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A transição na pessoa portadora de 
uma ostomia de eliminação intestinal 
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Perante determinadas doenças 
(benignas ou malignas) ou deter-
minadas condições resultantes de 
traumatismos, torna-se necessá-
rio construir-se uma ostomia de 
eliminação intestinal, sendo uma 
ostomia definida como uma deri-
vação intestinal para o exterior 
através do abdómen, onde as fe-
zes, expulsas por um orifício, são 
depositadas num saco localizado 
no abdómen. 

Uma pessoa portadora de 
uma ostomia intestinal, que se 
vê na condição de “ usar o sa-
quinho”, é desafiada a trilhar um 
caminho de construção de uma 
nova identidade, onde os retro-
cessos e as conquistas são assí-
duos, simultâneos e, não raras 

vezes, angustiantes. Esses re-
trocessos e conquistas têm sido 
identificados pela investigação 
em enfermagem, apontando do-
mínios próprios de intervenção 
do enfermeiro, tais como a 
adaptação psicossocial e afeti-
va da pessoa, a gestão da nova 
imagem corporal, a qualidade 
de vida, os conhecimentos e ca-
pacidades para o autocuidado, 
onde o exercício de problemati-
zação epistemológica tem por                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
pano de fundo um processo de 
transição. 

É consensual na literatura es-

Os processos de 
transição são 
complexos, geradores 
de ansiedade, e se 
bem conduzidos 
levam a pessoa a uma 
readaptação muitas 
vezes plena
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pecializada que esse processo de 
transição saúde/doença, inde-
pendentemente da sua nature-
za, das suas propriedades e pa-
drões, apenas poderá conhecer 
uma conclusão saudável se a pes-
soa conseguir mobilizar um con-
junto de recursos intrínsecos e ex-
trínsecos na busca dessa nova 
identidade.  

Sobre os recursos extrínsecos, 
a consulta de Estomaterapia sur-
ge como aquele que, em parale-
lo com outros mais ligados à es-
fera familiar e social da pessoa, 
mais concorre para que a tran-
sição saúde/doença conheça 
contornos saudáveis. Como ele-
mento facilitador dessa transi-
ção, a consulta de Estomatera-

pia é um recurso especializado, 
orientado pela busca dos pa-
drões recomendados pela mais 
recente evidência científica na 
abordagem proficiente da pes-
soa portadora de uma ostomia 
de eliminação intestinal, cuja in-
tervenção centra-se nas reais ne-
cessidades das pessoas portado-
res de ostomia intestinal em 

Exemplo de localização possível das ostomias de eliminação intestinal

cuidados de saúde, bem como os 
seus conviventes significativos, 
potenciando, com isso, a adap-
tação à doença, quando for o 
caso, o bem-estar e a otimização 
da qualidade de vida. 

O enfermeiro estomaterapeu-
ta insere-se na consulta como um 
elemento diferenciado, contri-
buindo com a sua perícia clinica 
para enformar um pensamento e 
uma ação transdisciplinar no cui-
dar da pessoa portadora de osto-
mia de eliminação e seu convi-
vente significativo. Dotado de um 
conhecimento próprio sobre as 
respostas humanas aos processos 
de transição, a abordagem do en-
fermeiro estomaterapeuta à pes-
soa portadora de uma ostomia de 
eliminação intestinal é norteada 
pelos pressupostos relacionados 
com a satisfação da pessoa, com a 
promoção do bem-estar e do au-
tocuidado, na prevenção de com-
plicações e, por fim, a readapta-
ção funcional, procurando com 
isso contribuir para preservar a 
qualidade de vida da pessoa por-
tadora de uma ostomia intestinal, 
independentemente da idade, 
prevenir fenómenos associados à 
depressão e ao isolamento social 
e reabilitar/integrar a pessoa por-
tadora de ostomia de eliminação 
intestinal. � 

Os enfermeiros são centrais na promoção do autocuidado... 

Após a readaptação a pessoa deverá ser capaz de incorporar a diferença na sua vida, no seu dia a dia....

  A promoção da 
readaptação da pessoa 
após um evento gerador 
de dependência é o 
terreno para a 
expressão autónoma do 
exercício profissional 
dos enfermeiros


