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Sessão 35 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E TECNOLÓGICOS DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM 

 
CONCEPÇÕES DAS ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO PRÉ-OPERATÓRIO DE 
ESTOMA INTESTINAL E SUA REPERCUSSÃO NO PÓS-OPERATÓRIO. Michelle Costa 
Andrades, Taís Nauderer (orient.) (IPA). 

Estoma, ostoma, estomia ou ostomia são palavras de origem grega que significam abertura ou boca, são designativos 
que indicam a exteriozação de uma víscera oca através do corpo. Sua denominação depende do local de onde 
provêm. Para estomas intestinais que é o tema do estudo, tem-se a jejunostomia, ileostomia e a colostomia, previstas 
no tratamento de varias doenças que incluem o câncer colorretal, doenças diverticular, doenças inflamatórias 
intestinal, traumas abdominais, megacolon, infecções perianais graves e doença de Crohn. Podem ser temporárias, 
como nos casos de traumas abdominais, com perfuração intestinal, ou permanentes, substituindo, nesse caso a perda 
de função esfincteriana, após insucesso de outras opções que visaram restaurar a evacuação transanal .Os pacientes 
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ostomizados, embora portadora de características comuns que os unem em um grupo especial, são formados de 
pessoas com necessidades e reações próprias implícitas a sua identidade e subjetividade. Assim, a resposta à 
problemática causada pela abertura do estoma guarda relação com as condições pessoais ou internas de cada uma, 
bem como com as variações externas, tal como a qualidade dos suportes familiar, financeiro e assistencial recebidos 
em todas as fases do tratamento cirúrgico gerador do estoma . O estudo será realizado com orientações pré-
operatórios ao pacientes candidatos ao ostomia intestinal logo após será aplicada uma entrevista semi-estrutura para 
avaliar as orientações de enfermagem. Um estoma pode ser um sério limitador da qualidade de vida. A condição de 
ostomizado implica em mudanças no estilo de vida, levando todos estes fatores em consideração se da à importância 
das orientações de enfermagem ser implementada na fase pré-operatório de pacientes candidatos a construção de um 
estoma intestinal, visando restituir-lhe as atividades de convívio social e melhorar sua qualidade de vida diante do 
impacto de aquisição do estoma. 


