João Alberto

tem
uma ostomia

Queridos professores, enfermeiros e pais:
Este singelo livro de colorir pode ser usado para apresentar ostomias a crianças de 3 a 8 anos
de idade. Recomendamos seu uso nas aulas, ocupações infantis, colônias de férias, hospitais
pediátricos, enfim, em qualquer lugar onde haja crianças que possam entrar em contato com
uma criança com ostomia.
O papel importante que representa este material para outras crianças, é apresentar de forma
positiva as crianças cujos orifícios (ostomias) do trato urinário ou da evacuação intestinal
foram desviados para o abdômen.
Estamos convictos de que os autores deste livreto apresentam uma atitude saudável face a
este tipo de alteração no corpo humano. Agrada-nos apresentá-los aos senhores.
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Queridos pais:
“João Alberto tem uma ostomia” foi elaborado para ajudar as crianças a se familiarizarem
com a própria intervenção cirúrgica. O livro oferece informações tanto para a criança
paciente quanto para seus irmãos e irmãs que estão se preparando para uma operação, para a
recuperação pós-operatória e o retorno à atividade social.
O livro evita toda referência a tipos específicos de ostomias, para que possa ser usado, deste
modo, em qualquer situação. As instruções específicas deverão ser ministradas pelos
médicos e enfermeiros ( as ) responsáveis pelos cuidados da criança. Favor utilizar este livro
apenas como complemento a estas instruções.
Ao explicar para a criança quais mudanças vai experimentar em suas funções corporais,
explique também que não é ela quem vai mudar. Assim, por exemplo, se a criança vai passar
por uma ostomia urinária, explique que seus intestinos vão funcionar como antes. Sugerimos
que este livro seja apresentado à criança por um adulto que dispensará o tempo necessário
para discutir o texto e responder às perguntas. Após esse período de aprendizagem, a criança
pode colorir os desenhos.
Serão necessárias outras oportunidades para complementar a aprendizagem dos cuidados
referentes ao ostoma de sua criança.
Homenageamos como João Alberto no livro, por ser este o nome do boneco que a equipe
profissional do Instituto Fernandes Figuera da Fundação Oswaldo Cruz utiliza para orientar
pais e mães em como cuidar de seu ( sua ) filho ( a ) ostomizado ( a ).
Comitê de Publicações da
United Ostomy Association, Inc.- UOA
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Apresentação

Apresentamos a edição do livro “João Alberto tem uma ostomia”, que foi preparada pela
United Ostomy Association, para orientar as crianças ostomizadas, os pais, os amigos e os
profissionais envolvidos com a sua assistência. Esta edição traz, não só informações
cotidianas, como também esclarece como podemos eliminar o preconceito em relação à
criança ostomizada.
Diariamente crianças ostomizadas têm de superar desafios em relação à sua ostomia e ao
preconceito que possam sofrer. Um dos impactos mais graves do preconceito é a violação
dos direitos, o que pode restringir severamente a qualidade de vida da criança ostomizada.
Para vencer estas dificuldades, é fundamental que cada um conheça seus direitos e tenha os
instrumentos necessários para garantí-Ios.
Este livreto tem o apoio do Ministério da Justiça / Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos / Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência CORDE em colaboração com a Associação Brasileira de Ostomizados - ABRASO, em sua
missão pela garantia dos direitos fundamentais, pela cidadania e dignidade das pessoas
ostomizadas, e contribui para a melhoria das condições de vida das crianças ostomizadas e
de seus familiares.
Cândida Carvalheira
Presidente da ABRASO
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JUSTIFICATIVA DESTA NOVA EDIÇÃO:
Esta cartilha foi reproduzida com autorização da Associação Brasileira de
Ostomizados ABRASO, tendo como objetivo continuar disseminando informações
à Pessoa com Ostomia e mostrar que apesar da nova condição, a Ostomia aos
poucos, passará a ocupar o lugar real em sua vida, proporcionando-lhe VIVER
COM QUALIDADE DE VIDA.
OSTOMIA A CIRURGIA DA VIDA
Esta nova edição tem o acréscimo de mais um item, informando uma grande
conquista da ABRASO onde a ostomia é reconhecida por decreto como
deficiência física.
E a correção na contracapa da identificação da Sociedade Brasileira dos
Ostomizados - SBO seguindo as disposições do novo código civil brasileiro de 10
(dez) de janeiro de 2002 para Associação Brasileira de Ostomizados - ABRASO,
assim como todas as menções referidas nesta reprodução.
Caro amigo, leia com atenção esta cartilha, pois cada informação poderá contribuir
para viabilizar sua reabilitação. Favorecendo-lhe condições futuras para auxiliar a
outros que possam vir a fazer parte desta grande família que são as pessoas com
ostomia.

Uma ótima leitura.
Atenciosamente,
Rocranino Gerasio Lopes ( Rock )
Presidente da Associação dos Ostomizados de Campinas e Região
- OSTOCAMPRE Campinas/SP
Abril de 2006

4

REPRODUÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DE CAMPINAS E REGIÃO
FUNDAÇÃO : 15 DE DEZEMBRO DE 1989
SEDE PROVISÓRIA : Rua Dom Pedro I nº 593 Jardim Brasil - CEP 13073-003
CAMPINAS - SÃO PAULO - Tel.: (19) 9702 4358
E-mail: ostocampre@hotmail.com / rock_lopes@hotmail.com
Presidente: Rocranino Gerasio Lopes (Rock)

COLABORADORES

APOIO
VEREADOR FRANCISCO SELLIN (Câmara Municipal de Campinas SP)
Autor da Lei nº 12.362 de 13 de Setembro de 2005 que constitui a Câmara
Técnica de Atenção à Pessoa com Ostomia, regulamentada pelo
Secretário Municipal de Saúde com o Decreto Nº 15.381 de 17 de fevereiro
de 2006.

EMOPI EDITORA E GRÁFICA
EMOPI

Parceiro que proporciona economia nas
ESCOLAS, INDÚSTRIAS E COMÉRCIO
Telefax: (19) 3232-9206 / 3236-7968
e-mail: emopi@uol.com.br

Campinas / SP
Abril de 2006

5

A Câmara Técnica de Atenção à Pessoa com Ostomia é uma conquista da
Associação dos Ostomizados de Campinas e Região (OSTOCAMPRE) viabilizada,
porém, com o apoio da Associação Brasileira de Ostomizados (ABRASO) e de
pessoas sensíveis a esta nobre causa. Esta Câmara Técnica será integrada por
representantes da saúde e da OSTOCAMPRE e tem por objetivo trabalhar em prol
da Qualidade de Vida da Pessoa com Ostomia no município de Campinas - SP.
Nossa meta é que a Câmara Técnica seja ampliada para os municípios geridos pela
Direção Regional de Saúde DIR XII, complementando assim, o objetivo da
OSTOCAMPRE.
Agradeçemos as autoridades e profissionais da saúde e também aos amigos
ostomizados ou não, que direta ou indiretamente colaboraram para que esse
projeto se realizasse. Esperamos servir de exemplo a outras Associações e que
este benefício se estenda a todos os Ostomizados neste País, garantindo assim
que nossos direitos sejam respeitados e praticados.

Rock
Presidente da OSTOCAMPRE
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A OSTOMIA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA
A Associação Brasileira de Ostomizados - ABRASO - conquistou para seus
membros a condição de deficientes físicos. São cerca de 100 mil cidadãos que
sobreviveram a situações diversas, nas várias faixas etárias.
O Diário Oficial da União do dia 03 de dezembro de 2004 publicou o Decreto Nº
5.296/2004, assinado na véspera pelo Presidente da República Luís Inácio Lula da
Silva, regulamentando as LEIS FEDERAIS DE ACESSIBILIDADE, sancionadas
em 2000.
Agora a situação é nova: As pessoas COM OSTOMIA estão reconhecidas no Brasil
como pessoas com deficiência. Adquiriram, portanto, o direito a todas as ações
afirmativas praticadas no País, benefício de prestação continuada, passe livre em
transporte coletivo,atendimento prioritário, reserva de vagas em concursos
públicos e nas empresas privadas e etc.
Esta conquista tem a perseverança da Presidente Nacional Cândida Carvalheira
que por 20 anos vem demonstrando competência e organização voltadas à
qualidade de vida da pessoa com ostomia.
Fonte: Revista ABRASO - 1º semestre de 2005, edição nº 5.
ÓRGÃO DIVULGADOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OSTOMIZADOS.
www.abraso.org.br
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Oi, meu nome é João Alberto.

No ano passado tive que ir ao
hospital porque tinha
problemas quando ia ao
banheiro.

Meu médico me fez muitos
exames e me disse que meus
intestinos estavam doentes.
Eu não gosto de estar doente.
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O doutor me explicou que uma operação faria
com que meus intestinos se sentissem melhor.

Disseram-me que durante a operação eu estaria dormindo
para não sentir dor. A seguir fariam um buraquinho na minha
barriga chamado “ostoma”. Gosto mais de chamá-lo de
“pitanguinha”. Este buraquinho é semelhante a uma espécie
de tábua de salvação.
10

Disse-me que iria ao banheiro pelo novo orifício da minha barriga
ao invés de pelo ânus.

E que usaria uma bolsa
sobre o ostoma para
que não sujasse a
minha roupa.

11

Nenhum dos meus
familiares tem um ostoma
e eu me senti muito
diferente. Tinha muito
medo.

Eu acreditava que tinham que fazer esta operação porque eu havia
feito algo de errado. Me senti melhor quando o doutor me disse
que minha doença não tinha nada a ver com nada que eu tivesse
feito. E que isto acontece a muita gente.
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Minha mãe leu para mim um livro sobre salas de operações,

Assim fiquei sabendo que meus
médicos e enfermeiras usariam roupas
estranhas e máscaras coloridas.

Também fiquei sabendo que não me
dariam nada de comer ou beber
durante a noite antes da minha
operação.
Meu estômago deveria estar vazio para ir para a sala de operações.
O anestesista me daria um remédio especial que me faria dormir
até o final da operação.
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Quando fui para a sala de operação
levei comigo o meu ursinho.

O que lembro depois foi quando
acordei após a operação.

Minha família estava me esperando
no meu quarto do hospital.

Fiquei muito contente em
vê-los e eles se alegraram
em me ver. Meu ursinho
estava ali também.

Tudo aconteceu como o doutor e as enfermeiras me
haviam dito.
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Depois da operação, me doíam os pontos e eu não podia comer
nada porque meu estômago, no entanto, estava adormecido.

Eu tomei um soro.
O soro é uma água especial que
ajuda a recuperar as forças. Estava
numa garrafa presa a um suporte ao
lado da minha cama. Um tubo e uma
agulha deixavam passar a água para
dentro do meu braço.
Também tinha um tubo no nariz que
ia até o meu estômago para que
minha barriga se sentisse mais
acomodada.

Não gostava de estar com todos esses tubos e me senti mal.
Durante algum tempo eu chorava e desejava estar em minha casa.
Uns dias depois me tiraram os tubos. Minha barriga se sentia
melhor e então comi alguma coisa.
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No princípio tinha medo que minhas tripas
saíssem pelo meu novo buraquinho.

Mas, não era possível
porque os pontos
seguravam tudo
juntinho até que a
ferida se curasse.

A enfermeira disse que o meu buraquinho não iria doer
quando me tirassem os pontos e que a cor vermelha dele
queria dizer que estava tudo bem.
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A enfermeira mostrou
a mim e aos meus pais
como colocar
a bolsa. Precisei de
muita ajuda até
que aprendi a colocar
a bolsa coletora
sozinho.

Minha mãe e meu pai ficavam com medo de me machucar ao colocar
a bolsa coletora, mas eu garanti a eles que não doía nada.
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Fiquei surpreso em poder tomar banho
com a bolsa coletora e até nadar.

Quando quero posso tomar uma ducha
sem a bolsa.
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Minha mãe falou com minha
professora e com minha babá
sobre minha operação. Ela queria
que elas aprendessem a me ajudar
a tomar os cuidados necessários.

Me sentia diferente, tinha medo de que vissem meu ostomo. Mas,
minha mãe me disse que quando as pessoas não entendem, não
podem ajudar. Por isso, é melhor lhes explicar. Mostramos a elas
o meu ostoma e como trocar a bolsa. Agora, quando estou na
escola ou quando meus pais não estão comigo, tenho pessoas que
me ajudam com a bolsa quando necessito de ajuda.
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Quando voltei à escola, tinha medo de dizer aos meus
amigos que tinha um ostoma.
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Eu pensava que meus amigos
podiam me espiar e que iriam
rir de mim quando esvaziasse
a minha bolsa coletora no
banheiro.
Então a professora deixou
que eu contasse minha
operação aos meus amigos.

Eu lhes expliquei que eles iam ao banheiro de uma maneira, e eu
de outra. Me perguntaram muitas coisas. Então, eu já não estava tão
assustado e deixei que eles vissem minha bolsa coletora colocada.
Uma vez um garoto começou a rir de mim. Falei que ele era um bobo
e ele foi embora.
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Minha matéria preferida na escola
é a ginástica. Tinha medo que a bolsa
fosse me atrapalhar, mas não é assim.
Isto me faz feliz.

Uma vez a bolsa sujou minha roupa enquanto eu jogava.
Deixei de jogar e fui trocar a bolsa. Agora
esvazio minha bolsa
antes de ir jogar
para que não se
rompa e me suje.
Assim posso me
divertir tanto
quanto os
outros.
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Às vezes me sinto diferente. Mas então lembro que minha
mãe me disse que eu continuo sendo a mesma pessoa.

Agora que estou saudável de novo, posso fazer muito mais do que
fazia antes da operação - e isso me faz sentir muito feliz !
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Faça Seus Desenhos Aqui
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Desenhe Aqui
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Desenhe Aqui Também
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Faça Mais Desenhos Aqui
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Faça Mais Um Desenho Aqui
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