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Introdução

O processo educativo é o elemento fundamental que veicula informações,
experiências e troca de saberes. O enfermeiro como educador em saúde, precisa
ser capaz de influenciar na construção de novos paradigmas, por meio de
conhecimentos próprios sedimentados em um pensamento integral do cuidado por
meio das múltiplas formas de cuidado. Diante dessa perspectiva, Both (2004)
relata que a enfermeira precisa educar com consciência e estimular quanto ao
desenvolvimento dos papéis sociais dos estomizados e sua auto-estima, a partir
de uma reflexão acerca da mudança de hábitos e do processo de viver saudável.

As diversas maneiras de cuidar o estomizado podem ser através de folders,
álbuns seriados, palestras e outras. Assim, o Grupo de Apoio ao Ostomizado e
sua Família (GAOF) abre espaço também para um projeto de extensão
denominado: “Ostomia: uma nova forma de viver”, com a finalidade de integrar os
conhecimentos sociais e técnicos acerca da ostomia aliando-os à necessidade de
conscientização de um olhar sobre o portador de estomia. O objetivo do estudo foi
ressaltar a importância da educação em saúde, através da produção de
informativos como estratégia para o autocuidado.

Metodologia

Este trabalho trata-se de um relato de experiência baseado nas vivências
de produção técnica de informativos ou folders a fim de complementar o cuidado
do sujeito estomizado no GAOF, contendo os conceitos, tipos de estomia, formas
de cuidado e, também, mensagens de estímulo voltadas para um olhar humano
acerca de si e do outro a partir das falas dos próprios sujeitos. Na realização do
produto técnico levamos em consideração as necessidades dos sujeitos
cadastrados no Grupo de Apoio ao Estomizado e sua Família (GAOF), o qual se
encontra inserido no contexto do Hospital Universitário da FURG na cidade de Rio
Grande/RS, apresentando suas atividades há 14 anos, composto em torno de 100
pacientes cadastrados, caracterizando-se por estar em uma instituição de ensino,
que recebe estudantes de cursos universitários, de nível médio e técnico e de
outras instituições de ensino.

Resultados e Discussão

Educar em saúde para o cuidado do portador de ostomia deve apresentar
resultados que preconizem o domínio dos aspectos relacionados não somente à



ostomia, mas ao processo de viver como um todo, tendo como ponto de partida
suas particularidades, em que o aprender mostre-se como um instrumento capaz
de torná-lo estimulado ao processo de cuidar e compreender sua nova realidade.
E, então, após este trabalho pudemos contemplar que os pacientes ostomizados
voltaram seu olhar para os aspectos positivos da vida, abandonando mitos e tabus
que os impediam de praticar as atividades diárias e o cuidado com a ostomia, se
tornando mais participantes e informados junto à sua família e comunidade. Com
isso, a meta de educar/orientar o paciente ostomizado e sua família foi alcançada,
sendo possível vislumbrar nesses pacientes ostomizados a melhora quanto alguns
aspectos: 1) ao entendimento de que conhecer essa nova forma de viver é uma
oportunidade de ter qualidade de vida; 2) ao aumento da adesão no tratamento e
na adaptação no uso dos equipamentos, como por exemplo, a bolsa coletora de
fezes ou urina; e 3) possibilidade de descoberta de si como ser humano na
condição de estomizado e da importância quanto a interação com os seus
familiares.

Conclusões

Acreditamos que esse processo educativo apresentou-se como uma das
estratégias que pôde nos auxiliar numa assistência mais sistematizada e
estimulante, como subsídio para a transformação do modelo assistencial
biomédico/reducionista, ainda introjetado no nosso fazer, em um modelo
humanizado que valorize cada paciente, na sua individualidade, denotando a
educação em saúde como contribuição à melhor relação do sujeito no seu espaço
social, através do acesso à informação e à decisão consciente.
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