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Introdução: A pessoa ostomizada é aquela que foi submetida a uma cirurgia de ostomia com a finalidade 
de desviar o transito fecal ou urinário para o exterior(1).O impacto do paciente ao se deparar com a 
presença do estoma no pós operatório, gera uma série de alterações bio-psico-sociais(2).Núcleo de 
Assistência ao ostomizada,planeja, executa e avalia ações de saúde,através de trocas de experiências e 
conhecimentos entre profissionais, usuários e familiares. Possui trajetória assistencial há dez 
anos,atualmente com 228 pacientes cadastrados(3). Objetivos: promover assistência sistematizada e 
integral aos ostomizados e cuidadores, visando o autocuidado e a reintegração em suas relações sociais. 
Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo para apresentar o perfil dos 228 pacientes 
cadastrados em agosto de 2011 e descrever as características e ações desenvolvidas por alunos no projeto 
de extensão em 10 anos de trajetória. Resultados: trajetória do grupo mostra aumento no número de 
pacientes e abrangência das cidades inerentes ao Departamento Regional de Saúde(DRS-VI), bem como o 
aumento das Consultas de Enfermagem,possibilitando avaliação clinica dos pacientes ostomizados, 
proporcionando condições para conhecer o sistema de saúde, referencia e contra-referencia, conforme 
apresentado pelas ações desenvolvidas resultando em integração ensino, pesquisa, serviço a 
comunidade.REFERENCIAS:1 Maruyama SAT, Zago MMF.Processo de adoecer do portador de colostomia 
por câncer. Rev Latino-AM Enferm.2005; 13:30-45. 2 Gemelli LMG, Zago MMF. A interpretaçãodo cuidado 
com o ostomizado na visão do enfermeiro: um estudo de caso. Rev Latino-AM Enferm 2002 janeiro-
fevereiro; 10(1): 34-40.3 Dell’Acqua MCQ, Barnabé NC. Estratégias de enfrentamento (coping) de pessoas 
ostomizadas. Rev Latino-Am Enferm.2008;16:4712-19 
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