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Introdução: A causa de estomas intestinais pode ser diversificada podendo ser de caráter 
definitivo quanto de caráter provisório. Entre as várias complicações decorrentes da 
confecção dos estomas, está a dermatite periestomal. Objetivo: descrever sobre a 
importância do conhecimento de recursos materiais e tecnológico na assistência de 
enfermagem ao paciente com complicação de estoma intestinal. Materiais e métodos: trata-
se de um relato de experiência da conduta de enfermagem adotada num caso de dermatite 
periestoma num serviço de oncologia de um Hospital do interior de Minas Gerais. 
Utilizou-se para a coleta dos dados a consulta de enfermagem e o exame físico além de 
fotos seqüenciais da lesão. Obteve-se a autorização do paciente por escrito para divulgação 
do caso. Resultados: Paciente do sexo feminino, 62 anos, casada, com diagnóstico de 
câncer de intestino, submetida à laparotomia exploradora mais enterectomia, realizada 
anastomose íleo-colon-latero-lateral, permanecendo com ileostomia provisória. No pós 
operatório paciente apresentou dermatite irritativa de grau moderado em região periestoma, 
o que dificultava a colocação do equipamento. Foi realizada avaliação da lesão por meio da 
consulta de enfermagem e proposto o tratamento com pasta e pó de hidrocolóide, e uso de 
base convexa. Em uma semana houve melhora total da lesão. Conclusão: O Cuidado das 
complicações decorrentes a estomas intestinais deve ser embasado no histórico de 
enfermagem e avaliação física da pessoa estomizada considerando as condições 
nutricionais, psicológicas, sociais e econômicas, além disso, é necessário que o enfermeiro 
conheça os recursos disponíveis no mercado e tenha habilidades para intervir de forma 
efetiva. 


