica mais estreita. (BRUNNER e 

SUDDARTH, 2002).  

Tem como sintomas dor abdominal e diarréia, à medida que a doença avança 

as dores aumentam após a ingestão de alimentos. O intestino inflamado pode 

perfurar e formar abscessos intra-abdominais e anais. Causa obstrução intestinal ou 

formação de constrições, doença perineal, desequilíbrio hidroeletrolítico, má nutrição 

devido à má absorção e fistulas e formação de abscesso. (BRUNNER e 

SUDDARTH, 2002). 

 

2.1.6.2. Colite Ulcerativa 

 

Segundo Guimarães (2002), referem que a colite significa a inflamação do 

cólon, parte final do intestino, que vai do ceco ao reto. Segundo Brunner e Suddarth, 

2002, afeta a mucos as superficial do cólon e é caracterizada por ulcerações 

múltiplas, inflamações difusas e descamação do epitélio colônico. Ocorre 

sangramento como resultado das ulcerações que são continuas. O intestino fica 

estreito, mais curto e mais endurecido devido à hipertrofia muscular e aos depósitos 

de gordura. Os sintomas são: diarréia, dor abdominal, tenesmo intermitente e 

sangramento retal.  

 

2.1.7. Incontinência anal 
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Incontinência fecal descreve a passagem involuntária de fezes pelo reto 

(BRUNNER e SUDDARTH, 2002). Podem ser causadas por traumas cirurgias do 

reto, distúrbios neurológicos, as inflamações e infecções, tratamentos através da 

radioterapia, uso abusivo de laxantes, idade avançada (SMELTZER  BARE, 2005). 

Os pacientes podem ter menor sujidade uma necessidade urgente e perda do 

controle ocasional, ou uma incontinência completa. Pobre controle de gases, diarréia 

ou constipação também podem estar presentes (BRUNNER e SUDDARTH, 2002). 

 

2.1.8. Trauma 

 

Em relação aos mecanismos de trauma, as lesões de jejuno e íleo geralmente 

são secundárias ao traumatismo penetrante (ferimento) ou ao trauma fechado 

(contusão), ocorrendo diferenças em relação à incidência e biomecânica destas 

lesões. As lesões nas vísceras abdominais ocas são muito mais freqüentes nos 

traumas abdominais penetrantes do que nos traumas fechados. Nas contusões, este 

tipo de lesão geralmente não é suspeitado, a menos que o quadro clínico seja 

sugestivo (FRAGA et. al. 2008). 

Os traumas abertos podem ser causados por arma de fogo e por arma 

branca. Nas lesões por arma branca, a ação lesiva ocorre diretamente sobre a 

parede da víscera e geralmente está limitada ao trajeto de ação do instrumento 

agressor. Nos traumas causados por arma de fogo, o efeito lesivo é maior e 

depende, basicamente, da energia cinética transmitida ao órgão atingido pelo 

projétil, da sua velocidade. Algumas características anatômicas nos ajudam a 

entender o mecanismo de lesão dessas vísceras. O jejuno inicial, logo após a quarta 

porção duodenal, é fixo e se situa à frente da coluna vertebral. O íleo terminal 

também é considerado segmento fixo, devido ao seu mesentério curto. Estas 

condições proporcionam menor mobilidade desses segmentos. As demais porções 

do intestino delgado, intercaladas entre estes dois segmentos, são móveis e tem 

fácil deslocamento, o que permite que escapem dos agentes agressores com certa 

facilidade. Os traumas fechados podem ter várias causas: agressões, 

atropelamentos, abalroamentos, quedas etc. O mecanismo pelo qual ocorre a lesão 

da alça pode ser explicado por uma das três hipóteses: aumento súbito da pressão 
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intraluminal de uma alça cheia; compressão da alça contra a coluna vertebral; ou 

devido à desaceleração brusca. Um exemplo típico são as lesões de íleo terminal 

ocorridas em abalroamentos 1 , nos indivíduos usando cinto de segurança. 

(STARLING e FERREIRA, 2000). 

 

2.1.9. Anomalias congênitas 

 

2.1.9.1. Atresia e estenose  

 

A obstrução congênita dos intestinos não parece ser uma lesão comum, que 

pode atingir qualquer parte dos intestinos. Quando essa se dá por completo 

chamamos de atresia e quando somente parcial estenose. A estenose é menos 

comum, mas também ocorre muitas vezes é resultante de um estreitamento de 

intestino ou quando um diafragma está com a abertura intestinal estreitada ou ainda 

a ruptura do diafragma cloaca que ocasiona um ânus imperfurado (CONTRAN, 

KUMAR, COLLINS, 2000). 

 

2.1.9.2. Megacólon congênito  

 

A Doença de Hirschsprung (DH) ou Megacólon congênito caracteriza-se por 

uma ausência de células ganglionares e gânglios do segmento intestinal. O cólon 

passa a ter uma dilatação bem aumentada e hipertrofia que começa no colón 

descendente, com o passar do tempo o cólon torna-se maciço e atinge diâmetro de 

15 a 20 centímetros e damos o nome de megacólon (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 

2000).  

Segundo Guimarães, (2002), se manifesta através da prisão de ventre, devido 

a este problema a pessoa evacua a cada quinze dias podendo ser até menos dias 

                                                           
1Abalroamentos: Chocar-se, ir de encontro a alguma coisa. Colidir, geralmente veículos. 
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de evacuação. Quando o megacólon é adquirido pode desenvolver-se em qualquer 

idade e pode ser resultado de doença de Chagas, Obstrução orgânica do intestino, 

megacólon tóxico ou distúrbio psicossomático funcional (COTRAN; KUMAR; 

COLLINS, 2000). 

 

2.1.10. Câncer colorretal 

 

O câncer colorretal abrange tumores que acometem um segmento do 

intestino grosso (o cólon) e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao 

ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos. 

Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que 

podem crescer na parede interna do intestino grosso. Uma maneira de prevenir o 

aparecimento dos tumores seria a detecção e a remoção dos pólipos antes de eles 

se tornarem malignos. Segundo a última estimativa mundial, o câncer de cólon e 

reto configura-se como o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens, com 

746 mil casos novos, e o segundo nas mulheres, com 614 mil casos novos para o 

ano de 2012. Mais da metade dos casos são provenientes de regiões mais 

desenvolvidas. Os padrões geográficos são bem semelhantes em relação ao sexo, 

sendo que o sexo masculino apresenta uma maior incidência na maioria das 

populações. Tem-se observado uma mudança no padrão da incidência do câncer de 

cólon e reto. Em países onde o risco era considerado baixo, como o Japão e outras 

nações asiáticas existem uma tendência de aumento para a incidência dessa 

neoplasia. Por outro lado, em países sabidamente com alto risco, a incidência 

apresenta uma estabilidade ou até mesmo um declínio em suas taxas, como é o 

caso de países da Europa Ocidental, do Norte Europeu e da América do Norte, além 

da Austrália. (INCA, 2014).  

Essa neoplasia é considerada de bom prognóstico se a doença for 

diagnosticada em estágios iniciais. A sobrevida média global em cinco anos 

encontra-se em torno de 55%nos países desenvolvidos e 40% nos países em 

desenvolvimento. Assemelhando-se à incidência, as taxas de mortalidade são mais 

baixas em mulheres do que nos homens, exceto para a região do Caribe. O já citado 

estudo do INCA apontou, para o câncer de cólon e reto, uma sobrevida aproximada 
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de 55%. A história natural dessa neoplasia propicia condições ideais à sua detecção 

precoce. A pesquisa de sangue oculto nas fezes e métodos endoscópicos são 

considerados meios de detecção precoce, pois são capazes de diagnosticar e 

remover pólipos adenomatosos colorretais (precursores do câncer de cólon e reto), 

bem como tumores em estágios bem iniciais. Mesmo em países com maiores 

recursos, a relação custo-benefício em investimentos para estratégias apropriadas 

de prevenção e detecção precoce do câncer de cólon e reto tem impossibilitado a 

implantação de rastreamento populacional. Essas estratégias não têm o objetivo de 

diagnosticar mais pólipos ou lesões planas, mas sim de diminuir a incidência e a 

mortalidade por essa neoplasia na população (INCA, 2014). 

Estimava-se para 2014, no Brasil, 15.070 casos novos de câncer de cólon e 

reto em homens e 17.530 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco 

estimado de 15,44 casos novos a cada 100 mil homens e 17,24 a cada 100 mil 

mulheres (INCA, 2014).  

Ele pode iniciar como um pólipo benigno, mas pode se tornar maligno e 

invadir e destruir os tecidos normais e estender-se pelas estruturas ao seu redor. 

Seus sinais e sintomas são fortemente determinados pela localização do câncer, 

estagio e função do segmento intestinal, o sintoma mais comum apresentado é a 

mudança nos hábitos intestinais e a passagem de sangue nas fezes é o segundo 

sintoma mais comum, e podem ainda incluir anemia inexplicada, anorexia, perda de 

peso e fadiga. Os sintomas mais associados às lesões do lado direito são dor 

abdominal abafada e melena (fezes pretas), os o lado esquerdo são aqueles 

associados à obstrução (dor abdominal e cólicas, fezes finas, constipação e 

distensão), assim como sangue vermelho vivo nas fezes, e em lesões retais são 

tenesmo, dor retal e sensação de esvaziamento incompleto após uma evacuação, 

alternância de constipação e diarréia e fezes sanguinolenta. (BRUNNER e 

SUDDARTH, 2002). 

A quimioterapia é usada para tratamento de células cancerosas, podendo ser 

como local ou sistêmico, os agentes pode ser utilizados sozinhos ou na combinação 

com outros medicamentos do câncer (TIMBY e SMITH, 2005). Para Smeltzer e Bare 

(2005) a quimioterapia é utilizada na destruição de células cancerosas, impedindo 

que as células façam sua reprodução. 

A radioterapia tem como principal objetivo a destruição de células malignas, 

através de raios, não destruindo os tecidos vizinhos considerados saudáveis, às 
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vezes pode ocorrer à destruição das células saudáveis, mas as células que são 

consideradas como cancerosas logo já se reproduzem novamente. A radioterapia 

pode ser utilizada tanto externa como interna. Fazendo com que o individuo fique 

curado, ou para ter uma eficiência em seu tratamento (TIMBY e SMITH, 2005). 

Segundo Smeltzer e Bare (2005), a radioterapia é utilizada na destruição do 

desenvolvimento de células cancerosas. 

Segundo Peres (2015), estima-se que 14,9 milhões de casos novos de câncer 

no mundo e para o Brasil aproximadamente 576 mil casos novos de câncer sendo 

33 mil de câncer de colo e reto, em alguns países com um nível socioeconômico 

melhor ocorre mais câncer de mama, próstata e colo/reto. Em 2013 no Brasil houve 

213 mil mortes por câncer sendo 21.959 de câncer de colo e reto, matando 10.397 

homens e 11.562 mulheres. Neste mesmo ano em maio entrou em vigor a lei dos 60 

dias a qual assegura que os pacientes diagnosticados com câncer devem receber 

tratamento no SUS em no máximo 60 dias.  Neste ano também em maio se criou a 

portaria 874 que estabelece nova política nacional de prevenção e controle do 

câncer na rede de atenção a pessoas com doenças crônicas, o ministério da saúde 

incluiu o câncer na rede atenção a doenças crônicas. O investimento na área 

oncológica em 2014 foi de 3,1 milhões incluindo os 283 hospitais para o tratamento 

de câncer no Brasil. 

 

2.11. Ostomia 

 

Ostomia consiste na abertura de um órgão oco, por meio de ato cirúrgico, 

formando uma boca, que passa a ter contato com o meio externo abdome para 

eliminações de secreções dejetos, fezes e/ou urina (GEMELLI e ZAGO, 2002). As 

primeiras cirurgias abdominais, relatadas através de escritos de Aurelianus Caelius, 

aconteceram em torno do ano de 300 A.C. e foram realizadas por Praxágoras, na 

elaboração das primeiras ileostomias. Já no século XVI, Paracelsus realiza 

intervenções cirúrgicas em intestinos traumatizados (CESARETTI, 2005).  

Segundo Bechara et al. (2005) o primeiro estoma bem sucedido e realizado 

foi uma colostomia em uma criança com ânus imperfurado, realizado pelo doutor 

Duret em 1793. Em 1883, Vincent Czerny realizou o primeiro conjunto de medidas 

terapêuticas para a criação e realização de uma colostomia. A colostomia em alça 
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com bastão foi realizada por Madyl em 1883, a colostomia com duas bocas foi 

descrita por Block em 1892. Mayo em 1904 e Milles em 1908 falaram sobre a 

criação de uma colostomia definitiva. A primeira ileostomia foi realizada em 1879 na 

Alemanha por Baum para medidas terapêuticas de um paciente com tumor 

obstrutivo de cólon. 

Existem cinco finalidades para a colostomia: 1) desviar o trânsito intestinal em 

casos de traumas anorretais ou em lesões inflamatórias; 2) descomprimir o cólon 

devido à obstrução intestinal baixa; 3) para realizar amputação do reto, devido a 

tumores; 4) proteger anastomoses após ressecções colorretais; e 5) aliviar a 

passagem em casos de retites com estenose ou fístulas (Bechara et al 2005).  

 

Figura 2. Ostomia. 

 
Fonte: expressmedical, 2006. 

 

2.12. Tipos de ostomias e indicações  

 
Figura 3. Tipos de ostomia. 

 
Fonte: expressmedical, 2006.  

 

Segundo Timby e Smith, (2005), a colostomia pode ser temporária ou 

permanente pode ser realizada nas partes do intestino ascendente, transversa, 
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descendente e sigmóide de cólon. A colostomia ascendente o estoma é realizado na 

região mediana do abdômen direito, e as fezes tem consistência semilíquida. A 

colostomia transversa o estoma é realizado no centro do abdômen, e as fezes tem 

consistência semilíquida. Colostomia descendente o estoma é realizado na parte 

média do abdômen esquerdo, e as fezes tem consistência pastosa. A colostomia 

sigmóide envolve todo cólon sigmóide, o estoma é realizado na região inferior do 

abdômen esquerdo e as fezes são firmes e sólidas.  

 

 

Tabela 2: Indicações de colostomia 

  FONTE: (COLORRETAL, 2013) 

 

Segundo Dickman e Livingston (1999), ileostomia é a retirada de uma parte 

do intestino grosso (cólon), quase sempre junto com o reto. Geralmente feita nos 

casos de colite ulcerosa, doença extremidade do intestino delgado (íleo), geralmente 

na metade direita inferior da região abdominal. Pode ser realizada ainda uma 

ileostomia continente, na qual é feita cirurgicamente uma bolsa com o próprio tecido 

do paciente e esta permanece no interior do abdômen e o esvaziamento da bolsa é 

feito através de “tubagem”. E a colostomia é realizada em vários locais ao longo do 

�>?>S@>BDFS @�GBDHFDS �>?>S@>BDFS �B F?IF 

A�p� �������� ��������������	 do 
reto

P��� �������� �� ����������
coloJanais ou colorretais 

A�p� �������� �� K������
(sigmoidectomia ou 
retossigmoidectomia com colostomia 
terminal e sepultamento do coto retal). 

N� ��������� ���c��	 �� ���������
do cólon esquerdo (“procedimento 
em tLOQ tUVWXQYZ 

N� ��������� �� ���������� �� ����
extraperitoneal

N� ��������� ��	������ �� ����	����
obstrutiva do cólon associada q 
c��c�������� ���������	 ��
múltiplas metástases à distância 

N� ��������� ��� ���c�����
infecciosos perineais graves 
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cólon, de modo que pode ser localizado a esquerda ou à direita na região 

abdominal. Em geral as causas mais comuns de uma colostomia são câncer, 

diverticulite e trauma. Se estiver localizada na metade direita do cólon, somente uma 

parte pequena do cólon fica ativa na digestão. E se localizada na metade esquerda 

fica mais distante do intestino delgado e a capacidade de armazenamento do cólon 

maior e os resíduos são mais sólidos.   

 

Tabela 3: Indicações de ileostomias 

D?�>S@>BDFS @�GMINAIS D?�>S@>BDFS �B F?IF 

A�p� c�	�c���� ����	 �������	 ��
urgência ou proctocolectomia 
total  na retocolite ulcerativa 

P��� �������� �� ���������� (	��-
anais, coloJanais ou colorretais. 

N� ��	����� ���������� ���	����
em caso de câncer avançado no ����
inferior ou na presença de múltiplos 
pólipos retais na vigência de contra 
indicação técnica à anastomose íleo-
anal com reservatório ileal

N� ������ �� C��
�� ��� ����� c����
de sepses abdominal por perfuração 
íleoJc�c�	 ��p� �����c��� �	��	 � ���
situações de doença perianal quando 
a proctocolectomia é recusada

N� c��������� �� ����������
urinárias

N� ��������� �� �����������
intestinais com peritonite 
generalizada

N� �������� �� c[�c���� ���c�#��c��
do reto inferior e do ceco

N� ��������� ��	����vo da obstrução 
do cólon esquerdo, na ausência de 
alça fechada.

FONTE: (COLORRETAL, 2013) 

 

As ostomias podem ser classificadas mais comumente classificadas como 

temporárias ou definitivas e terminais ou em alça, as derivações temporárias são 

construídas em alça a fim de possibilitar o restabelecimento do trânsito pelo 

fechamento do estoma sem necessidade de laparotomia (Colorretal, 2013). 

Dependendo da etiologia da doença, o cirurgião indica a realização de uma estomia 

temporária ou definitiva. As estomias temporárias são realizadas para proteger uma 
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anastomose2, tendo em vista o seu fechamento num curto espaço de tempo. As 

estomias definitivas são realizadas quando não existe a possibilidade de 

restabelecer o trânsito intestinal, geralmente na situação de câncer (OLIVEIRA et. al. 

2010). 

 O procedimento cirúrgico é realizado com o paciente sob anestesia geral é 

feita uma incisão no abdome, à qual o tecido sadio do intestino é preso, constituindo 

assim um orifício por onde as fezes e os gases passam a serem eliminados, sendo 

colhidos por uma bolsa adesiva, posicionada em torno dessa abertura e que deve 

ser esvaziada periodicamente. Atualmente, já existem dispositivos que filtram o 

volume e odor de gases. Geralmente esse ânus artificial é feito no nível 

do cólon transverso ou do sigmoide, mas, conforme o caso pode ser feito em outro 

ponto do intestino. Quanto mais alto for, pior será a digestão e a absorção dos 

alimentos e da água. Mais frequentemente são utilizadas a porção proximal 

do cólon transverso e a porção livre do sigmoide, mas o segmento intestinal a ser 

exteriorizado depende do local comprometido do intestino, do tipo de afecção, das 

condições clínicas do doente e da preferência do cirurgião. Nos primeiros dias após 

a cirurgia, o estoma pode ficar inchado, mas isso logo regride. Então ele assume 

uma coloração rósea viva, semelhante à mucosa da boca e, como não tem 

terminação nervosa, é indolor (ABC. MED. BR, 2013). 

Estomas intestinais temporários geralmente são realizados para evitar que as 

fezes passem pelo local antes da cicatrização completa. Na cirurgia para tratamento 

de câncer de reto, os estomas temporários são fechados de, pois da cicatrização da 

cirurgia, o que ocorre geralmente após um mês da cirurgia. (INCA, 2015).  

As características do ostoma normal: coloração rosa avermelhado, úmido, 

sangra ligeiramente quando friccionado, sem sensação ao toque, as fezes são 

eliminadas involuntariamente e o edema pós-operatório gradativamente diminui 

durante vários meses. Os ostomas são classificados como: ostoma terminal, ostoma 

de canal duplo e ostoma em alça (NETTINA, 2007). 

 

 

 

                                                           
2
 Anastomose- ligação ou junção de dois vasos sanguíneos, de dois nervos ou de duas fibras musculares, em 

caso de estomas uma reconstrução intestinal. 
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2.13. Bolsas de ostomia 

 

Segundo Cesaretti (2005) são vários os relatos na literatura sobre a primeira 

ostomia intestinal. Entretanto, em 1930, McBurney exteriorizou a ileostomia 

separadamente da ferida cirúrgica, e também neste período, ocorreu á primeira 

tentativa de confecção de uma bolsa coletora para ostomia intestinal, elaborada por 

Alfred A. Strauss, de Chicago, sendo o modelo melhorado por Koenig, ileostomizado 

e estudante de química. 

Segundo Cesaretti (2005, p. 04) 

 

No campo dos dispositivos coletores, talvez o maior avanço para o 

desenvolvimento tecnológico daquele atualmente utilizados tenha sido a 

“descoberta acidental” do pó de Karaya por Turnbull, em 1952. A Karaya, 

goma com poder absorvente, extraída de uma árvore existente na índia, 

após utilizada em vários dos clientes de Turnbull, mostrou excelentes 

resultados, levando-o a contatar Leonard Fenton, que pudesse ser utilizada 

na fase pós-operatória. Estava “instituída”, assim, a primeira barreira 

protetora de pele periestoma, revolucionando o cuidado de ostomizados. 

 

N� Brasil as marcas mais conhecidas são 

� Hollister, Coloplast, Convatec e Shelter, e também as distribuídas pelos SUS, as 

bolsas de ostomias podem ser intestinais e urinárias (em caso de urostomia). Para 

ajustar a abertura da bolsa de ostomia cada caixa acompanha como se fosse 

moldes de cortes para se saber o tamanho do estoma para realizar o corte na bolsa 

para se ajustar ao estoma.  

 

Figura 4. Moldes para corte de estomas 

            
Fonte: CirúrgicaBrasil, 2005. 

 
 



32 
 

Figura 5. Modelos de bolsas de ostomia, e de tampões de estomas; 
                                      

 
Fonte: medicamotolinia, 2013 

 

2.14. Cuidados de enfermagem 

 

O papel do enfermeiro na assistência ao colostomizado é de suma 

importância, pois, percebe-se que o paciente e família após a cirurgia não 

conseguem continuar os cuidados específicos da ostomia, e essas dificuldades são 

observadas em todos os aspectos. E deve prestar informações que facilitem aos 

ostomizados adaptar-se a nova forma de vida, incentivando-os para que recuperem 

sua capacidade física ou psicológica. Com assistência iniciada desde o diagnostico 

e indicação da ostomia, para que assim diminuam os sofrimentos e consigam uma 

melhor reestruturação (GEMELLI e ZAGO, 2002).  

Enxergar as angústias e ansiedades do cliente e da família faz parte de um 

atendimento de qualidade, humanizado, portanto, os profissionais de Saúde devem 

saber conduzir situações de estresse e sofrimento contribuindo para amenizá-las 

pela atenção cordial e responsável, diminuindo dúvidas de forma clara e respeitosa 

para todos (GIORDANI, 2008). 

De acordo com Hoga (2004, p. 15) 

No âmbito da humanização do cuidado, considera-se pertinente oferecer 
orientação prévia relativa à necessidade do procedimento, esclarecendo 
sobre a intensidade da dor ou desconforto, adoção de alguma abordagem 
verbal ou corporal com a intenção de prepará-lo para o procedimento, 
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buscando também, a diminuição de sua contratura muscular e fragilidade 
emocional. 
 

Segundo Figueiredo e Santos (2004), a ação de cuidar, enquanto essência da 

Enfermagem pode ser perfeitamente evidenciada na idéia central que integra 

acontecimentos históricos da profissão tal como Florence Nightingale a definiu: uma 

arte, um modo próprio de cuidar realizada por um profissional com um jeito especial 

de ser, uma prática restauradora fundamentada no ambiente, e também uma 

ciência. A par da evolução na Enfermagem, constata se que apesar do enfoque na 

assistência de Enfermagem humanizada, com referencial ao ostomizado, é fato que 

vale a pena ressaltar a importância da integralidade no cuidado, com ênfase no 

cliente como um todo e não só o ostoma, é importante terem mente que as estrutura 

sociais e as relações de poder dentro do sistema em que o enfermeiro e sua equipe 

trabalham influenciam, e muito, as formas e o significado de cuidar. 

 Segundo Bellato (2007), o enfermeiro deve estar em condições de oferecer a 

esses clientes um cuidado que tenha por meta a integralidade da atenção em saúde. 

Os números de clientes ostomizados estão aumentando no mundo e nenhum país 

está imune ao impacto causado, o que representa um sério desafio para os atuais 

sistemas de saúde, no que se refere à eficiência e efetividade das ações a elas 

voltadas, desafiando nossas capacidades em organizar sistemas que supram as 

demandas iminentes. 

Segundo Poletto e Silva (2013), atender integralmente a essas pessoas, os 

profissionais e os serviços de saúde precisam estar preparados e disponíveis. A 

autonomia é a capacidade que a pessoa tem de se compreender e agir em seu 

favor. A Humanização do Sistema Único de Saúde, a escuta qualificada conjunta do 

saber assistência que vem sendo desenvolvido, uma vez que, mesmo após um 

tempo relativamente longo da realização da cirurgia, as pessoas permanecem com 

dúvidas e desconhecem cuidados importantes para a manutenção de uma vida 

saudável. A atenção em saúde implica o cuidado assistencial, vinculado á prática 

educativa. É papel do profissional da saúde oferecer orientações para o auto 

cuidado realizando isso de forma gradativa e cuidadosa oferecendo informações 

técnicas, integrando ao conhecimento prévio da pessoa, promoção da autonomia 

nesse. 

No período pré-operatório na ileostomia, prepara-se com reposição de 

líquidos, sangue e proteínas é necessário antes de ser realizada a cirurgia, 
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geralmente é oferecida ao paciente uma dieta pobre em resíduo oferecida pequenas 

e frequentes refeições. Na colostomia é realizado o balaço hídrico, monitoração do 

abdômen se há distensão ou não, dor ou rigidez, também proporcionar a diminuição 

da ansiedade do paciente, repassar informações ao paciente sobre o procedimento 

e consequências, e incentivando para que seja otimista (BRUNNER e SUDDARTH, 

2002). 

Segundo Poletto e Silva (2013) a pele periestoma e o progresso de 

treinamento para o auto cuidado fazem parte das estratégias educativas indicadas, 

de maneira que quando ocorrer à alta hospitalar, a pessoa com estoma e/ou familiar 

deve estar apta a realizar tanto a higiene do estoma e da pele como a troca e a 

manutenção de equipamento coletor, conhecer a realização desses cuidados 

específicos é fator determinante para a prática do auto cuidado. Apoio e atenção ao 

paciente após a alta hospitalar, cuidado dos profissionais da saúde em realizar o 

encaminhamento correto das pessoas aos serviços de saúde indicados conforme a 

necessidade, com objetivo de promover suporte de atenção em saúde nos diferentes 

níveis de complexidade. Com isso as pessoas buscam os serviços para seu 

atendimento na atenção primária ou nas instituições de referência.  

A dificuldade de retorno ás atividades sociais e laborativas pode ocorrer 

ocasionada pelos limites impostos pelas mudanças físicas da cirurgia, pela alteração 

da imagem corporal e da auto-estima, além do medo do estigma social relacionado á 

condições e que ás vezes pode influenciar a sua própria aceitação. Apesar de se ter 

uma assistência voltada para os ostomizados os profissionais de saúde precisam 

superar a área técnica, para um ponto de vista ampliado, ter dialogo com o paciente 

a assim estabelecer vinculo com o paciente e promover uma relação de confiança 

para orientar o paciente e proporcionar sua autonomia e auto cuidado (POLETTO e 

SILVA, 2013).  

No período pós-operatório, a colostomia começará a funcionar de 3 a 6 dias 

após a cirurgia, o enfermeiro deve prestar cuidados básicos, curativos assistência 

assegurando suas necessidades humanas básicas, além de monitorização quanto 

as complicações, como vazamento no local anastomosado, prolapso do estoma, 

perfuração, retração do estoma, impactação fecal e irritação da pele, abdômen 

retorno da peristalse e características das fezes. A ferida deve ser observada quanto 

a sinais de hemorragia, edema (é normal) cor (rosado é normal), sangramento (é 

anormal), e ainda sinais vitais (BRUNNER e SUDDARTH, 2002). As orientações pré-
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operatórias ao paciente com indicação de estomia intestinal têm por objetivo 

prevenir complicações e promover a reabilitação desse paciente no período pós-

operatório vinculo de confiança entre enfermeiro estomaterapeuta, pacientes e 

familiares. Compreensão da situação real ser ostomizado e adaptação (KAMADA et. 

al. 2011).    

Segundo Mazalli (2009) os serviços de saúde devem estar organizados para 

acolher, assistir e apoiar estes clientes e suas famílias em suas múltiplas 

necessidades, sendo que os profissionais de saúde precisam ser capacitados para 

acolhê-los de maneira eficiente na busca por solução para seus problemas. As 

orientações quanto ao auto cuidado são de extrema importância, cuidados com 

ferida, limpeza e cuidados com a pele e troca da bolsa de drenagem.  

 

Figura 6. Paciente ajustando bolsa de ostomia 

 
Fonte: Algalia, 2007.  

 

Quando realizar as trocas e higiene, segundo Mendonça (2007): 

A higiene deve ser feita com sabonete líquido e neutro e água morna; Este 
procedimento pode ser feito no chuveiro. Não deve se utilizar esponjas, pois 
poderá causar traumas e sangramentos importantes, logo que o estoma é 
insensível ao toque; Enxaguar abundantemente a pele e secar com material 
macio, ex: algodão ou toalha; Os pelos devem ser cortados com tesoura. 
Não utilizar depilatórios com lâmina, pois pode contribuir para aparecimento 
de inflamações na raiz do pelo; Utilizar um dispositivo indicado fixando e 
adaptando-o bem aos estomas, impedindo que as fezes entrem em contato 
com a pele periestoma; Deixar no mínimo 2 cm de resina entre o estoma e a 
flange para garantir uma vedação segura; o esvaziamento da bolsa deve 
ser realizado sempre que o conteúdo atingir um terço da capacidade; A 
troca do dispositivo deverá ser efetuada quando ocorrer infiltração do 
conteúdo; Evitar trocas desnecessárias; Geralmente o sistema de dias  
peças tem duração de até sete dias, e o sistema uma peça três dias; 
Agendar a troca para horário em que o intestino estiver menos ativo, 
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geralmente no inicio da manhã antes do café da manhã, duas a quatro 
horas após as refeições e ante de dormir; Observar o aspecto do estoma e 
da  pele periestoma a cada troca do dispositivo; Na presença de prega 
cutânea, dobra abdominal ou se o contorno da pele periestoma for irregular, 
aplicar pasta protetora para nivelar a pele. Deixar secar de um a dois 
minutos; Retirar a placa com gaze ou compressa umedecida com água 
morna ou embaixo do chuveiro. Segurar a pele para evitar trauma na 
retirada na base adesiva; Lavar as mãos antes e após o procedimento. 
 

Segundo Timby e Smith, (2005) além de cuidados com o estoma o enfermeiro 

deve realizar um educação do paciente quanto ao seu novo modo de vida, e 

adaptação a este, e para isso alguns pontos devem ser considerados pela 

enfermagem na prescrição/educação do ostomizado: 

· A cor e o tamanho do estoma alteram de acordo com o emocional. A 

cor vermelha púrpura quer dizer que, portanto esta com raiva ou 

apresentando aborrecimentos; a cor branca está relacionada com o 

medo, decorrentes de suas modificações em sua vida; a raiva o 

aborrecimento, medo, angustia, sentimentos negativos, entre outros 

são normais para o portador até que o mesmo aceite as suas novas 

adaptações, isto ocorre quando os tecidos voltam ao seu estado 

normal e quando estes sentimentos e sensações foram superados; 

· Não ingerir alimentos que possa produzir gás; 

· Tomar bastante água para evitar a constipação; 

· Quando apresentar diarréia, procurar imediatamente o médico; 

· A mastigação adequada dos alimentos também ajuda a evitar os 

gases; 

· O portador deve se pesar semanalmente, em casos de alterações 

procurarem o médico; 

· A enfermagem deve ensinar e estabelecer junto ao portador de 

colostomia um horário de sua preferência, para realizara irrigação, 

enfatizando que esta deve ser após a refeição; 

· A enfermagem deve orientar o portador para não se privar de viagens 

ou atividades da sua vida cotidiana, evacuações continuam iguais se 

adequando aos seus hábitos; 

A irrigação da colostomia é um procedimento necessário que também deve 

ser muito explicado e esclarecido ao paciente, ela tem como propósito esvaziar o 

cólon de gases, muco e fezes de forma que o paciente possa realizar suas 
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atividades sociais e de trabalho sem recear a drenagem das fezes. Como o 

abdômen não tem controle muscular voluntário e pode se esvaziar em intervalos 

regulares, a drenagem pode ser regulada pela irrigação ou pelo intestino se 

esvaziando naturalmente, isto é de escolha do paciente (BRUNNER e SUDDARTH, 

2002). 

 Segundo FEGEST (2009) o material necessário para realizar a irrigação é o 

seguinte: recipiente do irrigador transparente, com escala de medida, termômetro 

para verificar a temperatura da água e capacidade de 2000 ml; cone de plástico 

maleável; tubo ou extensão de plástico, transparente, para acoplar o irrigador ao 

cone; uma pinça pra controle do fluxo de água; bolsa de drenagem (manga), 

transparente, aberta nas duas extremidades tendo, na mais larga, adesivo ou 

suporte para cinto elástico; presilha para fechamento da manga e cinto elástico. O 

volume ideal é de 500 ml de água morna, podendo também ser utilizado solução 

eletrolítica de polietilenoglicol (PEG) ou solução de trinitrato de gliceril. Com esse 

volume de líquido de irrigação o tempo de irrigação e a retenção de água são 

menores e as fezes mais consistentes dos cólons são removidas completamente. O 

PEG é melhor do que a água no esvaziamento dos cólons, sendo indicado como 

alternativa futura a ser usada na irrigação da colostomia.  

Retire a bolsa ou tampão, fixe bem a extensão plástica ao cone, abra o 

estoma insira a ponta do cone na abertura, estando tudo certo retire teste se a água 

esta saindo direito pela extensão e teste a regulagem da pinça, depois coloque o 

cone novamente na abertura, e libera o líquido controlando com a pinça, tendo 

passado todo líquido (cerca de 500 ml), retire o cone e deixe que as fezes, muco e 

gazes saiam, após isto retire o equipamento limpe o estoma também e vede 

novamente o seu estoma. 

A equipe de enfermagem é um meio de ajuda para o auto cuidado, quando o 

individuo não está possibilitado a suprir suas próprias necessidades. Existem três 

tipos de necessidades, são elas: de auto cuidado universal, de desenvolvimento e 

de desvios da saúde. A teoria de Dorothea Orem é baseada nas metas de 

enfermagem, que é o auto cuidado, considerado como ações próprias do cliente que 

segue um modelo e uma sequência, e se for feito de forma eficaz, contribui a 

integridade estrutural, ao seu funcionamento e desenvolvimento. As ações do auto 

cuidado são entendidas conforme o cliente amadurece e são dependentes de 
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crenças, hábitos e costumes da família e da sociedade. Idade, desencadeamento da 

doença e estado de saúde podem afetar a realização do auto cuidado. Para Orem, o 

enfermeiro deve aumentar a habilidade do individuo para a realização do auto 

cuidado (LEOPARDI, 2006). 

Segundo Oliveira, Collet, Vieira (2006), capacidade de auto cuidado significa 

a habilidade do indivíduo em executar ações que atendam suas necessidades. 

Entretanto, o sofrimento humano, as percepções de dor ou de prazer no corpo 

precisam que a palavra expressa pelo cliente seja reconhecida pelo profissional que 

o atende que dele cuida. 

Figura 7. Passo a passo sobre como fazer a irrigação intestinal, 2015; 

 
Fonte: Colopplast, 2010. 

 

A capacidade do indivíduo de aceitar ser ostomizado e realizar o auto cuidado 

são ações a serem aprendidas e podem surgir algumas dificuldades, que estão 

interligadas a alguns fatores como idade, experiências de vida, valores, crenças, 
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cultura em que se está inserido, recursos e educação, sendo denominados fatores 

condicionantes (NORONHA, 2004).  

A enfermagem como um elemento mediador relacionado ao cliente 

ostomizado, tem que aprender a lidar com as diversas respostas ou 

comportamentos elaborado pelo ostomizado na consulta de Enfermagem, referente 

ao: medo, depressão, a ansiedade, a curiosidade, irritabilidade, descaso, timidez, 

vergonha, a retração, o embaraço, a agressividade, a idade (idoso) e outros 

sentimentos ou atitudes podem se manifestar e dificultar o relacionamento e 

consequentemente a comunicação (MAZALLI, 2009). 

Os enfermeiros devem ter conhecimento dos direitos dos clientes de todas as 

faixas etárias, e os mesmos devem receber informações e participar ativamente dos 

cuidados. É importante saber que o papel do enfermeiro é promover e manter 

sistemas saudáveis. O auto cuidado é uma exigência universal que sustenta e 

promove saúde. A habilidade do cliente na realização do auto cuidado mantém a 

qualidade de vida, gerando assim, uma maior longevidade. São os enfermeiros que 

promovem essas habilidades, por meio de orientações, conhecimento e motivação. 

Para Orem, o processo de cuidar é uma conjunto de ações que determina o porquê 

o individuo necessita de cuidados, o plano de cuidados e a implementação dos 

mesmos (LEOPARDI, 2006).  

A reabilitação é meta principal da equipe que assiste ao ostomizado, seu 

alcance significa inseri-lo novamente na sociedade, identificando e ultrapassando os 

obstáculos que impedem sua adaptação. Reações de ansiedade, agressividade, 

regressão, depressão, melancolia são percebidas em diferentes graus e o indivíduo 

fixa a idéia de que nunca mais terá uma vida normal mesmo sabendo que a ostomia 

aliviará sua enfermidade (SILVA e TEIXEIRA, 1997). Os profissionais de Saúde 

precisam estar preparados para o atendimento da pessoa ostomizada e a família. 

Dentro da equipe multiprofissional o enfermeiro desempenha papel fundamental no 

cuidado deste cliente, pois ele está presente em todos os serviços de saúde desde 

unidades básicas até os de maior complexidade (SILVA, TOCANTINS, BRUM, 

2005).  

O enfermeiro no processo reabilitatório é classificado como educador, 

conselheiro e coordenador da assistência. Como educador o enfermeiro age 

principalmente no pós-operatório ensinando ao cliente como modificar suas ações e 
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readaptar-se à nova condição através de materiais didáticos ou informalmente 

durante a assistência (MAZALLI, 2009). 

A reabilitação do ostomizado requer uma abordagem interdisciplinar que 

propicie a ele e sua família segurança, aceitação, oportunidade para 

esclarecimentos e tomada de decisões (MAZALLI, 2009). De acordo com Cesaretti 

et al. (2005), a família é o primeiro grupo social que o cliente tem acesso, e este 

relacionamento deve reforçar a importância do ostomizados nas atividades 

desenvolvidas, não poupá-lo de exercê-las, levando o mesmo a se sentir 

dependente ou deficiente, proporcionando-lhe autoconfiança e o bom desempenho 

do seu papel. 

Segundo Cesaretti (2005, p.284): 

O afastamento compulsório do trabalho, forma travestida de rejeição social, 
desencadeia a doença neurótica, pois contraria a necessidade sociológica 
de exercer a atividade laborativa. A ruptura de seus contatos e a rejeição 
pelo seu grupo torna-o vulnerável, infeliz e presa fácil do sentimento de 
tédio, solidão, inutilidade e desamor, podendo inclusive motivar ou reativar 
tendências de autodestruição. 

  

2.15. Ostomizados no Brasil 

 

A Sociedade Brasileira dos Ostomizados foi fundada em 16 de novembro de 

1985, às 16 horas, no auditório C do Maksoud Plaza Hotel, São Paulo, durante a 

realização do 35º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, no Fórum dos 

Ostomizados, com o objetivo de unir as associações de representação estadual, 

municipal e associados individuais, defendendo os direitos das pessoas 

ostomizadas, incentivar a produção de produtos para melhoria da qualidade de vida 

de ostomizados, e defender uma atenção/programa com atendimento especial e de 

qualidade aos pacientes ostomizados.  

A I Jornada Brasileira dos Ostomizados aconteceu em 1986 na UERJ- Rio de 

Janeiro- RJ, a II Jornada de Ostomizados aconteceu em 1988 de 3 a 6 de Novembro 

no Auditório dos Hospital dos Servidores- São Paulo/SP, a III em 1990 de 12 a 15 de 

Abril em Porto Alegre-RS, a IV Jornada em 1992 de 8 a 12 de Setembro em 

Fortaleza- CE, a V em 1994 de 24 a 28 de Agosto no SESC de Belo Horizonte- MG, 

a VI  em 1996 de 18 a 22 de Agosto no Hotel Copa D´or  no Rio de Janeiro- RJ, a VII  

em 1998 de 14 a 18 de Outubro em Curitiba-PR, a VIII em 2000 de 1 a 3 de 
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Setembro no Hotel Glória no Rio de Janeiro- RJ, e o IX Congresso Brasileiro de 

Ostomizados ocorreu em 2003 de 18 a 21 de Setembro em Guarapari- ES. 

Atenção direcionada aos ostomizados iniciou no Brasil com a portaria MS/GM 

nº 116 de 9 de Setembro de 1993 que estabelecia recursos financeiros destinados a 

ao atendimento aos ostomizados. E também em 14 de outubro de 1993 a portaria 

MS/GM nº 146 que estabelece a rotina de atendimento aos ostomizados em regime 

ambulatorial. E conquistarão com o decreto Lei nº 3.298 de 20 de dezembro de 

1999, o qual passou a considerar o paciente ostomizado como deficiente físico, a 

assim garantindo mais direitos com a Política Nacional da Pessoa com Deficiência 

com a portaria MS/GM nº 1.060 de 05 de Junho de 2002. Essa política teve como 

objetivo de reabilitar, contribuir e assegurar os direitos e a inclusão social das 

pessoas com deficiência. Desta forma se garantiu maior atenção à pessoa 

ostomizada, e uma melhor atenção aos pacientes ostomizados.  

A Lei 5.296 de 02 de dezembro de 2004, os ostomizados são considerados 

pessoas com deficiência. Nessa Lei, eles estão enquadrados na categoria 

“deficiência física”, conforme previsto em seu Artigo 5º, parágrafo 1º, letra a. Isso 

significa que todas as entidades e instituições públicas ou privadas do país estão 

obrigadas a respeitar a legislação brasileira, os direitos das pessoas com deficiência 

e, também, os direitos das pessoas ostomizados. 

Segundo Revista ABRASO 2010, em 1993 foi publicada a declaração dos 

direitos do ostomizado:  

• Receber aconselhamento pré-operatório para assegurar que ele tenha pleno 

conhecimento dos benefícios da cirurgia e dos fatos essenciais sobre viver com um 

ostoma; 

• Ter um ostoma bem feito e bem localizado, com consideração integral e 

adequada ao conforto do paciente; 

• Receber apoio médico e profissional experiente e cuidados de enfermagem 

especializada em ostomas nos períodos pré e pós operatório, tanto no hospital como 

na sua comunidade; 

• Receber apoio e informação para o benefício da família, cuidadores e 

amigos, a fim de aumentar o entendimento sobre as condições e adaptações que 

são necessárias para se alcançar um padrão de vida satisfatório com um ostoma; 

• Receber informações completas e imparciais sobre todos os fornecimentos e 

produtos relevantes disponíveis em seu país; 
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• Ter acesso irrestrito à variedade de produtos acessíveis para ostomia; 

• Receber informações sobre sua Associação Nacional de Ostomizados e os 

serviços e apoio que podem ser oferecidos; 

• Estar protegido de toda e qualquer forma de discriminação; 

• Estar seguro de que toda informação pessoal relacionada à sua cirurgia de 

ostomia será tratada com discrição e confidencialidade para manter sua privacidade; 

e que nenhuma informação sobre sua condição clínica será divulgada por qualquer 

pessoa que a possua, para entidades envolvidas com a fabricação, comércio ou 

distribuição de materiais relacionados à ostomia; nem poderá ser divulgada para 

qualquer pessoa que se beneficiará, direta ou indiretamente, por causa de sua 

relação com o mercado de produtos de ostomia, sem o consentimento expresso do 

ostomizado. 

Emitido pelo Comitê de Coordenação da IOA (Intenational Ostomy 

Association) em junho de 1993. Revisado em junho de 1997. Revisado pelo 

Conselho Mundial em 2004 e 2007.  

Em Santa Catarina estão localizadas as seguintes associações: 

• Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada 

Fundação: 21/09/1984  

Endereço: Rua dos Ilhéus, nº 46 - sala 906 - Ed. Adolfo Ziguelli Florianópolis-SC, 

CEP: 88010-560 Tel / Fax: (48) 3223-7316 

e-mail: acostomizados@brturbo.com.br Presidente: Candinha Marchi. 

• Associação Brusquense de Ostomizados 

Fundação: 16/02/2005 

Endereço: Av. 1º de Maio, 335 - Apto: 103 - 1º de Maio Brusque - Santa Catarina, 

CEP: 88353-201 Telefone: (47) 3351-7406 

E-mail: julianosilva.sc@hotmail.com Presidente: Juliano Silva 

• Associação Joinvillense dos Ostomizados 

Fundação: 11/10/1995 

Rua Helmuth Fallgater, 321 - Boa Vista Joinville - SC 

CEP: 89205-300 Telefone: (47) 3429-7752 Presidente: Nestel dos Santos 

• Associação Mafrense da Pessoa Ostomizada 

Fundada: 11/09/1997 

Endereço: Rua São João, 338 - Vila Santo Antônio, Mafra - SC 

CEP: 89300-000 Telefone: (47) 3642-8166 
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Email: marcialjp@ibest.com.br Presidente: Marcial José Przybyela 

Em caçador o programa de ostomizados se iniciou por volta de 1992, com 

dois pacientes, coordenado pela enfermeira Paula Brustolin, e continua até hoje e 

contava com média de 22 pacientes, e as bolsas são recebidas pela Vigilância 

Epidemiológica e distribuídas as UBS e entregues aos pacientes na unidade a que 

pertencem, e acompanhadas por esta equipe.  

Em 09 de dezembro de 2010, foi aprovada a constituição de uma rede de 

serviços aos ostomizados de Santa Catarina e os critérios para habilitação dos 

serviços (em anexo), como prestação de atendimento especial aos pacientes 

ostomizados, com cuidado e atenção voltada a esses pacientes. A Secretaria 

Estadual de Saúde de Santa Catarina o Serviço Estadual de Atenção aos 

Ostomizados da SES tem como objetivo estabelecer a política de atenção à saúde 

da pessoa com ostoma intestinal, urinário e com fístulas cutâneas na Rede Estadual 

de Assistência do Sistema Único de Saúde - SUS, temporariamente ou não, 

mediante avaliação médica, têm indicação para utilização de bolsas coletoras e/ou 

materiais adjuvantes necessitando de atendimento / acompanhamento especializado 

por equipe multidisciplinar. Tendo como atribuições:  

·  Avaliar, cadastrar e regular os processos de solicitação de equipamentos 

���� ������ �������� �� ���� � E����� �� +���� C�������\ 

· Emitir pareceres técnicos referentes a processos licitatórios  e decisões 

j���c����� �� c�� ��������� ao cidadão através de questionamentos ao 

+������ �� ��������� �� +E+\ 

· Capacitar regionais, municípios e rede hospitalar, orientando quanto às 

����� � ��� ���c�������� �� �������\ 

· Desenvolver articulação com as equipes das unidades de saúde regionais e 

�nicipais para o atendimento da pessoa com ostoma nas atividades de 

������� ����c�\ 

· Articular com Grupo de Apoio e Associação Catarinense da Pessoa 

���������� �����c������ �� C�����	� +�c��	� 

· Realizar e manter atualizado o cadastro dos pacientes atendidos no serviço; 

· Realizar controle de estoque dos equipamentos contemplados pelo serviço, 

����	������-os mensalmente; 
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· Receber, separar e dispensar os equipamentos às 36 Gerências Regionais de 

+����� ��] � ��� %$ �� c��� ^�\ 

· Planejar, coordenar, implantar e supervisionar as ações realizadas em nível 

��a����	 � ���c���	 ��� ����� ����������� �� �������;  

Segundo programa de atenção a ostomizados de Santa Catarina a atenção 

básica deve receber os pacientes advindos da Rede Hospitalar, após cirurgia; 

Encaminhar estes pacientes para o Serviço Estadual, com laudo médico preenchido 

e demais documentos para recebimento de materiais de ostomia; Acompanhar estes 

pacientes mensalmente quanto às necessidades de orientação para auto cuidado 

entrega e troca de materiais com justificativa do profissional enfermeiro e 

complicações com sua ostomia. 

Contra referenciar a estes pacientes para os Serviços Especializados em 

Reabilitação (CER habilitado em Deficiência Física) e serviços cadastrados no 

CNES no tipo II da Portaria 400/09 (atendimento às Complicações); Os pacientes 

que necessitam de reversão são referenciados para o CER que faz o 

encaminhamento para rede hospitalar; ESF - realizar visita domiciliar aos pacientes 

periodicamente, para acompanhamento e encaminhamento aos serviços de 

psicologia e assistência social, quando necessário, SES, 2014.  

_�a���-8. Fluxograma da concessão de material para ostomia, SES- 2014.  

 
FONTE: Equipamentos para estomas intestinais e urinários fornecidos pela SES/SC, 2014. 
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Para pedir os materiais é necessário realizar um processo com os seguintes 

documentos o preenchimento de uma ficha de cadastro (em anexo), um formulário 

padrão para todos os pacientes, o qual deve ser preenchido pelo serviço de saúde, 

com apresentação de laudo médico (em anexo), RG, CPF, Cartão Nacional de 

Saúde e comprovante de residência.  

Após encaminhar estes documentos o paciente já faz parte do programa de 

ostomizados, e começa a receber as bolsas e demais materiais necessários, uma 

dificuldade encontrada é que estes materiais são comprados através de licitações e 

nem sempre são da mesma marca e de melhor qualidade.  

O paciente que necessitar de bolsa de ostomia deve seguir o seguinte 
fluxograma para receber as bolsas de ostomia: 

Figura 9- Materiais distribuídos para estomas: 

 
FONTE: Equipamentos para estomas intestinais e urinários fornecidos pela SES/SC, 2014. 
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Alguns dos produtos concedidos pela Secretaria Estadual de Saúde: 

 
Figura 10- Resina em pó.                       Figura 11- Resina em pasta.  

                            
   Fonte: Meditec, 2016.                                        Fonte: Meditec, 2016.  
  
 

Figura 12- Grampo, Lubrificante, cinto, filtro.  

 

        Fonte: Meditec, 2016.  

Figura 13- Solução lubrificante.                           Figura 14- Material para irrigação  
 

.                         
Fonte: Meditec, 2016.                                                                Fonte: Meditec, 2016. 
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2.2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quantiqualitativa descritiva que foi realizada no 1º 

semestre de 2016 de Janeiro a Abril com pacientes que fazem uso de bolsa de 

colostomia de um município do meio oeste de Santa Catarina, com pacientes de 

ambos os sexos com idade superior a 18 anos sem limites de idade máxima. Para 

Polit, Beck, Hungler, (2004), Os métodos de pesquisa são as técnicas usadas pelos 

pesquisadores para estruturar um estudo e para reunir e analisar informações 

relevantes à questão da pesquisa. 

Foi realizada pesquisa quantiqualitativa descritiva que segundo Dalfovo, Lana, 

Silveira (2008) “estando dentro de análises quantitativas e qualitativas, quando há 

um levantamento de dados e o porquê destes dados”. Utilizando um questionário 

semi estruturado com perguntas abertas e fechadas. Iniciando a pesquisa após 

submissão e aprovação do comitê de ética. Segundo Lakatos e Marconi 2003, 

“questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito”. 

Foram abordados 16 pacientes, e aplicado o questionário após aceitação e 

assinatura do termo de consentimento e livre esclarecimento, respondido o 

questionário foram compilados os dados, analisados, elaborado relatório e 

apresentado. Segundo Giordani (2008), esse tipo de pesquisa é oportuno em todos 

os sentidos, pois o mundo atual carece de procedimentos humanos adequados, em 

especial na área da Saúde, onde as relações interpessoais, a comunicação e o olhar 

voltado às necessidades do outro, contribuem para humanizar a prática de 

Enfermagem. 
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2.3. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para realizar a análise dos dados foram realizadas entrevistas com 16 

pacientes que fazem uso de bolsa de ostomia no município do meio oeste 

catarinense que correspondem a 100% da amostra. 

Neste primeiro gráfico, temos a relação de pacientes em uso de bolsa de 

ostomia conforme sexo no 1º semestre de 2016. O gráfico demonstra 67% (10) 

pacientes do sexo masculino, e 37% (6) do sexo feminino. 

Gráfico1- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com sexo 

 

            Fonte: (MELO 2016)  

O gráfico demonstra maior predominância do sexo masculino com uso de 

bolsa de ostomia. Segundo estudo de (Pinto, 2012), o maior número de pacientes 

em uso de bolsa de ostomia também predominou o masculino 54,9% e feminino 

45,1%, com uma diferença menor entre os dois sexos. Predominam também 

pacientes de sexo masculino em estudos de (Santos, et. al. 2007), no qual 56,7% 

eram do sexo masculino e 43,3% eram do sexo feminino. Segundo estudos 

realizados por (Violin et. al. 2008), em Maringá a maioria era do sexo masculino 

53,5% e 46,5% feminino. 
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Gráfico 2- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com a faixa etária 

 

    Fonte: (MELO 2016)  

O gráfico demonstra a faixa etária dos pacientes que fazem uso de bolsa 

ostomia entrevistados, que foram separadas em 18 a 28 anos tendo 1 (6,25%),  de 

29 a 48 anos 3 (18,75%), de 49 a 68 anos 7 (43,75%) e acima de 68 anos 5 

(31,25%). Nos estudos de (Stumm et. al. 2008) a faixa etária predominante foi de 50 

anos e acima de 70 anos o que se assemelha aos dados demonstrados no gráfico. 

Gráfico 3- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com o estado civil. 

 

                   Fonte: (MELO 2016)  
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No gráfico acima o indicador demonstra o estado civil do paciente 

ostomizado. Em estudo realizado por (Sena et.al. 2014) predominou os casados 

(52,9%) se assemelhando aos dados mostrados no gráfico, mas com uma diferença 

não tão significativa. Também segundo (Tupinambá, 2008) predominaram pacientes 

casados (57%) se assemelhando aos dados abaixo demonstrados.  

Gráfico 4- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com a religião. 

.  

       FONTE: (MELO 2016) 

O gráfico mostra que a religião predominante é a católica com 68,75% dos 

participantes, assim como estudo realizado por (Macedo, Nogueira, Luz, 2001) o 

qual apontou que 75% eram católicos semelhantes ao estudo realizado. Seguidos 

pelos 12,5% evangélicos e também demais religiões, e espíritas 6,25%.  

O gráfico a seguir mostra que a maioria dos pacientes em uso de bolsa de 

ostomia estudou da 1ª a 4ª série sendo 10 (62,5%). Sendo o mesmo número com 

ensino fundamental e ensino médio, com 3 (18,75%) em cada um. Conforme estudo 

de (Macedo, Nogueira, Luz, 2001) a predominância foi de 43,75% de pacientes com 

escolaridade da classe alfabetizada ou 1ª a 4ª série. Diniz (2004) informa que esse 

tipo de situação pode ser negativa para o desenvolvimento das ações educativas, 

principalmente as que se referem ao autocuidado.  
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Gráfico 5- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com a 

escolaridade.  

 

FONTE: (MELO 2016). 

Gráfico 6- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com o tempo de 

uso da bolsa.  

 

FONTE: (MELO 2016) 

 O gráfico nos mostra que a maioria faz uso da bolsa ha 1 ano 37,5% (6), e 

após pacientes com uso de bolsa ha 5 anos 31,25% (5). Se comparando a estudo 
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colaboradores tinham seis meses de ostomizado, e os outros tinham entre um ano e 

vinte anos. 

Gráfico 7- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo a patologia que 

os levou ao uso.  

 

                  FONTE: (MELO 2016). 

O gráfico mostra que a patologia que mais causou à realização a ostomia com 

56,25% (9) pacientes dos entrevistados tiveram câncer de intestino. Conforme dados 

(INCA, 2012), O câncer do cólon e reto é o segundo tipo de câncer mais prevalente 

no mundo, ocupando o terceiro lugar em termos de incidência, sendo mais elevada 

nos países desenvolvidos.   
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Gráfico 8- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com as 

dificuldades na adaptação no uso da bolsa.  

 

FONTE: (MELO 2016). 

Conforme o gráfico acima apresentado mostra que as maiores dificuldades 

foram assadura e mau cheiro, 9 pacientes relatam estas dificuldades. A segunda 

dificuldade mais citada por 8 dos pacientes é o constrangimento/ 

desconforto/incomodo.  Como terceira dificuldade mais citada por 7 pacientes é a 

coceira.  Segundo (Moraes, Balbino, Souza, 2015) em estudo realizado as 
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redor do estoma; discriminação; má adaptação a ostomia; vida social prejudicada.  

Se comparando ao gráfico acima condiz com muitas das informações obtidas no 

presente estudo. 
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� ���j���� ��������c���� � ����������� ���] �� c���c������ �� ������������� �

c�������� � ��	���� ��� c������� � �tenção aos ostomizados, realizando 

���c���� � ������ 

Gráfico 9- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com o apoio 

profissional recebido na adaptação.  

 

FONTE: (MELO 2016).  

Gráfico 10- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com quem 

esclarecia duvidas.  

 

FONTE: (MELO 2016). 
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O gráfico apresenta que as duvidas são esclarecidas em sua maioria com o 

médico 56,25% (9), e com a enfermeira (o) 43,75% (7). Para (Mazalli, 2009) A 

Enfermagem como um elemento mediador relacionado ao cliente ostomizado, tem 

que aprender a lidar com as diversas respostas ou comportamentos elaborado pelo 

ostomizado na consulta de Enfermagem, referente ao: medo, depressão, a 

ansiedade, a curiosidade, irritabilidade, descaso, timidez, vergonha, na retração, o 

embaraço, a agressividade, a idade (idoso) e outros sentimentos ou atitudes podem 

se manifestar e dificultar o relacionamento e consequentemente a comunicação. 

Gráfico 11- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com as 

orientações e acompanhamento recebido no programa ostomizados.  

 

FONTE: (MELO 2016). 

Segundo o gráfico acima apresentado 81,25% (13) dos pacientes relatam que 

receberam apoio e acompanhamento do programa de ostomizados. E 18,75% (3) 

não receberam apoio adequado. Carvalheira (1999) cita a Declaração Internacional 

dos Direitos do Ostomizados o qual rege que todo ostomizado tem o direito de: 

"receber orientação pré-operatória a fim de garantir um total conhecimento dos 

benefícios da operação e os fatos essenciais á respeito de seu viver com uma 

ostomia; ter um ostoma bem feito, local apropriado, proporcionando atendimento 

integral e conveniente para o conforto do paciente; receber apoio médico experiente 

e profissional, cuidados de enfermagem especializada no período pré e pós-

operatório, tanto no hospital como em suas próprias comunidades; ter acesso a 
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informações completas e imparciais sobre o fornecimento e os produtos adequados 

disponíveis em seu país; ter a oportunidade de escolha entre os diversos 

equipamentos disponíveis para ostomias sem preconceito ou constrangimento; ter 

acesso a dados acerca da Associação Nacional de Ostomizados e dos serviços e 

apoio que podem ser oferecidos; receber apoio e informação para benefício da 

família, dos cuidados pessoais e dos amigos a fim de aumentar o entendimento 

sobre as condições e as adaptações necessárias para alcançar um padrão de vida 

satisfatório para viver com a ostomia”. 

Gráfico 12- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com as 

orientações que não podem faltar na cartilha para o ostomizado.  

 

FONTE: (MELO 2016). 
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��� �� ���(���� ����c� ����	��� �� ��������� �� ��	�� �������� � ��	� �� �����

�� bolsa coletora, bem como a fixação e seu aspecto. Se muito sujo ao redor da 

�������� ����-se fazer a troca da bolsa coletora. 

Segundo o próximo gráfico 68,75% (11) dos pacientes entrevistados não 

recebem beneficio por uso de bolsa de ostomia, e 31,25% (5) recebem benefício. 

+�a���� o Decreto nº 5.2964 de 2 de dezembro de 2004 que representa grande 

������� ���� ��������c� � ������ ��������� c�� ����c����� �(��c�� A���� �	��

����� � ��� �����	����� ��� 	��� d�� ��a�	����� �� �������� ��� ������� c�

����c�ência como, por exemplo, direito ao Benefício de Prestação Continuada que é 

�����(c�� ��������c��	 �� ��	�� �� � ��	���� (��� ����	 ��a� q ������

��������� �� ����c�^�c�� �� ����� è&$ ���� �� ����� �� ���é d�� ��� c����a��

�����-se financeiramente, ou ter seu sustento mantido pelo grupo familiar, sendo 

d�� � ����� ��� c����� ���� ��� �������� � ü �� ��	���� (���(JUSBRASIL, 2016).  

Gráfico 13- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com quantos 

recebem benefícios.  

 

FONTE: (MELO 2016). 
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��������� � ����������� � ��c��	�a��� �� c������ è������������ c�	������ �

�c���p����é �� ���� c����� � d�� ������cia um maior número de usuários. 

*����c� %�- pacientes em uso de bolsa de ostomia de acordo com 

�������	����� �� ��c������ção.  

 

FONTE: (MELO 2016). 
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3. Conclusão 

Segundo o estudo realizado identificou-se que a maioria dos pacientes 

ostomizados foi 63% do sexo masculino, com 43,75% na faixa etária de 49 a 68 

anos e 31,25%acima de 68 anos. A maioria era casada 75%, e 68,75% são de 

religião católica, quanto à escolaridade 62,5% estudaram da 1ª a 4ª série. A maioria 

dos pacientes usa bolsa há 1 ano 37,5%, dos demais 31,25% usam bolsa há 5 anos.  

O que mais levou a realização da ostomia é o câncer de intestino com 56,25% 

dos pacientes entrevistados. Quando questionados sobre as dificuldades na 

adaptação do uso bolsa de ostomia os mais citados foram a assadura e o mau 

cheiro e seguido pelo constrangimento/ desconforto/ incomodo e ainda a coceira. 

Quanto ao apoio recebido por profissionais a maioria, 81% avaliou como bom, ao 

perguntar com quem esclareceram mais as suas dúvidas, a maioria esclareceu com 

o médico e os demais com as enfermeiras (os).  

A maioria dos pacientes entrevistados afirma que recebeu o 

acompanhamento adequado dos profissionais do programa de ostomizados. Ao 

questioná-los sobre o que na opinião deles deve ter em uma cartilha para 

ostomizados, e eles responderam que: como cuidar de uma ostomia, como lavar, o 

que se pode passar e como ela deve estar de aparência normal do estoma. E 

também como segundo cuidado o tempo adequado de troca da bolsa.  

O beneficio para pacientes ostomizados é garantido por lei como citado 

anteriormente no presente estudo, mas dos pacientes entrevistados 68,75% não 

recebem este beneficio. A reconstrução intestinal é um grande estimulante para que 

o paciente aceite melhor a ostomia e colabore com o tratamento, sabendo que 

muitas ostomias devido a suas causas terão após 6 meses a 1 ano com ostomia 

para uma reconstrução. Dos pacientes entrevistados 62,5% podem realizar a 

reconstrução. 

Para NASCIMENTO, 2011 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. É necessário desenvolver 

atividades educativas nos encontros com pacientes ostomizados e que criem 
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maiores incentivos para o comparecimento destes às consultas, tais como dinâmicas 

interativas entre os pacientes, que favoreçam a troca de vivências e experiências.  

A ostomia é um tratamento muito drástico na vida do paciente e o 

atendimento a ser oferecido pela enfermagem é muito importante. Ter conhecimento 

de todos os direitos do ostomizados também compete ao enfermeiro, para 

proporcionar ao paciente a melhor qualidade de vida possivel, com orientação 

acompanhamento auxilio na aceitação, devendo ter este conhecimento durante a 

sua formação acadêmica, garantindo assim uma assistência de qualidade. Pode-se 

afirmar baseado no estudo realizado que os cuidados estão adequados em partes, 

muitos pacientes não tem conhecimento dos seus direitos e a enfermagem e equipe 

de saúde em geral tem a obrigação de orientá-los quanto aos seus direitos. No geral 

o que se percebe é que os pacientes teem muitas vezes certo receio em expor suas 

dúvidas e dificuldades. O que pode passar despercebido pela enfermagem que 

sobrecarregada realiza os atendimentos/orientações básicas, sem uma maior 

atenção a este grupo de pacientes ostomizados que embora pouco conhecido, é de 

grande relevância para saúde e merece uma atenção especial. 
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PESQUISA DE CAMPO COM PACIENTES OSTOMIZADOS 

1- Sexo: (  ) feminino        (  ) masculino 
 

2- Idade: (  )18 a 28 anos      (  ) 38 a 48 anos   (  ) 58 a 68 anos 
 

(  ) acima de 68 anos. 

 
3- Estado civil: (  ) casado  (  ) solteiro  

 

4- Qual é sua religião: (  )Católico  (  )Evangélico  (  )Espírita  (  ) 

outras______________ 

 

5- Nível de escolaridade: ( )1ª a 4ª série  (  ) ensino fundamental completo 
 

(  ) ensino médio completo       (  ) ensino superior  

 
 

6- Tempo de uso da bolsa: (  )6 meses (  ) 1 ano  (  ) 5 anos  (  ) 10 anos     (  ) a 
mais de 10 anos. 
 
 

7- Qual patologia levou ao uso da bolsa de colostomia: ( ) Câncer de intestino  (  
) doença congênita  (  ) trauma  (  ) Obstrução intestinal         (  ) outras 
 

8- Se pudesse citar 3 das maiores dificuldades de adaptação ao uso da bolsa: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

9-  Como classificaria o apoio recebido profissionais da saúde na sua adaptação 
ao tratamento: (  ) bom  (  ) satisfatório    (  ) ruim 
 

10- Quanto à duvidas surgidas ao longo do tempo de tratamento e uso da bolsa a 
quem se dirigia para esclarecer suas dúvidas: (  ) enfermeira (a)  (  ) 
familiares/ amigos  (  ) médico. 
 

11- Recebeu orientações e acompanhamento adequado ao estado de saúde 
quando iniciou no programa de ostomizados. (  ) sim   (  ) não. 
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12- Se fosse convidado a ajudar a elaborar uma cartilha para ostomizados em 

sua opinião quais orientações não poderiam faltar nela: 

(  ) Tempo adequado para troca da bolsa; 

(  ) Como cuidar da ostomia, como  lavar, o que passar, como ela deve estar; 

(  ) Como deve se alimentar; 

(  ) Quando procurar a equipe de enfermagem/ médico; 

13-  Recebe algum beneficio por usar bolsa de colostomia: (  ) Sim  (  ) Não 

14- Existe a possibilidade de realizar a reconstituição do intestino? (  ) Sim  

(  ) Não. 
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Anexo A- Declaração de ciência e concordância das instituições envolvidas. 
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Anexo C- Termo de concentimento Livre e Esclarecido 

()*+, -) .,/0)/(1+)/(, 213*) ) )0.24*).1-,

56 1789:;<;=>?@B 7B DFBG8:B 78 D8HJL;H> 

MNQUVW XW YZW[\QW] ^U_`a Wa bU`X_XWa \ WZ`\cQ_de\a fZ\aQ_X_a f\V_ \gU`f\ X\ \ch\Zi_j\i _Wa

pacientes ostomizados no meio oeste catarinense

ÁZ\_ XW kWcl\b`i\cQW] m_nX\  

kUZaW] och\Zi_j\i  

qni\ZW X\ aU[\`QWa cW b\cQZW] 16 qni\ZW QWQ_V X\ aU[\`QWa] 16 

Y_QZWb`c_XWZ X_ f\agU`a_] qrW a\ _fV`b_ 

scaQ`QU`drW WcX\ a\Zt Z\_V`u_XW] m\bZ\Q_Z`_ vUc`b`f_V X\ m_nX\ X\ k_d_XWZ 

qWi\ XWa f\agU`a_XWZ\a \ bWV_wWZ_XWZ\a] Patrícia de Lima Ribeiro 
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©ª O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

- «¬oMs®« ¯o°±²]Identificar quais são as orientações prestadas aos f_b`\cQ\a WaQWi`u_XWa f\V_

equipe de enfermagem.

- «w[\Q`³Wa oaf\bNh`bWa] 

· Entrevistar paciente que faz uso de bolsa de ostomia; 

· Identificar quais as orientações e cuidados prestados pela equipe de enfermagem; 

· Avaliar a idade, o sexo e o estado civil; 

· Analisar o tempo de uso de bolsa de colostomia; 

· Definir quais as patologias que mais acarretam a colostomia; 

· Identificar as dificuldades de adaptação ao uso da bolsa de colostomia; 

· Classificar o apoio recebido pelo paciente da equipe de enfermagem; 

· Identificar quais os cuidados de maior relevância segundo paciente;  

´ª O procedimento para coleta de dados: Será através da aplicação de questionário semi estruturado com 
�|�¤��~�} ��|�~�} | �|z¦���}µ }y��| �} orientações e trabalhos prestados pela equipe de enfermagem 

¶ª O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): maior embasamento para novos programas e estratégias de cuidados 
��|}~��y} �y} ��z�|�~|} y}~y��·��y}µ �� ���y� |�~|����|�~y �y �|}�y }y��| }�� }�~���¢y  

¸ª O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): constrangimento ao paciente ao falar sobre o uso da bolsa 
| �|~y��y �y }y����|�~y �� �����y� 

¹ª Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que desejar, 
}|� �|z|}}����| �| ������|� |����z��¢y� 

 

6. ¨ ���~�z����¢y �y |}~��y �¢y �z���|~��� z�}~y} ���� �yz{� �¢y }|�� ��}�y������·��y �|�¦��� zy��|�}��¢y
financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará 
como responsável. 

ºª A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir no 
atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

»ª Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados 
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|� �����z��¼|} z�|�~½��z�}µ �|}�| ��| �|�} ���y} �|}}y��} �¢y }|��� �|�z�y���y}� 

¾ª Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com endereço na Rua: 
x�z~y� §��~�}~� ¨����µ 8�� - Centro, telefone (049) 3561-62��µ }|���| ��| |�~|��|� �|z|}}���y y�~|�
informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

©¿ª Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) desta 
pesquisa. 

�|z���y ��| y�~��| ~y��} �} ���y����¼|} �|z|}}����} | |}z���|z��|�~y ����~y À} �Â����} �y� ��� ���|}|�~���}

e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando 

uma em minha posse.

¥����y� �Ã¥�µ ÄÄÄÄÄ �|ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ �| ÄÄÄÄÄÄ� 

 

 

__________________________________ 

mU[\`QW X_ f\aquisa 

 

 

__________________________________________

¡|}���}��y� £|}�y�}��|� �|�y ¡�y�|~y 

M\aQ\iUcl_] 

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ 

�y�|� 
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Anexo D- Deliberação que aprova a Rede de Serviços aos Ostomizados de SC 

GOVERNO DE SANTA CATARINA
m\bZ\Q_Z`_ X\ oaQ_XW X_ m_nX\
kWi`aarW scQ\Zj\aQWZ\a ¬`f_ZQ`Q\

DELIBERAÇÃO 493/CIB/10 

 

A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 154ª reunião ordinária 
do dia 09 de dezembro de 2010, 

 

 

APROVA 

 

A constituição da Rede de Serviços aos Ostomizados de Santa Catarina e os critérios 
para habilitação dos serviços, conforme detalhamento abaixo. 

 

 Os serviços de saúde possuem o dever de garantir às pessoas ostomizadas 

a atenção integral à saúde por meio de intervenções especializadas de natureza 

interdisciplinar e que o pleno atendimento às suas necessidades depende da 

qualificação dos processos de atenção que incluem prescrição, fornecimento e 

adequação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança. Para 

isto a atenção às pessoas ostomizadas exige estrutura especializada, com área 

física adequada, recursos materiais específicos e profissionais capacitados. 

A Portaria SAS/MS n° 400 de 16 de novembro de 2009 estabelece as 

diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS, determinando que o Serviço de Atenção à Saúde 

das Pessoas Ostomizadas seja classificado em Atenção às Pessoas Ostomizadas I 

e Atenção às Pessoas Ostomizadas II, segundo suas especificações. Considerando 

assim a necessidade de organização das unidades de saúde que prestam serviços 

às pessoas ostomizadas e de definir fluxos de referência e contra-referência com as 

unidades hospitalares.  

A portaria descreve os serviços como:  
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§ O serviço classificado em Atenção às Pessoas Ostomizadas I deverá 

realizar ações de orientação para o autocuidado, prevenção de 

complicações nas estomias e fornecimento de equipamentos coletores e 

adjuvantes de proteção e segurança. 

§ O serviço classificado em Atenção às Pessoas Ostomizadas II deverá 

realizar ações de orientação para o autocuidado, prevenção e tratamento 

de complicações nas estomias, fornecimento de equipamentos coletores e 

adjuvantes de proteção e segurança e capacitação de profissionais. 

Sendo assim a portaria define que as Secretarias de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema e que aderiram o 

Pacto pela Saúde identifiquem, dentre os estabelecimentos integrantes de sua rede 

assistencial, aquelas que estejam de acordo com as Orientações Gerais do Serviço 

de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas, estabelecidas no Anexo I desta 

Portaria, e atualizem o seu cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - SCNES. 

 

Considerando a necessidade de definir as referências deste serviço a comissão instituída 

sugere: 

 

1.  Cadastrar um serviço tipo I em cada município ou no mínimo DEFINIR através do 

Colegiado de Gestão regional um serviço nas 21 regiões de saúde, para atender todos os 

pacientes ostomizados. O município registrará as atividades previstas no item 1.5 da 

Portaria nº 400 de 16 de novembro de 2009 no SIA e SIAB. Estes itens são: I – atendimento 

individual (consulta de enfermagem, consulta médica e consulta de serviço social); II – 

atendimento em grupo (orientação, grupo operativo, atividades educativos em saúde e de 

vida diária); III – orientação á família; IV – atividades enfocando a inclusão da pessoa com 

estoma na família e na sociedade; V – planejamento quantitativo e qualitativo de 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e distribuição; VI – atividades de 

orientação aos profissionais da atenção básica para o estabelecimento de fluxos de 

referencia. Sendo as ações destes itens responsabilidade dos municípios. 

A dispensação da bolsa será registrada como item de média complexidade no Centro 

Catarinense de Reabilitação (CCR) cujo valor mensal processado é em média de R$ 

266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais). A SES na compra dos insumos dispende 
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mensalmente o valor de 661.111,88 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e onze reais e 

oitenta e oito centavos) co-financiando mensalmente o valor de 395.111,88 (trezentos e 

noventa e cinco mil cento e onze reais e oitenta e oito centavos). 

 

2. Os municípios que já possuem serviços de atendimento aos pacientes ostomizados, com 

profissionais especializados, conforme atribuições, atividades, instalações físicas e recursos 

humanos definidos na portaria, poderão ser cadastrados como serviço tipo II.  

 

3 A SES além do previsto na Portaria disponibilizará os seguintes itens: 

· Bolsa para pacientes com código internacional de doença (CID) não previsto; 

· Material como filtro avulso, cinto elástico desodorizante, presilha avulsa para 

fechamento de bolsa para Estoma, manga coletora e conjunto para irrigação.  

· Número de bolsa superior ao estabelecido somente em casos especiais, através de 

processos justificados.  

 

4. Propõe-se a criação de uma comissão formada por gestores, especialistas e 

profissionais da SES para reavaliar os itens hoje fornecidos e os preconizados pela 

Portaria, bem como o número de bolsas dispensadas por paciente e patologias não 

contempladas. A comissão elaborará portaria SES de padronização e especificações dos 

materiais a ser dispensados em todos os serviços. 

 

5 A SES através da Superintendência de Serviços Especiais e Superintendência de 

Planejamento e Gestão proporcionará treinamentos aos médicos e as enfermeiras ou 

técnicos dos serviços sobre o manejo com o paciente e estomas, além de orientações 

sobre as bolsas e demais materiais, incluindo orientações sobre estocagem. Estes 

treinamentos serão realizados com os recursos financeiros fonte 100, podendo utilizar 

sobra no co-financiamento da atenção básica. 

 

6. Em 2011 criar o serviço tipo II nos CACONS e UNACONS, sendo que a SES fornecerá 

uma quantidade mínima de bolsas e materiais para dispensação na consulta e posterior 

encaminhamento ao serviço tipo I para a continuidade do acompanhamento e 
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dispensação das bolsas. Os serviços tipo II nos CACONS e UNACONS atenderão os 

pacientes encaminhados dos serviços tipo I, conforme referências estabelecidas no Plano 

de Oncologia, sendo que o serviço realizará a contra-referencia por escrito e registrará o 

procedimento realizado no sistema SIA para faturamento. 

 

7. A compra fica sob responsabilidade da SES e que este recurso passa a fazer parte do 

co-financiamento do Estado (Plano Diretor de Investimento).  

 

A Portaria SAS/MS nº 168 de 15 de abril de 2010, estabeleceu o prazo de 210 dias, 

para que a Secretaria Estadual de Saúde se adequarem e montarem os serviços. O serviço 

cadastrado em SC foi o Centro Catarinense de Reabilitação onde contamos com os 

profissionais relacionados na Portaria SAS/MS nº 400 de 16 de novembro de 2009, porém 

este serviço servirá apenas para gerar BPA pelo seu CNES, para que a SES não perca a 

série histórica destes procedimentos sendo que a assistência será realizada a partir de 2011 

de forma descentralizada conforme proposto no item 1 e 6 deste documento. Os Municípios 

que aceitarem instalar o serviço tipo I ou II deverá encaminhar a CIB com a maior brevidade 

para se proceder o credenciamento do serviço. 

 

Esta Deliberação será transformada em Portaria SES para normatizar o fluxo, conforme 

indicação da Câmara Técnica de gestão da CIB. 

 

Florianópolis, 09 de dezembro de 2010 

 

 

 

 

 

 

*,Æ)*(, Ç)00 -) 0,ÈÉ4 .)20, 2È1É -)224Ê1È0(1/4 

kWWZX\c_XWZ ks¬Ëmom kWWZX\c_XWZ ks¬Ëk«movm 
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Anexo E- Ficha de Cadastro para receber Bolsa de ostomia 

ÌÍÎÏÐÑ ÐÌ ÍÏÒÎÏ ÓÏÎÏÔÕÒÏ
ÍÌÓÔÌÎÏÔÕÏ ÐÌ ÌÍÎÏÐÑ ÐÏ ÍÏÖÐÌ
Í×ØÌÔÕÒÎÌÒÐÙÒÓÕÏ ÐÌ ÍÌÔÚÕÛÑÍ ÌÍØÌÓÕÏÜÕÝÏÐÑÍ Ì ÔÌÞ×ÜÏÛßÑ
ÓÑÑÔÐÌÒÏÛßÑ ÐÏ àÔÌÏ ÎáÓÒÕÓÏ ÐÏ ÍÏÖÐÌ ÐÏ ØÌÍÍÑÏ ÓÑâ ÐÌãÕÓÕÙÒÓÕÏ
äåæçèéê ëå ìíåîéïê ð ñåääêì êäíêòèóìëì 

FICHA DE CADASTRO 

GERSA:__________________________ 
1 ô IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

õö÷øù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

ûüýü þø õüÿD�÷ø�ýöù úúúúú�úúúúú�úúúúú �ø�öù úúúúúúúú �ÿýüþö �����ù ___________________________ 

ûöD	÷ø�ýö þø 
þø�ý�þüþøù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ���ù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

�üCýö õüD�ö�ü� þø �ü�þøù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

��þøCøEöù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú_______________________________________________________ 

�ö�ýö þø Pø�øC��D�üù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 
 

Município: _________________________________________________________________ Fone: ____________________úú 

�Cö��ÿÿöù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú �ÿDö�üC�þüþøù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

LöDü� þö �Cü�ü��öù úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

2 ô COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
 

NOME 
 

PARENTESCO S��� 

3 ô DADOS RELATIVOS À OSTOMIA DO USUÁRIO 

Tipo de Oÿýö÷�üùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 
 
Data da Realização da Oÿýö÷�üùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 
 
Nome do Médico que Acompanha o Usuário: _________________________________________________ 
 
Local de Atendimento: _______________________________________________________________________ 

4ô INFORMANTE E GRAU DE PARENTESCO 
 

úúúúúúúúúúúúúúúúúú___________________________________________________________________________ 

5 – LOCAL E DATA 

 
 
6 – ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO/7 – ASSINATURA DO INFORMANTE 

 

 

 

 

 



8� 
 

Anexo F- Laudo Médico para Paciente solicitar Bolsa de Ostomia 

������ �� ����� ���� !�� 
Secretaria de Estado da Saúde 
Superintendência de Serviços Especializados e Regulação – SUR 
Serviço de Atenção à Pessoa Ostomizada 
Rua Esteves Júnior, 390 – Térreo – Centro – Florianópolis/SC  -  88.015-530 

LAUDO MÉDICO 
 

1" N#$%&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 
2. SEXO: ( ) *+,-.-./ ( ) ,03679-./ 3. IDADE: _____________ 
 
4. CAUSA BÁSICA :;< - 10:_______________ 

5. CAUSA INDICADORA DA #STOMIA CID - 10: _________________ 

6. HOSPITAL/CIDADE/ESTADO ONDE A #STOMIA FOI REALIZADA: ___________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

7. DATA DA #STOMIA: ____/_____/_______ 

8. TIPO DE #STOMIA: 

- 6/9/3=/,-0 
(   ) CÓLON ASCENDENTE 
(   ) CÓLON TRANSVERSO À DIREITA 
(   ) CÓLON TRANSVERSO À ESQUERDA 
(   ) CÓLON DESCENDENTE 
(   ) CÓLON SIGMÓIDE 

-  ( ) 6/9/3=/,-0 >,-?0 (@AB FGHIJKMQA RHITUHIK)
 

-  ( ) -9+/3=/,-0 

-  ( ) 7V/3=/,-0 

-  (   ) OUTROS especificar _________________________ 
 
11. DURAÇÃO DA #STOMIA: 

- ( ) ?+*-.-=-W0 
X ( ) =+,PORÁRIA - =+,Y/ YV+W-3=/Z ____________ 
 

9. CARACTERÍSTICAS DO #STOMA: 

-(   )  TERMINAL
X(   )  EM ALÇA
X(   )  DUPLA
X(   )  2 BOCAS

 
10. LOCAL DO #STOMA: 

- (   ) QUADRANTE SUPERIOR DIREITO
X (   ) QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO
X (   ) QUADRANTE INFERIOR ?-V+-=/ 
X (   ) QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO

 

12. TAMANHO DO #STOMA: [[[[[[[[[[[[[ \m

 

13. COMPLICAÇÕES 
 

(   ) AUSENTE

DO #STOM A E PELE  

(   ) DERMATITE
( ) V+=V0]^/

( ) `aV.-0 Y0V0/STOMA
(   ) PROLAPSO

PERI#STOMA: 

(   ) NECROSE
( ) +3=+./3+

( ) ABCESSO 
( ) /7=V03 _____________________________________ 
 

14. TIPO E QUANTIDADE DE MATERIAL/ MÊS INDICADO PARA O #STOMA: 

a. Sistema Coletor (Bolsas) preencher as seis opções:

b1. (   ) 1 PEÇA      OU       (   )  2 PEÇAS _______mm                 a4. (   )   DRENÁVEL       OU      (   )  FECHADA 
a2. (   ) TRANSPARENTE   OU    (   ) OPACA           a5. (   ) RECORTÁVEL   OU     (   )  PRÉ-6/V=0?0 +,_____BB 
bc. (   ) RESINA PLANA     OU     (   ) RESINA CONVEXA       a6. Quantidade ________MÊS 
 

d" Barreiras Cutâneas: (   ) Não                           Sim  Resina em:   (   ) Pó    (   ) Pasta    (   ) Placa 

c. Materiais Adjuvantes: (   ) Não                         Sim  (   ) Cinto     (   ) Desodorizante     (   ) Filtro 

15. LOCAL E DATA

 

16. CARIMBO E ASSINATURA

 


