






Qual o aspecto 
das Ostomias?

Toda ostomia é uma mucosa, parecida com a
pele existente dentro da boca. Sendo assim, o
aspecto também é parecido: úmido, vermelho
vivo ou róseo. Não há sensibilidade no
estoma: não sentimos frio, calor nem o toque
no local. Portanto, durante o cuidado diário,
você deverá ficar atento, pois essa mucosa se
fere com facilidade.
Atenção: Nos primeiros dias após a cirurgia, 
a ostomia estará inchada. É o que chamamos
de edema fisiológico. Isso é normal e irá
regredir em aproximadamente um mês, ou seja,
seu estoma diminuirá de tamanho.

Qual o aspecto
das fezes ou da urina?

Dependerá do tipo de ostomia, ou seja, da
porção do intestino exteriorizada: ostomias do
lado direito (ileostomia e colostomia direita)
apresentam fezes mais amolecidas, enquanto as
ostomias do lado esquerdo (colostomia esquerda)
tendem a apresentar fezes mais endurecidas.
Entretanto, seja qual for o tipo de ostomia, o
organismo passa por uma adaptação, e a
consistência das fezes mudará após 30 dias 
da cirurgia, aproximadamente. Você deverá
observar e aprender qual é a real consistência
das fezes para poder perceber, por exemplo,
quando houver diarreia.
Há também saída de muco, que é secretado
pelo nosso intestino naturalmente. O muco tem
aspecto semelhante ao de um gel. Nos casos da
urostomia, a urina é produzida ao longo do dia
e vai ficando armazenada na bolsa coletora.
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Deve-se observar a cicatrização da pele ao
redor do estoma e possíveis alterações, como
edema, coloração, etc. O estoma deve se
apresentar vermelho vivo e com presença de
muco. Recomenda-se expor a pele periestoma
ao sol da manhã (entre 7h e 10h) por 10 a 15
minutos, protegendo bem o estoma com uma
gaze ou outro tecido.

Como será o preparo
para a cirurgia?

Antes da cirurgia, é
preciso ter com quem
contar: um amigo,
um familiar, enfim,
aquela pessoa que
estará ao seu lado.
O preparo começa um dia antes da cirurgia, 
pois será necessária uma limpeza no intestino. 
O médico orientará a fazer uma dieta especial e
utilizar um medicamento laxante.
No dia da cirurgia, será oferecido um suco com
um remédio que fará seu intestino funcionar muito
e, às vezes, lavagens intestinais serão necessárias
até que fique tudo bem limpo. Após beber esse
suco, você deverá permanecer em jejum de água
e alimentos até a hora da cirurgia. Se for o caso,
a enfermeira irá demarcar o melhor lugar para o
seu estoma, com uma caneta especial, em sua
barriga. Você poderá tomar banho e lhe será
oferecida uma camisola. Coloque a camisola e
aguarde.
Provavelmente será aplicado um tranquilizante e,
após esse momento, você deverá se manter no
leito, na posição baixa e com as grades laterais
levantadas, para sua proteção, até que o
maqueiro do centro cirúrgico venha buscá-lo.
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Banho
O estoma não é obstáculo
para o banho de chuveiro
ou imersão. A escolha de
permanecer ou não com a
bolsa durante o banho será
sua. Quando se toma banho com a bolsa, é
conveniente fixar as bordas com uma fita adesiva,
para evitar que se descole da pele. Porém um
banho sem bolsa pode ser muito refrescante.

Esporte
Qualquer tipo de esporte é
permitido (mas antes consulte
seu médico), tanto individual
como coletivo. É necessário
somente proteger o estoma.

Viagens
Viajar pelo próprio
país ou para o exterior
com percursos curtos
ou longos não constitui
obstáculo. É necessário
apenas levar uma boa
provisão de bolsas e
acessórios em uma maleta de mão, de forma
que todos os materiais para o cuidado
encontrem-se acessíveis durante a viagem. É
importante você saber que, em viagem de avião,
pode haver um excesso de eliminação de gases.
Para ajudar a camuflar esse efeito, seria
conveniente levar um dispositivo com filtro para
gases e ter o cuidado de não comer ou beber
substâncias que os produzam.

Gravidez
A ostomia não impede você
de ter um filho, porém consulte
seu médico para que ele possa
orientá-la.
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Existem complicações na ostomia?
Sim. A mais comum delas é o que chamamos
dermatite periostoma, que nada mais é do que
uma “assadura” na pele ao redor do estoma,
geralmente devido à má adaptação da placa
protetora. Isso exige uma investigação
criteriosa para que as causas sejam
descobertas e sejam tomadas medidas rápidas
e eficazes. Há outros tipos de complicações que
não serão abordados neste primeiro momento,
pois são menos comuns.

Sua vida diária e íntima
A pessoa ostomizada necessita de um tempo
para se reabilitar da cirurgia e aprender a
cuidar-se sozinha, e entendemos o quanto isso
é importante. Pode parecer estranho, mas sua
vida pode e deve manter-se a mais habitual
possível. Não é necessário isolamento social,
deixar de trabalhar e curtir o lazer com a família
e amigos, pois sua intimidade continuará
preservada. Por falar nisso, seus momentos
íntimos a dois não precisam ser abolidos. Pelo
contrário, fale sobre seus medos e angústias
com seu(sua) companheiro(a), busque novas
formas de dar e receber prazer, e vocês irão
descobrir que não será tão difícil assim.
Quando sair de casa, é importante levar um kit
de higiene pessoal, que pode ser colocado em
um nécessaire, contendo:
• Placa protetora já devidamente 
cortada e pronta para o uso

• Bolsa coletora
• Clipe para bolsa
• Lenços umedecidos
• Pano macio (tipo fralda)
Sempre que for a algum lugar, localize o
banheiro e conheça-o. Esse pequeno gesto lhe
trará segurança.
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