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A VIDA DO PACIENTE ESTOMIZADO E SUAS COMPLICAÇÕES 

 

1. RESUMO 

O procedimento cirúrgico de estomia apesar de ser frequente, não é bem 

conhecido pelos pacientes que precisam enfrentar essa situação.  

Pacientes apresentando um estoma (abertura permintindo a comunicação entre 

um órgão e o meio exterior) tem condições de vida mais difíceis, devido aos 

cuidados que eles precisam tomar, e as complicações que podem aparecer.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Um estoma consiste em uma abertura efeituada por cirurgia tendo alvo de criar 

uma comunicação entre um órgão e o meio exterior. Um estoma pode ser 

provisório ou permanente. Existem vários tipos de estomia (processo cirúrgico 

dando origem ao estoma), denominadas conforme o órgão usado para a 

comunicação com o exterior. A colostomia e a ileostomia, por exemplo, permitem 

a comunicação respectiva do intestino grosso e delgado com o meio exterior. 

Existem também, entre outros, a gastrostomia (abertura do estomago pelo meio 

exterior), e a traqueostomia (abertura da traqueia). Aqui, nos interessaremos em 

estomas intestinais.  

A estomia é um processo cirúrgico antigo, pois a primeira estomia relatada na 

literatura foi realizada em 1776 por um cirúrgico francês,Pillore de Rouen.Ele 

efetuou uma cecostomia (formação de uma abertura no ceco), e foi o precursor 

dessa técnica (Barata, 2009) .  

 

3. OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo avaliaro impacto do estoma na vida dos 

pacientesostomizados, mostrando suas delimitaçõese as complicações que 

tendem á surgir. 

 

 

 



4.METODOLOGIA 

Este trabalho é uma revisão da literatura de 2001 á 2014 sobre estomia, utilizando 

as bases de dados SCIELO, USP, HOSPITAIS, INCA e aspalavras 

chavesestomia, ostomia, complicações de estoma. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Foi escolhido o assunto de estoma. Apos ter efeituado uma busca dos artigos na 

literatura, foram determinados os aspectos importantes relacionados a estomia, 

entre eles o processo de estomia em si, os aspectos psicológicos dessa cirurgia, a 

qualidade de vida alterada dos pacientes, os desafios da vida cotidiana, e as 

possíveis complicações. Um plano da revisão foi então delineado, e o foco foi 

mantido na qualidade de vida dos pacientes estomizados, assim como nas 

complicações, assuntos relevantes que os artigos da literatura não consideraram 

em conjunto.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os estomas intestinais são realizados no intestino grosso ou delgado, e uma 

porção é colocada na parede do abdômen através de uma incisão cirúrgica, para 

que os efluentes sejam eliminados (Luz et al, 2009).Vários fatores podem levar a 

realização do estoma, como um câncer, uma má formação congênita, uma doença 

crônica inflamatória intestinal (doença de Crohn), ou um trauma (Silva et al, 2010). 

Essa operação leva à eliminação da urina e dos fezes em uma bolsa aderida no 

lugar da incisão. Essa situação é vista como inconfortável e degradante pelo 

paciente. Além disso, o paciente precisa de um cuidado de enfermagem, e um 

acompanhamento psicólogo para enfrentar e aceitar essa condição (Luz et al, 

2009; Petuco et al, 2006).  

Varias complicações podem surgir, e vale ressaltar que o primeiro passo para 

evitar uma complicação consiste na demarcação do lugar do estoma. De fato, 

essa demarcação é um procedimento fundamental e deve ser efetuada com 

cuidado e considerações, no pré-operatório, e a escolha do local do estoma feita 

na sala de cirurgia frequentemente leva à complicações (Mereilles et al, 2001).  



Várias complicações frequentemente surgem, de maneira precoce, tais como um 

sangramento no local do estoma, ou a necrose do tecido exteriorizado, uma 

infecção, ou mais frequentemente uma dermatite peri-estomal. A longo prazo, 

podem também aparecer a obstrução do estoma, um prolapso, ou uma hérnia 

para-estomal (Ribeiro da Rocha, 2011).  
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