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RESUMO 

A realização da colostomia é um procedimento cirúrgico no qual realiza-se a exteriorização do intestino 
grosso para superfície da pele, e o paciente sofre mudanças em sua imagem corporal, em sua fisiologia 
humana habitual e retorna para casa com dificuldades no cuidado com a estomia e para aceitar essas 
transformações. Este estudo tem como objetivo descrever a assintência de enfermagem ao paciente 
colostomizado. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. Identificou-se que os 
portadores de ostomias se deparam com mudanças importantes que afetam seu bem estar físico, sua 
aparência, auto estima, sua vida social e sua alimentação. Destacando a importância do enfermeiro na 
atenção ao paciente, preparando-o para sua nova vivência, contribuindo para melhor adequação às 
alterações que apresentará e melhor qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

The colostomy is performed it is a surgical procedure in which the exteriorization of the large intestine 
is performed to the surface of the skin and the patient undergoes changes in his body image, in his 
normal human physiology and returns home with difficulties in the care of the stomach and to accept 
these transformations. This study aims to describe nursing assistance to the colostomized patient. This 
is a bibliographical research with a qualitative approach. It has been identified that ostomy patients are 
faced with important changes that affect their physical well-being, their appearance, their self-esteem, 
their social life, their diet. Emphasizing the importance of nurses in patient care, preparing them for their 
new experience, contributing to better adaptation to the changes they will present and a better quality 
of life. 
Keywords: Colostomy, Caution, Nursing. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A estomia é um ato cirúrgico que pode ser permanente ou temporário, com a 

finalidade de abertura de orgão oco para comunicação com o exterior do corpo, e 

conforme sua localização é identificado, se localizado na região gástrica é 

gastrostomia, se no intestino grosso é colostomia, no intestino delgado ileostomia e 

jejunostomia, na bexiga urostomia (MONTEIRO, 2017). 

Entre as ostomias a cirurgia mais comum realizada é a colostomia e entre 
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suas causas estão as doenças inflamatórias intestinais, diverticulite, sendo o câncer 

colorretal a principal destas (FREITAS, 2015). 

Após o procedimento cirúrgico a pessoa sofre mudanças em sua imagem 

corporal, em sua fisiologia humana habitual e muitas vezes retorna para casa com 

dificuldades para aceitar essas transformações e com pouco conhecimento aos 

cuidados necessários com sua nova condição de vida (ROSA et al., 2016). 

O paciente ao ser colostomizado se depara com modificações importantes 

que afetam seu bem estar físico, sua aparência, auto estima, sua vida social, sua 

alimentação, aspectos que modificam sua qualidade de vida (OLIVEIRA, 2017). 

Todas estas alterações percebidas no cotidiano do paciente colostomizado 

que trazem tantas transformações em sua maneira de viver e normalmente geram 

dúvidas em relação ao cuidado com o estoma são problemas que necessitam da 

assistência direta dos enfermeiros (PERIN e SANTOS, 2017). 

A necessidade de adaptação ao novo estilo de vida envolve também os 

responsáveis e familiares, que precisarão de orientações do enfermeiro, valorizando- 

o como ser humano, que tem seu emocional afetado (VASCONCELOS e XAVIER, 

2015). 

O desenvolvimento deste estudo surgiu a partir dos desafios encontrados para 

melhorar a qualidade de vida do paciente colostomizado, tendo como objetivo 

descrever a assistência de enfermagem ao paciente colostomizado. 

 
2. MATERIAL E MÉTODO 

 
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem 

qualitativa, desenvolvido através de um levantamento bibliográfico no google 

acadêmico, onde foi utilizado busca de artigos científicos e revistas eletrônicas. 

As buscas foram feitas sobre a temática “colostomia” cuja finalidade é 

descrever a a assistência de enfermagem ao paciente colostomizado. Essa revisão 

foi realizada através de materiais de publicação de 2013 até 2017. 

 

3. CONTEÚDO 
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Segundo Sena et al. (2014) em 2007 o número de portadores de estomias era 

de aproximadamente 33.864 pessoas no Brasil, nos Estados Unidos da América em 

2013 apresentava 700 mil estomizados. Este total de pessoas enfrentam 

transformações em seu modo de viver, relacionadas desde o aspecto físico, 

emocional e psicológico. 

Ribeiro et al. (2016 a) destaca em seu estudo a importância da assistência de 

enfermagem ao paciente colostomizado, que deve se iniciar no momento do 

diagnóstico, ou seja, ter início antes mesmo da própria cirurgia ocorrer, desta maneira 

preparando o futuro portador de colostomia para sua nova vivência, contribuindo para 

melhor adequação às alterações que apresentará. 

Golfeto, Camargo e Silva (2015) em sua pesquisa sobre as dificuldades 

encontradas pelos pacientes após voltar para seu domicílio, observou-se que, mesmo 

ao receber informações antes da saída do hospital, quando o novo portador de 

estomia intestinal volta ao seu lar ainda está carregado de dúvidas e necessita do 

atendimento do enfermeiro com ações educativas para poder aprender a conviver e 

se adequar com seu novo estilo de vida. 

Souza et al. (2016) em seu estudo com 33 pessoas estomizadas, na 

Associação dos Ostomizados localizada no Centro-Sul Fluminense concluíram que 

para uma atenção humanizada ao paciente é de extrema importância que o 

enfermeiro crie vínculo, ouça os questinamentos, oriente o paciente sobre o que é a 

ostomia, e que apesar dela ser a causadora de suas transformações é através desta 

que ele se mantém com vida, e deve-se orientar ainda em relação aos auto cuidados 

com a estoma. 

De acordo com Ribeiro et al. (2016 b) em seu estudo com 104 pacientes 

estomizados, 47,12% possuíam baixo auto estima e 44,23% possuíam um sentimento 

inferiorizado em relação a si próprio pelo fato de ser portador de ostomia, e segundo 

o mesmo autor o enfermeiro ao estimular e valorizar as capacidades e atividades que 

o paciente realiza, este eleva sua auto estima e sente-se melhor adaptado ao 

cotidiano. 

Segundo Silva et al. (2015) para um bom atendimento ao paciente 
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colostomizado deve-se elaborar intervenções de enfermagem voltadas para o mesmo 

e individualizar a necessidade de cada um, como exemplo, observar o auto cuidado 

com a colostomia para fazer modificações, diminuir a insegurança do colostomizado 

ao identificar situações que causam-lhe ansiedade, medo, e ao responder suas 

dúvidas e oferecer apoio psicológico, proporcionar segurança e confiança. O autor 

destaca ainda o estímulo ao lado espiritual, ao oferecer apoio para atividades 

religiosas, e assim proporcionar sentimento de alívio de sofrimento. 

Azevedo et al. (2015) salienta em seu estudo que a prática assistencial de 

enfermagem pode ir além de orientações verbais, e o enfermeiro pode utilizar de 

métodos descritivos, planejar e montar um panfleto explicativo para o paciente, com 

informações importantes, mas descritas de forma simples e clara para seu 

entendimento e utilização. 

Coelho et al. (2015) destaca que a assistência de enfermagem é de extrema 

importância para o cuidado com o colostomizado, principalmente em relação ao 

autocuidado com o estoma, sua higiene, manutenção e período para troca da bolsa 

coletora, com orientações que enriquecem o conhecimento dos colostomizados e de 

seus familiares para seu autocuidado, e os fortifica e os estimula para convivência 

com sua nova maneira de existência. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Nota-se que as pessoas ostomizadas enfrentam mudanças que os afetam 

tanto no aspecto físico quanto no psicológico, e estes pacientes retornam para casa 

com muitas dúvidas em relação a ostomia, e por meio dos estudos descritos destaca- 

se a necessidade do cuidado e da assistência do enfermeiro ao paciente. 

A assistência de enfermagem ao ser baseada a partir de situações que 

causam desconforto e sofrimento individuais de cada paciente, resultará em um 

atendimento que realmente irá trazer conforto e segurança para sua adaptação às 

atividades diárias e encorajamento para o convívio social. 

Quanto maior o vínculo e mais atenciosa a participação do enfermeiro nos 

cuidados com o paciente, melhor será a assistência prestada e facilitará a convivência 
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e autocuidado com a colostomia. 

A maioria dos autores concorda que a assistência de enfermagem com 

orientaçoes educativas, a atenção humanizada e a valorização ao paciente responde 

aos seus questionamentos, estimula-o no desenvolvimento de suas atividades diárias 

e consequentemente melhora a qualidade de vida. 
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