
Vazamento, Sangramento, Irritação e Outros Problemas Comuns da Bolsa de 
Estomia

Vazamento

Um sistema de bolsas deve permanecer selado a sua pele por um período de tempo 
previsível e não deve haver vazamento sob o selo adesivo entre o momento em que você 
colocar o sistema de bolsas e o momento em que você o retirar.

Pode haver vários motivos pelos quais o sistema de bolsa pode vazar. Abaixo estão 
algumas causas comuns e soluções sugeridas.

Qual deve ser a aparência de uma barreira cutânea
quando se ajusta adequadamente ao estoma

 O tamanho da barreira cutânea deve corresponder ao tamanho do estoma. Se a 
abertura na barreira da pele for muito grande, as fezes podem entrar em contato 
com a pele e afrouxar o selo adesivo.

 O formato da barreira cutânea não corresponde ao formato da pele periestomal 
(a pele ao redor do estoma): Se a pele ao redor do estoma não permanecer plana 
quando estiver sentado ou em pé, a barreira da pele pode enrugar e permitir que 
as fezes prejudiquem a vedação. Se for esse o caso, o uso de um sistema de 
bolsa convexo pode ajudar a manter a pele periestomal plana. As barreiras 
cutâneas estão disponíveis em formato plano ou convexo. Uma maneira de 
determinar qual formato é o melhor para você é examinar a pele periestomal na 
posição sentada e em pé. Se houver vincos em qualquer posição, considere o uso 
de um sistema de bolsa convexo.

 Se o estoma não se projetar acima da pele, as fezes podem entrar sob o selo da 
bolsa e causar vazamento. Um sistema de bolsa convexo pode fornecer alguma 
pressão ao redor do estoma para forçar a saída para entrar na bolsa e não sob o 
selo de barreira da pele. Se o sistema de bolsa for usado por um período 
prolongado de tempo, a barreira da pele / adesivo pode corroer ou se desgastar e 



isso pode causar vazamento. Se isso acontecer, considere reduzir o tempo de uso 
em um ou dois dias.

Se você não conseguir determinar por que o sistema de bolsa está vazando, marque uma 
consulta com a (o) enfermeira (o) estomaterapeuta para uma avaliação.

Problemas de Pele

Se a pele ao redor do estoma não parecer semelhante à pele do resto do abdome, é 
provável que você tenha um problema de pele que precisa ser resolvido. A barreira da 
pele deve proteger sua pele. Se a pele estiver irritada (vermelha, úmida ou dolorida ao 
toque), a vedação da bolsa pode falhar e vazar.

A primeira etapa no tratamento da pele irritada é corrigir o problema que causou a 
irritação.

Certifique-se de que o ajuste da barreira cutânea seja adequado (veja acima), que você 
esteja usando o tamanho e formato corretos da barreira cutânea (veja acima) e que esteja 
usando o sistema de bolsa por um período de tempo razoável.

Uma causa menos comum de pele vermelha irritada ao redor do estoma é uma reação 
aos produtos do sistema de bolsas.

Nesse caso, a vermelhidão está localizada na área onde o produto agressor está 
localizado. O uso de um novo produto deve ser considerado.

Se a causa da irritação não puder ser determinada, marque uma consulta. A (o) 
enfermeira (o) estomaterapeuta trabalhará com você para ajudar a identificar e corrigir a 
causa do problema.

Assim que o motivo da irritação da pele for determinado e a causa corrigida, considere 
tratar a pele irritada da seguinte forma: depois de limpar suavemente a área com água 
morna e secar a área, borrife a pele irritada com pó de proteção para a pele, esfregue 
suavemente na pele e escove o excesso. Aplique o novo sistema de bolsa. O pó de 
barreira para a pele pode secar a pele para fornecer uma superfície seca para aderir ao 
sistema de bolsa.

Fotos de problemas comuns de pele ao redor do estoma



Reação alérgica ao adesivo da bolsa

Pele periestomal exposta a fluidos corporais (descoberta)

“Pele descoberta” refere-se à irritação cutânea causada pela exposição à urina, fezes ou 
fluidos corporais. Esta imagem mostra a pele descoberta de um paciente com ileostomia 
em alça.



Irritação da pele periestomal

Dano à pele causado pelo mau ajuste do sistema de bolsa

Sangramento

O que você deve fazer se notar sangue em seu estoma ou ao redor dele?

Primeiro, examine seu estoma e determine de onde vem o sangue. Em seguida, 
pressione suavemente o local com um pano limpo e seco. Isso geralmente para o 
sangramento.

Se um pequeno sangramento continuar por mais de alguns minutos, ou se você notar 
sangue nas fezes, entre em contato com a (o) enfermeira (o) estomaterapeuta para obter 
orientação.



Em casos raros, quando o sangramento for intenso, isso pode ser sinal de um problema 
maior. Vá para a sala de emergência para tratamento imediato.

Complicações / Emergências Médicas

Entre em contato com sua (seu) enfermeira (o) estomaterapeuta ou outro profissional de 
saúde imediatamente se tiver:

Obstrução intestinal (sem eliminação pelo estoma por mais de 5 horas acompanhada de 
dor, distensão abdominal, náusea e / ou vômito).

Desidratação (incapacidade de manter um bom equilíbrio de fluidos, sensação de 
tontura e atordoamento, estiver sempre com sede, alta produção de eliminação muito 
líquida).
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