
 

 

 

 

 

 

Guia ERAS® 
da Pessoa com Ostomia 

de Eliminação Intestinal 
Este Guia vai ajudá-lo/a a preparar-se para ter uma ostomia. 

Por favor, leia-o atentamente com a sua família  

e  traga-o no dia do  internamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirurgião/ã responsável: 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermeiro/a ERAS®: 

___________________                             

 

 

Equipa ERAS® Colorretal 

Serviço de Cirurgia Geral 

Abril de 2019 
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Contactos Úteis      Telefone  

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra   239 400 400  

Cirurgia Geral – Internamento A    239 400 626 

Cirurgia Geral – Internamento B    239 400 627 

Cirurgia Geral – Internamento C    239 400 624 

Cirurgia Geral – Internamento D    239 400 625 

Cirurgia Geral – Consulta Externa   239 400 529 

Consulta Estomaterapia     239 400 528 

Liga Portuguesa contra o Cancro  

(Núcleo Regional do Centro)       239 487 490 

Associação Portuguesa de Ostomizados   21 859 60 54 

 

Enfermeira ERAS®      961 949 9221 

Email: erashuc@chuc.min-saude.pt 

 

 

  

                                                           
1 Contacto disponível em dias úteis, entre as 8 e as 15 horas. 
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Sistemas coletores 

Designação Marca Referência Notas 

Saco/Placa 
 
 
 
 
 
 
 

   

Acessórios 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Notas: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  
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O que é a uma ostomia de eliminação intestinal? 

Como o programa ERAS® me vai ajudar 

Sistemas Coletores 

Como cuidar da ostomia? 

Conselhos úteis 

Problemas mais frequentes 

 

Vou ser independente 

Véspera da cirurgia 

1 Dia após a cirurgia 

2 Dias após a cirurgia 

3 Dias após a cirurgia 
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O que é uma ostomia de eliminação? 

 

Uma ostomia é um orifício criado no abdómen, em que o 

intestino é trazido à pele. É através desse orifício – ESTOMA – que 

são eliminadas as fezes.  Esta nova situação implica usar um 

sistema coletor (saco) colado à pele em redor do 

estoma, pois deixará de controlar a saída das 

fezes. 

O estoma tem cor rosa ou vermelho vivo e 

aspeto húmido. Tocar no estoma não causa dor e é normal 

sangrar um pouco durante a sua higiene. 

A ostomia pode ser temporária (alguns meses) ou definitiva. 

Se o/a cirurgião/ã considerar que precisa de construir uma 

ostomia, isto ser-lhe-á dito e explicado. 

Existem dois tipos de ostomias intestinais: colostomia e 

ileostomia. 

 

Colostomia 

 É o tipo mais comum de ostomia e é construída a 

partir do intestino grosso (cólon). Habitualmente, as 

fezes têm consistência semelhante às fezes normais 

ou mais moles. 

 

Ileostomia 

 É o segundo tipo mais comum de ostomia e é 

construída a partir do intestino delgado. Possui um 

formato redondo ou oval. Habitualmente, as fezes 

eliminadas são líquidas. 
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Como o programa ERAS® me vai ajudar 

 

O objetivo do programa ERAS® é permitir que recupere o mais 

rápido possível após a cirurgia. 

Portanto, queremos ajudá-lo a ser independente e que possa 

aprender a viver com uma ostomia. 

 

  

 

 

 

 

Véspera da 
cirurgia

• A/o Enfermeira/o Estomaterapeuta ou o/a Cirurgião/ã vai marcar o 
local onde irá ser realizada a ostomia.

1 Dia após a 
cirurgia

• Vamos mostrar-lhe os sistemas coletores ("saco") e como se podem 
substituir.

• Se considerar necessário, vamos marcar um encontro com um familiar 
ou pessoa significativa para si.

2 Dias após 
a cirurgia

• Vamos ensiná-lo/a e encorajá-lo/a a trocar os sistemas coletores 
("saco").

3 Dias após 
a cirurgia

• Idealmente, estará preparado/a para regressar a casa.

• Será referenciado para uma consulta de doentes ostomizados.
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Sistemas Coletores (“Sacos”) 

 Existem diferentes tipos e marcas de sistemas coletores, que 

lhe serão mostrados no hospital. Estes devem ser guardados 

dentro das caixas, num local seco, à temperatura ambiente, de 

forma a não se deteriorarem.  

 

 Os dispositivos são seguros e discretos. Ninguém saberá que 

está a usar a não ser que decida falar no assunto. Podem ser:  

 

Peça única 

 

 

 

Duas peças 

 

Transparentes 

 

 

Opacos 

Fechados 

 

 

 

Com abertura 
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Dispositivo de uma peça 

 O saco fechado deve ser mudado sempre que necessário, ou 

seja, sempre que o saco atinja metade da sua capacidade ou se 

descole. O saco aberto permite o despejo das fezes e deve ser 

mudado a cada 24 horas. 

 
 

Dispositivo de duas peças (saco e placa)  

 A placa pode ficar colada na pele durante 4 a 5 dias no máximo. 

 O saco é mudado sempre que necessário. Se for um saco 

aberto, pode ser despejado e usado até à substituição da placa. Se 

utilizar um saco fechado, este deve ser trocado quando atingir 

metade da sua capacidade. 

 

Antes da alta 

 Vamos entregar-lhe a quantidade e variedade de sacos/placas 

necessárias para utilizar nos primeiros dias. Quando escolher o 

dispositivo que pretende usar, vamos dar-lhe uma receita e as 

referências dos produtos. 

 

Outros produtos 

 Existem outros produtos que podem ser úteis para cuidar da 

sua ostomia. Informe-se junto do/a seu/sua Enfermeiro/a 

Estomaterapeuta. 
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LIMPAR     
a pele

OBSERVAR
a pele e o 

estoma

APLICAR
o dispositivo

REMOVER
o dispositivo

Como cuidar da ostomia? 

 

 Sempre que sair de casa, leve 

uma bolsa com todo o material 

necessário para trocar os 

dispositivos: bolsa de segurança. 
 

 Quando necessitar de substituir os dispositivos, prepare todo 

o material previamente. Lave as mãos no início e no final. 

Inclua na sua bolsa:  

- 2 ou 3 dispositivos já recortados; 

- Lenços de papel ou papel higiénico macio; 

- Esponja ou pano macio; 

- Sabonete líquido com pH neutro; 

- Saco do lixo; 

- Tesoura; 

- Pequena garrafa de água. 
 

Siga os passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 2 

3 4 
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REMOVER o dispositivo 

Para proteger a sua pele, é necessário remover corretamente os 

dispositivos. 

 Remova o dispositivo, de forma suave, de cima para baixo. 

 Utilize as duas mãos: uma vai descolando o dispositivo e a outra 

vai segurando a pele em redor. 

 Coloque o dispositivo no lixo. 

 

 

 

LIMPAR a pele 

A melhor forma de prevenir complicações é realizar uma boa 

higiene da pele e estoma. 

 Com papel higiénico, limpe o estoma e a pele para remover 

restos de fezes. 

 Lave o estoma e a pele com uma 

esponja ou pano macio humedecida 

com água morna e sabonete líquido 

com pH neutro. Repita o mesmo 

apenas com água. 

 Seque bem o estoma e a pele em 

redor com papel higiénico, de forma 

suave e sem esfregar. 

 

1 

2 
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OBSERVAR a pele e o estoma 

Uma inspeção da pele e do estoma deve fazer parte da sua 

rotina. 

 Com a ajuda de um espelho, examine a pele em torno do 

estoma para ver se existe alguma vermelhidão ou ferida. 

 A pele em redor do estoma deve 

parecer igual ao resto da sua pele. 

 O estoma deve ter cor rosa ou 

vermelho e aspeto húmido. Ao 

longo do tempo, pode variar no 

tamanho e forma. 

 Caso detete alguma alteração na pele ou estoma deve 

contactar o/a seu/sua enfermeiro/a estomaterapeuta ou 

médico/a assistente. 

 

 

APLICAR o dispositivo 

Aplicar corretamente o dispositivo garante o 

seu conforto e segurança.  

 Para assegurar que cola adequadamente, a 

pele deve estar bem limpa e seca. 

 O “buraco” recortado na placa deve ser 

cortado de forma a que tenha exatamente a 

mesma forma do estoma (nem muito largo, 

nem muito apertado). 

 

 

3 

4 
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Dispositivo de uma peça 

 Retire o papel autocolante da placa e encoste o rebordo do 

“buraco” à parte inferior do estoma e cole ao longo da pele em 

redor do estoma, de baixo para cima. 

 Com a mão aberta, pressione ligeiramente o dispositivo 

durante alguns segundos para garantir que fica bem colado à pele. 
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Dispositivo de duas peças 

 Retire o papel autocolante da placa já recortada. 

 Encoste o rebordo do “buraco” à parte inferior do estoma, 

colando-o a pele. Pressione com os dedos, de forma suave, à volta 

do estoma e em toda à volta da placa. 

 Aplique o saco na placa, pressionando-o em redor do bordo. 

Verifique que ficou bem seguro, puxando o saco ligeiramente. 
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Conselhos úteis 

 A ostomia não deve ser considerada uma limitação às suas 

atividades.  

 À medida que vai recuperando após a cirurgia, vai deixar de 

necessitar da ajuda de outros e poderá ser independente.  
 

Atividade física 

 Mantenha-se ativo e retome a rotina 

habitual que tinha antes da cirurgia. Saia 

de casa, passe tempo com a família e 

amigos. 

 Atividades mais vigorosas (exemplo: 

ginásio) devem ser evitadas durante 3 

meses. Evite levantar pesos. 

 Use uma cinta para ostomizados, sempre que indicado pelos 

profissionais de saúde. 

 Evite conduzir durante o primeiro mês. Só deve iniciar a 

condução quando se sentir confortável para realizar algum gesto 

necessário em situação de emergência (exemplo: travagem). 
 

Higiene 

 Pode tomar banho com ou sem o 

dispositivo. Experimente das duas formas e 

escolha a que considerar melhor para si. 

 Se optar por tomar banho com o 

dispositivo, este não se estraga ou deixa 

passar água. Cole o autocolante sobre o filtro 

para que este não se molhe e perca a sua capacidade. No final, o 

saco pode ser seco com uma toalha.  
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Vestuário 

 Continue a usar a sua roupa habitual. 

 Não pode utilizar cintos ou elásticos 

em cima do estoma.  

 Opte por subir ou descer os 

cintos/elásticos. Em alternativa, pode 

usar suspensórios. 

 

Atividade profissional 

 O/A seu/sua cirurgião/ã irá decidir consigo 

quando poderá retomar a sua atividade 

laboral. 

 Geralmente, poderá retomar o trabalho 6 a 

8 semanas após a cirurgia. 

 

Sexualidade 

 Habitualmente, após a cicatrização se não tiver dor e se sentir 

bem, poderá retomar a sua atividade sexual. 

 Algumas alterações que possa sentir podem estar relacionadas 

com ansiedade ou medo da reação da outra pessoa. Partilhe os 

seus sentimentos/receios com o/a seu/sua companheiro/a.  

 Exponha as suas dúvidas aos profissionais de saúde. 

 Algumas dicas: troque o dispositivo antes da relação sexual; 

utilize um “saco” opaco e pequeno; … 
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Alimentação 

Os gases são um produto normal da sua 

digestão. Para evitar que tenha muitos gases: 

 Coma devagar e mastigue bem os alimentos. 

 Evite falar ou beber enquanto come, longos 

períodos sem comer, usar palhinha, bebidas gaseificadas e 

pastilha ou fumar. 
 

 Uma pessoa com colostomia, em princípio, não precisa fazer 

nenhum regime alimentar especial. Os nutrientes são igualmente 

absorvidos no intestino grosso restante, como acontecia antes da 

cirurgia. 
 

 Uma pessoa com ileostomia poderá ter que ter alguns 

cuidados com a sua dieta. A ausência de intestino grosso leva a 

que o trânsito intestinal seja mais rápido e a absorção de água seja 

menor, o que pode levar à desidratação e desnutrição. 

 

Recomendações para a pessoa com ileostomia 

Durante as primeiras semanas após a cirurgia é normal 

sentir-se enfartado e com pouco apetite. A maioria das 

pessoas fará refeições normais a partir das 4 semanas. 

 Faça pequenas refeições a cada 3 horas. Ajuda na 

absorção dos alimentos e reduz a produção de gás.  

 Aproveite para comer uma refeição maior ao         

meio-dia. Não coma muito ao final do dia, para evitar 

que se levante durante a noite. 

 Evite alimentos ricos em fibras (por exemplo: 

legumes e fruta crua). Aumenta o trânsito intestinal 

(mais diarreia) e são de difícil digestão, podendo 
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provocar algum mal-estar por dificuldade da passagem 

das fezes pelo estoma. 

 Evite alimentos açucarados. 

 Beba 1.5L de água por dia, mas evite beber durante a 

refeição. Beba 30 minutos antes ou após a refeição para 

não aumentar o trânsito intestinal e, 

consequentemente, diminuir o tempo de absorção. 

Dieta recomendada 

Leite sem lactose 

Iogurtes 

Queijos 

Proteínas 

Carne vermelha ou branca, bem 
cozinhada 

Todo o tipo de peixe 

Ovos (mexidos, de mais fácil 
absorção) 

Cereais 

Cereais de farinha 
branca/refinada 

Arroz branco 

Vegetais 

Vegetais bem cozidos, sem 
sementes ou casca 

Batata sem casca 

Evite saladas não cozinhadas 

Fruta 

Banana 

Melancia 

Fruta cozida 

Bebidas 

Água 

Bebidas descafeinadas 

Refrigerantes sem gás 

Alimentos que provocam odor 
intenso 

Espargos 

Leguminosas (ex.: feijão, grão, 
etc) 

Brócolos 

Couve 

Pepino 

Ovos 

Alho 

Cebola 

Manteiga de amendoim 
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 Apesar da experiência de outros poder servir de guia, 

tenha em mente que pode responder de forma diferente 

aos alimentos. Por isso, deverá basear as suas escolhas 

alimentares consoante o nível de tolerância pessoal. 

 

Viagens 

 Leve a “Bolsa de Segurança” com material 

suficiente para chegar ao destino. Leve placas já 

recortadas e as referências dos dispositivos. 

 Se viajar de avião, leve a bolsa na bagagem de 

mão, pois pode haver perda da sua bagagem. 

Antes da partida, faça uma refeição ligeira e evite alimentos que 

provoquem gases. 

 

Apoios/benefícios 

 Tem direito a comparticipação a 100% 

dos sistemas coletores (“sacos”), desde 

que tenha uma receita médica emitida 

pelo Sistema Nacional de Saúde. Pode 

adquirir os dispositivos numa farmácia. 

 Tem direito a isenção de taxas 

moderadoras nas instituições do Serviço Nacional de Saúde. 

 Pode ser-lhe atribuído um grau de incapacidade. Informe-se 

junto do seu Delegado de Saúde. 
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Problemas mais frequentes 

Deverá estar atento às alterações na pele, estoma e fezes. 
 

 

Desidratação/Diarreia 

 Pode ter sensação de boca seca, aumento da sede, cansaço 

exagerado, dores musculares, dores de cabeça, tonturas quando 

se levanta, diminuição ou urina muito escura, quantidade de fezes 

eliminadas superior a 1.5L/dia. 

O que fazer? 

 Reveja a sua dieta. Evite alimentos com muita fibra, 

picantes, bebidas com cafeína, álcool e fritos. Consuma 

alimentos que podem ajudar a espessar as fezes: puré de 

maçã, banana, queijo, massas, arroz branco. 

 Se conseguir alimentar-se, coma alimentos salgados e beba 

soluções de reidratação oral. Há várias à venda no mercado: 

Exemplos: Redrate® - 1 saqueta em 200mL de água; 

Dioralyte® - 1 saqueta em 200mL de água 

 Pode preparar em casa: 20g de açúcar + 3.5g de sal de 

cozinha + 2.5g de bicarbonato de sódio diluído até 1L de água 

por dia. 

 Bebidas desportivas também são uma opção, embora 

possam não ter o teor de sal que necessita. 

 Se não tiver febre, pode associar 1 comprimido de 

imodium® antes das refeições e à noite. 

 Se mantiver sinais de desidratação durante 2 dias, deve 

procurar apoio médico. 
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Obstipação/Prisão de ventre 

 Pode sentir cólicas abdominais, enjoos, vómitos e abdómen 

distendido. 

O que fazer? 

 Na pessoa com ileostomia não é frequente ocorrer 

obstipação. Se notar que a ileostomia pára ou reduz a 

eliminação das fezes, associado a abdómen distendido e 

cólicas abdominais, deve procurar apoio médico. 

 É mais frequente na pessoa com colostomia. 

 Beba mais líquidos (água, chá e sumos). 

 Experimente um banho quente para relaxar os músculos 

abdominais. 

 Massaje o abdómen ao redor do estoma para ajudar a 

desfazer alguma obstrução alimentar perto do estoma. 

 Use laxantes, se prescrito. 

 Se a ostomia se mantiver sem funcionar e tem outros 

sinais de alarme (enjoos e vómitos), deve procurar apoio 

médico. 

 

Lesões na pele em redor do estoma 

 As lesões na pele são, muitas vezes, confundidas com alergias, 

mas estas ocorrem muito raramente. Se tiver uma reação 

alérgica, a zona toda que esteve em contacto com o adesivo 

estará lesada e descolorada, possivelmente acompanhada por 

uma forte comichão e ardor. 

 

 



Guia ERAS® da Pessoa com Ostomia de Eliminação Intestinal | 2019 

P
ág

in
a2

2
 

 As lesões na pele podem ser causadas por fugas de fezes, 

pressão, fricção ou inadequado uso do dispositivo. Pode ser 

necessário aplicar outros acessórios (exemplos: cinto, pasta, 

removedor de adesivo, etc).  

 A melhor forma de prevenir lesões é observar a pele em cada 

mudança de dispositivo e manter uma adequada rotina de 

substituição do mesmo. 

O que fazer? 

 Mude o dispositivo com a frequência adequada, seguindo 

os passos descritos neste Guia. Mudanças muito frequentes 

podem também causar lesões.  

 Tenha a certeza que o orifício que recortou no dispositivo 

seja exatamente da medida do estoma. 

 Não utilize desinfetantes, nem sabonetes perfumados para 

limpar o estoma. Não aplique creme, perfumes, toalhetes ou 

substâncias irritantes na pele. 

 Em caso de dúvida, contacte o/a seu/sua enfermeiro/a 

estomaterapeuta. 
 

Alterações no estoma 

 O estoma pode mudar em forma e tamanho ao longo do 

tempo. 

O que fazer? 

 Se verificar alguma alteração na cor (estoma muito escuro 

ou pálido), ou aspeto (exemplo: inchaço, “estoma muito 

saído”/prolapso ou “estoma metido para dentro”/invaginado), 

deve contactar o/a seu/sua enfermeiro/a estomaterapeuta ou 

cirurgião/ã. 
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VOU SER INDEPENDENTE 

Véspera da cirurgia  

 Compareça na data e hora agendadas no 

internamento. 

 O/a Enfermeiro/a Estomaterapeuta ou 

Cirurgião/ã vai marcar no seu abdómen o local 

onde poderá ficar o estoma.  

 Exponha todas as dúvidas que tenha. Queremos ajudá-lo/a. 

 

1 Dia após a cirurgia 

 Vai poder ver o seu estoma. 

 Vamos mostrar-lhe os dispositivos ("saco") e 

como se podem substituir. 

 Se considerar necessário, vamos marcar um 

encontro com um familiar ou pessoa significativa para si. 

 

1 Dia após a cirurgia 

Cumpri os objetivos? (coloque um X na resposta certa) 

Sim  Não 

        Vi o estoma 

        Conheci diferentes dispositivos (“sacos”) 

        Vi como se remove o dispositivo, observa e 

limpa a pele e estoma, recorta e aplica o dispositivo  
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2 Dias após a cirurgia 

 Os/As Enfermeiros/as vão encorajá-lo/a a ser 

independente. 

 Vamos ajudá-lo a trocar os dispositivos (“sacos”). 

 Vamos ensinar-lhe os cuidados que deve manter 

com a alimentação, vestuário, atividade física, etc. 

 

 

2 Dias após a cirurgia 

Cumpri os objetivos? (coloque um X na resposta certa) 

Sim  Não 

        Já conheço diferentes dispositivos 

        Removi o dispositivo sujo com ajuda 

        Observei a pele e o estoma com ajuda 

        Limpei a pele e o estoma com ajuda 

        Recortei a placa com ajuda 

        Apliquei o dispositivo novo com ajuda 

        Sei os cuidados que devo manter com 

alimentação, vestuário, atividade física, etc. 

 

 

 

 

 

 



Guia ERAS® da Pessoa com Ostomia de Eliminação Intestinal | 2019 

P
ág

in
a2

5
 

3 Dias após a cirurgia 

 Idealmente, estará preparado/a para 

regressar a casa. 

 

 Vamos incentivá-lo a trocar/despejar os dispositivos sem 

ajuda. 

 Vamos explicar-lhe quais são os sinais de alarme, bem como 

problemas frequentes e como solucioná-los. 

 Será referenciado para uma consulta de doentes ostomizados. 

 Exponha todas as dúvidas que tenha. Queremos ajudá-lo/a. 

 

 

3 Dias após a cirurgia 

Cumpri os objetivos? (coloque um X na resposta certa) 

Sim  Não 

        Removi o dispositivo sujo  

        Observei a pele e o estoma  

        Limpei a pele e o estoma  

        Recortei a placa  

        Apliquei o dispositivo novo  

        Conheço os sinais de alarme e como 

solucionar problemas frequentes 
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Notas 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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A Equipa ERAS® deseja-lhe uma rápida recuperação. 
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