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1. Resumo 

Trata-se de um estudo utilizando o método da pesquisa bibliográfica, com o 

objetivo de descrever a assistência de enfermagem ao paciente portador de 

colostomia. Os resultados preliminares são discutidos utilizando as categorias: pré 

operatório (orientações e demarcação do estoma) e pós operatório (acolhimento, 

autocuidado e possíveis complicações). 

2. Introdução 

Estoma é uma palavra de origem grega com significado de boca ou abertura, 

uma comunicação artificial entre os órgãos e vísceras até o meio externo, podendo 

ser temporária ou definitiva, sendo necessário o uso de uma bolsa para receber os 

resíduos intestinais (SOUZA et al. 2008; SAMPAIO et al. 2008). 

Estoma intestinal é uma exteriorização do intestino na parede abdominal, de 

acordo com seu segmento pode ser colostomia quando realizado no cólon, 

ileostomia quando realizada no íleo e jejunostomia quando realizada no jejuno 

(MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014). 

A adaptação ao estoma é um processo longo, com início na fase que 

antecede a cirurgia e perdura após a alta hospitalar, necessitando de assistência 

contínua (MALAGUTTI;KAKIHARA , 2014). 

A enfermagem é responsável pela reabilitação do portador de estoma na sua 

nova condição de saúde, desenvolvendo o processo de ensino-aprendizado, 

melhorando a qualidade de vida do paciente e o convívio com seus familiares 

(ARDIGO; SANTOS, 2013). 

Verifica-se na prática profissional, que muitos pacientes recusam o 

autocuidado de seu estoma, muitas vezes, por rejeição ou por falta de 

conhecimento/orientação quanto à prática, necessitando da assistência de 

enfermagem. 

3. Objetivo  

Descrever a assistência de enfermagem no pré e pós operatório de pacientes 

adultos portadores de colostomia. 

4. Metodologia 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e livros 

científicos publicados no período de 2007 a 2018. As buscas bibliográficas foram 

realizadas na BVS, nas bases de dados virtuais SCIELO, LILACS e BDEnf. As 



palavras chave investigadas foram: estomas intestinais, assistência de enfermagem, 

colostomia, autocuidado, educação em saúde.  

5. Desenvolvimento  

O adoecimento faz parte da vida e muitas vezes para que se obtenha a cura 

ou tempo maior de sobrevida, faz se necessário um tratamento cirúrgico, podendo 

ocasionar uma alteração corporal (MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014). 

Pessoas submetidas a uma colostomia sentem inseguranças, medo e 

rejeição, pois ocorrem várias mudanças fisiológicas, causando modificações na sua 

vida, autoimagem e autoestima ( MOTA ; GOMES ; PETUCO, 2011, NIEVAS, 2017). 

Diante da complexidade vivenciada pelo paciente, pode-se afirmar que os 

profissionais de enfermagem necessitam de conhecimentos técnicos, específicos e 

especializados, para orientar sobre o auto cuidado (ARDIGO; SANTOS, 2013). 

6. Resultados preliminares  

A assistência de enfermagem é descrita nas categorias pré e pós operatório. 

6.1 Pré-operatório: 

Orientação e preparo do paciente: O enfermeiro deve coletar dados, conhecer 

a patologia e orientar quanto à cirurgia e ao autocuidado do paciente e de seus 

familiares, viabilizando um melhor pós operatório (MENDONÇA et al., 2007) . 

Demarcação do local do estoma: A escolha programada, pode evitar 

complicações, possibilita melhor aderência e permanência do dispositivo coletor por 

um período maior, facilitando a participação social e a redução de custos, 

melhorando a qualidade de vida (MENDONÇA et al., 2007). 

É de competência do enfermeiro estomaterapeuta e do médico a 

demarcação, para que o paciente tenha um estoma bem construído cirurgicamente 

(MENDONÇA et al.,  2007). 

6.2 Pós-Operatório: 

Acolhimento: É fundamental a empatia, conhecimento do procedimento pelo 

profissional, transmitindo confiança e respeito ao paciente que tem direito de receber 

cuidados de enfermagem especializados (SOUZA et al., 2016.). 

Orientação para o autocuidado: O paciente deve realizá-lo e na 

impossibilidade o cuidador deve ser treinado, quanto a proteção da pele ao redor do 

estoma, troca, manuseio e preservação da bolsa, práticas de higiene e alimentação 

adequada evitando odores e gases (REVELES; TAKAHASHI, 2007). 



A falta de cuidados adequados pode propiciar complicações como, adaptação 

inadequada da placa de estoma, dermatite, necrose, retração, prolapso, estenose, 

fístula, hérnia e abscesso (AGUIAR etal., 2011). 
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