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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE ESTOMIZADO COM 
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Introdução: A confecção de uma estomia é a exteriorização de um segmento de qualquer 

víscera oca do corpo, e de acordo com a sua procedência recebe nomes diferenciados, para 

estomias intestinais têm-se a colostomia, ileostomia e jejunostomia. Já as estomias urinárias 

denominam-se urostomia ou derivação urinária. É uma situação que pode acometer diferentes 

faixas etárias e uma grande variedade de situações clínicas, na criança a maioria das vezes é 

utilizada para tratamento de doenças benignas e de caráter temporário.1 A confecção de um 

estoma ocorre por vários motivos, sendo o mais frequente a neoplasia colorretal. 

Independente da causa, a confecção de um estoma produz significativas mudanças na vida do 

paciente, que precisa se adaptar à nova realidade e aos cuidados com o estoma, as alterações 

na imagem corporal, à aspectos funcionais não controláveis e psicológicos do organismo. 

Pois, essas transformações podem acarretar em baixa autoestima e interfere nas relações 

sociais.2 É importante ressaltar que um número significativo de pessoas experimenta 

complicações relacionadas ao estoma, ao longo da vida. O tratamento de tais complicações 

requer visitas mais frequentes aos profissionais de saúde, admissões hospitalares e, 

eventualmente, novas cirurgias de correção. Nesse sentido, conhecer os fatores que 

contribuem para o desenvolvimento das complicações ajuda na prevenção daqueles que 

apresentam maior risco. As complicações mais frequentes na pele periestomal são: dermatite, 

úlcera e granuloma e as do estoma são: o mau posicionamento, a retração, o prolapso, 

estenose, necrose, hemorragia, entre outras.3 Nesse contexto, a atuação do enfermeiro é 

essencial, ao passo que é de sua competência compreender as mudanças e ofertar 

conhecimento para suprir as demandas do paciente estomizado, que envolve a educação 

quanto ao tipo apropriado de alimentação, higiene, troca do sistema coletor, cuidados com a 

pele periestomal, sempre trabalhando o desenvolvimento do autocuidado, e dessa forma, 

proporcionando melhor adaptação frente às dificuldades enfrentadas, pois, ao executar seu 

próprio cuidado, eles se tornam mais rapidamente independentes e seguros, facilitando essa 

adaptação.2 Objetivos: Relatar a experiência de cuidados a um paciente estomizado com 

necrose em alça intestinal, prolapso e dermatite. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

relato de experiência vivenciado em um Serviço de Atenção à Pessoa com Estomia em Belém 

do Pará, em setembro /2019. Na ocasião foi realizado atendimento a um paciente com 

complicações em estomia intestinal do tipo prolapso, necrose e dermatite periestoma. 

Resultados: Paciente estomizado definitivamente desde 2011, devido Câncer colorretal. Este 

compareceu ao serviço com queixa de dor, sangramento e odor fétido em alça intestinal. 

Durante a avaliação notou-se que a estomia apresentava prolapso de 4 cm, com lesão 

importante em base com necrose de liquefação, exsudato purulento de odor fétido em 

moderada quantidade em região periestomal e dermatite e ressecamento em área periférica da 

estomia. Paciente realizava o cuidado sozinho e não conseguia atentar para o recorte 

adequado do equipamento coletor, o que ocasionou o estrangulamento da alça evoluindo com 

a necrose e consequentemente dificuldade de fixação do equipamento coletor não 

ultrapassando dois dias de uso da base adesiva. A dermatite periestoma causada pelo contato 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

prolongado da pele com os efluentes (urina, fezes, conteúdo gástrico) prejudica o processo de 

reabilitação do paciente estomizado e aumenta os custos com o manejo da estomia, uma vez 

que interfere na aderência do equipamento coletor, tornando necessária a utilização de um 

número maior de bolsas coletoras e adjuvantes, além de causar dor devido ao processo 

inflamatório local e a ruptura da integridade da pele. 4 O estoma com prolapso pode 

apresentar edema, que leva ao aumento do risco de trauma da alça intestinal exteriorizada e 

potencial comprometimento do fluxo sanguíneo. O tratamento do prolapso pode ser realizado 

através da redução digital, de forma delicada, proteção periestoma e da alça prolapsada, bem 

como o aumento do tamanho do dispositivo utilizado. Para os pacientes com estomias 

definitivas, o ideal é que seja corrigida através de tratamento cirúrgico, que se aplica também 

aos casos de isquemia do estoma, encarceramento ou estrangulamento, obstrução e 

incapacidade de realizar as manobras de redução do tamanho do estoma.4 Diante desses 

aspectos foi desenvolvido o seguinte plano de cuidados: Higiene da pele periestomal 

exaustivamente com água e sabão devido precariedade do autocuidado, feito desbridamento 

de necrose, em seguida aplicado alginato de cálcio com prata e ocluído com fita adesiva 

elástica. Para a proteção da pele periestomal foi aplicado creme barreira, pó protetor e placa 

de proteção a base de hidrocolóide. O paciente recebeu o modelo correto do recorte adequado 

da base adesiva para facilitar o uso domiciliar, além dos materiais para proteção e curativo do 

estoma para possibilitar controle de umidade e maior durabilidade dos produtos na pele e 

estomia. Foram necessários conhecimentos técnico, científico e especializado para realizar 

intervenção oportuna, bem como orientações educativas específicas para garantir a 

independência na continuidade dos cuidados em domicílio, evitando evolução e piora das 

complicações e melhorando a qualidade de vida do paciente. Para tal, é importante dispor de 

um material educativo que facilite a transmissão de tais informações e o entendimento dos 

indivíduos quanto ao processo saúde/doença. Esses materiais devem ser adequados à 

realidade de cada paciente, ou seja, deve ser levado em consideração os saberes e experiências 

de quem convive diariamente com o equipamento coletor. Nesse caso é importante também 

estabelecer vínculos com o familiar/cuidador para que o profissional compreenda melhor a 

situação a partir de vários pontos de vista e possa intervir com mais facilidade e eficiência 

influenciando na recuperação e reabilitação do paciente, tanto física, quanto psicológica, visto 

que, a estomia é uma condição fisiológica com repercussões emocionais.5 Conclusão: Ao 

reconhecer de forma precoce os fatores que podem levar a complicações, o enfermeiro pode 

atuar de forma antecipatória, definindo um plano de cuidados visando a prevenção ou 

identificando precocemente o problema. Importante ressaltar que o enfermeiro é capaz de 

influenciar a escolha dos dispositivos mais adequados para cada paciente, sendo importante 

conhecer todos os dispositivos disponíveis para definir quais se ajustam melhor ao estoma. 

Daí a importância de enfermeiros experientes e com conhecimento diferenciado nas equipes 

que prestam cuidado às pessoas estomizadas, além da disponibilidade de equipamentos.4 

Cabe ressaltar que o acompanhamento regular e a realização dos procedimentos por 

enfermeiro capacitado dispondo de equipamentos e produtos adequados e de qualidade 

contribui para resultados mais satisfatórios, otimizando a recuperação do paciente e 

promovendo o seu bem- estar. 

Descritores: Estomia, Educação em saúde , Cuidado de enfermagem. 
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