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CARTILHA DE
ORIENTAÇÕES
SOBRE ESTOMAS
INTESTINAIS

O que são estomas?

Bolsas coletoras

Estomas configuram aberturas cirúrgicas de órgãos ocos para a
pele. Trata-se de procedimento comum nas cirurgias intestinais para
tratamento de câncer, diverticulite ou doenças inflamatórias intestinais,
permitindo a derivação do trânsito intestinal para um ponto específico
da parede abdominal. Quando essa abertura é realizada no intestino
delgado, ela é chamada ileostomia. Já os estomas confeccionados no
intestino grosso são chamados de colostomias.

Para o cuidado dos estomas, é necessário o uso de uma bolsa para a
coleta das fezes. O formato dos sistemas coletores depende do seu tipo
de estoma e da sua forma corporal. Tal escolha deve ser orientada por
um enfermeiro estomaterapeuta.

e) Coloque a bolsa de baixo para cima, certificando-se de que a placa
esteja bem aderida à pele.

Em geral, os sistemas coletores podem ser de dois tipos: peça única ou
em duas peças. Nas bolsas em peça única, a barreira protetora da pela e
o dispositivo coletor são unidos. Já nos sistemas de duas peças, a placa
e a bolsa coletoras são separáveis.

Dúvidas frequentes

Além disso, o formato da base por ser selecionado para uma melhor
adaptação a depender do tipo de estoma.

Você poderá utilizar as mesmas roupas que utilizava antes da operação,
desde que se sinta confortável. Dicas: tente evitar que o cós das calças
e cinto exerçam pressão sob o estoma, utilize materiais que sejam
elásticos e macios.

Os estomas intestinais podem ser temporários ou permanentes. A forma
de exteriorização do estoma através da parede abdominal pode ocorrer
em alça (duas bocas) ou de forma terminal (apenas uma boca).

f) Retire o ar de dentro da bolsa e coloque o clampe para fechar a bolsa.

• Que tipo de roupas eu devo usar?

• Posso realizar atividades físicas?
Sim. É absolutamente desejável que você pratique atividades físicas.
Se sentir mais seguro, você pode utilizar um cinto especial. Mesmo as
atividades aquáticas são permitidas. É necessário cuidado especial nos
esportes de contato pela possibilidade de trauma.
• Minha bolsa terá mau cheiro?
Não. Os materiais utilizados na confecção dos sistemas coletores
bloqueiam o odor.
• Poderei ter relações sexuais?

Figura 1. Tipos de estomas intestinais. Fonte: Coloplast.

Quais as características dos
estomas intestinais?
• Aspecto circular ou ovalado
• Coloração avermelhada ou rósea, lembrando a mucosa da boca
• Não é doloroso
• Úmido
• Pode apresentar sangramento em pequena quantidade nas suas bordas
quando é manipulado
• A pele ao redor do estoma sempre deve apresentar-se sem vermelhidão
ou coceiras.

Figura 3. Diversos tipos de sistemas coletores. Fonte: http://
blog.50maissaude.com.br/estomias-ostomias/tipos-de-bolsa

Quando esvaziar e quando
trocar as bolsas coletoras?
Idealmente, as bolsas coletoras devem ser esvaziadas sempre que 1/3
do seu espaço estiver preenchido.
A troca do sistema coletor deve ocorrer quando a resina começar a
descolar ou quando houver algum vazamento. Uma dica é observar a
coloração da resina da placa. Quando ela começar a ficar esbranquiçada,
significa que houve saturação e deve ser realizada a troca.
a) Remova a base adesiva com cuidado para não traumatizar a pele. Dica:
faça isso durante o banho, utilizando água e sabonete.
b) Seque bem a pele ao redor do estoma.
c) Recorte a placa adesiva no tamanho do seu estoma. O orifício de
abertura da sua bolsa deve ser igual ou no máximo 3 milímetros maior
que o seu estoma.
d) Retire o papel que protege a resina.

Figura 2. Estoma de aspecto habitual. Fonte: libmed.com.au

Sim. Ter um estoma não impede a atividade sexual. É normal que exista
insegurança no começo. Converse abertamente com seu parceiro. Dicas:
esvazie a bolsa coletora antes da relação sexual, utilize bolsas opacas.
• Posso engravidar?
Sim. Ter um estoma não impede que você engravide, entretanto, esteja
em contato com o seu médico.
• Quais alimentos posso comer?
Você poderá comer os mesmos alimentos que tinha costume antes da
cirurgia, desde que mantenha uma dieta saudável e equilibrada. Com o
tempo, você poderá perceber como seu organismo reage a cada tipo de
alimento. Alimente-se regularmente, beba líquidos e mastigue bem os
alimentos. Alguns alimentos podem gerar odores mais fortes, como a
cebola, alho, ovos, frutos do mar, peixes, carnes em conserva, repolho,
bebidas alcoólicas.
• É normal evacuar mesmo tendo uma colostomia ou ileostomia?
Sim. Mesmo apresentando uma derivação do trânsito intestinal, o seu
intestino pode produzir muco, que eventualmente pode gerar o estímulo
da defecação.

