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Resumo: A pandemia pelo Coronavírus Disease 2019 (COVID-19) trouxe 

consigo diversas implicações, tanto na educação, quanto na economia e, não 

menos importante, na assistência à saúde. Neste meio tempo, as pessoas com 

estomias intestinais foram alguns dos pacientes que sofreram este impacto, 

infelizmente, negativo. Dúvidas, anseios, medo e insegurança são alguns dos 

sentimentos que estes estão lidando diariamente. Com este estudo objetiva-se 

relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na atenção às pessoas 

com estomias intestinais, por via remota, durante a pandemia por COVID-19. 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que explanará a 

vivência de acadêmicos de enfermagem na atenção às pessoas com estomias, 

por via remota, no período de abril a novembro de 2020. Com a pandemia 

instituída, um número considerável dos serviços assistenciais sofreram 

modificações no seu horário de funcionamento, número de serviços ofertados, 

demanda limite e/ou demais pontos. Com isto, pacientes com estomias 

intestinais, especialmente àqueles que dependem, muitas vezes de forma 

exclusiva, dos serviços do Sistema Único de Saúde, sofreram o impacto. Um 

meio alternativo está sendo a telemedicina, de forma que os profissionais de 

saúde possam estar atendendo, remotamente, a medida do possível, às 

necessidades explanadas pelos pacientes. Referente aos com estomias, estes 

referem, principalmente, anseios quanto à aquisição e/ou recebimento do 

equipamento coletor, preocupação com a escassez de cuidados especializados 

ao seu estoma e/ou pele periestoma, além do perceptível impacto emocional 

causado pelo momento conturbado vivenciado em todo o mundo. Assim, 

destaca-se a importância de se manter uma assistência integral à saúde de 

pessoas com estomias intestinais, especialmente os cuidados da equipe de 

enfermagem, com uma prática que perpasse da técnica ao cuidado emocional, 

considerando o ser em toda a sua singularidade, especialmente em um 

momento de tantas incertezas.  
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