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(RE) CONHECENDO

Exteriorização do intestino 
grosso ou delgado, através da 

parede abdominal, para 
eliminação de gases e fezes.

COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA



ESCOLHAS



NECESSIDADES



DECRETO Nº 5.296 / 2004

Art. 5º – (...) deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de

deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º - Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho

de funções;



PORTARIA Nº 400/2009

• Normatiza o atendimento aos 
ostomizados em todo Brasil.

• Assegura o acesso às bolsas 
coletoras/adjuvantes e 
atendimento multidisciplinar, 
inclusive de Assistente Social 
pelo SUS.



COMO CUIDAR

• Bolsa coletora adequada (tipo, marca)

• Como colocar (pele, direção)

• Como cuidar (esvaziamento, limpeza)

• Como retirar (duração, posição)



ADJUVANTES

• Barreiras Protetoras:

o Pó

o Pasta

o Placa

o Spray



“Não basta tratar a dor, 
mas também o paciente e, 
além dele, os sistemas que 

com ele interagem.”
Ana Valéria Paranhos Miceli

E QUEM CARREGA A BOLSA?



O BÁSICO DO BÁSICO

•Dificuldade de adaptação à vida normal: Cheiro, ruídos 

(gases), frequentes idas ao banheiro, reintegração social e 

profissional, cuidado com a pele, relação sexual;

•Sensações: cansaço, fraqueza, mutilação, desespero, invalidez, 

desgosto, medo;



CUIDADOS

• Peso

• Esportes

• Vestuário

• Alimentação

• Vida social, profissional, sexual

• kit



“Lesões crônicas provocam alterações de auto-imagem, e os 
indivíduos desenvolvem um processo de negação e resistência em 

relação a tais lesões, evitando olhá-las, tocá-las e delas cuidar.”
Samuel Henrique Mandelbaum





CICATRIZES
DO  INVISÍVEL



Alessandra Vitoriano de Castro
• Enfermeira – COREN MG 15865

• Presidente da AMOS – Associação Mineira dos Ostomizados

• Enfermeira Voluntária e membro do corpo técnico da ALEMDII

• Relatora do CEP – Comitê de Ética e Pesquisa da SCM de BH

• Conselheira Titular do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - CMDPD-BH

• Autora do Livro “Registros de uma CROHNista”
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