Um olhar psicológico sobre a ostomia
Com certeza são muitas as preocupações, medos e duvidas da pessoa recém ostomizada e a
maior delas é o cuidado com seu equipamento (bolsa de ileostomia, colostomia, Urostomia
entre outras). É extremamente importantes os cuidados com a parte clínica, física e
principalmente emocional assunto o qual vamos tratar hoje. Cada ser é único e tem seu tempo
de adaptação e aceitação. Em alguns casos a ostomia será uma situação reversível porem em
outros uma situação permanente.
O psicólogo contribui para ajudar a pessoa ostomizada a manter o equilíbrio e entender o
funcionamento de seus conflitos enfrentados devido a sua nova condição. É papel do
psicólogo oferecer instrumentos terapêuticos para ajuda lo a minimizar o sofrimento e ter uma
compreensão mais ampla da situação vivenciada e encoraja lo a criar novas possiblidades de
enfrentamento, resgatando a essência da vida que pode ser interrompida por conta da doença
ou situação que levou a ostomia.
Pode estar certo que é normal ter uma confusão de sentimentos. Embora a ostomia seja um
fato físico a mente resiste às mudanças que lhe foram impostas. É um embate entre a pessoa
que você era antes da ostomia e a que poderá vir a ser. A perda muitas vezes causada pela
doença gera uma espécie de luto. É normal que algumas pessoas precisem de um tempo para
se lamentar e chorar, assim como leva a tempo para a pessoa se recuperar em um processo de
luto. Mesmo assim tentar manter a perspectiva correta sobre a sua perda lamentando o que
perdeu porem se lembre do que você ainda tem. Depois da fase inicial de sofrimento você se
dará conta das muitas coisas boas que tem e a maior delas com certeza sua vida e a habilidade
de se adaptar. Ajustando seus recursos físicos mentais e emocionais, buscando conhecer
pessoas que passaram ou passam pela realidade da ostomia, buscando esclarecer suas duvidas,
lendo pesquisando a respeito ampliando sua visão de que é não é única pessoa a passar por
isto. O medo às vezes tem um efeito paralisante, mas saber o que está acontecendo com você
pode ajudá-lo a traçar estratégias para enfrentar o problema e isso, por si só, tem um efeito
positivo. “Se algo o preocupa, você não se sente melhor quando decide o que fazer para lidar
com o problema?”, Então vamos a algumas dicas práticas;
Avalie sua situação no que você gostaria de mudar ou melhorar a partir dai tente colocar em
pratica essas mudanças. Faça essa pergunta não com a intenção de descobrir o que você não
pode mais fazer, mas para determinar o que pode fazer mesmo que seja de uma maneira

diferente. Lembrando que a pessoas que não tem nenhum tipo de impedimento em qualquer
atividade, mas isso varia de acordo com a condição clinica de cada um e os motivos que
levaram a ostomia.
Mantenha o senso de humor. bom humor ajuda a enfrentar muitas situações e a lidar com elas.
Encontre meios de reduzir o estresse: Se você esta em casa em recuperação, tente diminuir a
tensão emocional ouvindo musica suave,pintando,lendo um livro, conversando com um bom
amigo, escrevendo cartas ou poesias, assistindo a um bom filme entre outras atividades que
lhe tragam prazer.
Se você consegue sair faça uma caminhada, se gostar tarefas de jardinagem, uma volta de
carro enfim aquilo que estiver ao seu alcance que lhe traga bem estar. Visite se possível uma
Associação de Ostomizados lá conhecera pessoas que passaram ou passam por situações
parecidas com a sua, compartilhando conhecimentos, experiências e informações tudo fica
mais fácil.
De tempo para si mesmo: Aprender a conviver com a ostomia é um processo que leva tempo
não ocorre da noite para o dia. De tempo a si mesmo, pois esta aprendendo algo novo.
Entenda que mesmo com atitudes positivas, talvez haja dias ou semanas que serão difíceis ou
desgastantes, porem você notara os progressos. De fato passado o medo inicial, você se
sentira mais fortalecido para seguir em frente, vendo que a ostomia não é nenhum bicho de
sete cabeças e que tudo é uma questão de adaptação. Lembrando que caso você não de conta
de lidar com suas emoções consulte um psicólogo ele poderá te ajudar.
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