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Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído 

Eu posso ser provado para ser aprovado 

Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada 

E o meu Deus não falha 

 

Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então 

Deus proverá, Deus proverá 

 

Olho para o alto então, vem o socorro sim 

Deus proverá, Deus proverá 

 

Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então 

Deus proverá, Deus proverá 

 

Olho para o alto então, vem o socorro sim 

Deus proverá, Deus proverá 
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Deus proverá, quando o azeite e a farinha faltar 

Quando minha força se esgotar 

Deus proverá, Deus proverá 

Mesmo cego me faz enxergar 

Mesmo falho me faz andar, sobre as águas 

 

Deus proverá, quando o azeite e a farinha faltar 

Quando minha força se esgotar 

Deus proverá, Deus proverá 

Mesmo cego me faz enxergar 

Mesmo falho me faz andar, sobre as águas 

 

Deus proverá, quando o azeite e a farinha faltar 

Quando minha força se esgotar 

Deus proverá, Deus proverá 

Mesmo cego me faz enxergar 

Mesmo falho me faz andar, sobre as águas 

 

Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então 

Deus proverá, Deus proverá 

 

Olho para o alto então, vem o socorro sim 

Deus proverá, Deus proverá 
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RESUMO 

 

 

A pessoa estomizada é toda aquela que é subemtida a uma intervenção cirúrgica com 

exteriorização do sistema digestório, respiratório e urinário, criando uma abertura artificial 

exteriorizada denominado estoma. A confecção de uma estomia resulta em mudanças na rotina 

da pessoa, que serão evidenciadas em todos os níveis da sua vida, onde pode-se citar as 

necessidade de realização do autocuidado para manutenção da qualidade de vida e rotina de 

atividade diárias deste paciente. No que tange ao autocuidado, Orem refere que todos os seres 

humanos têm potencial para desenvolver suas habilidades intelectuais e práticas, além da 

motivação essencial para o autocuidado. Refere ainda que o autocuidado tem como propósito o 

desempenho ou prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para manter 

a vida, a saúde e seu bem estar. O modelo propõe que todos os pacientes sejam encorajados a 

cuidar de si próprios e tenham participação ativa no processo de cuidados. Diante da 

problemática apresentada pode-se destacar como objeto de estudo o autocuidado do paciente 

estomizado a luz de Dorothea Orem. Esta pesquisa teve como objetivo: Discutir o autocuidado 

realizado pelo paciente estomizado à luz de Dorothea Orem. Em relação ao Método, tratou-se 

de um estudo exploratório descritivo, tendo como fonte de informação a pesquisa de campo e 

abordagem qualitativa sobre o autocuidado realizado pelo paciente estomizado em um 

município da Metropolitana II e foi realizada no Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa 

Estomizada no Hospital Orêncio de Freitas no município de Niterói, estado Rio de Janeiro. Os 

participantes foram os pacientes atendidos por demanda livre e agendados, que se enquadraram 

nos critérios de inclusão e aceitem, de livre e espontânea vontade, participar desta pesquisa. A 

coleta de dados foi realizada através de entrevista com roteiro semiestruturado, com gravação 

em áudio para melhor tratamento e transcrição dos dados posteriormente e, por sua vez, 

analisou-se os dados na ótica de Dorothea Orem. Como resultados deste estudo, frente às 

características dos 32 participantes, vislumbrou-se prevalência das estomias intestinais no sexo 

masculino, em sua grande maioria advinda do diagnóstico de câncer de reto, tendo evidencia 

significativa a baixa escolaridade dos sujeitos e, por sua vez, baixa remuneração familiar que 

pode ser visto com um grande ofensor para execução do autocuidado. Entretanto, os 

participantes da pesquisa evidenciaram que passam a viver melhor quando compreendem e 

aceitam o estoma e esse processo pode ser facilitado pelo enfermeiro, por meio da Consulta de 

Enfermagem, sobretudo quando adota na sua prática assistencial a teoria de autocuidado de 

Dorothea Orem, a qual preconiza três atividades: contato inicial com o paciente que demanda 

o cuidado que se traduz em  um sistema que contempla as exigências terapêuticas e os meios 

de auxílio; continuidade desse contato para o desenvolvimento de ações de enfermagem, sendo 

inclusos os familiares ou responsáveis pelo cuidado para a atuação nos momentos atuais e 

futuros; e o estágio de preparação do paciente para conduzir ações de cuidado de maneira 

independente. Nessa fase, tanto o paciente quanto os familiares já estão treinados em relação 

aos cuidados básicos para realização da higiene e troca dos dispositivos intestinais, entre outros 

cuidados necessários. Por conseguinte, evidencia-se a importância da utilização do referencial 

teórico de Orem para a abordagem desta clientela, com a finalidade de ajudá-la a resolver seus 

déficits de autocuidado, fornecendo-lhes informações úteis, apoio emocional e psicológico. 

Portanto, é por meio do sistema de apoio-educação, que compõe a teoria dos sistemas de 

enfermagem, que este processo pode tonar-se eficaz. 

 

Descritores: Estomia Cirúrgica; Teoria do Autocuidado; Cuidados de Enfermagem 
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ABSTRACT 

 

The stomized person is all that is subordinated to a surgical intervention with exteriorization of 

the digestive, respiratory and urinary system, creating an artificial exteriorized opening called 

stoma. The making of an omen results in changes in the person's routine, which will be 

evidenced at all levels of his life, where he can mention the need for self-care to maintain the 

quality of life and daily routine of this patient. In regard to self-care, Orem says that all human 

beings have the potential to develop their intellectual and practical skills, as well as the essential 

motivation for self-care. It also states that self-care is intended for the performance or practice 

of activities that individuals perform for their benefit to maintain life, health and well being. 

The model proposes that all patients be encouraged to take care of themselves and have an 

active participation in the care process. In view of the problematic presented, it is possible to 

emphasize as object of study the self-care of the patient estomizado the light of Dorothea Orem. 

This research had as objective: To discuss the self-care performed by the patient estomizado in 

the light of Dorothea Orem. Regarding the method, this was a descriptive exploratory study, 

having as information source the field research and qualitative approach on self-care performed 

by the stomized patient in a city of the Metropolitan II and will be held at the Center for Health 

Care of the Person Estomized at the Orêncio de Freitas Hospital in the city of Niterói, state of 

Rio de Janeiro. The participants were patients who were attended to by free demand and 

scheduled, who met the inclusion criteria and accepted, of their own free will, to participate in 

this research. The data collection was performed through an interview with semi-structured 

script, with audio recording for better treatment and transcription of the data later, and, in turn, 

the data were analyzed in the optics of Dorothea Orem. As a result of this study, the prevalence 

of intestinal stomies in the male sex was mainly due to the diagnosis of rectal cancer, in view 

of the characteristics of the 32 participating subjects, with a significant evidence of the subjects' 

low level of education and, in turn, low family compensation that can be seen with a large 

offender for self-care enforcement. However, the research subjects showed that they live better 

when they understand and accept the stoma, and this process can be facilitated by the nurse 

through the Nursing Consultation, especially when she adopts Dorothea Orem's theory of self-

care in her care practice. which advocates three activities: initial contact with the patient who 

demands the care that translates into a system that contemplates the therapeutic requirements 

and means of assistance; continuity of this contact for the development of nursing actions, 

including family members or caregivers to act in current and future moments; and the stage of 

preparation of the patient to conduct care actions independently. In this phase, both the patient 

and family members are already trained in basic care for the hygiene and exchange of intestinal 

devices, among other necessary care. Therefore, it is important to use Orem's theoretical 

framework to approach this clientele in order to help them solve their self-care deficits by 

providing them with useful information, emotional and psychological support. Therefore, it is 

through the support-education system, which makes up the theory of nursing systems, that this 

process can be effective. 

 

 

Descriptors: Surgical Stoma; Self-Care Theory; Nursing Care 
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RESUMEN 

 
 

La persona estomizada es toda aquella que está subordinada a una intervención quirúrgica con 

exteriorización del sistema digestivo, respiratorio y urinario, creando una abertura artificial 

exteriorizada denominada estoma. La confección de una estomia resulta en cambios en la rutina 

de la persona, que serán evidenciadas en todos los niveles de su vida, donde se pueden citar las 

necesidades de realización del autocuidado para mantener la calidad de vida y rutina de 

actividad diarias de este paciente. En lo que se refiere al autocuidado, Orem señala que todos 

los seres humanos tienen potencial para desarrollar sus habilidades intelectuales y prácticas, 

además de la motivación esencial para el autocuidado. El autocuidado tiene como propósito el 

desempeño o práctica de actividades que los individuos realizan en su beneficio para mantener 

la vida, la salud y su bienestar. El modelo propone que todos los pacientes sean alentados a 

cuidar de sí mismos y tengan participación activa en el proceso de cuidados. Ante la 

problemática presentada se puede destacar como objeto de estudio el autocuidado del paciente 

estomizado a la luz de Dorothea Orem. Esta investigación tuvo como objetivo: Discutir el 

autocuidado realizado por el paciente estomizado a la luz de Dorothea Orem. En cuanto al 

Método, se trató de un estudio exploratorio descriptivo, teniendo como fuente de información 

la investigación de campo y abordaje cualitativo sobre el autocuidado realizado por el paciente 

estomizado en un municipio de la Metropolitana II y se realizará en el Núcleo de Atención a la 

Salud de la Persona Estomizada en el Hospital Oréncio de Freitas en el municipio de Niterói, 

estado de Río de Janeiro. Los participantes fueron los pacientes atendidos por demanda libre y 

programados, que se encuadrar en los criterios de inclusión y aceptar, de libre y espontánea 

voluntad, participar de esta investigación. a recolección de datos fue realizada a través de una 

entrevista con un itinerario semiestructurado, con grabación en audio para mejor tratamiento y 

transcripción de los datos posteriormente y, a su vez, se analizaron los datos en la óptica de 

Dorothea Orem. Como resultado de este estudio, frente a las características de los 32 sujetos 

participantes, se vislumbró prevalencia de las estomias intestinales en el sexo masculino, en su 

gran mayoría proveniente del diagnóstico de cáncer de recto, teniendo evidencia significativa 

la baja escolaridad de los sujetos y, a su vez, baja remuneración familiar que puede ser visto 

con un gran ofensor para la ejecución del autocuidado. Sin embargo, los sujetos de la 

investigación evidenciaron que pasan a vivir mejor cuando comprenden y aceptan el estoma y 

ese proceso puede ser facilitado por el enfermero, por medio de la Consulta de Enfermería, 

sobre todo cuando adopta en su práctica asistencial la teoría de autocuidado de Dorothea Orem, 

que preconiza tres actividades: contacto inicial con el paciente que demanda el cuidado que se 

traduce en un sistema que contempla las exigencias terapéuticas y los medios de auxilio; la 

continuidad de ese contacto para el desarrollo de acciones de enfermería, siendo incluidos los 

familiares o responsables por el cuidado para la actuación en los momentos actuales y futuros; 

y la etapa de preparación del paciente para conducir acciones de cuidado de manera 

independiente. En esta fase, tanto el paciente como los familiares ya están entrenados en 

relación a los cuidados básicos para la realización de la higiene y el cambio de los dispositivos 

intestinales, entre otros cuidados necesarios. Por lo tanto, se evidencia la importancia de la 

utilización del referencial teórico de Orem para el abordaje de esta clientela, con la finalidad de 

ayudarla a resolver sus déficits de autocuidado, proporcionándoles informaciones útiles, apoyo 

emocional y psicológico. Por lo tanto, es a través del sistema de apoyo-educación, que compone 

la teoría de los sistemas de enfermería, que este proceso puede tonificarse eficaz. 

 

Descriptores: Estomía Quirúrgica; Teoría del Autocuidado; Cuidados de Enfermería 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A motivação que alentou o desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir da atividade 

laborativa, como enfermeiro generalista, no processo de implantação de um Polo de Atenção à 

Saúde da Pessoa Estomizada, situado na Baixada Fluminense, Região Metropolitana II, do 

Estado do Rio de Janeiro, onde pôde-se vislumbrar os diversos processos patológicos que 

exigem a confecção de uma estomia e assim, a inserção do paciente em um novo contexto de 

vida. A inquietação por essa temática emergiu, também, diante das inúmeras problemáticas 

referidas pelo paciente com estomia, frente ao processo de enfrentamento de suas alterações 

fisiológicas e o impacto da condição de ser uma pessoa com estomia em seu cotidiano e em 

suas necessidades básicas humanas. 

Ainda no que tangem aos estímulos para escolha desta temática, cabe mencionar que 

durante a vivência na assistência ao paciente com estomia intestinal, foi possível vislumbrar as 

inquietações advindas do desconhecimento relacionado ao autocuidado, no que se refere a 

manipulação da estomia intestinal para troca do dispositivo coletor e ainda, alteração na 

autoestima com base no déficit de autocuidado, tendo em vista que esse paciente passa por um 

processo de adaptação fisiológica, despertando a curiosidade de pessoas leigas em relação a 

construção do orifício em questão. 

Corroborando ao contexto, a inquietude para o desenvolvimento desta investigação, 

aflorou após o convite para participação voluntária na coleta de dados do Projeto de Pesquisa 

do Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Ciências do Cuidado à Saúde, da Universidade 

Federal Fluminense do Rio de Janeiro, por Diana Mary Araújo de Melo Flach, intitulado como 

“Avaliação da implantação das diretrizes nacionais da atenção aos pacientes com estomias em 

dois municípios do Rio de Janeiro”. 

Portanto, o interesse por abordar a vivência de pacientes com estomias intestinais em 

relação ao autocuidado se justificou devido ao fato que na área da saúde, especificamente na 

especialidade de Estomaterapia, a conquista de avanços tecnológicos e científicos possibilitou 

o tratamento de pacientes com diferentes quadros clínicos graves, que demandam atenção 

especial dos profissionais da equipe multiprofissional, principalmente do enfermeiro 

(MAURÍCIO, SOUZA, LISBOA, 2014).  

Dentre as intervenções terapêuticas realizadas no contexto da Estomaterapia, a estomia 

intestinal, feita em alças com mobilidade e comprimento adequados, se sobressai por ser um 
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procedimento cirúrgico bastante frequente, que cria uma abertura na parede abdominal, pela 

qual se exterioriza o intestino (íleo ou cólon), com o objetivo de se obter outra saída para 

eliminação fecal, podendo ser definitiva ou temporária. Por sua vez, o estoma se refere ao local 

através do qual se dá a passagem do conteúdo intestinal (OLIVEIRA et al., 2013).  

Corrobora-se que, a estomia é um procedimento cirúrgico realizado para o tratamento 

de algumas doenças ou como método de lidar com a incontinência. Cria- -se um canal na parede 

abdominal para a eliminação de restos fecais ou urinários (CESARETTI, 2012). 

As palavras ostomia, ostoma, estoma ou estomia são de origem grega e possuem o 

significado de boca, orifício ou abertura e são aplicadas para designar a exposição de qualquer 

víscera oca no corpo. Conforme o segmento exteriorizado, as estomias recebem nomes 

diferenciados: a ileostomia corresponde à abertura oriunda do intestino delgado - porção do 

íleo; a colostomia corresponde à abertura oriunda do intestino grosso cólon; ambas dão 

passagem às fezes. O paciente com estomia intestinal usa uma bolsa coletora que adere ao 

abdômen, a fim de proteger a pele e coletar os dejetos intestinais (MENDES; RIBEIRO; 

SANTANA, 2013).  

Os estomas temporários, quando devidamente tratado o problema que originou esse 

procedimento, possibilitam a reconstrução do trânsito intestinal. Todavia, os definitivos são os 

que apresentam o segmento distal do intestino extirpado, impedindo o restabelecimento do 

trânsito intestinal normal (COELHO et al., 2015; ALENCAR et. al., 2016). 

Além das colostomias e ileostomias, tem-se ainda a urostomia, que consiste em 

procedimento cirúrgico realizado quando um segmento do intestino delgado é usado para 

formar um canal entre os ureteres e a parede abdominal, para permitir que a urina escorra por 

fora das vias naturais (SENA et al., 2014).  

A cirurgia para realização de estomas de eliminação tem como finalidade, a alteração 

do trânsito gastrointestinal ou uretral, visando melhores condições de vida ao paciente após 

complicações patológicas nesses sistemas. Assim sendo, mudanças do funcionamento do 

aparelho urinário ou intestinal podem exigir a confecção de um estoma, em virtude da 

necessidade de desviar o trânsito normal das eliminações fisiológicas. Trata-se de uma abertura 

criada artificialmente a partir do trato gastrointestinal ou trato urinário, onde os resíduos do 

corpo iriam sair, numa superfície do corpo (ARAÚJO, 2014; SENA et al., 2014).  

No presente estudo vislumbrou apenas as estomias intestinais tendo em vista que as 

colostomias e ileostomias geralmente fazem parte das abordagens terapêuticas de diversas 

aspectos epidemiológicos e condições clínicas, a saber: obstruções intestinais (agenesias e 
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atresias anorretais, megacólon congênito - doença de Hirschsprung),  neoplasias, volvo, doença 

diverticular, colite isquêmica; perfurações do cólon (neoplasias, doença inflamatória intestinal 

- doença de Cröhn, retocolite ulcerativa, doença diverticular, colite isquêmica); traumas 

(penetrante causado por arma branca ou de fogo, fechado e empalação); fístulas (anorretais, 

reto-vaginais, reto-vesicais); proteção de anastomoses de alto risco (colorretais, colo-anais e 

ileo-anais) (OLIVEIRA et al., 2013; AGUIAR et. al., 2011). 

Em virtude do procedimento cirúrgico em si e das patologias graves que demandam a sua 

realização, várias pesquisas retratam a vivência do paciente estomizado como bastante 

complexa e difícil, podendo ocorrer o isolamento psicológico e social, interferindo nos 

relacionamentos com os familiares, amigos, companheiros de trabalho e parceiro sexual, 

estando presentes, na maioria dos casos, sentimentos negativos, como, como, por exemplo, a 

ansiedade, o medo e as dúvidas (COELHO et al., 2015; SALOMÉ; ALMEIDA; SILVEIRA, 

2014; MOTA; GOMES; PETUCO, 2016). 

Há um consenso que a insatisfação com o corpo alterado pelo estoma, que impossibilita 

o controle da eliminação de gazes e fezes, se reflete negativamente na autoestima e gera 

sentimentos de auto exclusão (SENA et al., 2014). Lima (2017) complementa que, além dos 

problemas emocionais e sociais vividos, a confecção de um estoma pode acarretar inúmeras 

complicações fisiológicas tais como: isquemia ou necrose na alça intestinal exteriorizada, 

hemorragia, edema, infecção; as complicações tardias, estenoses, obstruções, fístulas e a 

complicação cutânea onde a mais comum é a dermatite.  

Note-se que os estomas além de percebidos como desagradáveis ou menos repugnantes 

pelo paciente, são responsáveis por diversas complicações pela sua presença, cujas taxas de 

incidência variam entre 10% a 60% (OLIVEIRA et al., 2013; SALOMÉ; ALMEIDA; 

SILVEIRA, 2014). Frente a isso ressalta-se que, o procedimento cirúrgico para confecção de 

uma estomia intestinal altera não apenas a fisiologia gastrointestinal, mas também a autoestima, 

imagem corporal e as atividades de vida diária e estilo de vida. Essas alterações constituem-se 

em um desafio para o cuidado pelo enfermeiro (FERREIRA et al., 2010). 

Corrobora-se que, a adaptação do paciente estomizado a sua nova condição de vida é 

difícil, pois os cuidados dispensados e a forma como esse cuidado é feito, faz com que o cliente 

se sinta fragilizado e menosprezado, o que pode acabar o levando ao isolamento social, 

profissional e familiar, deixando assim de viver o social por medo de algum constrangimento 

ou preconceito por parte de uma sociedade menos esclarecida (CONTE, 2015). 
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Há um consenso que a confecção de uma estomia resulta em mudanças na vida da 

pessoa, que serão evidenciadas em todos os níveis da sua vida, denotando, assim, a necessidade 

de realização do autocuidado para manutenção da qualidade de vida e rotina de atividade diárias 

deste paciente (FERREIRA, 2017; COUTO, MEDEIROS, 2013). 

No que concerne ao autocuidado, com base na teoria formulada por Dorothea Orem, 

corresponde a um dos três construtos que formam o arcabouço da Teoria de Enfermagem do 

Déficit de Autocuidado, cujo pressuposto é que todos os seres humanos têm potencial para 

desenvolver suas habilidades intelectuais e práticas, além da motivação essencial para o 

autocuidado. Em termos conceituais define-se como autocuidado, a prática de atividades que o 

indivíduo inicia e realiza para benefício próprio, para manter a vida, a saúde e o bem-estar, 

portanto, compreende a pessoa como um todo. Logo, esse modelo propõe que os pacientes 

sejam encorajados a cuidar de si próprios e tenham participação ativa no processo de cuidados 

(SILVA, 2014). 

De acordo com as noções fundamentais para assistência de Enfermagem, a Teoria do 

Déficit do Autocuidado traz como referência a capacidade de todos para cuidar de si mesmo e 

também de outrem que esteja sobre sua responsabilidade. Contudo, para que haja autocuidado 

são necessários requisitos universais como, por exemplo, a conservação do ar, da água, dos 

alimentos, eliminações, atividade e descanso, solidão e interação social, prevenção de risco e 

promoção à realização das atividades humanas. Tais requisitos são considerados como 

fundamentais para que existam condições ideais à longevidade e promoção do autocuidado 

(OREM, 1991). 

Em se tratando de pacientes submetidos às estomias digestivas é necessário cuidar para 

que haja reabilitação às atividades sociais e ao autocuidado, em razão desses indivíduos serem 

submetidos a procedimentos cirúrgicos para alteração do trânsito gastrointestinal 

comprometido por doenças graves (ARAÚJO, 2014). 

Neste contexto, o enfermeiro emerge como um grande aliado ao paciente com uma 

doença grave que demanda a confecção de um estoma, em virtude do processo adaptativo que 

vivenciará, no qual a atuação desse profissional é ampla e compreende conhecimentos e 

habilidades para colaborar em seu processo de enfrentamento e adaptação à estomia, na 

consolidação do autocuidado e na sua reabilitação, atuando desde o período pré-operatório e 

intensificando a sua atuação no pós-operatório (MARTINS, ALVIM, 2013; COQUEIRO, 

2015).  
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Destarte que no período pós-operatório inicia-se uma abordagem técnica relacionada ao 

autocuidado do paciente ou a participação da família frente aos cuidados para proteger a pele 

ao redor da estoma, como trocar a bolsas, higienização e alimentação adequada para evitar a 

formação de gases e outras patologias relacionadas à alimentação inadequada (CASTRO et al., 

2014; PINTO et al., 2017). 

Vislumbra-se que o paciente estomizado vivencie diversas transformações que podem 

advir da convivência com a estomia e, com isso, enumeras inquietações emergem no paciente, 

que precisará encontrar estratégias para aprender a se inserir nesta nova realidade, mantendo 

sua autoestima e qualidade de vida. Logo, a reabilitação e o autocuidado do paciente com 

estomia requere do profissional enfermeiro atitudes de adequação da sua prática às necessidades 

dessa clientela, focadas na questão educativa. Assim, entende-se educação como um processo 

dinâmico, criativo, progressivo, reflexivo e libertador, contextualizada no universo cultural 

onde se compartilha o aprendizado, objetivando o aproveitamento máximo das capacidades 

residuais ou potencialidades do cliente (MARTINS, ALVIM, 2013). 

Vale ressaltar a relevância da figura do enfermeiro como um norteador no subsidio do 

paciente, referente as habilidades de execução para o autocuidado, tendo em vista que este 

paciente necessita de confrontar seus medos e anseios referente às novas rotinas emergidas pela 

construção da estomia intestinal e, nesse sentido, este profissional pode contribuir para 

compreensão dessas mudanças e ainda, construir um plano assistencial e educativo. 

Ressalta-se ainda que o processo de educação em saúde, quando implantado de forma 

eficaz, pode contribuir para redução de custos com reinternações de pacientes que não 

conseguiram executar o autocuidado e acabam retornando ao âmbito hospitalar. 

Nesse sentido, a intervenção de enfermagem passa, necessariamente, pelo processo de 

educação para incentivar a autonomia do autocuidado, possibilitando o reajuste e adaptação do 

paciente estomizado em seu cotidiano. Por sua vez, a implementação do processo de cuidados 

de enfermagem assume uma grande relevância na assistência ao estomizado intestinal 

(CARVALHO et al., 2015; GOMIDES, 2013). 

Logo, frente à complexidade que envolve a assistência de enfermagem ao paciente com 

estomia, cabe ao profissional enfermeiro avaliar como é o seu autocuidado após a alta 

hospitalar, sem o apoio presencial da equipe de enfermagem, quando ele passa a conviver com 

as limitações e necessidades do cotidiano de conviver com o estoma e a retomada das suas 

atividades de forma gradativa. 
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Uma pessoa que recebe uma estomia vê sua vida mudar drasticamente de uma hora para 

outra, por isso ela deve estar preparada e orientada sobre todas as mudanças que essa condição 

demanda, cabendo ao enfermeiro ajudar e orientar para que essa transição se dê da maneira 

mais natural possível (CUNHA, BOOKES, HEIDEMANN, 2012). 

O enfermeiro está com o paciente a maior parte do tempo, o que o torna o seu principal 

incentivador e orientador, sendo ele o profissional adequado para auxilia-lo o paciente a adquirir 

as habilidades necessárias para o autocuidado da estomia, prevenindo a restrição ao lar e o 

isolamento social (AZEVEDO, 2015). 

Vale informar que os pacientes com estomias intestinais, ao receberem alta hospitalar, 

devem ser referenciados ao serviço de estomaterapia do município de residência, para 

acompanhamento com o enfermeiro estomaterapeuta e equipe multidisciplinar, onde será 

realizada a construção do Processo de Enfermagem, embasado na Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem N. 358/09. 

 Nessa consulta, o paciente receberá orientações relacionadas ao autocuidado, tendo em 

vista que o enfermeiro tem como objetivo identificar os diagnósticos de enfermagem e, por sua 

vez, prescrever um plano de cuidado, não somente para o manuseio da estoma e equipamentos 

coletores, haja vista também contemplar as dimensões psicossociais e espirituais (GALTÉRIO 

et. al.,2013). 

Nesse sentido, faz-se necessário um acompanhamento sistemático do paciente com 

estomia desde a orientação para a realização de uma estomia, ao procedimento propriamente 

dito e nas consultas subsequentes sanando todas as dúvidas e questionamentos possíveis, 

incentivando e orientando ao autocuidado para a melhoria da qualidade de vida (MAURICIO, 

2017). 

Diante da problemática apresentada pode-se destacar como objeto de estudo o 

autocuidado do paciente com estomia intestinal à luz de Dorothea Orem. Para tanto, traçaram-

se as seguintes questões norteadoras:  

 

1.1 Questões Norteadoras: 

 Como é realizado o autocuidado pelo paciente com estomia intestinal? 

 Quais são as limitações evidenciadas para realização do autocuidado? 

 Como o enfermeiro pode protagonizar o processo de orientação para o autocuidado do 

paciente com estomia intestinal? 
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1.2 Objetivos do Estudo 

 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Esta pesquisa tem como objetivo: Discutir o autocuidado realizado pelo paciente 

estomizado intestinal à luz de Dorothea Orem. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar o perfil do paciente estomizado intestinal;  

 Descrever os déficits do autocuidado realizado pelo paciente estomizado intestinal; 

 Abordar a participação do enfermeiro no cuidado ao paciente estomizado intestinal, 

através do Sistema de Enfermagem proposto por Orem. 

 

1.3 Justificativa  

 

Justifica-se a necessidade de estudos sobre a prática do autocuidado pelo paciente 

estomizado, frente ao número crescente de patologias e situações emblemáticas que fazem 

emergir uma estomia intestinal no país, justificando a necessidade de aprimoramento da 

assistência de enfermagem, tendo como bases as necessidades referidas por estes pacientes. 

Segundo Bezerra (2007), após a alta hospitalar relatam mudanças no estilo de vida, nas 

atividades de lazer, vida sexual, imagem corporal, vida social e alterações no corpo (aceitação 

do estoma, mudança no padrão de eliminação, complicações), além da adaptação necessária ao 

autocuidado. 

Atualmente vive-se em uma sociedade onde a beleza e o vigor são supervalorizados em 

detrimento de outras qualidades, e qualquer desvio do padrão imposto por essa sociedade pode 

fazer com que o indivíduo se sinta rejeitado (MOTA et al., 2015).  O autor ainda corrobora que, 

as dificuldades da pessoa com estomia se inicia desde o diagnóstico, a aceitação da nova 

condição, mostrando que o impacto do procedimento é bastante complexo e o processo de 

reabilitação longo e difícil. 

Nesse sentido, considerando o paciente estomizado como indivíduo inserido 

socialmente, o cuidado de enfermagem a este paciente deve ser permeado pela processualidade, 

ou seja, profissional e paciente devem juntos optar pelo melhor cuidado, considerando o 
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passado, a história desse paciente, com vistas ao planejamento do futuro. Esse planejamento 

deve ser pautado nos significados do passado (MARTINS; SILVA, 2006).  

Diversos fatores influenciam o autocuidado desses pacientes bem como a adesão e a 

motivação para o tratamento e as intervenções propostas. Conhecê-los é fundamental para 

compreender os desafios do processo de cuidar desses pacientes (SANTOS, 2006). 

Em consonância ao contexto, dentro das informações supracitadas, pode-se vislumbrar 

que as pessoas estomizadas necessitam realizar o autocuidado como estratégia de prevenção as 

possíveis complicações de pele relacionada à deficiência de aderência ao tratamento adequado 

e as inúmeras dúvidas de como contribuir para eficácia de uma assistência adequada, 

queixando-se de não obter conhecimento necessário relacionado aos cuidados, demostrando 

assim, um descontentamento e uma inquietação pessoal (SANTOS, 2006). 

 

1.4 Relevância 

 

De acordo com o exposto, a pesquisa promove a equipe multiprofissional conhecimento 

referente à importância da realização do autocuidado pelo usuário estomizado e a participação, 

como protagonista, no processo de educação em saúde, o que irá sensibilizar na identificação 

dos números de usuários estomizados cadastrados na unidade em questão e, assim, comparar 

as necessidades referidas e os objetivos trabalhados neste estudo. 

Por sua vez, a pesquisa promove ao enfermeiro uma melhor compreensão dos problemas 

vivenciados pela categoria profissional atuante no Polo de Atenção à Saúde das Pessoas 

Estomizadas ou ainda, em outras unidades que ofereça assistência ao público em questão. Com 

este subsídio, este profissional poderá conhecer suas atribuições como educador da pessoa 

estomizada e as relevantes deficiências apresentadas, frente ao processo de educação, 

preocupando-se em oferecer assistência eficaz através de estratégias propostas neste estudo, o 

que resultará na melhora da relação interpessoal com o paciente estomizado e na implementação 

do processo de autocuidado. 

Nesse sentido, o estudo fornece à academia conhecimento teórico-científico como 

facilitador no processo de identificação relacionado às etapas do processo de educação em 

saúde para o autocuidado da pessoa estomizada. Com este auxílio o estudante obterá informação 

sobre o processo de educação em saúde, sendo sua realização pragmática para efetuar os 

objetivos propostos, o que desencadeará resultados eficazes no processo de aprendizagem e na 

visão holística deste futuro profissional. 
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Por fim, a pesquisa contribui para a sociedade com a diminuição das reações adversas 

que podem ser provocadas por falta de cuidados adequados as pessoas com estomias, o que 

resultará na diminuição de dermatites, no aumento da qualidade de vida dessas pessoas, na 

relação interpessoal paciente/familiar e no autocuidado deste usuário. Além disso, trará 

subsídios importantes para o cuidado no domicílio, visando à autonomia do paciente e ainda, 

diminuição dos déficits de autocuidado e autoimagem. 

Para evidenciar a lacuna de conhecimento, foi realizado o estado da arte, através da busca 

por trabalhos no portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas seguintes bases de 

informações: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Literatura Internacional em Ciência da Saúde (MEDLINE), PUBMED e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), realizando assim a revisão bibliográfica sobre a temática abordada, no 

período de junho à julho de 2017. Posteriormente, realizou-se busca na Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), no período de fevereiro à março de 2019. 

Cabe ressaltar que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com auxílio de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008). 

Optou-se por utilizar os seguintes descritores nesta busca: Autocuidado; Cuidados de 

Enfermagem; Enfermagem; Estomia que se encontram nos Descritores em Ciência da Saúde 

(DECS).  

Após a definição dos descritores, foi utilizado como ferramenta a estratégia PICO, definida 

por Santos, Pimenta e Nobre (2007) como uma forma de maximizar a recuperação de evidências 

nas bases de dados, focando na finalidade da pesquisa e evitando a realização de buscas 

desnecessárias.  

Diante disso foi definido como: P- Pacientes Estomizados; I- Autocuidado à luz de 

Dorothea Orem; C- não se aplica, por não se tratar de um estudo comparativo; O- Qualidade de 

vida dos pacientes estomizados. 

Após o cruzamento dos descritores utilizando o operador booleano AND foi verificado o 

quantitativo de textos que atendessem às demandas do estudo. Estabeleceu-se como critérios 

de inclusão: textos na íntegra, com abordagem da temática estabelecida e que obedecessem ao 

recorte temporal de 2013 a 2018 e como critérios de exclusão, adotaram-se os textos não dessem 

ênfase as estomias intestinais. 
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Fluxograma (A) referente a Revisão de Literatura realizado entre Fevereiro à Março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Construção do Autor. 

 

 

 

Utilizando o descritor 

“Autocuidado” 

37.758 artigos 

16.713 Textos completos 

 

Lilacs: 2705 artigos 

 

 

Medline: 33.585 artigos 

 

 

Utilizando o descritor 

“Cuidados de 

Enfermagem” 

290.928 artigos 

68.624 Textos completos 

 

Lilacs: 16.112 artigos 

 

 

Medline: 262.571 

artigos 

 

 

Bdenf: 11.873 artigos 

 

 

BDenf: 149 artigos 

 

 

Utilizando o descritor 

“Estomia” 

1.706 artigos 

675 Textos completos 

 

Lilacs: 238 artigos 

 

 

Utilizando o descritor 

“Enfermagem” 

579.017 artigos 

131.245 Textos completos 

 

Medline: 1311 artigos 

 

 

Outras: 08 artigos 

 

 

Lilacs: 37.822 artigos 

 

 

Medline: 512.722 artigos  

BDenf: 28.399 artigos 

 

 

Outras: 372 artigos 

 

 

Outras: 128 artigos 

 

 

Bdenf: 1113 artigos 

 

 

Outras: 375 artigos 
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Fluxograma (B) referente a Seleção dos Artigos para construção da Revisão de Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Construção do Autor. 

 

Conforme dados exposto no Fluxograma B, 23 artigos continham conteúdo pertinentes 

ao desenvolvimento deste estudo, os quais tratavam do Contexto Histórico da Estomia Intestinal 

e sua Confecção; Cotidiano com o Estoma; Itinerário Terapêutico até o Polo de Atenção à Saúde 

Autocuidado and 

Enfermagem and Estomia  
149 Artigos 

Encontrados 

 

 

08 Artigos 

Selecionados 

Autocuidado 

and Enfermagem and 

Cuidados de Enfermagem 

 

5.720 Artigos 

Encontrados 

 

 

04 Artigos 

Selecionados 

 

C

R

I

T

É

R

I

O 

D

E 

I

N

C

L

U

S

Ã

O 

E 

E

X

C

L

U

S

Ã

O 

05 Artigos 

Selecionados 

Enfermagem and Cuidados 

de Enfermagem and 

Estomia 

873 Artigos 

Encontrados 

 

 

09 Artigos 

Selecionados 

Autocuidado 

and Enfermagem and 

Cuidados de Enfermagem 

and Estomia 

 96 Artigos 

Encontrados 

 

 

Total: 23 

Selecionados 
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da Pessoa Estomia; A Educação em Saúde e o Autocuidado em Pacientes Estomizados e O 

Enfermeiro Estomaterapeuta no Autocuidado do Paciente Estomizado. 

 

Quadro 1. Características dos artigos integrados na análise bibliográfica – Biblioteca Virtual de 

Saúde 

 

Base de 

Dados 

 

Ano  

 

Revista 

 

Autores 

 

Descritores 

 

Título 

 

Objeto de 

Estudo 

 

Tipo de 

Estudo 

BVS/PU

BMED 

2008 Science 

Medicine 

STUMM, 

E.M.F.; 

OLIVEIRA

, E.R.A.; 

KIRSCHN

ER, R.M. 

OSTOMIA; 

COLOSTOMI

A; PERFIL 

DE SAÚDE. 

Perfil de pacientes 

ostomizados. 

Analisar 

perfil de 

pacientes 

ostomizad

os 

Estudo 

explorató

rio 

descritiv

o 

BVS/SC

IELO 

2011 Texto 

Contexto 

Enfermage

m 

NASCIME

NTO, 

C.M.S. et 

al 

Estomia. 

Autocuidado. 

Adaptação 

psicológica. 

Enfermagem. 

Vivência do 

paciente 

estomizado: uma 

contribuição para a 

assistência de 

enfermagem 

Vivência 

de 

pacientes 

ostomizad

os 

Estudo 

explorató

rio 

descritiv

o 

BVS/SC

IELO 

2012 Rev. 

Gaúcha 

Enferm. 

BARROS, 

E.J.L. et al 

Educação em 

saúde. Idoso. 

Estomas 

cirúrgicos. 

Enfermagem 

Gerontotecnologia 

educativa voltada 

ao idoso 

estomizado à luz 

da complexidade 

Educação 

em saúde 

para o 

idoso 

ostomizad

o 

Estudo 

de 

intervenç

ão 

BVS/BD

ENF 

2012 Rev. 

Eletrônica 

Enfermage

m 

SOUZA, P. 

C. M. et al. 

Colostomia; 

Cultura; 

Enfermagem 

As repercussões de 

viver com uma 

colostomia 

temporária nos 

corpos: individual, 

social e político. 

 

Analisar 

repercurss

ões de 

pessoas 

com 

estomia 

Estudo 

descritiv

o 

qualitativ

o 

BVS/ME

DLINE 

2013 Vivências: 

Revista 

Eletrônica 

de Extensão 

da URI 

CARVAL

HO, 

S.O.R.M. 

et al. 

Estomia, 

cuidado de 

enfermagem, 

enfermeiro 

O cuidado de 

enfermagem aos 

usuários com 

estomia – relato de 

experiência. 

Ações do 

cuidado de 

enfermage

m ao 

usuário de 

estomia 

Estudo 

descritiv

o do tipo 

relato de 

experienc

ia 
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BVS/PU

BMED 

2013 Revista 

Mineira de 

Enfermage

m 

GALVÃO, 

M.T.R 

 

Autocuidado; 

Cuidados de 

Enfermagem 

Self-care in 

nursing: self-

management, self-

monitoring, and 

the management of 

symptoms as 

related concepts 

 

Autocuida

do em 

Enfermage

m 

 

Revisão 

Teórica 

BVS/LI

LLACS 

2013 Rev. 

Enfermage

m UERJ 

GAUTÉRI

O, D.P. et 

al. 

Idoso; saúde 

do idoso; 

educação em 

saúde; 

enfermagem 

 

Ações educativas 

do enfermeiro para 

a pessoa idosa: 

estratégia saúde da 

família. 

Ações 

educativas 

do 

enfermeiro 

Estudo 

reflexivo 

BVS/LI

LLACS 

2013 Rev. 

Eletrônica 

Enfermage

m 

LENZA, 

N.F.B. et al 

: Estomia; 

Procedimento

s Cirúrgicos 

do Sistema 

Digestório; 

Programas 

Nacionais de 

Saúde; 

Cuidados de 

Enfermagem. 

Características 

socioculturais e 

clínicas de 

estomizados 

intestinais e de 

familiares em um 

Programa de 

Ostomizados 

Analisar 

caracteristi

cas de 

pacientes 

ostomizad

os 

Estudo 

descritiv

o 

BVS/BD

ENF 

2013 Rev. Reme MENEZES

, L.C.G. et 

al 

Estomia, 

cuidados de 

enfermagem 

Pratica de 

autocuidado de 

estomizados: 

contribuições da 

teoria de Orem. 

Conhecim

ento de 

pacientes 

ostomizad

os 

 

Estudo 

descritiv

o 

qualitativ

o 

BVS/SC

IELO 

2013 Rev. 

Colégio 

Brasileiro 

Cirurgiões 

OLIVEIRA

, R.A.N. et 

al. 

Colostomia. 

Ileostomia. 

Complicações 

pós-

operatórias. 

Morbidade. 

Mortalidade. 

Morbidade e 

mortalidade 

associadas ao 

fechamento de 

colostomias e 

ileostomias em 

alça acessadas 

pelo estoma 

intestinal. 

Complicaç

ões 

associadas 

ao pós-

operatorio 

Estudo 

retrospec

tivo 

BVS/SC

IELO 

2013 Rev. 

Latino-Am. 

Enfermage

m 

POLETTO, 

D.; SILVA, 

D.M.G.V. 

Educação em 

Saúde; 

Estomia; 

Autonomia 

Pessoal. 

Viver com estoma 

intestinal: a 

construção da 

autonomia para o 

cuidado. 

Avaliação 

do 

estomizad

o na 

clínica 

ampliada 

Estudo 

qualitativ

o 
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BVS/ME

DLINE 

 

2013 Rev. 

Enfermage

m UERJ 

VASCON

CELOS, 

S.C. et al. 

Enfermagem; 

educação em 

saúde; 

autocuidado; 

transtornos 

relacionados 

ao uso de 

substâncias 

Demandas de 

autocuidado em 

grupo terapêutico: 

educação em 

saúde com 

usuários de 

substâncias 

psicoativas 

Contribuiç

ões de 

grupo 

terapeutico 

para 

autocuidad

o 

Estudo 

descritiv

o, 

explorató

rio, 

qualitativ

o 

BVS/SC

IELO 

2014 Jornal 

Coloproctol

ogia 

SALOMÉ, 

G.M.; 

ALMEIDA

, A.S.; 

SILVEIRA

, M.M. 

Estomia; 

Qualidade de 

vida; Imagem 

corporal; 

Autoimagem; 

Autoestima 

Qualidade de vida 

e autoestima em 

pacientes com 

estoma intestinal. 

Investigar 

a 

qualidade 

de vida de 

pacientes 

com 

estoma 

Estudo 

clínico, 

primário 

e 

analítico. 

PUBME

D 

 

2014 Texto & 

Contexto - 

Enfermage

m 

MAURICI

O, V.C.; 

SOUZA, 

N.V.D.O.; 

LISBOA, 

M.T.L 

 

Saúde do 

trabalhador. 

Estomas 

cirúrgicos. 

Pessoas com 

deficiência. 

Reabilitação. 

Previdência 

social. 

The meaning of 

work for the 

person with a 

stoma 

Trabalhad

or 

estomizad

os 

Estudo 

descritiv

o-

explorató

rio, de 

natureza 

qualitativ

a 

BVS/LI

LLACS 

2014 Revista 

Estima 

MIRAND, 

S.M. 

Estomia. 

Adaptação. 

Enfermagem. 

Viver com 

Estomia: 

Contribuições para 

a Assistência de 

Enfermagem. 

Contribuiç

ões da 

assistência 

de 

enfermage

m 

Estudo 

explorató

rio 

descritiv

o 

BVS/SC

IELO 

2015 Texto 

Contexto 

Enfermage

m 

CARVAL

HO, 

S.O.R.M. 

et al 

Estomia. 

Cuidados de 

enfermagem. 

Enfermagem. 

Com um pouco de 

cuidado a gente 

vai em frente" 

vivências de 

pessoas com 

estomia. 

Cuidado 

cotidiano 

de pessoas 

com 

ostomia 

Estudo 

descritiv

o 

qualitativ

o 

BVS/SC

IELO 

2015 Revista da 

Escola de 

Enfermage

m da Usp 

MOTA, 

M.S. et al. 

Ostomia; 

Cuidados 

pessoais; 

Teoria de 

Enfermagem; 

Facilitadores do 

processo de 

transição para o 

autocuidado da 

pessoa com 

Atuação 

da 

enfermage

m no auto 

cuidado 

Estudo 

descritiv

o 

qualitativ

o 
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Cuidados de 

enfermagem 

 

estoma: subsídios 

para Enfermagem 

BVS/ME

DLINE 

2016 Ver. 

Enfermage

m em foco 

MORAES, 

J.T. et al. 

Estomias; 

Perfil de 

saúde; 

Serviços de 

saúde. 

Perfil de pessoas 

estomizadas de 

uma região de 

saúde mineira. 

Descrever 

o perfil de 

pacientes 

ostomizad

os 

Estudo 

descritiv

o 

transvers

al 

BVS/LI

LLACS 

2016 Rev. 

Enferm. 

Cent. Oeste 

Mineiro 

BORGES, 

EL 

Estomia; 

Enfermagem 

A atuação do 

enfermeiro na 

estomaterapia e a 

legislação 

brasileira: avanços 

e crescimentos da 

área. 

Atuação 

do 

enfermeiro 

na 

estomatera

pia 

Estudo 

reflexivo 

BVS/BD

ENF 

2017 Escola 

Anna Nery 

MAURÍCI

O, V.C. 

Estomas 

cirúrgicos; 

Enfermagem; 

Educação em 

saúde 

A visão dos 

enfermeiros sobre 

as práticas 

educativas 

direcionadas as 

pessoas 

estomizadas 

Visão do 

enfermeiro 

em 

práticas 

educativas 

Estudo 

qualitativ

o 

explorató

rio 

BVS/SC

IELO 

2017 Rev. 

Enfermage

m 

Referência 

PINTO, 

I.E.S. et al. 

Ostomia; 

fatores de 

risco; 

cuidados de 

enfermagem 

Fatores de risco 

associados ao 

desenvolvimento 

de complicações 

do estoma de 

eliminação e da 

pele periestomal 

Identificar 

fatores de 

risco ao 

estoma 

Estudo 

biliográfi

co 

BVS/BD

ENF 

2018 Rev. 

Brasileira 

Promoção 

Saúde 

OLIVEIRA

, I.V. 

Estomia; 

Colostomia; 

Perfil de 

Saúde; Usos 

Terapêuticos; 

Complicações 

Pós-

Operatórias. 

 

Cuidado e saúde 

em pacientes 

estomizados 

Descrever 

dados 

epidemioló

gicos 

Estudo 

transvers

al, 

descritiv

o e 

quantitati

vo 

 

Fonte: Construção do Autor 

 

Corroborando ao contexto, optou-se pela busca em fontes de dados que publicassem 

trabalhos relacionados à estomaterapia, objetivando ampliação do acervo bibliográfico: Revista 
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Estima da Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências 

(SOBEST) e Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing (JWOCN). A pesquisa nessas 

fontes foi feita com os mesmos descritores, em abril de 2019. Ressalta-se que a pesquisa 

bibliográfica nas referidas bases de dados ocorreu sem restrição temporal e de idiomas, 

ampliando assim, a possibilidade de aquisição de produção científica na área. 

A busca por artigos na Revista Estima da Associação Brasileira de Estomaterapia: 

estomias, feridas e incontinências (SOBEST), resultou na captação de 04 publicações que 

abordavam o tema de forma inespecífica. Esses estudos se referem as complicações com a 

estomia intestinal, a adaptação no cotidiano e os cuidados de enfermagem implementados 

nestes cenários.  

 

Quadro 2. Características dos artigos integrados na análise bibliográfica - Revista Estima da 

Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências (SOBEST) 

 

Descritores Ano de 

publicação 

Título Objetivos Tipo de 

estudo 

 

Estomas. Complicaciones. 

Enfermería. Terapia 

Enterostomal. 

 

2011 

 

Complicações o 

estoma e pele 

periestoma em 

pacientes com 

estomias 

intestinais. 

 

Caracterizar os 

pacientes com 

estomas intestinais 

que apresentam 

complicações no 

estoma e pele 

periestoma; 

identificar as 

principais 

complicações de 

estomas intestinais 

 

Estudo 

descritivo, de 

natureza 

quantitativa 
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Saúde do trabalhador. 

Estomas cirúrgicos. 

Reabilitação. 

 

 

2015 

 

Conhecimento De 

Pessoas 

Estomizadas 

Acerca Dos 

Aspectos Legais 

Relacionados À 

Inclusão Laboral 

 

Identificar, na 

perspectiva desses 

sujeitos, as ações 

legais e 

governamentais que 

auxiliariam no 

retorno ao trabalho; 

e Analisar o 

conhecimento 

desses sujeitos 

sobre seus direitos 

trabalhadores. 

 

Pesquisa 

qualitativa e 

descritivo-

exploratória 

 

Estomia. Atividades 

cotidianas. Adaptação. 

Cuidados de enfermagem. 

Estomaterapia. 

 

2016 

 

Experiência 

cotidiana: a visão 

da pessoa com 

estomia intestinal 

 

Identificar as 

situações 

relatadas pelas 

pessoas com 

estomias em 

relação à estomia 

intestinal e 

analisar a nova 

experiência 

cotidiana 

vivenciada. 

 

Pesquisa de 

campo, com 

abordagem 

qualitativa 

 

Cuidados de enfermagem. 

Tecnologia biomédica. 

Estomaterapia 

 

2017 

 

O cuidado de 

enfermagem em 

estomaterapia e o 

uso das 

tecnologias 

 

Discutir a 

aplicabilidade das 

tecnologias do 

cuidado em saúde 

e enfermagem no 

contexto da 

assistência em 

Estomaterapia. 

 

Estudo de 

revisão 

integrativa da 

literatura, 

 

Fonte: Construção do Autor 

 

No Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing (JWOCN), foram encontrados 

artigos específicos sobre estomia intestinal e artigos que contribuíram para embasamento da 

construção bibliograficas e, nesse sentido, utilizou-se 8 artigos que referenciavam o contexto 

história da estomia intestinal, o cuidado biopsicossocial ao estomizado intestinal, e a qualidade 

de vida após a estomia. 
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Quadro 3. Características dos artigos integrados na análise bibliográfica - Journal of Wound 

Ostomy & Continence Nursing (JWOCN) 

 

Ano de 

publicação 

Título Autores  

 

2003 

 

A. United Ostomy Association, a carepath to 

ostomy rehabilitation. 

B.  

 

BREWER, B. W.; FAVREAU, A 

 

2008 

 

Incidence of complications of the stoma and 

peristomal skin among individuals with colostomy, 

ileostomy, and urostomy: a systematic review. 

 

SALVADALENA, G 

 

2008 

 

History of ostomy surgery 

 

DOUGHTY, D. B. 

 

2010 

Positive and negative aspects of colostomy 

irrigation: a patient and WOC nurse perspective. 

CARLSSON, S 

 

2012 

The relationship between spiritual well-being and 

psychosocial adjustment in Taiwanese patients 

with colorectal cancer and colostomy 

LI, C.; REW, L.; HWANG, S. 

 

2013 

Selecting a tool for assessing health-related quality 

of life in ostomates. 

RATLIFF, C. R.; HAUGEN, V. I. C. 

K. I 

 

2013 

 

History of WOC (ET) nursing education 

 

DOUGHTY, D. B. 

 

2013 

 

Preoperative stoma site marking in the general 

surgery population 

ZIMNICKI, K. M 

 

Fonte: Construção do Autor 

Após a leitura reflexiva dos achados, procedeu-se com a construção da Revisão de 

Literatura. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 O Contexto Histórico da Estomia Intestinal e sua Confecção 

 

Registros históricos sugerem que a prática da estomia iniciou-se possivelmente na 

Bíblia, uma vez que Praxógoras de Kos (em 350 a.C.) a teria realizado em um caso de trauma 

abdominal: "E Aod estendendo sua mão esquerda tirou a adaga e lhe cravou no ventre (de 

Eglon, rei de Moab) com tanta força que os copos entraram com a folha pela ferida [...] e logo 

os excrementos do ventre surgiram pela ferida” (Juízes 3:21-22). Mas é a partir do Século 

XVIII, que os relatos de colestomias se intensificam (MIRANDA, 2014). 

Relata-se que no ano de 1710, Alex Littré, cirurgião francês, propôs a confecção do 

primeiro estoma terapêutico após uma autopsia realizada em um bebê de seis dias que nasceu 

com atresia anal, mas a cirurgia que poderia ter salvo a vida da criança não chegou a ser feita. 

Embora não tenha realizado o procedimento, muitos autores o reconhecem como o precursor 

da colestomia (MIRANDA, 2014). 

Pillore em 1776, realizou com sucesso uma cecestomia inguinal. Já em 1883, Vincent 

Czerny confeccionou uma colestomia para realização do primeiro tratamento combinado para 

o câncer retal. Já Mayo em 1904 e Miles em 1908, descreveram a amputação abdominal - 

perineal com criação de colestomia definitiva (MIRANDA, 2014). 

Contudo, a década de 50 é que pode ser considera de ouro para o desenvolvimento das 

estomias, já que nesta época foram alcançados novos conhecimentos e divulgado grande 

número de publicações voltadas para o público estomizado como novas técnicas cirúrgicas, 

cuidados com a bolsa, cuidados com odor, entre outros aspectos (MIRANDA, 2014). 

Cabe informar que, a realização da primeira colostomia foi executada em 1710 por Alex 

Littré, considerado, posteriormente, o pai da colostomia. Através da necropsia em um recém-

nascido, com má formação fetal, foi possíveis descobrir que poderia a exteriorização das alças 

intestinais à parede abdominal, prolongando-lhe a vida. Em relação à primeira colostomia 

realizada, existem controvérsias na literatura; porém, acredita-se que Duret, em 1793, 

confeccionou uma derivação fecal ilíaca em um recém-nascido de três dias, com ânus 

imperfurado, que sobreviveu até os 45 anos (DOUGHTY, 2008). 

Nesse sentido, avançando nas técnicas cirúrgicas, verificou-se a criação das colostomias 

em alça com bastão, introduzidas por Maydl, em 1883, e as duas bocas separadas por segmentos 
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de pele, elaboradas por Block e Witzel, em 1892 e 1894. No entanto, as cirurgias envolvendo o 

intestino delgado eram raramente realizadas, pois havia grande dificuldade na manipulação 

cirúrgica, além de gerarem importantes distúrbios nutricionais e metabólicos nos indivíduos 

(DOUGHTY, 2013). 

Do século XX até aos dias atuais, as técnicas cirúrgicas utilizadas na realização de 

estomias evoluíram bastante, assim como seus os equipamentos e dispositivos que visam a 

melhor adaptação às necessidades da pessoa estomizada, buscando sempre o seu conforto e 

bem-estar (MIRANDA, 2014). 

É importante notar que a nomenclatura da estomia varia de acordo com a localização 

corporal afetada. Assim, têm-se a traqueostomia, que é a abertura da traquéia; a estomia 

gástrica, denominada gastrostomia; as estomias urinárias, urestomias, que podem ser 

classificadas em pielestomia, ureterestomia e vesicestomia; e as estomias intestinais, que são as 

jejunestomias, ileestomias e colestomias (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). 

Silva et al. (2014) corroboram que a estomia significa abertura cirúrgica para desvio 

temporário ou permanente do efluente colônico, através da parede abdominal, com sutura da 

porção exteriorizada, em decorrência de diversas situações, como doenças inflamatórias 

intestinais, doença diverticular, incontinência anal, colite isquêmica, polipose adenomatosa 

familiar (PAF), traumas, megacólon, infecções perineais graves, proctite actínica, câncer de 

colorretal (CCR), entre outras.  

A confecção de uma estomia intestinal corresponde a um procedimento cirúrgico para 

desvio temporário ou definitivo do efluente colônico, em decorrência de diversas situações 

patológicas como doenças inflamatórias intestinais, traumas e CCR. Complementa-se que 

porção do intestino exteriorizada pode ser o íleo ou cólon, cujas intervenções cirúrgicas 

denominam-se, respectivamente, de ileestomia e colestomia (LENZA et al., 2013). 

A colestomia consiste na construção cirúrgica de um orifício em qualquer segmento do 

cólon. Pode ser temporária ou permanente, dependendo do comprometimento intestinal e da 

doença de base. O estoma é suturado e fixado na parede abdominal, resultando em um novo 

trajeto para a saída de fezes, que variam de consistência de acordo com sua localização no trato 

colônico (MORAES, SOUZA, CARMO, 2013). 

Ainda em relação ao contexto, Coelho, Santos e Poggetto (2013) abordam que as 

estomias intestinais, em específico, são classificadas quanto ao tempo de permanência como 

definitivos ou temporários. Os temporários, quando sanado o problema que levou à sua 

confecção, possibilitam a reconstrução do trânsito intestinal. Já os definitivos são os que 
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apresentam o segmento distal do intestino extirpado, impedindo o restabelecimento do trânsito 

intestinal normal. 

Silva et al (2013) também referem que a confecção de estomias intestinais pode ser em 

caráter temporário ou definitivo, com localização terminal ou em alça. As derivações 

temporárias têm como finalidade a proteção de anastomoses de alto risco de deiscência e o 

restabelecimento do trânsito intestinal, sem necessidade de laparotomia. 

Vale mencionar que esse procedimento é realizado para que seja mantida a função de 

eliminação, provocando várias mudanças que podem afetar negativamente a saúde física, 

psicológica, social e sexual da pessoa que precisa conviver com essa condição de vida. A 

presença do estoma gera a dependência da bolsa coletora de fezes ou urina (MOTA et al., 2015). 

A confecção de uma estomia é um evento modificador da vida que pode ser angustiante. 

Para o paciente o estoma representa algo novo, pouco conhecido, bem como os dispositivos que 

o acompanham, sendo necessário logo manuseá-los, enfrentando, assim, dificuldades e 

elevando o risco da ocorrência de complicações que são em sua grande maioria relacionadas às 

dermatites na pele periestoma (PINTO et al., 2017). 

Também importa destacar que, especialmente no início da convivência com a nova 

realidade, o fato de a ostomia ser temporária ou definitiva não compõe tema de interesse 

genuíno do paciente, uma vez que o sofrimento vincula-se à condição atual e à necessidade de 

premente adaptação. Em geral, esse aspecto ganha importância em momentos 

posteriores (CESARETTI, 2012).  

Por outro lado, Silva et al., (2013) destacam ser a construção de um estoma intestinal 

uma chance de sobrevivência frente ao diagnóstico clínico de uma doença, sendo fundamental 

para a recuperação fisiológica e reabilitação do paciente. A seleção do local do estoma no pré-

operatório é de extrema importância, pois o paciente deve conseguir visualizá-lo e também 

realizar o autocuidado com segurança e conforto. Preconiza-se uma distância de cerca de cinco 

centímetros da cicatriz umbilical, das proeminências ósseas, de pregas de pele e de cicatrizes 

prévias, com localização sobre o músculo retoabdominal. 

Cabe mencionar que a estomia em condições normais deve ser higienizada a cada troca 

do dispositivo coletor, podendo o mesmo ser retirado durante o banho, e a pele lavada 

delicadamente com sabão neutro e tecido úmido removendo resíduos e excrementos. A bolsa 

deve ser cortada de modo que apenas o estoma fique em contato na parte interna e a pele 

periestoma protegida pela placa adaptada à pele limpa e seca (SMELTZER, 2012). 
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As bolsas coletoras, devem ser trocadas a cada três dias no paciente estomizado, 

observando sempre que esta deve ser retirada de cima pra baixo, usando água morna pra 

remover a cola, limpando e secando, para receber a nova bolsa colando de baixo para cima em 

frente ao espelho para que ela se encaixe adequadamente ao estoma (MORAES; SOUZA; 

CARMOS, 2013). 

 

2.2. Vivendo com o Estoma 

 

No processo de viver, os pacientes com estomas apresentam dificuldades para 

retomarem as suas atividades diárias, comprometendo a diminuição da qualidade de vida. São 

mencionadas dificuldades relacionadas ao autocuidado, à imagem corporal, à sexualidade, aos 

modos de se vestir e alimentar e às relações interpessoais. As mudanças no viver vão desde a 

aceitação da nova condição até a necessidade de adaptação a novos materiais e conhecimentos, 

sendo preciso adquirir habilidades e competências para o autocuidado. Nesse processo, a pessoa 

com um estoma passa por uma transição rumo à aquisição do autocuidado (POLETTO; SILVA, 

2013; LIMA, BORGES, DONOSO, 2015). 

A presença de um estoma intestinal gera mudanças no cotidiano e estilo de vida da 

pessoa e de seus familiares, representando uma invasão da intimidade física e psicológica, com 

diferentes graus de intensidade e tipos de repercussões como dificuldades no retorno ao trabalho 

e convívio social; insegurança e desconforto com os dispositivos; solidão e isolamento social; 

modificações nos hábitos alimentares; comprometimento da sexualidade; medo; alteração da 

imagem corporal; alteração no padrão de sono; baixa autoestima; vergonha; sofrimento; 

depressão; desespero; impotência; modificações fisiológicas gastrointestinais; e preconceito 

(CARVALHO et al., 2013; COELHO; SANTOS; POGETTO, 2013; COELHO et al., 2015;  

GALVÃO, JANEIRO, 2013).  

Estudo realizado pela Associação Iraniana de Estomizados, com 14 participantes, sobre 

nível de qualidade de vida, evidenciando nove temas que interferem negativamente na pessoa 

com estomia: problemas físicos; problemas psicológicos; relacionamentos sociais e familiares; 

desafios econômicos; questões nutricionais; atividades físicas; viagens; considerações 

religiosas; e atividade sexual (SALVADALENA, 2008). 

O perpassar das dificuldades psicológicas nesses clientes decorrem de sua própria 

adaptação e aceitação da condição de possuir uma estomia, sem contar com a importância do 
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apoio dos familiares e da orientação de profissionais de saúde habilitados. Muitos referem que 

o convívio com outras pessoas com estomia faz com que se sintam mais reconfortados, pois 

podem trocar experiências e verificar que não são os únicos nessa condição (LI; REW; 

HWANG, 2012). 

O paciente percebe o estoma como uma mutilação, já que existe uma parte do seu corpo 

com uma alteração importante na anatomia e função, fazendo com que este atravesse adaptações 

a esta nova condição, desde pesar-choque, descrença, negação, rejeição e raiva até a aceitação. 

O processo de vivência caracteriza-se como evolutivo e seqüencial, durante o qual, a pessoa 

desenvolve mecanismos de defesa, em que há negação e repressão das emoções, resultando em 

atitudes confusas, de regressão e hostilidade, geralmente direcionadas às pessoas mais próximas 

e afetivamente importantes (OLIVEIRA et al., 2013). 

O fato é que os estomas comprometem a autoestima e a imagem corporal e, 

consequentemente, o autocuidado, haja vista os indivíduos não possuírem experiência com esse 

tipo de situação. Na dimensão física, as mudanças e problemas dizem respeito às modificações 

fisiológicas gastrointestinais, como, por exemplo, a perda do controle fecal e da eliminação de 

gases, distúrbios associados ao estoma e execução do autocuidado com a troca de bolsas (LI; 

REW; HWANG, 2012). 

Nas dimensões psicológica e emocional são relatadas alterações associadas à imagem 

corporal, que implicam na sensação de mutilação e autorejeição. Tais perturbações 

desencadeiam sentimentos negativos como medo, solidão e impotência. Por conseguinte, esses 

indivíduos frequentemente passam a evitar locais públicos e o convívio social, que se traduz no 

isolamento (LI; REW; HWANG, 2012). 

Em consonância ao contexto, cabe mencionar que, o bem-estar espiritual é considerado 

extremamente importante em clientes que possuem problemas relacionados à saúde, pois 

facilita sua adaptação às alterações ocasionadas pelos mesmos. A espiritualidade leva os 

sujeitos a aumentarem sua força interior, desenvolvendo sentimentos de conforto, paz, bem-

estar e plenitude; assim, desenvolvem-se também habilidades de enfrentamento e de alívio dos 

sintomas depressivos, ocasionando a promoção da saúde mental (LI; REW; HWANG, 2012). 

Nesse sentido, vale embasar que a espiritualidade possui grande destaque na vida das 

pessoas com estomia, pois está estreitamente vinculada à sobrevivência dos sujeitos. Muitos 

deles tiveram como sobreviver às diversas patologias, graças à estomia, e são gratos 

espiritualmente por isso. Os aspectos espirituais são cada vez mais importantes e abordados na 

assistência à saúde, e a ciência crescentemente reconhece sua importância, pois o ser humano 
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busca diversos significados em tudo que está nele e à sua volta, ao passar por problemas graves 

(LI; REW; HWANG, 2012). 

A reabilitação é um processo dinâmico, que auxilia um enfermo ou incapacitado a 

atingir seu maior nível possível de desenvolvimento físico, mental, espiritual, social e 

econômico, a fim de que se obtenha qualidade de vida (RATLIFF; HAUGEN, 2013). Assim, 

tendo em vista os múltiplos aspectos que envolvem a reabilitação do paciente com estomia, os cuidados 

de enfermagem devem ser iniciados no momento do diagnóstico e da indicação da realização cirúrgica, 

na busca de minimizar sofrimentos e obter melhor adaptação desse indivíduo (AGUIAR, 2017).  

Brewer e Favreau (2003) afirmam que a reabilitação das pessoas com estomia não 

consiste apenas no apoio e fornecimento de palavras de fortalecimento pela enfermeira, é antes 

um processo contínuo de educação para atender às suas necessidades. Com a tendência à 

diminuição do período de hospitalização, as pessoas com estomia devem ser atendidas em 

unidades de reabilitação especializadas, com presença de enfermeiros e equipes 

multiprofissionais capacitadas. Os mesmos autores revelam que os clientes com estomia, 

quando orientados por enfermeiras estomaterapeutas, tornam-se mais propensos a retornarem 

às suas atividades de vida diária normalmente. 

O equipamento coletor aderido ao abdome, expõe o paciente a vivenciar diversos 

constrangimentos sociais. Dentre estes, destacam-se o barulho, a transpiração e os ruídos 

emitidos pela saída de gases. Além disso, se o equipamento coletor apresentar qualquer falha 

na qualidade e segurança, ocorre o extravasamento de fezes pelo corpo. Consequentemente o 

temor de sujar roupas e de eliminar flatulências, com odores considerados desagradáveis em 

público encontra-se praticamente em todos os estomizados (MIRANDA, 2014).  

De uma maneira resumida pode-se afirmar que o uso da bolsa coletora, pode representar 

para o paciente a mutilação sofrida e significar a perda da capacidade produtiva, como também 

a evidência da falta de controle sobre as eliminações fisiológicas, sobre seu corpo, beleza física 

e saúde. Logo, estar estomizado implica não só no uso desta bolsa, mas numa nova imagem 

corporal que precisa ser reconstruída. Trata-se de um processo ao mesmo tempo subjetivo, 

coletivo/social, e de profundas reflexões sobre a convivência com uma estomia (MENDES, 

RIBEIRO, SANTANA, 2013). 

Destarte que os pacientes estomizados encontram-se suscetíveis a várias complicações, 

sobretudo quando os cuidados realizados não são adequados (OLIVEIRA, 2018; SALOMÉ; 

ALMEIDA; SILVEIRA, 2014).  Dentre as complicações relatadas na literatura, a hérnia 

paraestomal é descrita como a mais comum de um estoma intestinal, caracterizando-se como 
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uma hérnia incisional que se forma junto à abertura da parede abdominal utilizada para 

exteriorização de um estoma (CARVALHO, 2008). 

 Também são citadas como complicações precoces a isquemia ou necrose da alça 

exteriorizada, sangramento, retração, infecção, edema, dermatite peri-estomal. Como 

complicações tardias citam-se: estenose e obstrução, prolapso, hérnia paraestomal e fístulas 

(OLIVEIRA, 2018). 

A estomia impõe uma mudança concreta na vida do estomizado, que demanda tempo 

tanto para sua aceitação como para o aprendizado do autocuidado. O indivíduo tem a atribuição 

de cuidar diariamente da estomia, não sendo, contudo, uma tarefa simples, já que o mesmo fica 

exposto ao contato com a deformação física provocada pela cirurgia e, também, com a 

necessidade de manipular diretamente as suas próprias fezes, levando-o a vivência de 

sentimento de baixa autoestima. É, também, o momento que a pessoa passa a tomar consciência 

das limitações causadas pela estomia em suas atividades da vida diária (MENDES, RIBEIRO, 

SANTANA, 2013). 

 

2.3. Itinerário Terapêutico até Polo de Atenção à Saúde da Pessoa Estomia 

 

Segundo Lenza et al. (2013) as consequências fisiológicas e psicossociais estão 

associadas ao tratamento cirúrgico e influenciam a vida destas pessoas e de seus familiares. A 

estomia intestinal tem sido identificada como a principal alteração, que compromete os outros 

aspectos interpessoais, sociais, laborativos, sexuais e de lazer. 

A cirurgia pode modificar a forma como a pessoa se percebe, tornando-a alguém 

diferente. O indivíduo pode se sentir estigmatizado pela presença do estoma, escolhendo o 

isolamento como forma de esconder seu corpo, agora dependente de equipamentos e sem 

controle esfincteriano (MOTA et al., 2015). 

No processo de viver, as pessoas com estomas apresentam dificuldades de retomar suas 

atividades diárias, acarretando diminuição da qualidade de vida; podem existir também 

dificuldades relacionadas ao autocuidado, à imagem corporal, à sexualidade, aos modos de se 

vestir e às relações interpessoais. As mudanças no viver vão desde a aceitação da nova condição 

até a necessidade de adaptação a novos materiais e conhecimentos, sendo preciso adquirir 

habilidades e competências para o autocuidado. Nesse processo, a pessoa com um estoma passa 

por uma transição (MOTA et al., 2015). 
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A população é mais carente, possui hábitos e costumes que podem potencializar o 

aparecimento do câncer, sendo este uma das principais patologias que resultam em estomias, 

sendo também resultado de um serviço de saúde ineficiente, o que leva a população a procurar 

este serviço mais tardiamente. Assim, não é mais possível a prevenção e detecção precoce, e 

sim diagnóstico tardio, resultando na inserção do estoma (STUMM; OLIVEIRA; 

KIRSCHNER, 2008). 

Silva et al. (2009) expõem que os pacientes estomizados intestinais por doença 

oncológica são acometidos predominantemente por câncer colorretal que em termos 

epidemiológicos representa a terceira neoplasia mais comum em ambos os sexos e a segunda 

causa em países desenvolvidos. A sobrevida destes pacientes aumenta em função do 

diagnóstico precoce, com média global em torno de cinco anos, em cerca de 40 a 55% dos 

casos. 

Nesse sentido cabe complementar que podem emergir alguns fatores de risco para a 

história familiar de CCR, predisposição genética e desenvolvimento de doenças inflamatórias 

intestinais, além da alimentação com dieta baseada em gordura animal, baixa ingestão de frutas, 

vegetais e fibras, associada ao consumo excessivo de álcool e tabaco, sedentarismo, obesidade 

e idade acima dos 40 anos (SILVA et al., 2013). 

Silva et al., (2013) ainda referem que estudos têm demonstrado a associação entre a 

alimentação e o desenvolvimento de CCR. O consumo de carne vermelha tem sido relacionado 

ao aumento do risco de CCR, porém este depende da quantidade, tempo de hábito e tipo de 

cozimento. O alto consumo de carne vermelha e processada, relacionados a mecanismos 

bioquímicos e genéticos, incluem a formação de agentes carcinogênicos como componentes 

nitrosos, aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.  

A colestomia é realizada no paciente oncológico quando o tumor comprime a alça 

intestinal ou se estende na luz da alça provocando obstrução intestinal, também é 

utilizada quando grande parte do intestino é removido. Sua incidência aumenta em relação à 

idade e é mais frequente em pessoas que se alimentam de carcinógenos na dieta, tem histórico 

familiar, pólipos ou doença inflamatória (SMELTZER, 2012). 

Silva et al., (2013) confecção do estoma gera dificuldades na etapa inicial do retorno ao 

domicílio, pois estes enfrentam alguns problemas, tanto físicos quanto psicológicos, 

consequentes a necessidade de inserção de mudanças no cotidiano. 

Moraes, Souza e Carmo (2013) enfatizam que através de uma assistência adequada, 

ainda em âmbito hospitalar, a pessoa estomizada se torna capaz de realizar seu autocuidado. As 
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orientações e o acompanhamento pela equipe de enfermagem podem minimizar a ansiedade e 

aumentar a segurança, desenvolvendo as habilidades para manuseio do estoma. 

Assim, desde o momento em que o médico comunica ao paciente sobre a necessidade 

de realizar uma cirurgia geradora de estomia, devem ser iniciados todos os procedimentos 

necessários para êxito do tratamento cirúrgico. É um direito do usuário do serviço de saúde, 

receber informações pertinentes aos procedimentos que serão realizados, sobretudo no que 

tange às orientações sobre o período pré e pós-operatório (PINTO et al., 2017). 

Nesse sentido, quando indicada a estomia o cuidado deve começar no pré-operatório, 

por ser nesse período que serão avaliadas as questões físicas (nutrição, funcionamento 

intestinal, comorbidades), questões sociais relacionadas à dinâmica familiar e de suporte 

emocional permitindo ao estomizado trabalhar sua estratégia de enfrentamento (MORAES; 

SOUZA; CARMO, 2013), já que será submetido a várias intervenções dependendo do quadro 

clínico, como, por exemplo,  a quimioterapia antineoplásica, a radioterapia e, como tratamento 

primário, a cirurgia, podendo ser indicadas em associação.  

O procedimento cirúrgico consiste na retirada da porção intestinal afetada e na excisão 

de linfonodos próximos a essa região, para evitar a metástase, cujo órgão de maior sinergia é o 

fígado. A detecção precoce de CCR é realizada com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a 

partir dos 50 anos de idade, em indivíduos com fatores de risco e quando identificada alguma 

alteração, indica-se a colonoscopia (SILVA et al., 2009). 

No pós-operatório, conforme observam Silva et al. (2013), o ensino do autocuidado com 

o estoma e os equipamentos deve ser retomado, assim como os cuidados com a lesão, 

alimentação, atividades físicas, retomada das atividades cotidianas e laborais e o 

encaminhamento ao Programa de Estomizados do Sistema Único de Saúde. 

Lenza et al. (2013) referem que assistência ao estomizado e sua família deve ter 

abordagem interdisciplinar e especializada, pois estes deverão receber os atendimentos da 

equipe cirúrgica, da equipe de enfermagem, do psicólogo, da nutricionista e da assistente social, 

com vistas à recuperação física e reabilitação. Para tanto, inclui-se o ensino do autocuidado, o 

preparo da família para o cuidado no domicilio e o encaminhamento ao Programa de 

Estomizados do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo de extrema importância conhecer as 

características socioculturais e clínicas desta clientela para o planejamento da assistência e a 

definição de estratégias para a sua abordagem. 

Nesse sentido vale mencionar que os serviços de Estomaterapia oferecem subsidio para 

os pacientes com estoma, visando o alcance da autonomia, através de oficinas educativas e 
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grupos de troca de experiência, entre outros. O atendimento interdisciplinar é previsto por meio 

da Portaria SAS/MS 400, de 16 de novembro de 2009, que estabelece a composição básica dos 

Serviços de Estomaterapia (MOTA et al., 2015). 

Na proposta da atenção à saúde das pessoas com estoma, os centros de saúde possuem 

responsabilidades essenciais e são peças fundamentais na rede de atenção em saúde, sendo 

dever dos profissionais de saúde dessa área executar ações de orientação para o autocuidado e 

prevenção de complicações com o estoma. Esses centros de saúde são considerados as 

instituições mais próximas da realidade social dessas pessoas e, devido a isso, oferecem maior 

facilidade na criação de vínculo com a pessoa usuária do serviço e no estabelecimento de suas 

relações interpessoais, sociais e ambientais, que podem influenciar a conquista da autonomia 

por parte dessa pessoa (POLLETO; SILVA, 2013). 

Percebe-se o cuidado dos profissionais de saúde em realizar o encaminhamento correto 

das pessoas aos serviços de saúde indicados, conforme a necessidade, com o objetivo de 

promover suporte da atenção em saúde nos diferentes níveis de complexidade. Com esse 

encaminhamento, as pessoas buscaram os serviços para seu atendimento na atenção primária 

ou nas instituições de referência. Esses locais prestaram o atendimento, ampliaram as 

orientações e disponibilizaram os equipamentos necessários para o cuidado, dando acesso a 

bolsas coletoras e aos materiais adjuvantes (POLLETO; SILVA, 2013). 

A despeito das situações apresentadas, o Art. 5º da Portaria nº 400, de 16 de novembro 

de 2009 refere dentre as providências necessárias para organização da Atenção à Saúde das 

Pessoas Estomizadas, pode-se citar: organizar e promover as ações na atenção básica; 

estabelecer fluxos e mecanismos para a assistência às pessoas com estoma na atenção básica; 

zelar pela adequada utilização dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança 

para pessoas com estoma; efetuar o acompanhamento, controle e avaliação que permitam 

garantir o adequado desenvolvimento das atividades para a assistência às pessoas com estoma 

para a adequada atenção às pessoas com estoma (BRASIL, 2009). 

Cabe mencionar que além do acesso a um espaço de referência em cuidados 

especializados, como o Serviço de Estomaterapia, com consultas de Enfermagem e demais 

profissionais. Tais condicionantes facilitam a transição, pois evitam que a pessoa com estoma 

tenha que realizar um itinerário difícil em busca de cuidado (MOTA et al., 2015). 

Nos países em desenvolvimento, em geral, há dificuldades para adquirir os 

equipamentos, que são importados e de alto custo de mercado. Assim, para os que não têm 
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acesso a esses materiais em programas governamentais, o desafio é grande. Muitas vezes, as 

famílias não conseguem comprar tais materiais sem o custeio público (MOTA et al., 2015). 

Mota et al., (2015) corroboram ainda que no Brasil, as Diretrizes Nacionais para a 

Atenção à Saúde das Pessoas Estomizadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, garantem a 

atenção integral à saúde da pessoa com estoma, o que inclui o fornecimento de materiais que 

favorecem o autocuidado. Receber o material para o cuidado não significa que a pessoa vá 

facilmente se adaptar a ele, nem que este terá a durabilidade esperada. É importante que a pessoa 

com estoma tenha acesso a produtos de boa qualidade e que lhe tragam segurança, conforto e 

discrição. 

É importante ressaltar que a diretriz da Política Nacional de Humanização do Sistema 

Único de Saúde brasileiro, expressa na Clínica Ampliada e Compartilhada, envolve a educação 

em saúde para conquista da autonomia e da liberdade individual, na qual os conhecimentos 

científicos não são impostos de maneira verticalizada, mas são disponibilizados às pessoas, de 

forma clara e adequada ao seu nível de conhecimento, promovendo condições para que lidem 

melhor com sua condição (POLLETO; SILVA, 2013). 

 

2.4 A Educação em Saúde e o Autocuidado em Pacientes Estomizados 

 

Na Enfermagem a educação em saúde representa um instrumento fundamental para 

subsidiar uma assistência eficaz e, encontra-se diretamente relacionada com o autocuidado, já 

que possui como objetivo proporcionar bem-estar e a qualidade de vida diante de qualquer 

patologia. Especificamente na abordagem de pacientes estomizados. O processo educativo não 

pode ser fragmentado, uma vez que os pacientes necessitam de cuidados holísticos e integrais 

(MAURÍCIO, 2017).  

Ressalta-se ainda que, desse modo, as orientações se direcional a ajudar os estomizados 

a superarem as dificuldades de vida diária e conquistarem a desejada inclusão social, a partir 

das mudanças que acontecem em suas vidas, originárias de uma estomia. Logo, a educação em 

saúde realizada pelos enfermeiros torna-se fundamental no processo de reabilitação, tendo em 

vista que busca alcançar a adaptação dessas pessoas à nova condição de saúde, para que se 

alcance maior independência, autonomia e inclusão social (MAURÍCIO, 2017).  

Silva et al. (2013) ratificam que o ensino do autocuidado assegura ao estomizado o 

alcance da independência na realização dos seus cuidados em relação à família e aos 

profissionais de saúde. Assim, o estomizado consegue distinguir a presença de complicações 
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do seu estoma, bem como dificuldades importantes na manutenção e troca de equipamentos. A 

educação do paciente e o planejamento da alta hospitalar são componentes vitais da assistência 

de enfermagem perioperatória. 

Para Silva et al., (2013) o autocuidado pode ser entendido como a atitude do estomizado 

frente as suas necessidades para a manutenção da vida, saúde e bem-estar. Trata-se de uma 

atitude pessoal, que não se dá de maneira isolada, mas em conjunto com vários fatores como 

habilidades, limitações, valores, regras culturais e científicas da própria pessoa. 

Nesse sentindo Silva et al., (2013) ainda acrescentam que o planejamento do ensino do 

autocuidado pressupõe a avaliação dos dados clínicos, sociodemográficos e das condições para 

a realização do autocuidado no domicílio, o que possibilitará a escolha de estratégias de ensino 

adequadas à realidade de cada paciente/familiar. 

Após a alta hospitalar, o processo de conviver com a condição de estomizado intestinal 

se inicia. Esse processo pode ser favorecido com o ensino do autocuidado individualizado, pois 

cada pessoa apresenta diferentes reações frente às situações de mudança na imagem corporal, 

de necessidade de aprendizado de novos cuidados de saúde, de utilização de equipamentos e de 

seguimento clínico de controle da doença oncológica (SILVA et al., 2013). 

A capacidade da realização do autocuidado deve ser avaliada a partir do 

desenvolvimento de habilidades do paciente e do familiar, para que estes possam ter autonomia 

e independência na tomada de decisões sobre os tipos de cuidados que conseguem assumir, bem 

como identificar a necessidade de auxílio de outras pessoas da família (SILVA et al., 2013). 

Ao ensinar o autocuidado o enfermeiro assegura ao estomizado a independência em 

relação à família e aos profissionais de saúde. O conteúdo do ensino deverá ser baseado nas 

necessidades identificadas por ele, pela família e também pela equipe de saúde. A partir daí, ele 

conseguira distinguir quando há um problema com seu estoma, bem como lidar com 

dificuldades importantes na manutenção e troca de equipamentos (SILVA, 2009). 

A educação e a saúde estão continuamente relacionadas e representam espaços de 

produção e aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento dos indivíduos. Nesse sentido, 

os enfermeiros, utilizam um ciclo permanente de ensinar e aprender, uma vez que o processo 

educativo é considerado instrumento fundamental para uma assistência de qualidade 

(MAURÍCIO, SOUZA, 2015). 

Na abordagem do paciente estomizado o enfermeiro assume as seguintes atribuições: 

Promoção do processo de ensino/aprendizagem do paciente e seus familiares sobre os cuidados 

específicos com o estoma, almejando conquistar o autocuidado e a autonomia; Oferecimento 
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de um sistema de suporte e apoio para ajustamento psicológico e adaptação a nova condição; 

Orientação e treinamento para o uso de métodos alternativos que possibilitam “regular” a 

eliminação pelos dispositivos; Promoção de um cuidado integral para reinserção social do 

paciente e retorno às atividades cotidianas, sobretudo o trabalho; Realização de grupos de apoio; 

Avaliação das atividades de autocuidado realizadas pelas pessoas com estomas e/ou pessoa que 

cuida; Acompanhamento da evolução da doença de base associada e eventuais tratamentos 

adjuvantes; e Avaliação e acompanhamento de possíveis complicações ligadas ao estoma e pele 

periestoma (SALOMÉ et al., 2014; CARVALHO et al., 2015; MOTA et al., 2015). 

O que esse esboço evidencia é que o ensino do autocuidado é extremamente importante 

no processo de reabilitação da pessoa com estomia, pois o indivíduo torna-se um agente 

participativo de seu cuidado e se adapta mais facilmente à nova situação, desenvolvendo 

atividades que objetivam promover sua qualidade de vida, prevenir agravos, recuperar a saúde 

ou superar enfermidades (MAURÍCIO, 2017).  

 

2.5 O Enfermeiro Estomaterapeuta no Autocuidado do Paciente Estomizado 

 

O enfermeiro pode atuar em diferentes cenários do cuidar, desde a atuação com enfoque 

na promoção da saúde na atenção primária até intervenções em níveis de maior complexidade. 

Executa atribuições inerentes ao exercício profissional do enfermeiro a articulação das ações 

de educação na assistência em saúde ao indivíduo, família, grupos e comunidade, de modo a 

nortear o acesso e troca de conhecimentos na perspectiva de assegurar a autonomia do usuário 

e possibilidades de autocuidado e coparticipação em seu processo terapêutico, desempenhando 

assistência especializada às pessoas com inabilidades (VASCONCELOS et al., 2013). 

 

Sabe-se que o cuidado e a assistência, na sua forma mais tecnicista, são as prioridades 

do profissional de enfermagem, e que esse pode não estar preparado para uma escuta 

humanizada, que possibilite ao paciente expor suas dúvidas e receios, o que acaba 

privando esse indivíduo de um cuidado mais focal e individualizado (NASCIMENTO 

et al., 2016, p.184). 

 

Diante disso, cabe mencionar que a estomaterapia é uma especialidade da enfermagem 

na modalidade de pós-graduação latu sensu voltada para a assistência às pessoas com estomias, 

lesões e incontinências, nos seus aspectos preventivos, terapêuticos e de reabilitação em busca 

da melhoria da qualidade de vida. Teve seu início no final da década de 1950, sendo reconhecida 
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como exclusiva do enfermeiro em 1980 pelo World Council of Enterostomal Therapists 

(BORGES, 2016). 

Na década de 1980, expandiu-se o papel do enfermeiro e ampliou-se sua atuação na 

educação e defesa dos direitos dos pacientes; aumentou a complexidade dos cuidados em saúde; 

e houve um consenso de que era necessária uma sólida base científica para o atendimento eficaz 

de pessoas com estomia. Devido a essas circunstâncias, a estomaterapia passa a ser reconhecida 

pela WCET como especialidade exclusiva da enfermagem. Assim, essa especialidade torna-se 

dedicada ao processo de cuidar/cuidado de indivíduos com estomias, fístulas, tubos, drenos, 

feridas agudas e crônicas, além de incontinências anal e urinária, atuando em ações preventivas, 

terapêuticas e de reabilitação, e buscando melhor qualidade de vida à clientela assistida 

(DOUGHTY, 2013). 

Borges (2016) refere que no Brasil, essa especialidade foi precedida por movimentos 

informais de profissionais e de pessoas com estomas e consagrou-se, em 1990, com criação do 

primeiro Curso de Especialização Enfermagem em Estomaterapia na Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo. O Órgão oficial da Estomaterapia no nosso país é a Associação 

Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências (SOBEST). 

O enfermeiro pós-graduado em estomaterapia é denominado pela SOBEST como 

Enfermeiro Estomaterapeuta (ET) e são reconhecidos somente aqueles formados por cursos 

referendados pela SOBEST. Esse especialista, após aprovação em prova de título por essa 

sociedade, é certificado como Enfermeiro Estomaterapeuta TiSOBEST (BORGES, 2016). 

Analisando as áreas de atuação da enfermagem, o campo da estomaterapia se apresenta 

amplo, abrangendo o cuidado à pessoa com estomias, feridas, fístulas, cateteres, sondas e 

drenos, além daquelas com incontinências anais e urinárias. Nessa perspectiva, destaca-se a 

relevância do enfermeiro junto ao cliente portador de estomia e seu familiar, pois este 

profissional participa ativamente de todo o processo terapêutico, enfatizando-se a problemática 

da aceitação, da confecção e do cuidado com o estoma. Releva-se também a instância 

ambulatorial, na qual o processo de reabilitação deve acontecer igualmente, de forma dinâmica 

e processual, para o alcance do autocuidado e da autonomia do cliente (SOUZA et al., 2012). 

 

O cuidado em Estomaterapia está intimamente relacionado ao uso de três categorias 

das tecnologias do cuidado em saúde. Nesse sentido, o enfermeiro estomaterapeuta, 

por atender uma clientela que demanda o apoio não só físico, mas também 

psicossocial, utiliza inúmeras alternativas de cuidados para prestar assistência 

adequada a esses indivíduos (SHOJI et al., 2017. p.176). 
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Barros et al., (2012) referem que o enfermeiro estomaterapeuta como educador em 

saúde necessita orientar o paciente e seus familiares para os cuidados que deverão ter em casa 

com o estoma. Com isso, a tecnologia educativa surge como um instrumento disponível que 

facilita o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento de habilidades 

sendo mediadora de conhecimentos para o cuidado. 

O enfermeiro estomaterapeuta compõe a equipe que atende a pessoa com estomas 

objetivando sua saúde por meio do autocuidado. Dentro do contexto da aquisição para o 

autocuidado, o enfermeiro é o agente transformador, ao atuar como educador de pessoas com 

estomas e de suas famílias, utilizando tecnologias educativas que facilitem a aquisição de 

conhecimentos, intervindo nos problemas que surgem com a estomização e facilitando o 

processo de transição à aquisição do autocuidado. Esse profissional pode utilizar métodos de 

promoção da saúde que auxiliem as pessoas com estomas a lidarem com os problemas ou 

condicionantes inibidores do processo de transição, oferecendo orientação contínua (MOTA et 

al., 2015). 

Salientea-se que, o enfermeiro estomaterapeuta está habilitado para realizar a 

demarcação da localização da estomia no período pré-operatório. Esse profissional avalia 

holisticamente os indivíduos e realiza a demarcação após criteriosa anamnese e exame físico, 

relacionando os dados desses levantamentos com as atividades de vida diária da clientela. Logo, 

uma estomia demarcada pelo profissional habilitado favorece o processo de reabilitação e evita 

complicações, tais como descolamento do equipamento coletor, dermatite periestomal, hérnia 

e prolapso paraestomal; consequentemente, ocorre a diminuição do risco de constrangimentos 

da clientela, favorecendo sua confiança para o convívio social (ZIMNICKI, 2013). 

Cabe mencionar que a formação do enfermeiro está voltada para o cuidado do outro, 

assim, apreende, em um movimento dinâmico e dialógico, tanto a tecnologia do cuidar como a 

ética humanística necessária para um cuidado que se quer emancipador e solidário (GALTÉRIO 

et. al., 2013). 

 

 

É fundamental, então, que o estomaterapeuta identifique a importância da utilização 

de todas as categorias de tecnologias do cuidado em saúde a serem empregadas em 

sua área de atuação e saiba utilizá-las de maneira adequada. Por conseguinte, ele deve 

estar atento para que as inovações tecnológicas duras e leve-duras não superem, nem 

sejam mais valorizadas, do que as relações humanas éticas, situadas no campo das 

tecnologias leves. Logo, o estomaterapeuta não deve atuar como mero utilizador de 

coberturas e produtos destinados à clientela, mas como profissional especializado, 
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humanizado, conhecedor dos aspectos biopsicossociais afetados nos indivíduos que 

serão por ele cuidados (SHOJI et al., 2017 p.176). 

 

Frente as atribuições do enfermeiro estomaterapeuta, cita-se o método de irrigação e do 

sistema oclusor, cujo pouco difundidos no Brasil, pois seu fornecimento gratuito não é 

garantido pelo SUS, e muitas pessoas com estomia não possuem condições financeiras para sua 

aquisição. Outro fator que contribui para a pouca utilização desse método é o desconhecimento 

dos profissionais sobre sua indicação, manejo e o baixo quantitativo de estomaterapeutas nos 

serviços de saúde que possam desenvolver e/ou treinar os enfermeiros generalistas para 

executar tal método (CARLSSON et al., 2010). 

Galvão e Janeiro (2013) abordam que o autocuidado é a chave dos cuidados de saúde e 

é visto como uma orientação subjacente à atividade do enfermeiro e que a distingue de outras 

disciplinas. Pode-se afirmar que por meio das ações de autocuidado são implementadas 

intervenções de promoção da saúde orientadas para a prática de cuidados de enfermagem ao 

longo de uma continuidade desde os cuidados de saúde primários, passando pelos serviços de 

internamento, unidades de internamento de longa duração e serviços de reabilitação. 

O cuidado de Enfermagem direcionado ao paciente estomizado é complexo e constitui-

se por um fazer hologramático, recursivo e dialógico em que o enfermeiro estomaterapeuta 

considera alguns aspectos como a saúde, a funcionalidade e a incapacidade do ser humano que 

é cuidado. Faz-se necessário conhecer as relações humanas/rede de apoio, as percepções e as 

especificidades da pessoa estomizada, considerando o contexto ambiental e pessoal, o 

enfrentamento positivo/negativo e as limitações após a cirurgia (BARROS et al. 2012). 

Lenza et al., (2013) corrobora que o enfermeiro tem uma grande responsabilidade, pois 

participa em cada uma das etapas do cuidado. No período pré-operatório, preconiza-se a 

demarcação do local do estoma pelo estomaterapeuta e o início do ensino ao paciente e familiar 

quanto à cirurgia e suas consequências, assim como de outras necessidades verbalizadas por 

estes. No período pós-operatório retoma-se o ensino do autocuidado com a estomia, troca de 

equipamentos (bolsa de estomia), preparo do familiar para o cuidado no domicílio e 

encaminhamento ao Programa de Estomizados. 

Segundo Maurício (2017), o acompanhamento por profissionais capacitados se torna 

importante porque o apoio oferecido a essa clientela permite o aprendizado e a aceitação 

essencial para o processo de reabilitação. No mesmo entendimento, Menezes et al., (2013) 

corrobora que o enfermeiro estomaterapeuta tem a função de estimular o paciente a participar 
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ativamente do seu tratamento, além de aumentar sua responsabilidade no seu próprio cuidado. 

Torna-se imprescindível que os enfermeiros desenvolvam e apliquem modelos assistenciais que 

contemplem uma visão sistêmica e multidimensional do cuidar e, desta forma, possam atender 

às demandas dos pacientes. 

Maurício (2017) também determina em seu estudo que, a informação é de extrema 

importância, pois é ela que define a relação que será estabelecida entre os pacientes estomizados 

e o enfermeiro. Para ele a informação é um recurso básico, sendo o mínimo que o profissional 

deve fazer para se desenvolver estratégias de enfrentamento. 

A assistência ótima requer comunicação, pois uma relação de confiança depende de 

comunicação continuada, sincera e que dê oportunidade ao paciente de falar sobre seus 

sentimentos, suas impressões e sobre o que compreende acerca do tratamento. Para que a 

comunicação se desenvolva, contudo, faz-se necessário garantir que, antes, o paciente usufrua 

do tempo que precisar para pensar sobre o ocorrido e se adaptar à sua nova condição, às 

restrições e às mudanças que ela impõe (CESARETTI, 2012).  

A enfermagem tem papel fundamental na recuperação e alcance de reabilitação do 

estomizado intestinal, pela característica do seu trabalho de assistência ao paciente que 

possibilita maior tempo de contato e estabelecimento de maior vínculo no ensino do paciente e 

de sua família, com abordagem de aspectos físicos e psicossociais, como dieta, controle do 

odor, manuseio e troca de equipamentos, autoestima, imagem corporal, utilização de roupas e 

sexualidade (SILVA et al., 2013). 

Corrobora-se ainda que o enfermeiro estomaterapeuta, presentes desde o diagnóstico, 

passando pelo pré, intra e pós- operatório, a reabilitação em unidades especializadas, postos de 

saúde ou saúde da família torna-se uma figura importante no restabelecimento do estomizado, 

pois atua prestando assistência direta e qualificada aos clientes, tendo papel expressivo na 

equipe multiprofissional de reabilitadores, preparando os indivíduos para realização das tarefas 

de vida diária. (MAURICIO, 2017). 

Os cuidados de enfermagem proporcionam à pessoa a compreensão das suas 

necessidades sociais e psicológicas, elucidando ainda que ela própria consegue realizar a 

higienização da bolsa, com discernimento para perceber as complicações que podem ocorrer, 

além de reintegrá-la à vida social e o retorno às atividades que exercia antes do estoma 

(MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2014; MORAES; SOUZA; CARMO, 2013). 

Por essa razão, o enfermeiro necessita reconhecer o impacto da presença da estomia, e 

realizar ações de cuidado como: adaptação dos ambientes para sua segurança e comodidade, 



59 

 

 

realização de orientações acerca do processo de adaptação e uso da bolsa coletora, por meio de 

cartilhas ou manuais; cuidado com a estomia e com a alimentação adequada, além de 

encaminhamento e estimulo para a participação de um grupo de apoio, que possa ajudar os 

estomizados a conviverem com esta nova situação, que passa a integrar o todo que compõe o 

processo de viver da pessoa estomizada (BARROS et al., 2012). 

Lima (2017) ressalta que, o incentivo ao autocuidado é complexo tanto para o 

profissional de saúde como para o paciente, já que é difícil modificar estilos de vida e, mais 

ainda, mantê-lo. As mudanças na vida do estomizado começa com a autoaceitação, e a 

adaptação, adquirindo habilidades e competências para o autocuidado. Passando assim por uma 

transição, que é concluída quando a pessoa readquire estabilidade e bem-estar, realizando o seu 

papel social satisfatoriamente (MOTA et al., 2015). 

Segundo Maurício (2017) e Pinto et al. (2017), o enfermeiro ocupa uma posição de 

destaque na equipe multidisciplinar, por ser responsável pela aprendizagem do autocuidado. 

Para tanto, necessita oferecer uma assistência individualizada, de modo a identificar as 

peculiaridades de cada pessoa, dando ênfase ao cuidado suficiente para facilitar sua reabilitação.  

Para que isso aconteça é necessário também que a pessoa estomizada seja acompanhada por 

uma equipe multidisciplinar a fim de prepará-lo para o retorno de suas atividades diárias. 

Cabe mencionar que é atribuição do enfermeiro ofertar orientações sobre o uso correto 

da bolsa e os cuidados com a pele peri-estomal são relevantes estratégias para o cuidado da 

pessoa estomizada. No entanto, para poder realizar sua educação em saúde torna-se necessário 

compreendê-lo mediante a interpretação de seus sentimentos oportunizando-lhe a manifestação 

verbal de suas emoções (BARROS et al., 2012). 

O enfermeiro estomaterapeuta pode rever o tratamento, adequando os recursos além de 

avaliar se o cuidado está efetivo. A pessoa estomizada tem a possibilidade de discutir os 

sentimentos para que possua entendimento suficiente para retomar suas atividades com 

autoestima e tranquilidade (SMELTZER; 2012). 

A presença de uma estomia desencadeia dois sentimentos distintos nos indivíduos que 

a possuem, significando uma prolongação da vida e uma melhora em sua qualidade, ou se 

traduzindo em um grande sofrimento, sobretudo, devido às alterações nas atividades cotidianas. 

Logo, o enfermeiro estomaterapeuta necessita conhecimentos a respeito dessa dialética de 

sentimentos e estar devidamente capacitado para atuar por ser mencionada constantemente 

pelos estomizados. Por sua vez, a orientação em relação ao autocuidado torna-se essencial, 

devendo enfatizar o uso correto dos equipamentos coletores e adjuvantes, para que se evitem 
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problemas com a pele, diminua o desconforto físico e se subsidie em sua reintegração social 

(MAURÍCIO, 2017). 

Aponta-se a importância do papel da enfermagem na busca de subsídios que favoreçam 

o planejamento do ensino para o estomizado e sua família, assim como estar preparados para 

oferecer suporte profissional para possibilitar a recuperação fisiológica e o alcance da 

reabilitação do estomizado intestinal (SILVA et al. 2013). 

A confecção de um estoma acarreta mudanças na vida da pessoa, que repercutem em 

todos os níveis da sua vida. São elas: necessidade de realização do autocuidado, aquisição de 

material apropriado, adequação alimentar, convivência com a perda da continência intestinal, 

eliminação de odores, alteração da imagem corporal, alteração das atividades sociais, sexuais e 

cotidianas.  

Imprescindível ressaltar que a compreensão do tema e das dificuldades enfrentadas 

pelos pacientes estomizados deve passar pelo conhecimento da inter-relação entre o controle 

esfincteriano e o desenvolvimento psíquico. Apenas assim torna-se possível entender e lidar 

com as repercussões emocionais ocasionadas pela privação do controle dos 

esfíncteres (CESARETTI, 2012).  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO - Dorothea Orem e o Modelo de Autocuidado  

 

Nascida em 1914 na cidade de Baltimore, situada no estado americano de Maryland. De 

origem humilde, Dorothea Elizabeth Orem era filha de um pai trabalhar da construção civil e 

pescador e sua mãe era dona de casa. Iniciou seu processo de ensino-aprendizagem em 

enfermagem no Providence Hospital School of Nursing, em Washington e conclui sua formação 

no início da década de trinta. Em 1939 recebeu o grau de bacharelado em Ciências em Educação 

em Enfermagem e em 1945 recebeu o título de Mestre em Ciências em Educação de 

Enfermagem pela Catholic University of America e Doutora em Ciências da Incamat Word 

College em 1980, posteriormente Doutora em Humane Letters Llinois Westem University em 

1988 (FOSTER; BENNETT, 2000). 

 Segundo Foster e Bennett (2000) as trajetórias supracitadas contribuíram para o 

desenvolvimento da teoria de enfermagem de Orem, tendo em vista sua atuação laboral como 

enfermeira de equipe no âmbito hospitalar, enfermeira particular no cenário residencial, 

educadora de enfermagem, administradora e consultor.  

 Diante do exposto cabe mencionar que, como consultora, Dorothea Orem atuou no 

Office of Education, Departmente of Health, Education and Welfare, onde surgiu suas primeiras 

inquietação em relação ao autocuidado como eixo principal e assim, recebeu estimulo para 

investigar a temática em questão, através da questão norteadora: “que condições existe na 

pessoa quando essa pessoa ou outros determinam que ela deva estar sob cuidados de 

enfermagem?” e, com base nos achados, emergiu os primeiros conceitos de enfermagem em 

relação ao “autocuidado” (OREM, 1991). 

Corroborando ao contexto, cabe mencionar que para Orem os sujeitos cuidam de si 

mesmos quando estão habilitados, e quando não estão habilitados, o enfermeiro implementa 

assistência de forma adequada para suprir as necessidades de cuidado do paciente e ainda, 

poderá nortear o autocuidado (OREM, 1980). 

Em 1971 publicou Nursing: Concepts of practice como resultado do desenvolvimento 

de seus conceitos, baseado nas evidenciados em sua prática e, com isso, obteve sucesso em 

mais edições nos anos de 1980, 1985 e 1991 (FOSTER; BENNETT, 2000). 

Analisando as áreas de atuação da enfermagem, o campo da estomaterapia é amplo, 

abrangendo o cuidado à pessoa com estomias, feridas, fístulas, cateteres, sondas e drenos, além 

daquelas com incontinências anais e urinárias. Nessa perspectiva, destaca-se a relevância do 

enfermeiro junto ao cliente portador de estomia e seu familiar, pois este profissional participa 
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ativamente de todo o processo terapêutico, enfatizando-se a problemática da aceitação, da 

confecção e do cuidado com o estoma. Releva-se também a instância ambulatorial, na qual o 

processo de reabilitação deve acontecer igualmente, de forma dinâmica e processual, para o 

alcance do autocuidado e da autonomia do cliente (SOUZA et al, 2012). 

Vale ressaltar que a primeira edição vislumbra a ótica do indivíduo. Por sua vez, a 

segunda insere as unidades que permeiam o cenário vivenciado pelo indivíduo onde pode-se 

citar a famílias, grupos e comunidades. A terceira edição expõe a teoria geral de enfermagem, 

abordando o autocuidado, déficit de autocuidado e os sistemas de enfermagem. Por fim, na 

quarta edição, transcreveu suas concepções teóricas relacionadas a criança, aos grupos e a 

sociedade (FOSTER; BENNETT, 2000). 

Cabe ressaltar que a construção teórica dessas edições contribuíram para o 

fortalecimento das concepções de Dorothea que, de acordo com Martins e Silva (2006), a Teoria 

de Orem proporciona uma fundamentação relevante para as atribuições de Enfermagem nas 

áreas de educação, prática clínica, administração, pesquisa e sistema de informação.  

Foster e Bennett (2000) ressaltam que, Dorothea Orem elaborou sua teoria geral de 

enfermagem, com base em sua vivência e, frente a isso, corrobora que o indivíduo adulto 

necessita de assistência de enfermagem quando ocorre a incompetência de manter 

frequentemente a qualidade e quantidade da implementação do autocuidado. Ou seja, o 

indivíduo tem privação de habilidade para manter a qualidade da vida e da saúde sozinho e 

ainda, recuperar seu processo patológico ou lesão, assim como enfrentar os efeitos da mesma. 

Sendo uma das primeiras teóricas de enfermagem, Orem contribuiu para formar o corpo 

dessa área do conhecimento. Em sua concepção, o cuidado é próprio da ação positiva que tem 

uma prática e um caminho terapêutico, visando manter o processo da vida e promoção do 

funcionamento normal do ser humano. O cuidado ajuda o indivíduo a crescer, a se desenvolver, 

e também na prevenção, controle e cura de processos de enfermidades e danos (LEOPARDI, 

2006). 

A demanda de autocuidado terapêutico engloba todas as ações necessárias para manter 

a vida e promover a saúde e o bem-estar. Nessa Teoria, se a demanda de autocuidado terapêutico 

excede a capacidade de autocuidado do indivíduo, caracteriza-se o déficit de autocuidado no 

qual se insere a atuação da enfermagem (OREM, 1980). 

Complementa-se ainda que a Teoria do Déficit de Autocuidado proporciona um sistema 

geral para dirigir as atividades profissionais, quando as exigências de autocuidado são maiores 

do que as capacidades do cliente para desenvolver o autocuidado. Assim, déficit de autocuidado 



63 

 

 

é a diferença entre necessidades e capacidade de autocuidado. O déficit de autocuidado está 

associado não apenas com as limitações dos indivíduos em desempenhar medidas de cuidado, 

mas também com a falta de validez ou efetividade do autocuidado (OREM, 1980). 

George (1993) corrobora que o déficit de autocuidado constitui a essência da teoria geral 

quando delineia a necessidade de enfermagem. Nela apresentam-se os métodos de ajuda e as 

áreas de atividade para atuação profissional. São métodos de ajuda: agir ou fazer para o outro, 

guiar o outro, apoiar o outro (física ou psicologicamente), proporcionar um ambiente que 

promova o desenvolvimento pessoal e ensinar o outro.  

Orem (1991) complementa que sua teoria é composta por três fundamentos inter-

relacionadas: a teoria do autocuidado, déficit de autocuidado e sistemas de enfermagem e tem 

como eixo principal o autocuidado centrado no indivíduo. A Teoria do Autocuidado engloba o 

conceito, as atividades, as exigências terapêuticas e os requisitos para o autocuidado. (Figura 

1). 

Cabe mencionar que, segundo Orem (1991), a Teoria do Autocuidado apresenta o 

conceito de autocuidado e como ele se relaciona com o indivíduo; na Teoria do Déficit de 

Autocuidado observa se quando há necessidade da ajuda da enfermagem; e na Teoria de 

Sistemas de Enfermagem identifica-se como os profissionais podem oferecer ajuda nas 

necessidades de autocuidado. 

Os fatores que interferem na aprendizagem das medidas de autocuidado incluem a idade, 

a capacidade mental, a cultura, a sociedade e o estado emocional. Entretanto, devido à 

interferência desses fatores ligados à convivência dos sujeitos com seu ambiente familiar, de 

trabalho e social, concebe-se o autocuidado como uma construção mais social do que biológica 

(OREM, 1991). 

Corroborando ao contexto, cabe mencionar que os registros históricos revelam que a 

Enfermagem percorreu ao longo da sua história três fases distintas, tradicionalmente conhecidas 

como fase empírica ou primitiva no período anterior à Florence Nightingale; evolutiva, também 

denominada “Era de Florence”; e de aprimoramento, como é conhecida atualmente, firmando-

se com a profissionalização e construção de um corpo de conhecimento próprio desde o século 

passado. Assim, parte-se de cuidados prestados por leigos, atingindo-se certo grau de evolução 

até chegar ao aprimoramento como se apresenta hoje (OLIVEIRA et al., 2013).  

Por conta desta evolução no âmbito da Enfermagem, os enfermeiros vêm se 

preocupando cada vez mais com a melhoria na qualidade da assistência prestada ao cliente. Por 

conseguinte, muitas teorias foram propostas visando descrever fenômenos, explicar as relações 
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entre estes e predizer consequências ou ainda prescrever o cuidado de enfermagem (VITOR; 

LOPES; ARAÚJO, 2013).  

A teoria de enfermagem vem sendo uma temática dominante na literatura de 

enfermagem nos últimos quarenta anos, contribuindo para o seu desenvolvimento enquanto 

profissão. A era da teoria, em conjunto com a consciência da enfermagem enquanto profissão 

e disciplina acadêmica, advém dos debates e discussões da década de 60. A transição de 

vocação para profissão nos anos 70 foi crucial para a enfermagem por questionar qual a 

disciplina em que está se deveria basear, sendo que a resposta foi na Ciência de enfermagem 

(QUEIRÓS; VIDINHA; ALMEIDA FILHO, 2014). 

No contexto atual, considera-se teoria como o resultado da percepção da realidade, da 

inter-relação de seus componentes, da formulação e da intercessão dos conceitos de ser humano, 

ambiente, saúde e cuidado de enfermagem. Define-se, portanto, teoria de enfermagem como 

uma conceitualização de algum aspecto da realidade de enfermagem cujo objetivo é descrever 

fenômenos, explicar as relações entre estes e predizer consequências ou prescrever o cuidado 

de enfermagem (VITOR; LOPES; ARAÚJO, 2013). 

 

Figura 1: Construção do Autor baseado nas Teorias que compõem a Teoria Geral de Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OREM, 1991) 

Petronilho (2012) corrobora que, uma premissa em relação à teoria de Orem é a crença 

de que o ser humano envolve-se em comunicação e intercâmbio continuo entre si mesmo e o 

ambiente de forma a manter-se vivo e em funcionamento. Nesse sentindo, corrobora-se que os 
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sujeitos podem desenvolver-se, pois o autocuidado não é instintivo, e sim aprendido 

(SAMPAIO 2008). 

Diante disso, cabe mencionar que para melhor compreensão da Teoria de Orem torna-

se necessário entender alguns conceitos, tais como: Ambiente; Autocuidado; Enfermagem; 

Percepção; Saúde-Doença; Ser humano (OREM, 1991). 

 

Figura 2: Construção do Autor baseada nos Conceitos que compõem a Teoria Geral de Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orem (1991) refere que o conceito de 

ambiente está centrado na sociedade, na qual os 

grupos sociais são formados por pessoas que 

devem ser ajudadas para restabelecer suas 

responsabilidades, cabendo à enfermagem o 

papel de ajuda nessa obtenção e recuperação. 

Ambiente 

 

Autocuidado 

Segundo Orem, autocuidado é uma prática de 

atividades que os indivíduos realizam pessoalmente, 

em favor de si, na manutenção da vida, saúde e bem-

estar, que se apresenta associada com as habilidades, 

valores e regras culturais e científicas do próprio 

sujeito, ou seja, é um aspecto do viver saudável 

(OREM, 1991). 

 

Enfermagem 

Orem (1991) conceitua enfermagem como um 

serviço humano para a ajuda de pessoas na obtenção e 

recuperação de habilidades e declara que os aspectos 

físicos, psicológicos, interpessoais e sociais da saúde são 

inseparáveis no indivíduo.  
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Fonte: (OREM, 1991). 

 

 

 

 

Definido como a capacidade de um indivíduo 

de captar os estímulos oriundos da interação com 

outros indivíduos e com o ambiente. Os estímulos são 

captados baseados nas crenças, valores e experiências 

dos indivíduos. Sendo assim, essa capacidade de 

captar os estímulos influencia diretamente a realização 

do autocuidado (OREM, 1991). 

 

 

 

Sua definição de pessoa refere-se a seres 

humanos que se diferenciam de 

outras coisas vivas por sua capacidade de refletir acerca 

de si mesmos e de seu ambiente, possuindo capacidade 

para a aprendizagem e o desenvolvimento (OREM, 

1991). 

Percepção 

De acordo com Orem (1991) o processo saúde-

doença é um estado de equilíbrio e desequilíbrio que o 

sujeito vivencia no seu cotidiano que, pode ser alterado 

de acordo com sua adaptação à terapêutica e a forma que 

vivencia seu autocuidado.  

 

Ser humano 

Saúde-doença 
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3.1. Teoria do Autocuidado  

 

Dentre as teorias de Enfermagem formuladas e amplamente divulgadas em nível 

mundial, cita-se a Teoria do Autocuidado elaborada por Dorothea Elizabeth Orem, entre os 

anos de 1959 a 1985, que incorpora o modelo de enfermagem proposto pela mesma e 

compreende três constructos teóricos inter-relacionados: a Teoria do Autocuidado, a Teoria das 

Deficiências do Autocuidado e a Teoria de Sistemas de Enfermagem (Figura 3), sendo adotada 

por enfermeiros no processo de cuidar em sua prática assistencial (ALENCAR et al., 2016). 

Esta teórica entende que todos os seres humanos possuem o potencial para desenvolver suas 

habilidades intelectuais e práticas, além da motivação essencial para o autocuidado (LUZ; 

SILVA; LUZ, 2013).  

Segundo Foster e Bennett (2000) conceitua o autocuidado como a teoria que desenvolve 

a qualificação do paciente quanto as práticas que são implementadas para manutenção, 

qualidade de vida e bem-estar, com a finalidade de manter a integridade estrutural e o 

funcionamento humano, favorecendo o desenvolvimento do indivíduo. Santos, Saratt (2008) 

complementam ainda, que nesta primeira teoria, Orem elucida o conceito, as intervenções, as 

exigências terapêuticas e os requisitos para o autocuidado. 

Cabe ressaltar que as intervenções do autocuidado podem ser descritas como a 

competência que os indivíduos possuem de realizar o próprio cuidado, através de práticas 

realizadas a fim de resgatar a autonomia e, por sua vez, alcançar o objetivo de manutenção e/ou 

regaste da qualidade de vida (BRAZ; ARAÚJO; TRANDAFILOV, 2007). 

Corrobora-se que, são essas práticas implementadas de forma voluntária e premeditadas 

que trazem à tona as tomadas de decisões (FOSTER; BENNETT, 2000).  

Vale mencionar que é neste momento que se insere a relevância da associação do 

autocuidado como temática de eixo principal, associada ao paciente estomizado que precisa 

realizar enumeras intervenções, relacionada aos cuidados de higiene com o estoma e adaptações 

dos dispositivos coletores, visando melhor qualidade de vida deste usuário. 
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Figura 3: Constituição teórica da Teoria do déficit do autocuidado de enfermagem. 

 

Fonte: (OREM, 1991). 

 

Observa-se na Figura que a teoria dos sistemas de enfermagem contempla a teoria do 

déficit de autocuidado e esta, por sua vez, contém a teoria do autocuidado. Quando uma 

exigência por cuidado de enfermagem é ativada, automaticamente um sistema de enfermagem 

emerge. Por essa razão, sistema de enfermagem corresponde ao conjunto de ações e interações 

dos enfermeiros e dos pacientes, classificado em totalmente compensatório, parcialmente 

compensatório e de apoio educativo (VITOR; LOPES; ARAÚJO, 2013). 

A Teoria do Autocuidado contempla o autocuidado, a atividade de autocuidado e a 

exigência terapêutica de autocuidado. Especificamente o autocuidado se traduz em uma função 

humana reguladora que as pessoas desempenham deliberadamente por si próprias ou que 

alguém a execute por eles para preservar a vida, a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar. 

Quando atua de forma consciente, controlada, intencional e efetiva, atingindo a real 

autonomização, caracteriza-se por atividade de autocuidado (QUEIRÓS; VIDINHA; 

ALMEIDA FILHO, 2014).  

Corrobora-se que, a capacidade de autocuidado não é em si mesma um meio para 

manter, restabelecer ou melhorar a saúde e o bem-estar, mas antes uma potencialidade para a 

atividade de autocuidado como parte integrante do ser humano. A Teoria do Autocuidado 

constitui a base para compreender as condições e as limitações da ação das pessoas que podem 

beneficiar com a enfermagem, embora seja fundamental existir um ponto de equilíbrio entre o 

excesso e a carência de cuidado para que o indivíduo seja capaz de se autocuidar (QUEIRÓS; 

VIDINHA; ALMEIDA FILHO, 2014). 
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A Teoria do Autocuidado descreve e explica as circunstâncias nas quais o autocuidado 

é necessário para a saúde e bem-estar da pessoa, delineando a prática de cuidados executados 

pelo próprio indivíduo no intuito de manter-se com vida, saúde e bem-estar. Ao passo que a 

Teoria do Déficit de Autocuidado descreve a necessidade de intervenção quando a pessoa não 

tem competência para executá-lo, explicando quando e porque a enfermagem é necessária para 

ajudá-lo. Em contrapartida a Teoria dos Sistemas de Enfermagem tem como base as 

necessidades e capacidades das pessoas para execução de autocuidado o que determinará o nível 

de necessidade de intervenção da enfermagem (OREM, 1991). 

Portanto, a teoria do autocuidado de Orem compreende o autocuidado, a atividade de 

autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado. O autocuidado se refere à prática de 

atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos em seu próprio benefício para a manutenção 

da vida e do bem-estar. Trata-se, portanto, de uma habilidade do ser humano para engajar-se 

em autocuidado. Já a exigência terapêutica de autocuidado constitui a totalidade de ações de 

autocuidado, por meio do uso de métodos válidos e conjuntos relacionados de operações e ações 

(ALENCAR et al., 2016).  

Em seus estudos Orem observou que os seres humanos são capazes de cuidar de si 

mesmos e que, quando surgem situações de desvio da saúde, ou quando atravessam períodos 

desenvolvimentais, nas quais esta capacidade para o autocuidado se torna menor do que as 

exigidas para a manutenção da saúde, caracteriza-se assim a necessidade dos cuidados de 

Enfermagem. 

Na concepção de Orem, a Enfermagem constitui um serviço de ajuda cujo foco de 

atenção é a pessoa com incapacidade para provisão continuada de autocuidado, na quantidade 

e qualidade necessárias para a manutenção de sua saúde pessoal. Nesta perspectiva, entende-se 

que todos os pacientes devem ser encorajados a cuidar de si próprios e também participar 

ativamente no processo de cuidados (MENEGUESSI et al., 2013).  

Para tanto, conforme observam Luz, Silva e Luz (2013), são três os requisitos de 

autocuidado ou exigências apresentadas por Orem, como descritos a seguir e demonstrado na 

Figura 2:  

— Os requisitos universais referentes a processos de vida e à manutenção da integridade 

da estrutura e funcionamento humanos, sendo estes descritos como comuns a todos os 

indivíduos no decorrer dos estágios do ciclo vital, como por exemplo, as tarefas diárias. 
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— Os requisitos de desenvolvimento que são as expressões especializadas de requisitos 

universais que foram particularizados por processos de desenvolvimento, associados a algum 

evento, como, por exemplo, a adaptação a um novo trabalho ou adaptação a mudanças físicas. 

— O requisito de desvio de saúde que é exigido em condições de doença, ferimento ou 

moléstia, ou pode ser consequência de medidas médicas exigidas para diagnosticar e corrigir 

uma condição (Figura 4). 

 

Figura 4: Modelo da Teoria do Autocuidado de Orem. 

 

 

Fonte: (LUZ; SILVA; LUZ, 2013). 

 

As demandas terapêuticas de autocuidado são as medidas de necessárias para o 

atendimento dos requisitos de autocuidado do tipo universal, de desenvolvimento e de desvio 

de saúde, ou seja, constitui a soma de ações de autocuidado exigidas em momentos específicos, 

por um lapso de tempo e em algum local para atender as necessidades de autocuidado 

específicos de indivíduos, no que concernem às suas condições e seus recursos. Tais demandas 
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variam na sua composição, complexidade e estabilidade, de acordo com os requisitos de 

autocuidado que lhes originaram (OREM, 1991).  

Os requisitos universais para o autocuidado, como preconiza Orem (1991), são comuns 

a todos os seres humanos, no decorrer de todos os estágios do ciclo de vida, e encontram-se 

associados com os processos da vida e com a manutenção da integridade da estrutura e do 

funcionamento humano. A exemplo disso, citam-se as necessidades de água, ar, alimentação, 

eliminação/excreção, atividade e repouso, solidão e interação social, prevenção de riscos à 

saúde e promoção da atividade humana. Quando se conduz de modo eficaz o autocuidado 

centrado nos requisitos universais, promove-se a saúde e o bem-estar. 

 

Figura 5: Construção do Autor baseado nos Requisitos Universais de Autocuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OREM, 1991) 
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Já os requisitos de desenvolvimento emergem frente à necessidade de adequação às 

mudanças ocorridas na vida do indivíduo, como, por exemplo a adaptação a mudanças físicas, 

entre outros. Por sua vez, os requisitos de desvio de saúde se enquadram em circunstâncias de 

desequilíbrio humano e adoecimento, ou seja, quando o indivíduo em estado de sua doença 

necessita adaptar-se a tal situação a partir da busca e garantia de assistência médica adequada, 

modificação do autoconceito, na aceitação de si como estando em um estado especial de saúde, 

aprendizado da vida associado aos efeitos de condições e de estados patológicos, bem como de 

efeitos de medidas de diagnóstico e de tratamentos médicos, em um estilo de vida que promova 

o desenvolvimento contínuo do indivíduo (OREM, 1991).  

Bub et. al.(2006) referem que os requisitos de desenvolvimentos podem ser 

conceituados como expressões excepcionais de requisitos integrais particularizados por 

processos de desenvolvimento, ou novos requisitos, derivados de uma condição. Petronilho, 

(2012) corrobora que os requisitos de desenvolvimentos são aqueles que emergem durante o 

processo de adaptação a possíveis situações normais ou de crise durante o cotidiano do 

indivíduo. 

Em relação ao supracitado, corrobora-se ainda que algumas situações exigem adaptação 

pelos indivíduos, tais como: infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento; gravidez e 

parto; casamento e divórcio; mudanças de custo de vida, entre outros. Os requisitos de 

autocuidado de desvio de saúde se dão quando as pessoas não conseguem reagir diante de um 

evento que traga perda de capacidade ou não controlam suas funções e potenciais de 

autocuidado (PETRONILHO, 2012). 

 Segundo Orem (1991) a doença ou a lesão não somente afetam as estruturas e o 

mecanismo fisiológico ou psicológico, mas o funcionamento integral do ser humano, quando 

está seriamente afetada. 

Frente a isso, os pacientes estomizados passam por adaptações em seu corpo físico e nas 

funções fisiológicas, além da diminuição de sua capacidade funcional devido as patologias em 

questão e, como isso, precisam se adaptar a um novo estilo de vida, o que requer da enfermagem 

uma escuta e uma observação atenta sobre as necessidades de autocuidado referidas por este 

indivíduo (SILVA, 2014). 

Os requisitos de autocuidado no desvio de saúde definidos são (OREM, 1991): 

1 – Buscar e garantir assistência médica apropriada;  

2 – Estar consciente dos efeitos e dos resultados das condições dos estados patológicos;  

3 – Realizar efetivamente as medidas diagnósticas, terapêuticas e reabilitativas prescritas;  
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4 – Estar consciente, levar em conta e regular os efeitos desconfortáveis e deletérios das 

medidas de autocuidado prescritos;  

5 – Modificação do autoconceito e autoimagem, aceitando estar em um determinado estado de 

saúde e necessitar de formas específicas de atendimento de saúde;  

6 – Aprender a viver com os efeitos de condições e estados patológicos e com as consequências 

do diagnóstico médico e das medidas de tratamento no estilo de vida, promovendo 

desenvolvimento pessoal continuado. 

Santos e Saratt (2008) referem que a teoria de Orem, demanda de autocuidado e engloba 

todas as implementações necessárias para um indivíduo manter a qualidade de vida e promover 

saúde e o bem-estar. Diante disso, se a necessidade de autocuidado é superior a capacidade que 

o indivíduo tem de realizar o autocuidado, fica caracterizado o déficit de autocuidado, no qual 

se insere a atuação da equipe de enfermagem. 

 

3.2. Teoria do Déficit do Autocuidado  

 

Orem (1991) descreve a teoria do déficit de autocuidado com o núcleo da teoria geral 

de enfermagem pois, ressalta a relevância a enfermagem no contexto do cuidado. 

Esta teoria foi descrita pioneiramente somente na segunda edição do modelo proposto 

por Orem, pois na versão anterior fez-se referência apenas às dimensões do autocuidado. 

Naquele momento, o déficit de autocuidado não configurava uma teoria. Todavia, no contexto 

atual a teoria de enfermagem do déficit de autocuidado representa o núcleo central da teoria 

geral de Orem, descrita, primeiro, em termos de suas funções, como uma teoria geral de 

enfermagem. Ela determina quando a enfermagem é necessária, por conseguinte, Meneguessi 

et. al. (2013) elucidam que a Teoria do Déficit do Autocuidado se aplica quando um adulto é 

incapaz ou tem limitações na provisão de autocuidado efetivo continuado.  

Para Orem (1991) o conceito de déficit de autocuidado refere-se à relação entre o 

autocuidado e a exigência de autocuidado, está contido na teoria dos sistemas de enfermagem. 

Ele representa a necessidade de autocuidado, a qual, quando reconhecida, ativa um sistema de 

enfermagem. Deste modo, para a enfermagem ser legítima, o déficit de autocuidado precisa 

existir. 

A teoria do déficit de autocuidado oferece uma base abrangente para a prática da 

enfermagem, incluindo a educação permanente como parte do componente profissional da 

educação em saúde, constituindo um meio eficaz de promover o cuidado de enfermagem para 
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pacientes crônicos. Dessa forma, a assistência torna-se direcionada para as reais necessidades, 

além de abordar os aspectos holísticos do cuidar (FOSTER; BENNETT, 2000). 

Estudos referem que a teoria do déficit de autocuidado é considerada o eixo principal da 

teoria geral de Orem e, com base nisso, dar-se início a inserção da enfermagem, mediante as 

necessidades de auxilio advindos do paciente. Diante, sempre que um adulto ou responsável 

encontra-se não apto ou limitado para a realização do autocuidado eficaz e continuado, a 

assistência de enfermagem se faz necessária (VITOR; LOPES; ARAUJO, 2013; FOSTER; 

BENNETT, 2000). 

Na opinião de Luz, Silva e Luz. (2013), a Teoria do Déficit de Autocuidado de Orem 

pode ser aplicável ao indivíduo com estoma e direcionar as ações assistenciais do enfermeiro. 

Essa teórica considera a educação para o autocuidado um processo dinâmico que depende da 

vontade do indivíduo e da percepção sobre sua condição clínica. 

A reabilitação da pessoa estomizada passa por várias fases, desde a não aceitação de si 

mesmo, adaptação ao autocuidado, adaptação de alterações fisiológica e o processo de viver e 

sentir-se capaz de relacionar com os demais (POLETTO; SILVA, 2013; LIMA; BORGES, 

DONOSO, 2015). 

O indivíduo em sua unanimidade não apenas se adapta ao meio ao qual está submetido, 

como, também transforma este meio. O autocuidado está intimamente ligado ao paradigma da 

integralidade.  A teoria proposta por Orem traz importância e aplicabilidade a clientes 

internados, visto que, contribui para atuação da enfermagem nas situações de déficit de 

autocuidado. Tal definição vem a acrescentar na enfermagem à teoria vinculada com a prática, 

afim de, recuperar o autocuidado. Logo, as oito funções da teoria de enfermagem do déficit de 

autocuidado são as seguintes:  

 

Definir que termos referentes ao ser humano são mais adequados à enfermagem; 

destacar o enfoque de enfermagem mais adequado; estabelecer uma linguagem 

própria; definir limites para orientar o pensamento, a prática, a investigação e a 

educação; reduzir a carga cognitiva, proporcionando subsídios à razão para receber 

informações e permitir às pessoas categorizar conceitos de forma a relacionar insights 

sobre características de situações concretas de enfermagem; permitir inferências sobre 

as articulações da enfermagem com outros domínios da atividade humana; gerar nos 

estudantes e nos enfermeiros um estilo de pensamento e comunicação padronizados; 

e inserir os enfermeiros no âmbito acadêmico (VITOR; LOPES; ARAUJO, 2013, p. 

613). 

 

 

A Teoria do Déficit de Autocuidado preconiza que a causa das ações de enfermagem ao 

indivíduo encontra-se associada à intenção de torná-lo completamente ou parcialmente capaz 
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de saber regular cuidados para si ou para seus dependentes e conseguir empenhar-se na 

continuação do desempenho de tais medidas para controlar ou, de algum modo, gerir fatores 

que influenciam no funcionamento e desenvolvimento próprios ou de seus dependentes. Para 

tanto, são estabelecidas quatro atividades gerais: ajudar a iniciar e manter relacionamentos do 

paciente com indivíduos, famílias ou grupos até esse poder se desligar dos cuidados de 

enfermagem; determinar se e como os pacientes podem ser auxiliados pela enfermagem; 

responder aos questionamentos, anseios e necessidades do paciente por contato e assistência de 

enfermagem; prescrever, prover e regular ajuda direta na rotina de vida diária do paciente, nas 

necessidades social, educacional e de cuidado (OREM, 1991).  

Note-se que a Teoria do Déficit de Autocuidado constitui a base da teoria geral de 

enfermagem. Solicita-se a intervenção do enfermeiro quando os indivíduos apresentam a 

necessidade de incorporar medidas de autocuidado recentemente prescritas e complexas ao seu 

sistema de autocuidado, cuja realização exige conhecimento e habilidade especializados, 

adquiridos por meio de treino e experiência, ou quando o indivíduo necessita de auxílio para se 

recuperar da doença ou da lesão, ou para enfrentar os seus efeitos.  

De acordo com as concepções de Orem, o administrador do autocuidado é aquele que 

subsidia o cuidado para si mesmo ou para o outro, o qual sofre influencias que prejudicam o 

cotidiano e a qualidade de vida.  Por sua vez, quando os enfermeiros realizam assistência aos 

indivíduos incapazes com limitações para o autocuidado, se tornam multiplicadores do 

autocuidado, ou seja, se tornam a pessoa que toma a ação, que age para promover o cuidado 

(FOSTER; BENNETT, 2000).  

Ainda de acordo com Orem, a enfermagem diante das necessidades de autocuidado pode 

lançar mão de cinco métodos de ajuda descritos a seguir (OREM, 1991): 

1 – Agir ou fazer para a outra pessoa;  

2 – Guiar e orientar;  

3 – Proporcionar apoio físico e psicológico;  

4 – Proporcionar e manter um ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal;  
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Figura 6: Construção do Autor baseado nos Métodos de Autocuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OREM, 1991) 

 

Cabe mencionar que, no que se refere a assistência de enfermagem, pode-se incluir ou 

não os cinco métodos supracitados assim, como ressalta-se que não há uma ordem para 

utilização dos métodos em questão. Orem também descreve que as atividades nas quais as 

enfermeiras se envolvem definem as áreas de atividades para a prática de enfermagem. De 

acordo com a teoria do déficit de autocuidado, são identificadas cinco áreas de atividades 

(OREM, 1991): 
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1 – Desenvolver e manter um relacionamento enfermeiro-paciente com o indivíduo, família ou 

comunidade até que o paciente possa ser liberado da enfermagem;  

2 – Determinar se e como os pacientes podem ser ajudados através da enfermagem; 

3 – Responder às solicitações, desejos e necessidades do paciente em relação ao contato e à 

assistência de enfermagem;  

4 – Prescrever, proporcionar e regular ajuda direta aos pacientes;  

5 – Coordenar e integrar a enfermagem na vida diária do paciente, outro atendimento de saúde 

necessário ou que esteja recebendo e os serviços sociais e educacionais necessários ou sendo 

recebidos. 

Nesse sentido, ressalta-se que ao se utilizar a teoria para realizar cuidado junto aos 

pacientes estomizados a enfermagem tem a possibilidade de utilizar todos os métodos de ajuda, 

uma vez que promova cuidado integral a esse indivíduo. Sendo assim, quando admitido em 

uma unidade de internação para a confecção do estoma, o enfermeiro precisa orientar esse 

sujeito sobre o procedimento que será realizado, as possíveis complicações assim como seus 

benefícios, além de apresentar e orientar sobre a utilização dos dispositivos coletores, 

minimizando assim, os medos e anseios do paciente estomizado que será inserido em uma nova 

realidade de vida (SILVA, 2014). 

O estudo ainda refere que, no período pós-operatório imediato, ou seja, aquele que segue 

imediatamente à cirurgia, o paciente já estomizado estará mais dependente dos cuidados da 

equipe de enfermagem uma vez que ainda encontra-se sob efeito de sedativos e anestésicos. 

Neste momento o enfermeiro proporciona apoio físico, realizando mudanças de decúbito e 

desenvolvendo ações que não podem ser realizadas pelo sujeito a fim promover maior conforto 

(SILVA, 2014). 

Segundo Silva (2014) cabe ressaltar que é de grande relevância que o enfermeiro 

proporcione apoio psicológico para subsidiar o processo de adaptação do paciente frente as 

necessidades advindas da confecção da ostomia. Muitas vezes, ao olhar pela primeira vez o 

estoma intestinal os sujeitos tendem a chorar e verbalizar emoções negativas, sendo necessário 

neste momento que o enfermeiro os ajude a refletir sobre os benefícios do estoma, assim como 

fazê-los entender que as transformações ocorridas em suas vidas podem ser superadas através 

do conhecimento. 

  E, diante disso, vale destacar que o enfermeiro deve utilizar métodos que promovam a 

educação em saúde, assim como uma linguagem adequada para contribuir neste processo e, por 
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sua vez, preparar o paciente para a alta hospitalar. Destaca-se ainda que o enfermeiro orienta 

aos pacientes em relação a realização do autocuidado, mantendo sua integridade física e 

promovendo conforto.  

Corroborando ao exposto, cabe salientar a relevância da participação da família na 

inserção do contexto o cuidado e no processo de educação em saúde do paciente, tendo em vista 

que este apoio contribui de forma positiva para que o paciente absorva, de forma mais segura, 

as orientação advindas do enfermeiro no que tange ao autocuidado no âmbito residencial. 

 

3.3. Teoria de Sistemas de Enfermagem 

 

A Teoria dos Sistemas de Enfermagem foi elaborada por Orem como o delineamento 

de sistemas de enfermagem existentes como intervenções concretas, diferentes, produzidas 

deliberadamente por enfermeiros e pacientes em circunstâncias de cuidado, após a identificação 

dos déficits, podendo ser direcionadas a uma unidade de cuidado dependente, a grupos cujos 

membros apresentam limitações semelhantes para se engajarem no autocuidado, a famílias e 

outras unidades multipessoais. Consolida a estrutura e o conteúdo da prática de enfermagem, 

articulando as singularidades da enfermagem, enquanto agente de enfermagem, com as do 

paciente, enquanto aquele que desencadeia as demandas terapêuticas de autocuidado e agente 

de autocuidado (OREM, 1991). 

A pratica da enfermagem, segundo Orem, tem grande a aproximação com à prática de 

autocuidado, tendo em vista que, refletem as características e a capacidade de tipos específicos 

de determinadas ações. Porém, se diferem quando se estabelece que a prática de enfermagem é 

realizada para o bem-estar dos outros, e a ação de autocuidado é desenvolvida e executada em 

benefício próprio bem-estar (FOSTER; BENNETT, 2000).  

Para a realização das ações de enfermagem os enfermeiros desenvolvem o sistema de 

enfermagem, que “é algo que se constrói por meio do desenvolvimento das atividades de 

enfermagem e das relações das atividades entre a enfermeira e o paciente” (SILVA et al., 2009, 

p.700). 

Foster e Bennett (2000), p. 87 corroboram que “o sistema de enfermagem é baseado nas 

necessidades de autocuidado e na competência do paciente para desempenhar as atividades de 

autocuidado, isto é, se existir um déficit entre o que o indivíduo pode fazer e o que precisa ser 

feito para manter o funcionamento ideal (exigência de autocuidado), a enfermagem é exigida”.  
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A despeito do apresentado em questão, ratifica-se que a teoria dos sistemas articula as 

propriedades da enfermagem com as necessidades de autocuidado emergidos pelo paciente de 

acordo com suas competências para o desempenho das ações de autocuidado (PETRONILHO, 

2012). 

Para a sua aplicação na prática assistencial Orem elaborou alguns métodos que os 

enfermeiros podem utilizar em relação às necessidades dos indivíduos, ou seja, no déficit de 

autocuidado como agir ou fazer por outro, orientar e guiar, fornecer apoio psicológico ou físico, 

proporcionar e manter um ambiente pessoal, ensinar o outro. Desse modo, são descritos três 

sistemas de Enfermagem para preencher os requisitos do autocuidado do indivíduo, que são: 

 

Figura 7: Construção do Autor baseado nos Sistemas de Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OREM, 1991) 
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atividades de autocuidado. O enfermeiro ao empregar estes sistemas necessita reconhecer os 

elementos de poder que o indivíduo, comunidade ou grupo possuem. Tais elementos de poder 

são compostos pela capacidade de manutenção da atenção; argumento; tomada de decisão; 

aquisição de conhecimento e fazer operativo; ordenamento de ações de autocuidado de 

ampliação para alcance de objetivos; para realização e integração de atividades de autocuidado 

no cotidiano; para utilização de habilidades nas tarefas diárias e grau de motivação 

(MENEGUESSI et. al. ,2013).  

De acordo com Silva et. al (2014) na assistência de enfermagem ao paciente submetido 

a ostomia intestinal, a equipe de enfermagem poderá utilizar-se de todos os sistemas sem uma 

ordem específica a ser seguida. No período pré-operatório mediato e imediato, o enfermeiro 

poderá utilizar o sistema apoio-educação para garantir que o paciente obtenha os 

esclarecimentos necessários sobre o que é e qual a finalidade de uma colostomia. É importante 

salientar que, nesse momento, o paciente receba todas as orientações necessárias sobre o ato 

cirúrgico, incluindo alimentação e possível preparo intestinal.  

Ressalta-se ainda que, nesta fase, o processo de educação em saúde é de grande 

relevância tendo em vista que, o esclarecimento de dúvidas, poderá diminuir os medos e anseios 

advindos da patologia e do procedimento cirúrgico. Com base nisso, cabe mencionar a 

relevância da presença do enfermeiro como norteador do autocuidado. 

Nesse momento, o paciente está apto a realizar o autocuidado, porém, necessita de 

orientações que diminuam a ansiedade e que facilitem o período pós-operatório. No período 

pós-operatório imediato, o enfermeiro implementa o sistema totalmente compensatório, onde o 

paciente ainda sob efeito anestésico e sedativo fica incapaz de realizar o autocuidado (SILVA, 

SHIMIZU, 2006). 

Por sua vez, no pós-operatório mediato, período entre o pós-operatório imediato e a alta 

hospitalar, o sistema parcialmente compensatório pode ser observado, pois já livre do efeito 

anestésico e sedativo o paciente consegue, por exemplo, escovar os dentes sozinho, porém, 

ainda não consegue deambular possuindo drenos sem auxílio da equipe de enfermagem 

(SILVA, 2014). 

Vale salientar, que nesta fase é relevante que o enfermeiro observe as reações do 

paciente frente à presença da ostomia intestinal. De acordo com a forma que o paciente se 

apresente psicologicamente, o enfermeiro deverá delongar o início das orientações com relação 

ao manuseio e manutenção dos dispositivos coletores. Nesta situação, as orientações poderão 
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ser iniciadas com os familiares e cuidadores que, possivelmente, implementaram os cuidados 

iniciais (SILVA, 2014). 

No momento da alta desse paciente o sistema apoio-educação pode ser retomado, pois 

nesse período são reforçadas, junto ao paciente, as informações sobre o cuidado com a ostomia 

e utilização de dispositivos coletores, afim de que no âmbito domiciliar consiga realizar suas 

tarefas da maneira mais autônoma possível. Segundo Orem, a prática da Enfermagem deve 

seguir algumas regras que facilitam o seu desenvolvimento. O cuidado deve ser implementado 

em três momentos (SAMPAIO et al., 2008).  

Nesse sentido, o primeiro momento vislumbra-se o contato inicial com o paciente. 

Através da interação com o estomizado, o enfermeiro tem a oportunidade de identificar as 

necessidades de autocuidado referidas pelo sujeito estomizado, sejam por fatores biológicos ou 

psicossocial. Vale ressaltar que neste primeiro contato também deve ser inseridos os familiares 

e cuidadores direto, a fim de assimilar as relações familiares nas quais o paciente está inserido 

(SILVA, 2014). 

O que se esboçou evidencia que a teoria do autocuidado esclarece que o autocuidado é 

a capacidade que o indivíduo possui de desenvolver atividades para promoção do próprio 

cuidado, podendo ser afetado por inúmeros condicionantes básicos como o sexo, estado de 

saúde e padrão de vida. Na teoria do déficit de autocuidado, delineia-se a necessidade do 

cuidado da enfermagem, necessitando esta assistir quando as pessoas apresentam dificuldades 

ou não são capazes de realizá-lo, sobretudo nas limitações inerentes às condições do processo 

saúde-doença. 

 Após a definição de autocuidado e da explanação sobre quando a enfermagem é 

necessária, Orem determina, a partir da teoria dos sistemas de enfermagem, como direcionar a 

assistência para preencher os requisitos de autocuidado do paciente por meio de três sistemas: 

totalmente compensatório, parcialmente compensatório e o de apoio-educação. No sistema de 

apoio-educação, a pessoa realiza seu autocuidado com orientações e estímulo do enfermeiro, 

visando à aquisição de novas habilidades. 
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4. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório,  tendo como fonte de 

informação a pesquisa de campo sobre o autocuidado realizado pelo pacientes estomizados em 

um município da Região Metropolitana II e ainda, captar diferentes experiências relacionadas 

ao tema proposto. Considerando que alguns dos dados encontrados poderiam ser vistos de 

forma subjetiva e assim, a abordagem qualitativa se adequou melhor a proposta do estudo. 

Em relação ao método qualitativo, Gil (2008) corrobora que, pôde-se discorrer que é o 

processo aplicado ao estudo da biografia, das representações e classificações que os seres 

humanos fazem a respeito de como vivem, edificam seus componentes e a si mesmos, sentem 

e pensam. 

A abordagem qualitativa na saúde faz emergir questões semelhantes às do âmbito das 

ciências sociais, pois a saúde não se caracteriza como um campo separado das outras instâncias 

da realidade social, porém a especificidade da saúde dentro de uma abordagem qualitativa 

ocorre pelas inflexões socioeconômicas, políticas e ideológicas relacionadas ao saber teórico e 

prático sobre saúde e doença (MINAYO, 2004). 

Desta forma, o profissional da saúde tem na pesquisa qualitativa a oportunidade de 

suprir sua necessidade de conhecer como os sujeitos enfrentam seus problemas, para os quais 

não contam com a solução dentro do modelo biomédico (DAZIO, 2008).  

Cabe ressaltar que a pesquisa descritiva tem objetivo principal deexposição das 

características de determinada nação e população, fenômenos ou o estabelecimento de ligações 

entre resultados que podem ser adquiridos através de técnicas padronizadas de coleta de dados 

por meio de observação da população referida ou questionário deste público (GIL, 2008). 

Já as pesquisas exploratórias são, Gil (2008, p.27), aquelas que “têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Elas são 

desenvolvidas com temas ainda pouco explorados, objetivando uma visão mais geral sobre o 

tema, constituindo a primeira etapa de uma investigação mais ampla. 

Para Minayo (2004), uma pesquisa exploratória deve seguir os seguintes passos: escolha 

do tópico de investigação; delimitação do problema, definição do objeto e objetivo, construção 

do marco teórico conceitual, dos instrumentos de coleta de dados e da exploração do campo.  
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Trata-se ainda de uma pesquisa de campo, cujo objeto de estudo definiu-se como o 

autocuidado do paciente estomizado intestinal a luz de Dorothea Orem. Segundo Leopardi et.  

al. (2001) são definidas como pesquisa de campo aquelas desenvolvidas cenários culturais onde 

se pratica o convívio social. O pesquisador ao realizar um estudo de campo, procura avaliar 

profundamente as práticas, comportamentos, crenças e atitudes das pessoas ou grupos, 

enquanto estão em ação na vida real. 

 

4.2 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

  Atendendo aos princípios éticos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

nº.466/12 (BRASIL, 2012), que assegura os direitos e deveres da comunidade científica e dos 

sujeitos da pesquisa, respeitando-se os princípios de justiça, equidade e segurança, este projeto 

foi encaminhado ao Conselho de Ética em Pesquisa (CEP)  do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense, situado na Avenida Marquês do Paraná, 303 - 

Centro, Niterói - RJ, Cep: 24033-900, telefones (21) 2629-9189 e e-mail: ética@vm.uff.br. O 

parecer com a aprovação do estudo foi liberado em 04/09/18 sob o número 2.872.449 (ANEXO 

A). 

Em observância à legislação em pesquisa envolvendo seres humanos, os participantes 

da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) após 

serem informados sobre os objetivos da pesquisa, a participação voluntária, o direito ao 

anonimato e o sigilo dos dados informados, além do direito de abandonar a pesquisa em 

qualquer etapa se assim desejarem. 

Foram previstos procedimentos que assegurassem a confidencialidade e privacidade, a 

proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas, incluindo em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico 

financeiro. Para preservar a identidade dos sujeitos foram utilizado as inicias PE (Paciente 

Estomizado), seguido por uma ordem de números ordinais. 

Durante as entrevistas e análise de dados foram respeitados os valores culturais, sociais, 

morais, religiosos e éticos, assim como os hábitos e costumes dos sujeitos da pesquisa. 
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4.3 Campo de Pesquisa 

 

O campo de pesquisa foi o  Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada no 

Hospital Orêncio de Freitas no município de Niterói (Figuras 3 e 4), estado Rio de Janeiro, que 

atende, aproximadamente, 170 pacientes  estomizados cadastrados e ativos no programa, dentre 

tais pacientes que há colostomia, ileostomia e urostomia, sendo 119 pacientes com estomias 

intestinais, ou seja, colostomizados e ileostomizados e contavam com o atendimento de uma 

equipe multiprofissional, composta por uma enfermeira estomaterapeuta, duas assistentes 

sociais e uma auxiliar administrativa. Este campo oferece atendimento ambulatorial de segunda 

à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas, sendo atendidos, aproximadamente, quatro pacientes 

por dia de acordo com o agendamento e três vezes por semana e manteve seu atendimento assim 

até janeiro de 2018. 

Atualmente, a equipe conta apenas a enfermeira estomaterapeuta e uma assistente 

aocial, que atendem de segunda-feira à quinta-feira, das 08:00 às 17:00. A Assistente Social 

atende as segundas e quartas, na incumbência das distribuições dos equipamentos e as 

atribuições oriundas de seu conselho profissional, frente as necessidades advindas do paciente 

estomizados. Já a enfermeira estomaterapeuta, nas terças e quintas, realiza a assistência ao 

pacientes com dificuldade de aderência aos dispositivos coletores, avaliação de pacientes 

recém-estomizados cadastrados e ainda, contribuir para o autocuidado do paciente estomizados 

entre outras necessidades evidenciadas no cotidiano. 

O espaço ambulatorial atende pacientes com estomias que receberam alta hospitalar 

após orientação prévia sobre cuidados com o estoma. Os pacientes são orientados a fazerem a 

retirada dos equipamentos coletores toda segunda-feira, porém também são atendidos em outros 

dias caso haja demanda.  

Vale informar que durante as consultas, além de serem avaliados quanto à evolução do 

tratamento, recebem as orientações necessárias e, posteriormente, são encaminhados para o 

setor responsável pela entrega dos equipamentos coletores, material necessário para a realização 

de curativos e troca de equipamentos coletores, visto que essa distribuição é gratuita e garantida 

por lei. 

Cabe mencionar que a instituição oferece toda a estrutura física, funcional, tecnológica 

de recursos humanos, modelos de gestão e assistência necessários para execução do projeto. 
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Figura 8: Campo de Pesquisa. 

 

 

Fonte: (http//www.midiainformal.com.br). 

 

Figura 9: Mapa de Localização do Hospital Ôrencio Freitas 

 

Fonte: (http//www.guimais.com.br). 
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4.4 Participantes da Pesquisa 

 

Foram incluídos no estudo 32 pacientes, de acordo com as demandas de atendimentos 

agendados e demanda livre de atendimento ao Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa 

Estomizada. 

Cabe mencionar que os critérios de inclusão dos participantes foram: ter acima dezoito 

anos, estar cadastrado como paciente do Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada, ter 

estomia intestinal, estar em acompanhamento ambulatorial, ter recebido orientação prévia para 

o manuseio do estoma. 

Como critérios de exclusão: pacientes que não estejam em condições mentais 

preservadas, que não compareceram ao Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada 

durante o período de coleta de dados, mesmo sendo pacientes e que não tiveram disponibilidade 

para participar do estudo após abordagem. 

 

4.5 Coleta dos Dados 

 

A abordagem aos participantes da pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2018, no 

dia da consulta dos mesmos com a enfermeira estomaterapeuta no ambulatório ou no momento 

que compareceram para retirada dos equipamentos coletores. O convite aos participantes para 

pesquisa aconteceu após o término de sua consulta ou atendimento, quando eles eram 

esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido, a garantia do anonimato e o não prejuízo da continuidade do tratamento em caso 

de não concordância em participação na pesquisa. 

Logo após a autorização dos participantes, todas as páginas do TCLE (APÊNDICE B) 

eram assinadas e rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa em duas vias, para 

que tanto os entrevistados quanto o pesquisador ficasse com uma via. 

 Para coleta dos dados foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada que, de 

acordo com Neto (2003, p.57), “é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através 

desta técnica, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais”. Leopardi 

(2006) corroborra que, a entrevista na investigação qualitativa é um recurso importante e pode 

ser construída de diferentes maneiras, porém sempre vista como um encontro social.  

A aplicação da entrevista foi realizada de forma individual, em uma sala reservada, com 

ar condicionado e porta fechada, objetivando garantir o mínimo de interferências, pois, de 
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acordo com Silva et. al.(2014) a entrevista deve ser caracterizada por um ambiente afável, de 

modo que a pessoa responda as arguições sem nenhum constrangimento.  

Após todos os esclarecimentos necessários, foi solicitado a cada participante que falasse 

sobre a realização do autocuidado e quais as limitações encontradas para realização do mesmo. 

A entrevista contou com algumas questões investigativas tais como: “Como o senhor (a) realiza 

os cuidados com sua estomia?; O senhor (a) encontra alguma dificuldade para realizar o 

autocuidado?; Qual a importância das orientações dada pelo enfermeiro para sua realização 

do autocuidado?”. A fala permaneceu sempre com o entrevistado, porém, sempre guiando para 

o tema da pesquisa e foi encerrada quando os participantes referiram não ter mais nada a falar 

sobre a temática em questão.  

As entrevistas foram gravadas e, na medida do possível, transcritas o mais breve pelo 

próprio pesquisador, com o objetivo de não eliminar nenhuma informação que resultasse na 

perda do sentido na fala do entrevistado, para tornar o conteúdo familiar, facilitando a percepção 

dos conteúdos dos depoimentos. O gravador, de um telefone portátil, foi utilizado como recurso 

para registro das entrevistas de forma integral.  

Alguns dos participantes mostravam-se tensos, no início da entrevista, com a utilização 

do celular no gravador e, com isso, pareciam ansiosos em fornecer respostas corretas. Nesse 

momento, eram esclarecidos que não havia fala certa ou errada, mas que o pesquisador estava 

disponível para ouvir suas respostas da forma que ele, o participante, quisesse expor.   

Cabe mencionar que, as entrevistas tiveram duração média de quinze a trinta minutos, 

sendo que uma entrevista foi interrompida por cinco minutos, pois o participante precisou sair 

da sala para atender ligação telefônica e depois retornou. Retornamos a entrevista e, por sua 

vez, foi notório que o participante passou a responder as arguições de forma mais acelerada, 

alegando que precisava retornar para casa. 

Vale ressaltar também que, no período da realização da coleta de dados, o estoque de 

equipamentos coletores intestinais findaram, resultando em grande insatisfação de alguns dos 

participantes, porém, dois utilizaram o momento da entrevistas para expressar suas inquietações 

referente as faltas de insumos. O pesquisador interrompeu a gravação, deu voz ao participante 

e, quando possível, retomou a entrevista e a gravação, visando assim o alcance dos objetivos 

propostos pelo estudo, sem deixar de atender à necessidade do participantes de externa suas 

insatisfações frente ao supracitado.  
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4.6 Tratamento dos Dados Coletados 

 

Após transcrição do conteúdo da entrevista, pelo próprio pesquisador e identificação 

dos participantes com a sigla PE (Paciente Estomizado), as mesmas foram impressas para 

facilitar a leitura, organização e análise das informações. Assim, foi realizada inicialmente uma 

leitura flutuante visando o contato com o material elaborado e a confecção de uma primeira 

impressão, que proporcionou uma familiaridade com os dados. 

Nesse sentido, após o primeiro contato com todas as entrevistas, prosseguiu com uma 

leitura mais minuciosa de cada entrevista com a finalidade de identificar os temas emergentes 

em cada uma delas. Este procedimento repetiu-se por diversas vezes até a certeza pelo 

pesquisador da identificação dos temas emergentes dos depoimentos. Diante de tal fato, Polit, 

Beck e Hungler (2004) referem que os pesquisadores que utilizam a abordagem qualitativa, 

devem ler muitas vezes seus dados narrativos em busca do significado e do entendimento mais 

profundo. 

 Após a identificação dos temas emergentes de cada entrevista, foram identificados os 

temas similares que apareceram com maior frequência nos discursos dos participantes. Nessa 

etapa, os temas foram destacados por meio de recortes de frases dos discursos, identificados, 

tendo que Bardin (2010) define essa ação, como uma transformação dos dados brutos do texto 

em dados codificados.  

Assim, segundo Bardin (2010, p.220), a análise temática “é transversal, isto é, recorta o 

conjunto das entrevistas através de uma grelha de categoria projetada sobre o conteúdo. Não se 

tem em conta a dinâmica e a organização, mas a frequência dos temas extraídos dos conjuntos 

dos discursos, considerados dados segmentáveis e comparáveis.”  

Ainda sobre a análise de conteúdo temática, que Bardin (2010) ressalta que, possibilita 

descobrir os núcleos de sentido que compõe a comunicação e cuja frequência pode significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido, o que permitiu a reprodução e validação de 

inferências sobre os dados, utilizando procedimentos especializados e específicos, com temas 

codificados e categorizados. 

Nesse método, a frequência da repetição de palavras ou frases significativas, nos 

diferentes discursos, pode caracterizar o objeto de pesquisa e análise. Esta é dividida em três 

etapas, a saber: análise, em que foram identificados os núcleos dos discursos exploração do 

material, na qual os discursos foram categorizados, e inferência e compreensão, momento em 
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que foi realizada uma nova leitura dos discursos já categorizados, buscando-se a essência da 

fala do participantes. 

Referente a análise da variáveis, utilizadas para construção da Caracterização 

Socioeconômica e Cultural dos Participantes da pesquisa, pode se afirmar que foram essenciais 

para a compreensão de especificidades relevantes dos participantes relacionadas ao objeto, 

contribuindo, assim, para compreensão do fenômeno pesquisado. Esses dados foram 

organizados em tabelas, analisados por meio de estatística simples e discutidos à luz do 

referencial bibliográfico que, evidenciasse cada variável abordada. 

A leitura atenta dos relatos dos participantes sobre como é o cotidiano com o uso da 

estomias intestinais, resultou em 12 temas descritos a seguir: adaptação, perda da autonomia, 

ingesta hídrica, alimentação, autocuidado, autoimagem, percepção do estoma, as limitações, a 

conformação, os sentimentos, as expectativas, mudanças fisiológicas e estigma da doença.   

O corpus do estudo foi composto por 32 entrevistas, originando 609 unidades de registro 

agrupadas em 3 categorias, sendo essas o resultado  final da codificação e categorização do 

material discursivo analisado. Após a transcrição das entrevistas, identificaram-se as frases 

relevantes para o alcance dos objetivos, utilizando cores; essas frases relevantes e suas 

respectivas cores foram organizadas da seguinte forma: 1) a alteração corporal frente à 

estomização e as adaptações (verde); 2) o ser estomizado no cotidiano e vida social (amarelo); 

3) as estratégias educativas e o processo de adaptação (azul).  

A identificação desses temas comuns orientou a elaboração das categorias de análise, as 

quais não foram pré-estabelecidas, mas emergiram dos discursos dos sujeitos. A partir dessa 

codificação, as frases foram reunidas formando as seguintes categorias: 1) Mutilação e 

Reconstrução e o Sistema Totalmente Compensatório; 2) A Condição de Estomizado e o 

Sistema Parcialmente Compensatório; 3) O Sistema de Apoio-Educação e a Adaptação à 

Condição de Estomizado. A utilização deste método de análise objetivou a compreensão da 

vivencia dos participantes do estudo e suas relações, por meio do aprofundamento em seus 

contextos social, econômico, cultural, enfatizando a diferença, o contraste e a ruptura do 

sentido, os quais influenciavam na realização do autocuidado e na aquisição do conhecimento 

ofertado no processo educativo, implementado pelo enfermeiros, visando à inclusão social e a 

autonomia das pessoas com estomia intestinal. 

Observa-se, no Quadro 1, a organização categórica  final resultante da análise dos dados, 

bem como a visualização da proporção numérica das unidades de registro encontradas em cada 
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categoria do presente estudo, de acordo com a tendência das respostas seguidas pelos 

participantes da pesquisa. 

 

Quadro 4 - Organização Categórica  Final 

 

Categorias Unidade de Registro 

1. Mutilação e Reconstrução e o 

Sistema Totalmente 

Compensatório 

193 

2. A Condição de Estomizado e o 

Sistema Parcialmente 

Compensatório 

288 

3. O Sistema de Apoio-Educação e a 

Adaptação à Condição de 

Estomizado 

128 

Total 609 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS  

 

Nesta etapa do estudo, foram analisados os dados e discutidos os resultados obtidos na 

pesquisa de campo, através da coleta de dados, tendo como escopo trazer respostas às questões 

que nortearam essa construção. Para tanto, buscou-se utilizar de forma sistemática a aplicação 

da técnica de análise de conteúdo alicerçada nas bases conceituais legitimadas na obra de Bardin 

(2010), utilizando o referencial teórico e as indicações trazidas pela pesquisa de campo.  

Neste estudo também foram abordado as variáveis, sendo a primeira: Caracterização das 

Socioeconômicas e Culturais dos Participantes, no que se refere ao Gênero; Faixa Etária; Raça; 

Nível de Escolaridade; Renda Familiar; Tipo de Moradia; Número de Pessoas na Residência; 

Tabagismo; Etilismo; Número de Refeições Diárias; Outros Alimentos; Ingestão Hídrica de 

Água; Ingestão Hídrica de outros Líquidos; Frequência de Lazer Mensal; Horas de Sono Diária; 

Religião. A segunda variável: Características Clinicas dos Participantes, referente as Causas da 

Estomia; Tipos de Estomias Intestinais e Tempo de Estomia Intestinal. 

Cabe ressaltar que os participantes foram identificados pela sigla "PE" de Paciente 

Estomizado e números, seguindo a ordem de realização das entrevistas. 

 

5.1 Caracterização das Socioeconômicas e Culturais dos Participantes  

 

A amostra deste estudo foi composta por 32 participantes, de ambos os sexos e idade 

mínima de 18 anos e máxima de 91 anos. 

 

Tabela 1 - Classificação dos participantes do estudo em relação ao gênero 

 

Gênero Quantidade Percentual 

Feminino 13 40% 

Masculino 19  60% 

Total 32 100% 
 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Cabe mencionar que as mulheres conseguem se adaptar ao processo de reabilitação em 

curto espaço tempo quando comparados aos pacientes do sexo masculino, mesmo quando 

apresentam maior fragilidade emocional no período pré-operatório. Nesse sentido, os homens 
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apresentam necessidade de um tempo maior para se adaptarem às atividades do novo cotidiano, 

advindo da construção da colostomia e ileostomia. Ressalta-se ainda que, essa dificuldade de 

aderência a nova rotina de vida poderá impactar na adoção ao autocuidado (FERNANDES; 

MIGUIR; DONOSO, 2010). 

No que se refere aos gêneros dos participantes, Moraes et al. (2016) ressaltam que, deve-

se considerar que o homem busca menos os serviços de saúde para prevenção de agravos. Dados 

do Ministério da Saúde (MS) revelam que os homens apenas procuram o Sistema Único de 

Saúde (SUS) por meio da atenção especializada, tendo, como consequência, o agravo da 

morbidade pelo retardamento na atenção e maior custo para o SUS. O modelo de uma 

masculinidade ainda idealizada consiste numa ideia de invulnerabilidade e, portanto, de 

comportamento de risco. Associado a isso, encontram-se suas dificuldades de verbalizar as 

próprias necessidades de saúde, pois falar de seus problemas de saúde pode significar uma 

possível demonstração de fraqueza, de feminilização perante os outros (MORAES et al. 2016). 

 

Tabela 2 - Classificação etária dos participantes do estudo 

 

Idade Quantidade Percentual  

De 18 a 30 anos 03 10% 

Entre 31 e 60 anos 11  35% 

Entre 61 e 91anos 18  55% 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Partindo da premissa que o grupo predominante é composto por idoso, vale embasar as 

necessidades de cuidado com o público em questão que, merecem atenção especial ofertado 

pelo enfermeiro e equipe de enfermagem, buscando incentivar a realização do autocuidado, 

respeitando suas limitações e ainda, subsidiar as ações de autocuidado que não conseguirem 

realizar (SEVERO; GORINI, 2009). 

Estudos apontam que a faixa etária mais acometida para a realização de procedimentos 

cirúrgicos que geram estomias intestinais é a de 58 a 78 anos, pois constitui fator de risco para 

o aparecimento de neoplasias e outras doenças crônicas que resultam em confecção de estomias 

(NASCIMENTO et al. 2018). 
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Tabela 3 - Classificação dos participantes do estudo por faixa etária e gênero 

 

Idade Quantidade Masculino Feminino 

De 16 a 30 anos 03  03  0 

Entre 31 e 60 anos 11  05  06  

Entre 61 e 91anos 18  12  06  

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Moraes et al. (2016) corroboram que o avançar da idade é um dos fatores que mais se 

destaca no processo de oncogênese em decorrência da maior exposição a fatores de risco ao 

longo dos anos; consequentemente, o número de estomias cresce nessa população. A população 

de idosos estomizados revela implicações para o cuidado. Sabe-se que eles podem sofrer mais 

impactos psicológicos e físicos como resultado de estar estomizado. O enfermeiro deve 

entender as mudanças relacionadas ao envelhecimento e como elas podem afetar o autocuidado 

dos pacientes estomizadas. Deve ser considerado, ainda, que os homens parecem ter mais 

dificuldade com ajustamento emocional após a cirurgia, quando comparados com as mulheres 

mais idosas com estomias. 

 

Tabela 4 - Classificação dos participantes do estudo por raça e gênero 

 

Raça Quantidade Percentual Masculino Feminino 

Branco 06  18% 05  01  

Pardo 20  64% 11 09  

Negro 06  18% 04  02  

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Nota-se que o número de pacientes que se declaram Pardos é superior aos 

autodeclarados Branco e Negros. 

Frente a isso, Sena et al. (2014) referem que no Brasil, 80% dos estudos relata uma 

prevalência semelhante de câncer entre pardos, negros e brancos, como resultado da mistura de 

alta raça da população.  
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Tabela 5 - Classificação dos participantes do estudo por nível de escolaridade  

 

Nível de 

Escolaridade 

Quantidade Percentual Masculino Feminino 

Analfabetos  05  16% 0  05  

Ensino Fundamental 

Completo 

07 22% 06  01  

Ensino Fundamental 

Incompleto 

10  32% 06  04 

Ensino Médio 

Completo 

04 12% 02  02  

Ensino Médio 

Incompleto 

05 16% 01  04  

Ensino Superior 01 3% 01  0  
 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Segundo dados explicitados na tabela 5, 16% das participantes que, autodeclaram-se 

analfabetas, são do sexo feminino, sendo uma que se autodeclara der cor negra e 04 de cor 

parda, com faixa etária entre 52 à 74 anos, enquanto entre 32 participantes, apenas 01 possui 

nível superior, cursos de pós-graduações lato sensu e stricto sensu, tem idade de 58 anos e, no 

que se refere a raça, se autodeclara de cor branca. 

Para Luz et al. (2009) esse dado pode significar o nível de formação dos pacientes 

atendidos no sistema de saúde e reflete diretamente na condição financeira dos mesmos, pois 

o conhecimento da escolaridade dos estomizados pelo enfermeiro permite que a adequação ao 

nível de entendimento do paciente. Entretanto, na perspectiva do autocuidado, esse dado é 

ainda mais relevante, pois a orientação sociocultural do indivíduo pode interferir diretamente 

na capacidade humana de engajar-se no autocuidado.  

Corroborando ao contexto Morais et al. (2016) salientam que, o grau de instrução 

encontrado é um dado pertinente e deve ser bastante considerado, devido aos necessários 

esclarecimentos sobre a doença e o tratamento, e assim, aumentar a garantia da adesão dos 

pacientes ao autocuidado. A baixa escolaridade pode refletir na forma de assimilar as 

orientações a serem transmitidas acerca dos cuidados com o estoma. 

Nascimento et al. (2011) complementam que o baixo nível de escolaridade apresentado 

pelos participantes pode refletir no déficit de conhecimento sobre as medidas preventivas do 

autocuidado e as possíveis complicações advindas da falta de cuidado relacionado às estomias, 
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o que se torna importante às ações de educação em saúde implementadas pelo enfermeiro e sua 

equipe, discutindo sobre a necessidade de hábitos saudáveis de vida. 

Nesse contexto, Menezes et al. (2013) também ressaltam que o grau de instrução é 

considerado fator preocupante devido aos esclarecimentos sobre a doença e o tratamento, 

relacionando-se à adesão dos pacientes ao autocuidado. A baixa escolaridade pode refletir na 

forma de assimilar as orientações transmitidas acerca dos cuidados com o estoma. 

O acesso às informações e aos serviços de saúde, assim como a outros recursos da 

comunidade, está diretamente relacionado ao nível socioeconômico e cultural. A baixa 

escolaridade apresentada neste estudo pode representar um obstáculo para o entendimento sobre 

a condição de saúde dessa clientela, bem como das ações de autocuidado, uma vez que a maioria 

dos indivíduos enquadra-se na categoria de ensino fundamental (SENA et al. 2014). 

 

Tabela 6 - Classificação dos participantes do estudo por renda familiar 

 

Renda Familiar Quantidade Percentual Masculino Feminino 

1 à 2 salários 

mínimos  

26  80% 15  11  

3 à 4 salários 

mínimos 

03  10% 02  01  

Acima de 5 salários 

mínimos 

03  10% 03  0 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Mesmo se tratando de dados oriundos a renda familiar, visualiza-se que as pacientes do 

sexo feminino tem situações financeiras inferiores aos pacientes do sexo masculino e ainda, sua 

participação na aquisição de rendas maiores, para este estudo, é bem inferior, tendo em vista 

que dos três pacientes que referem renda entre 3 e 4 salários mínimos, apenas uma é do sexo 

feminino e acima de 5 salários mínimos, ocorre predominância do sexo masculino, com 

pacientes que se autodeclaram brancos, sendo um nível superior completo e dois com ensino 

médio completo. 

 Valadão (2010) contribui dizendo que o baixo nível socioeconômico dos pacientes 

estomizados pode dificultar a procura por avaliação profissional com o surgimento dos 

primeiros sintomas da doença que gerou o estoma e a aceitação da realização de exames na 

ausência dos mesmos. Por sua vez, Carvalho (2008) define que para esses segmentos da 

população, o impacto da doença é ainda mais grave, porque esses usuários e seus familiares já 
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se encontram numa situação de vulnerabilidade social, enfrentando dificuldades de acesso a 

bens e serviços para satisfação de suas necessidades básicas.  

Segundo Mota, Silva, Gomes (2016), as doenças crônicas não transmissíveis em 

conjunto representam a primeira causa de morbidade e mortalidade no país, sendo que, a 

maioria dessas doenças provoca incapacidade para o trabalho, com repercussões na 

independência e autonomia da pessoa que muitas vezes passa a depender do auxílio de outras 

pessoas para manutenção de suas necessidades de sobrevivência. Assim, as doenças crônicas 

determinam um aumento de gastos pela previdência e elevado custo social provocado pela 

mortalidade e incapacidade e pessoas produtivas. 

Dos 32 entrevistados, 22 possuem escolaridade inferior ao ensino médio completo, o 

reflete em uma baixa escolaridade entre 70,4% dos participantes, refletindo ainda em 

ocupações laborativas que requerem pouca qualificação e, por sua vez, recebem remunerações 

entre 1 à 2 salários mínimos. 

Ferreira et al. (2010) corroboram que, o afastamento do trabalho não traz consequências 

somente subjetivas, mas pode interferir diretamente no sustento de toda família, pois o 

trabalhador que adoece passa ter um ganho menor, proveniente do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) em forma de aposentadoria ou auxilio doença e, não tendo outra 

fonte de renda, a família sofre com a falta de dinheiro. 

Mauricio, Souza e Lisboa (2014) referem que essa baixa condição financeira dificulta 

o processo de reabilitação dos estomizados, pois um de seus desdobramentos pode ser a 

dificuldade para a aquisição de equipamentos coletores e adjuvantes, quando em falta no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, com tal faixa salarial, essas pessoas apresentam 

dificuldades para se capacitarem a fim de para obterem melhor profissão, e elevarem seus 

rendimentos. 

 

Tabela 7 - Classificação dos participantes do estudo por tipo de moradia 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Tipo de Moradia Quantidade Percentual 

Casa Própria  20  64% 

Casa Alugada 10  30% 

Casa cedida por Familiares 02  6% 
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Quanto ao local de residência, todos os pacientes do estudo residem no Estado do Rio 

de Janeiro, em área urbana. Apenas dois não são naturais dos Estados supracitados, sendo 01 

natural do Recife e 01 de Fortaleza. O paciente natural de Recife informou ter vontade de 

retornar para seu Estado de origem, porém, referiu que sua família reside em área rural, o que 

poderá interferir na continuidade do tratamento e acompanhamento. Tal preocupação envolve 

o deslocamento de suas cidade até a instituição, na Capital, representa segundo o sujeito algo 

sacrificante, tendo em vista que geralmente dependem de transporte oferecido pelas prefeituras 

ou de auxílio da família e amigos.  

 

Tabela 8 - Classificação dos sujeitos do estudo por tipo de moradia e renda familiar 

 

 

          

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

No que se referem às profissões dos participantes entrevistados, a maioria dos pacientes 

pertencem a classe popular, trabalham por conta própria, não pagam autonomia, caracterizada 

por trabalhadores que vivem em condições financeiras precárias, decorrentes da baixa 

escolaridade e por consequência, com acesso limitado aos serviços públicos, como educação e 

saúde. 

Cabe informar ainda que, os entrevistados que referiram receber algum benefício, que 

tenha relação com o fato de ser estomizado, também recebem entre 1 a 2 salários mínimos. 

Esta informação remete a concluir que a população do estudo possui um baixo poder 

aquisitivo e, consequentemente, poderá ter dificuldades em adquirir os equipamentos 

necessários para drenagem do efluente essencial para o processo reabilitatório. 

 

 

Casa Própria Quantidade Percentual 

1 à 2 salários mínimos 14  44% 

3 à 4 salários mínimos 03  10% 

Acima de 5 salários mínimos 03  10% 

Casa Alugada Quantidade Percentual 

1 à 2 salários mínimos 10  30% 

Casa cedida por Familiares Quantidade Percentual 

1 à 2 salários mínimos 2  6% 
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Tabela 9 - Classificação dos participantes do estudo por número de pessoas na residência e 

renda familiar 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

Em relação aos 04 pacientes que relataram residir sozinhos, vale mencionar que os 4 

são idosos, sendo 03 do sexo masculino e uma do sexo masculino, com renda mensal de 1 à 2 

salários mínimos e residem em casa alugada. 

Dos 11 pacientes que referem ter apenas duas pessoas na residência, 09 deles informam 

que residem com o cônjuge, 01 reside com o filho e 01 informa que, teoricamente, residia 

sozinho, porém, os filhos contrataram quatro cuidadores de idosos que, se revezam em escala 

de 24/72 horas. Corrobora-se ainda que, este paciente está entre os que tem renda familiar de 3 

à 4 salários mínimos. 

Diante dos dados expostos, visualiza-se que os pacientes que possuem mais pessoas que 

residem na mesma casa, estão entre 02 e 03 moradores na mesma residência, mesmo tendo 

renda mensal acima de 05 salários mínimos. 

Número de pessoas 

por Residência 

Quantidade Percentual Renda Familiar  

Moram sozinhas 04  12% 1 à 2 salários mínimos 

02 pessoas na casa  11  35% 07 pacientes - 1 à 2 

salários mínimos 

 

02 pacientes – 3 à 4 

salários mínimos 

 

02 pacientes – Acima de 

5 salários 

03 pessoas na casa 07  21% 05 pacientes - 1 à 2 

salários mínimos 

 

01 paciente – 3 à 4 

salários mínimos 

 

01 pacientes – Acima de 

5 salários 

De 04 à 06 pessoas 06  20% 1 à 2 salários mínimos 

 

Acima de 07 pessoas 04  12% 1 à 2 salários mínimos  
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Por outra ótica, Souza, Gomes e Barros (2009) dizem que a família pode ser vislumbrada 

como uma unidade de cuidado, de onde são extraídos os princípios e principais cuidados 

prestados ao paciente estomizado, através de apoio emocional, auxiliando na melhora da 

autoestima e autoimagem, contribuindo assim, para o processo de adaptação e reabilitação. 

A família é, primordialmente, o elemento mais próximo do estomizado, pois tem o dever 

moral de ser o primeiro apoio. Deve ser envolvida no processo terapêutico, com o 

consentimento do mesmo, já que conhece quais são os hábitos, gostos e preferências do 

paciente, fornecendo informações importantes na execução de um plano terapêutico de 

reabilitação e de reinserção (MENEZES et al. 2013). 

Embora a população tenha se destacado entre idosos, destacou-se, também no estudo, 

que 60,4% dos pacientes referiram ser casados ou ter um companheiro (a). Com essa 

companhia, há de se considerar a sexualidade vivenciada por esse grupo. A presença de 

enfermidade, tanto no parceiro como no próprio idoso, tem sido o principal fator envolvido para 

a ausência ou diminuição da sexualidade, principalmente quando a doença ocorre no homem, 

pois comumente afeta a potência masculina (MORAES et al. 2016). 

Moraes et al, (2016) corrobora que a convivência com a bolsa coletora leva ao 

aparecimento de sentimentos conflituosos, preocupações e dificuldade para lidar com essa nova 

situação. A presença de um parceiro para a pessoa com estomia contribui para manter uma 

atitude de esperança realista, além de poder partilhar preocupações e receios, a fim de ajuda 

mutuamente. 

Diante da inclusão dos demais familiares no contexto de cuidado, Ferreira et al.(2010) 

referem que ao vivenciar a experiência de um familiar doente, a família une-se em torno de um 

objetivo comum: ajudar o familiar necessitado em tudo que for possível e estiver a seu alcance. 

Portanto, é importante a atenção do enfermeiro à família, para que esta, bem orientada e segura, 

possa subsidiar o paciente nos cuidados com o estoma intestinal e na sua retomada de atividades 

do cotidiano após a alta hospitalar. 
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Gráfico 1: Consumo de Tabaco Diário 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Dos 32 participantes, 14 referiram ter tido contato com o tabaco, sendo tabagistas 

atualmente 8 participante, 06 do sexo masculino e 02 do sexo feminino, com uso contínuo de 

tabaco entre 20 e 50 anos.  Dos 8 participantes em questão, 01 refere fazer uso contínuo de 2 

maços de cigarros por dia (40 cigarros), sendo tabagista há 32 anos, 03 referem fazer uso 

contínuo de 1 maço (20 cigarros), 03 referem uso de menos de 20 cigarros por dia e 01 

participante, refere fumar de forma esporádica, apenas quando se sente ansiosa. 

No que se refere ao tabagismo, identificou-se que grande parte dos estomizados não 

eram tabagistas. Nesse sentido, Menezes et al. (2013) referiram em seu estudo que, os pacientes 

com estomias intestinais, após a construção do estoma, apresentam maior predisposição a não 

serem tabagistas, devido à preocupação e relevância em associação a sua sobrevivência a longo 

prazo. Evidenciou-se, também, o baixo índice de consumo de bebidas alcoólicas no estudo em 

questão, resultado esse similar ao estudo de Attolini et al.(2010) no qual apenas 5% dos 

pacientes com estomias intestinais informaram o consumo de bebidas alcoólicas. 
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Gráfico 2: Consumo de Álcool Semanal  

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Referente ao etilismo, dos 32 participantes, 17 referiram ter tido contato com álcool 

durante a vida. 12 referem que continuam fazendo ingestão de bebida alcoólica e, 100% dos 

citados, informam que fazem ingestão de forma social, apenas em festas, eventos e aos finais 

de semana. Quando questionados sobre o quantitativo referente a classificação de “beber 

socialmente”, 02 pacientes do sexo masculino, com idade de 33 e 45 anos referem ingerir, 

aproximadamente, 15 litros de cerveja aos fins de semanas, 07 dos pacientes, sendo 05 do sexo 

masculino e 02 feminino, referem ingestão entre 5 à 10 litros aos fim de semana, 02 pacientes, 

sendo 01 do sexo masculino e 01 feminino, referem ingestão de menos de 5 litros e 01, informa 

ingerir de 300 à 600 ml de vinho tinto ou bebida destilada. 

 

Gráfico 3: Número de Refeições Diárias 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 
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Gráfico 4: Outros Alimentos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Frente aos dados exposto, dos 32 participantes, 05 referiram fazer apenas 02 refeições 

(almoço e jantar) por dia, 19 informaram realizar 03 refeições (café da manhã; almoço ou jantar) 

diárias. 05 participantes informaram realizar 04 refeições (café da manhã; colação 1; almoço; 

jantar) e 03 realizam 05 refeições (café da manhã; colação 1; almoço; jantar e ceia). 

Quando questionados sobre os motivos de realizarem apenas duas refeições, os 

participantes em questão referiram não fazerem muitas refeições para evitar que os dispositivos 

coletores fiquem cheios e extravasem. 

Cabe ressaltar que, a alimentação deficiente pode comprometer a absorção de nutriente 

dos pacientes com estomias intestinais que, por sua vez, contribuir para anemia, sendo esta uma 

das abordagens do pesquisador ao participantes. 

Nota-se que, os participantes procuram fazer uma alimentação balanceada e em sua 

maioria, consomem assados, grelhados, verduras e legumes com baixo consumo de frituras, 

gorduras e fast food quando comparados com outros alimentos. Em consonância ao contexto, 

Silva e Shimizu (2006) referem que alguns estomizados intestinais, deixam de realizar as 

refeições em restaurantes e outros locais públicos, devido ao possível constrangimento causado 

pela eliminação de gases, fezes, ruídos e odores desagradáveis em ambientes de refeição, com 

tendência ao isolamento social.  
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Diante disso, se o estomizado sente-se estigmatizado e tem receio de ser rejeitado 

socialmente, essa condição pode se refletir na redução da frequência de participação em 

atividades sociais, tais como frequentar restaurantes e locais que possam se alimentar. 

 

Gráfico 5: Ingestão Hídrica de Água 

  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Diante do exposto, nota-se que grande parte dos participantes referem ter 

dificuldade de ingesta hídrica e associaram ao medo de aumento de fezes liquidas. 

Cabe mencionar que, o pesquisador ressaltou aos participantes a relevância da 

manutenção de ingesta hídrica adequada para hidratação corporal. 
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Gráfico 6: Ingestão Hídrica de outros Líquidos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Cabe mencionar, que quando questionados sobre a ingestão dos quatro tipos de líquidos 

supracitados, nota-se que um grande quantitativo dos participantes, independente do sexo, 

fazem ingestão de refrigerantes e sucos de frutas industrializados com conservantes e 

aromatizantes, onde pode-se citar sucos de caixa, em pó ou ainda, em polpas congeladas.  

 

Gráficos 7: Frequência de Lazer Mensal 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 
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Quando questionados sobre a realização de atividades de lazer durante o mês, nota-se 

que o público masculino consegue realizar mais atividades de lazer, onde foram citados 

cinemas, jogos de cartas, atividades de lazer junto à grupos religiosos e ainda, caminhadas de 

curto percursos. 

Calmak, Aylaz e Kuzu (2010) refletem em seu estudo que metade dos estomizados não 

retomam suas atividades de lazer ou retomam apenas parcialmente sua participação em eventos 

coletivos, devido à insegurança com a qualidade dos equipamentos coletores, problemas físicos, 

dificuldades em higienizar-se e receio de problemas gastrintestinais. Referem ainda, que os 

estomizados casados ou que mantém um relacionamento conjugal, podem ter suas relações 

impactadas pois, o estomizado se isola e exclui-se da sociedade, o cônjuge é a pessoa com maior 

probabilidade de ser afetado por essas mudanças.  

Em estudos realizados por outros autores, os resultados demonstraram a importância da 

presença de uma rede de apoio social que incentive constantemente o retorno das pessoas estomizadas 

às atividades da vida diária, incluindo o trabalho. O apoio e o acolhimento de familiares, amigos, 

empresários e colegas de trabalho formam um alicerce importante para que esses indivíduos superem 

o medo do preconceito e da convivência em sociedade e vivam suas vidas em sua plenitude 

(MAURICIO; SOUZA, 2015). 

Gráfica 8: Horas de Sono Diária  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 
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No que se refere as noites de sono, vislumbra-se através dos dados que os participantes, 

em sua maioria, dormem entre 2 à 4 horas de sono e repouso e pode ser visto como uma 

problemática, tendo em vista que, este paciente pode ter atenção diminuída, no dia posterior e 

ainda, não tem atenção necessária para execução de suas atividade diárias e ainda, para o 

autocuidado relacionado a estomia e os equipamentos coletores. 

Frente a isso, participantes também relatarão dificuldade de um sono continuo, alegando 

preocupação em desprezar as fezes durante a madrugada e ainda, medo do equipamento coleto 

estourar no momento que estiver dormindo. 

 

Gráfico 9: Religião do Estomizado 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Quanto ao envolvimento com alguma religião, o que foi observado é que a maioria dos 

participantes referiu possuir algum grau de envolvimento. Em um estudo realizado por Fortes, 

Monteiro e Kimura (2012) relacionado a religiosidade dos pacientes estomizados, ficou 

demonstrado que houve um aumento da fé entre os pacientes estomizados depois da confecção 

da estomia. Assim, a religião foi uma relevante estratégia de auxílio no processo de adaptação 

e enfrentamento à nova realidade desses pacientes, diminuindo a ansiedade e ajudando na busca 

de um novo significado de vida. Outro estudo realizado por Moreira et, al. (2016), também 

expressou que a espiritualidade e a religião agiram fortalecendo o autocuidado e a reabilitação 

dos pacientes estomizados. 
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5.2 Caracterização Clínicas dos Participantes 

 

Gráfico 10:  Causas da Estomia dos Participantes da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

Quando arguidos sobre as causas que resultaram na construção de uma estomia, 17 

participantes informaram Câncer de Reto; 03 participantes Câncer de Colón (Intestino); 02 

referiram Doença de Crohn; 02 responderam Diverticulite; 02 casos de Traumatismo, sendo 

um por Perfuração por Arma de Fogo (PAF) e outro por Acidente Automobilístico; 01 paciente 

referiu ter Polipose Adenomatosa Familiar; 01 com Síndrome de Fournier e 04 pacientes não 

souberam informar os motivos ou causas que originaram a construção de suas estomias. 

Foi evidenciado que a causa principal da estomia, na maioria dos pacientes foi o câncer 

colorretal, corroborando com a estimativa do INCA de que esse é a terceira causa mais comum 

de câncer, no mundo, em ambos os sexos, e a segunda causa em países desenvolvidos. Também 

encontraram-se o câncer colorretal como o principal fator causal para a confecção de estomias, 

além das doenças inflamatórias e dos traumas abdominais (MENEZES et al. 2013). 

Cabe informar que os participantes deste estudo, quando questionados sobre os 

diagnósticos patológicos, informaram diversas manifestações clínicas, que os levaram ao 

diagnóstico da doença de base. Entre as principais queixas elencadas estavam a cólica intestinal, 
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constipação e melena. Como principais manifestações clínicas do diagnóstico do câncer 

colorretal estão alterações no hábito intestinal, como a mudança na frequência de evacuação, 

espessuras das fezes, presença de sangue nas fezes, anemia, dor abdominal e flatulência. No 

câncer de reto há, geralmente, queixa de tenesmo, dor retal ou sangramento anal 

(NASCIMENTO et al, 2018). 

No Brasil, o câncer colorretal está entre as quatro localizações mais frequentes de 

neoplasias, em ambos os sexos. Abrange tumores que acometem um segmento do intestino 

grosso (o cólon) e o reto. O tratamento do câncer colorretal consiste em procedimento cirúrgico, 

quimioterapia e radioterapia, sendo as duas últimas terapias associadas à cirurgia. A ressecção 

cirúrgica do local afetado e a realização de uma colestomia constituem-se na mais efetiva terapia 

para o câncer colorretal (MORAES et al. 2016). 

Além do câncer, entre as outras causas estão as inflamatórias, congênitas, traumáticas e 

iatrogenias. De acordo com a idade dos estomizados participantes deste estudo, que inclui 

indivíduos adultos e idosos, podemos correlacionar tal fato com causas apontadas para 

confecção da estomia intestinal. Entre os adultos evidencia-se maior frequência de doenças 

inflamatórias intestinais, tais como a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Quanto aos idosos, 

verifica-se a predominância de quadros clínicos obstrutivos relacionados ao câncer colorretal e 

doença inflamatória intestinal como diverticulite (NASCIMENTO et al. 2018). 

O câncer de cólon e reto, por exemplo, contempla tumores do intestino grosso e do reto, 

é uma das principais causas cirúrgicas da criação de um estoma e está relacionado com um 

estilo de vida sedentário, obesidade, tabagismo, história familiar e a predisposição genética. 

Diante disso, o câncer, especialmente em idosos, passa a ocupar um espaço relevante no cenário 

epidemiológico mundial, apontando para a necessidade de uma atenção específica a esse grupo 

e suas particularidades (SENA et al., 2014). 

A idade dos pacientes acometidos pelos diagnósticos de tumor de reto neste estudo, 

variou de 30 anos a 80 anos, sendo que a população é composta por um maior número de 10 

homens e 07 mulheres e 01 homem e 02 mulheres para os casos de Câncer de Cólon. Estudos 

mostram que o câncer de cólon e reto é o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens 

no mundo e o segundo tipo que mais acomete as mulheres mundialmente (BRASIL, 2010).  

Em relação à mudança de faixa etária dos participantes acometidos pelo Câncer de Reto 

ainda existem controvérsias, porém, analisando separadamente a idade de cada paciente 

observa-se que, do sexo masculino 07 participantes tem idade entre 60 e 70 anos, 01 com 30 
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anos, 01 com 59 anos e apenas 01 com 80 anos. Já as pacientes do sexo feminino, 03 estão na 

faixa etária de 50 à 60 anos, 04 na faixa etária de 60 à 75 anos e apenas uma com 80 anos. 

No que se refere a idade dos sujeitos com diagnósticos de Câncer de Cólon, uma 

paciente, do sexo feminino, com idade de 60 anos e outra com 70 e o paciente do sexo 

masculino com idade de 70 anos. 

Cabe ressaltar que dos 20 participantes com Câncer de Cólon e Reto, 11 autodeclaram 

ser de cor parda, 05 negros e 03 brancos, com renda familiar entre 1 à 2 salários mínimos. Dos 

demais sujeitos, 04 possuem ensino médio completo e 04 incompletos, 05 com ensino 

fundamental completo, 07 com ensino fundamental incompleto, sendo deste, 04 mulheres e 

uma mulher que autodeclarou analfabetismo. 

Nestes casos dos canceres do cólon e reto, as estomias intestinais são confeccionados 

ainda como medida para prorrogação da vida dos indivíduos e das causas externas, como 

traumas e violências, estão presentes, principalmente na população jovem. (NASCIMENTO et 

al. 2018). 

Ainda, 02 participantes do sexo masculino, com diagnóstico com Doença de Crohn se 

autodeclararam negros, com renda familiar entre 1 à 2 salários mínimos, ambos com nível de 

escolaridade baixo, tendo em vista terem apenas o Ensino Fundamental Incompleto, um com 

idade de 45 anos e ou outro com 91 anos. 

Nesse sentido, 02 participantes referiram diagnóstico de Diverticulite, ambos do sexo 

masculino, 01 que se autodeclarou branco, com idade de 53 anos, Ensino Superior Completo e 

renda familiar acima de 5 salários mínimos. Enquanto o outro participante, possui 60 anos, se 

autodeclarou pardo, com Ensino Fundamental Incompleto e renda familiar entre 1 à 2 salários 

mínimos.  

Dois participantes alegaram traumatismo, ambos negros, sexo masculino, com ensino 

fundamental incompleto e renda familiar entre 1 à 2 salários mínimos. O primeiro sujeito da 

pesquisa com 18 anos, vítima de PAF que, segundo o mesmo, foi reação a tentativa de assalto 

e 01 com 38 anos, estomizado após acidente automobilístico, atingindo parte do cólon 

ascendente. 

Os quatro participantes que informaram não saberem o motivo da estomização são do 

sexo feminino, com faixa etária de 52 à 76 anos, pardas, 03 delas informam ser analfabetas, 

com renda familiar entre 1 à 2 salários mínimos e uma com ensino médio completo, com renda 

familiar de 3 à 4 salários mínimos. 
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Em relação a Síndrome de Fournier, apenas um participante referiu o diagnóstico em 

questão, sendo este do sexo masculino, 62 anos, pardo, ensino fundamental completo e renda 

familiar entre 1 à 2 salários mínimos. Já o participante de Polipose Adenomatosa Familiar, tem 

23 anos, autodeclarou-se pardo, ensino médio incompleto e renda familiar entre 1 à 2 salários 

mínimos. 

A vivência de um câncer e de uma colestomia causa um impacto duplo na vida da 

pessoa, pois ao primeiro é atribuída a incerteza da cura, a possibilidade da morte eminente e, 

ao segundo, a deterioração da imagem corporal, a vergonha e o medo da rejeição (VIOLIN; 

MATHIAS; UCHIMURA, 2008). 

O câncer de cólon e reto, por exemplo, contempla tumores do intestino grosso e do reto, 

é uma das principais causas cirúrgicas da criação de um estoma e está relacionado com um 

estilo de vida sedentário, obesidade, tabagismo, história familiar e a predisposição genética. 

Diante disso, o câncer, especialmente em idosos, passa a ocupar um espaço relevante no cenário 

epidemiológico mundial, apontando para a necessidade de uma atenção específica a esse grupo 

e suas particularidades (SENA et al. 2014). 

Estes resultados coincidiram com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (2008) 

que revelou maior prevalência da neoplasia de cólon após os 55 anos, com predomínio entre 

pessoas do sexo masculino, ficando atrás apenas do câncer de estômago, pulmão e próstata. No 

entanto, é crescente o número de pacientes estomizados na idade mais jovem, ocasionando a 

confecção de estomias por traumatismo decorrente de maior suscetibilidade e exposição à 

violência urbana (MENEZES et al. 2013). 
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Fluxograma (C): Referente aos Tipos de Estomias dos Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

 

No que se referem aos 17 participantes estomizados por Câncer de Reto, 10 deles são 

pacientes do sexo masculino, 08 com colestomias, sendo 02 participantes com colestomias 
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temporárias e 06 com definitivas. Dois ileestomiados definitivos. Em relação ao sexo feminino, 

das 07 participantes, 05 são colostomizadas, sendo 04 definitivas e uma temporária e duas 

ileostomizadas definitivas. 

Partindo da premissa que, estudo apresenta 27 participantes colestomizados e apenas 05 

ileestomizados, nota-se a predominância 86% dos participantes com Colestomia e ainda, 21 dos 

participantes com Colestomias definitivas. 

De acordo com Moraes et al. (2016), o número predominante de pessoas colostomizadas 

em relação às ileostomizadas faz com que, ao planejar assistência, algumas considerações sejam 

observadas: menor número de lesões peri-estomais, possibilidade de se realizar a irrigação, 

consistência das fezes, maior tempo entre alimentação e evacuação, condição de absorção de 

alimentos e medicamentos, dentre outros. 

A pessoa colostomizada, ao se deparar com o estoma passa a lidar com esta nova 

realidade quando são suscitados vários sentimentos, reações e comportamentos, diferentes e 

individuais. Assim, a presença de um estoma pode resultar em uma morbidade psicológica, 

contribuindo para uma diminuição/deterioração da sua qualidade de vida, pois o colestomizado 

tende a se sentir estigmatizado, por julgar-se diferente, ou seja, por não   apresentar as 

características e os atributos considerados normais pela sociedade (VIOLIN; MATHIAS; 

UCHIMURA, 2008). 

 

 

Tabela 10 - Classificação dos participantes do estudo por tempo de estomização. 
 

 

 

 

 

Sujeitos Causas Tipos de 

Estomia 

Permanência Tempo de Estomia 

PE1 Ca de Reto Colostomia Definitiva  1 ano e 6 meses 

PE2 Ca de Reto Colostomia Temporária 2 anos e 6 meses 

PE3 Ca de Reto Ileostomia Definitiva  3 anos 

PE4 Ca de Reto Colostomia Temporária 8 meses 

PE5 Ca de Reto Colostomia Definitiva  14 anos 

PE6 Ca de Reto Colostomia Definitiva 2 anos e 6 meses 
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Fonte: Dados da pesquisa construídos pelo autor. 

PE7 Doença de Crohn Colostomia Definitiva 2 anos 

PE8 Ca de Reto Colostomia Definitiva 4 anos 

PE9 Diverticulite Colostomia Temporária 1 anos e 6 meses 

PE10 Ca de Reto Ileostomia Definitiva 10 anos 

PE11 Ca de Reto Colostomia Definitiva 7 anos 

PE12 Diverticulite Colostomia Definitiva 14 anos 

PE13 Ñ sabe informar Colostomia Definitiva 25 anos 

PE14 S. de Fournier Colostomia Definitiva 1 ano e 2 meses 

PE15 Doença de Crohn Colostomia Definitiva 4 anos 

PE16 Ñ sabe informar Ileostomia Definitiva 2 anos 

PE17 Ca de Reto Colostomia Definitiva 13 anos 

PE18 Ñ sabe informar Colostomia Definitiva Mais de 10 anos 

PE19 Ca de Reto Colostomia Definitiva 8 anos 

PE20 Traumatismo Ileostomia Definitiva 8 anos 

PE21 Ca de Reto Ileostomia Definitiva 22 anos 

PE22 Ca de Reto Colostomia Definitiva 8 meses 

PE23 Ca de Reto Colostomia Definitiva 6 meses 

PE24 Ca de Reto Colostomia Definitiva 4 meses 

PE25 Ca de Reto Ileostomia Definitiva 13 anos 

PE26 Ca de Reto Colostomia Definitiva 1 ano e 1 mês 

PE27 Câncer Intestinal Colostomia Temporária 1 ano e 10 meses 

PE28 Traumatismo Colostomia Temporária 11 meses 

PE29 Câncer Intestinal Colostomia Definitiva 3 anos 

PE30 Ñ sabe informar Colostomia Definitiva 10 anos 

PE31 Câncer Intestinal Colostomia Temporária 2 anos 

PE32 PAF Ileostomia Definitiva 5 anos 
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Baseado nos dados descritos, nota-se que o tempo de estomização dos sujeitos variam 

de 4 meses à 25 anos, sendo que 16% dos sujeitos (05 participantes) possuem tempo inferior à 

1 ano de estomia intestinal; 48% dos sujeitos (15 participantes) possuem período com a estomia 

intestinal entre 2 à 5 anos; 12% dos sujeitos (04 participantes) possuem período entre 5 à 10 

anos; e 24% dos sujeitos possuem mais de 10 anos de vivência com a estomia intestinal. 

As pessoas estomizadas, embora possuidoras de características comuns que as unem em 

um grupo especial, possuem necessidades e reações próprias implícitas na sua identidade e 

subjetividade. Assim, a resposta a essa problemática, causada pela abertura do estoma, guarda 

relação com as condições pessoais de cada um, bem como com as variações externas, tais como, 

a qualidade de suporte familiar, financeiro e assistencial recebidos em todas as fases de 

tratamento gerador de estoma (MORAES et al, 2016). 

 

Tabela11: Troca de Dispositivos Coletores Mensalmente 

 

 

 

Fonte: Construção do Autor 
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Gráfico 12: Higiene Diária dos Diapositivos Coletores 

 

 

 

Fonte: Construção do Autor 

 

Frente aos dados exposto no gráfico, identifica-se que 70% dos participantes do sexo 

masculino realizam troca do dispositivo coletor a cada 3 dias, enquanto 50 % das mulheres 

conseguem também fazer a troca da bolsa com tempo mínimo de 3 dias. 

No que se refere a higiene diária do equipamento coletor, nota-se que 60% dos 

participantes referiram realizar a higiene 04 a 05 vezes por dia, o que pode resultar na 

diminuição da aderência a pele porém, quando questionados sobre isso, 70% dos participantes 

referiram utilizar esparadrapo ou fita microporosa, como subsidio para aderência do dispositivo 

e assim, manutenção por um período maior, alegando ainda que, é necessário tentar reservas de 

equipamentos coletores de um mês para o outro, tendo em vista que, há meses que não há 

insumo de material disponível no Núcleo de Atenção à Pessoa Estomizada. 

 

 

5.3 Análise Temática 

 

Considerando-se a questão em estudo, entende-se que em contextos de atenção à saúde 
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déficit em virtude da redução das habilidades de autocuidado e/ou ao aumento quantitativo ou 

qualitativo da demanda de cuidados.  

Nesse sentido, a teoria dos sistemas de enfermagem encontram-se fundamentadas nas 

necessidades de autocuidado e no potencial do sujeito em desempenhá-las, sendo categorizada 

em três tipos de sistemas: sistema totalmente compensatório, quando o indivíduo não é capaz 

de desenvolver ações de autocuidado, necessitando totalmente da enfermagem; sistema 

parcialmente compensatório, o qual tanto o indivíduo quanto a enfermagem desenvolvem ações 

de autocuidado; e sistema de apoio-educação, em que a pessoa é capaz de desenvolver o 

autocuidado, necessitando de ações de orientação do enfermeiro para que possa aprender a 

desempenhá-lo (OREM, 2001). 

Portanto, torna-se essencial aprofundar a compreensão sobre como os constructos 

teóricos desenvolvidos por Orem podem subsidiar o estudo que permeia o autocuidado 

terapêutico de pacientes estomizados. Esta teórica alicerça a atuação do enfermeiro junto à 

população a partir de cinco métodos específicos: agir ou fazer para o outro; guiar o outro; apoiar 

o outro (física ou psicologicamente); proporcionar um ambiente adequado; e ensinar e apoiar o 

outro. Considerando que a estomia pode acarretar agravos importantes aos pacientes, a 

enfermagem deve habilitar-se para garantir a realização adequada do autocuidado.  

Para tanto, tem-se como ponto de partida o fato de que, com a realização da estomia, o 

paciente apresenta alterações funcionais e cognitivas que podem ocasionar diferentes graus de 

dependência. Frente a isso, de acordo com o grau de autonomia que o indivíduo se encontra, 

considera-se como prioritário, do ponto de vista das intervenções de enfermagem, que este 

realize ações em favor do autocuidado a fim de promover e prevenir agravos à saúde, em favor 

da melhoria e manutenção de sua qualidade devida. Na análise das respostas dos sujeitos da 

pesquisa observaram-se, em cada categoria, os pressupostos da teoria de Orem e as falas que 

levaram às categorias formadas são apresentadas a seguir. 

 

 

5.3.1 Mutilação e Reconstrução e o Sistema Totalmente Compensatório 

 

A partir da premissa da Teoria de Orem, o sistema de enfermagem planejado pelo 

enfermeiro baseia-se nas necessidades de autocuidado e nas capacidades do paciente para 

execução de atividades de autocuidado. Assim, a teorista identificou três sistemas de 
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enfermagem para satisfazer os requisitos de autocuidado do paciente: o sistema totalmente 

compensatório, o sistema parcialmente compensatório e o sistema de apoio-educação. 

Na presente categoria o fato de estar estomizado evidencia nos relatos dos sujeitos da 

pesquisa o enfrentamento de inúmeras dificuldades, que alteraram significativamente a sua 

vida, denotando a necessidade de uma assistência de enfermagem fundamentada no sistema 

totalmente compensatório de Orem, por necessitarem de auxílio para o cuidado com o estoma.  

Os depoimentos obtidos na pesquisa revelam que a bolsa coletora acoplada ao corpo 

pode ser percebida pelo paciente como uma mutilação sofrida, e relacionar-se diretamente com 

a perda da capacidade produtiva, assim como significar uma denunciadora de sua falta de 

controle sobre as eliminações fisiológicas, sobre seu corpo. Estar estomizado não se traduz em 

somente o uso desta bolsa, mas numa nova imagem corporal que precisa ser reconstruída. Este 

é um processo ao mesmo tempo subjetivo, coletivo/social, e de profundas reflexões sobre a 

convivência com uma estomia. 

Tal como mostra Freire (2017), a percepção do corpo está intimamente associada à 

forma como as pessoas se inserem na hierarquia social e como vivem. Segundo este autor, a 

atenção que os indivíduos dão ao próprio corpo (aparência física, sensações de prazer e 

desprazer) cresce à medida que se eleva à hierarquia social. A percepção de saúde passa pelo 

corpo, sendo adaptada e legitimada pela performance corporal no cotidiano. A maneira como o 

indivíduo lida, sente e percebe o seu corpo reflete uma realidade coletiva, consequentemente, o 

corpo, antes de tudo, passa a existir e ter um sentido dentro de um contexto social, que o 

constrói, sendo-lhe atribuídas representações, constituídas de sentidos, imagens e significados 

dentro de um universo simbólico, tornando-se um fato cultural. 

A confecção de um estoma representa uma agressão física e psíquica, repercutindo em 

alterações da imagem corporal e autoconceito. Sendo assim, há necessidade da reconstrução de 

sua identidade pessoal e reformulação de sua imagem corporal. Por conta da doença e da 

intervenção cirúrgica, o paciente estomizado sofre uma interrupção abrupta de seus hábitos 

relacionados à evacuação. A falta de estímulos e de controle dos esfíncteres é uma situação 

nova para ser enfrentada e essas alterações fisiológicas foram descritas pelos pacientes como 

de difícil adaptação, como demonstrado nos relatos a seguir: 

 

 “Me atrapalha muito, transtorno pra conseguir um banheiro” (PE 5). 
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“Houve mudanças em tudo, meu corpo foi todo alterado. É horrível passar por essa 

situação” (PE 10). 

 

“Só dentro de casa. Por causa do conforto, de ficar deitada ou sentada e ninguém 

ficar olhando para o volume da bolsa, minha barriga fica alterada” (PE 11). 

 

“[...] quando enche às vezes até estoura e aí tenho que levantar pra esvaziar ou 

trocar” (PE 13). 

 

“Sim, tenho muitos gases. A bolsa fica muito cheia, faz um volume horrível. Tenho 

vergonha” (PE 14). 

 

“Alterações no sono e repouso em decorrência da necessidade de troca ou 

esvaziamento da bolsa durante o período do sono” (PE 19). 

 

 “[...] acordar para fazer a higiene da bolsa. Nunca tive hábito de acordar a noite pra 

evacuar mas, por causa da bolsa, tenho que levantar. (PE 23). 

 

“Não, antes da estomia participava de grupos de Zumba e Ginástica, após a estomia, 

todas as atividades foram abandonadas. Existe um desejo de retomar todas essas atividades e 

convívio, com incentivo das pessoas que fazem parte desse cenário que antes eu convivia. A 

atividade em grupo era importante, pois era um ambiente em que era possível extravasar 

todo o estresse e sobrecarga do cotidiano” (PE 24). 

 

“Dificuldade de adaptação com a bolsa, tipos de bolsa. Insegurança decorrente da 

estomia, dificuldade de aceitação, enfrentamento [...] Participava de desfiles de carnaval, 

clubes e piscinas, e isso tudo mudou por conta da estomia e o receio de que a bolsa descole” 

(PE 25). 

 

“A higiene e cuidado são realizados pelos meus filhos, não me sinto seguro para 

realizar” (PE 27). 
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As falas evidenciam que a situação de ter um estoma conduz à modificação no corpo 

físico, pela presença de um orifício na região abdominal, por onde começam a sair as 

eliminações intestinais: gases, fezes e odores, como consequência dessa mudança, a pessoa 

perde, também, as funções do esfíncter intestinal.  

A experiência de ter uma estomia conduz à reflexão sobre as mudanças no hábito de 

eliminação intestinal, função orgânica imprescindível a todo ser humano, denominada de 

evacuação. Ela consiste mais de um hábito do que uma atividade consciente, para a qual o 

indivíduo é treinado desde a infância, em um processo que compreende horário padronizado, 

local específico (banheiro), sentar-se no vaso, evacuar, limpar-se com o papel higiênico e lavar 

as mãos (MORAES et al, 2016). Todavia, para o estomizado, este hábito é totalmente 

modificado tendo em vista a incontinência intestinal. Não existe local, nem hora para evacuar. 

Dessa forma, este sujeito necessita utilizar um equipamento acoplado ao estoma, a bolsa, para 

coletar as fezes.  

A eliminação intestinal, como necessidade fisiológica, comumente é controlada para 

acontecer uma vez ao dia, entretanto, no estomizado, essa atividade acontece diversas vezes no 

decorrer do dia, impondo-lhe uma nova maneira de realizar a evacuação. Essa mudança 

demanda cuidados que necessitam ser pensados desde o acordar até a hora de se deitar.  

O fato de o paciente não ter mais controle sobre a eliminação de suas fezes gera 

ansiedade, tendo em vista a possibilidade de acúmulo além da capacidade de fezes dentro do 

dispositivo coletor. Essa situação promove o descolamento do dispositivo da pele do paciente 

fazendo com que o mesmo se suje com as fezes armazenadas. A insegurança provocada por 

essa possibilidade foi relatada pelos participantes como fator de perturbação do sono/ descanso, 

prejudicando a manutenção do equilíbrio entre atividade e repouso, caracterizado por Orem 

como um requisito de autocuidado. 

O estoma intestinal é percebido pelos participantes da pesquisa como algo que rompe 

com a ideia de normalidade formada socialmente sobre a imagem corporal dos indivíduos. 

No processo de viver, os pacientes com estomas apresentam dificuldades para 

retomarem as suas atividades diárias, comprometendo a diminuição da qualidade de vida. São 

mencionadas dificuldades relacionadas ao autocuidado, à imagem corporal, à sexualidade, aos 

modos de se vestir e às relações interpessoais. As mudanças no viver vão desde a aceitação da 

nova condição até a necessidade de adaptação a novos materiais e conhecimentos, sendo preciso 

adquirir habilidades e competências para o autocuidado. Nesse processo, a pessoa com um 

estoma passa por uma transição rumo à aquisição do autocuidado (MOTA et al., 2015).  
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Assim sendo, a confecção de estomia intestinal gera diversos transtornos ao paciente, 

dentre os quais, restrição e mudança do comportamento no que diz respeito à sexualidade. As 

evidências mostraram que as mudanças ocorridas estão relacionadas à alteração da imagem 

corporal, à insegurança em relação ao equipamento coletor, ao sentimento de sujeira, de 

vergonha, de repugnância e o receio de não ser aceito pelo parceiro (CARVALHO et. al.,2015).  

Os principais problemas funcionais enfrentados pelos pacientes estomizados são: dor, 

perda de libido e dispareunia entre as mulheres e diminuição ou ausência da capacidade de 

ereção e alterações na ejaculação nos homens. Outro problema muito comum relatado se refere 

à alteração na imagem corporal, colaborando para o isolamento sexual do paciente. As 

modificações observadas na sexualidade das pessoas com estomia intestinal são tão 

significativas e mutiladoras que o ato sexual se torna algo secundário, sendo frequentemente 

substituído por sentimentos de amor, carinho, respeito, companheirismo e, até mesmo, 

atividade religiosa (SILVA; SHIMIZU, 2006; SILVA et al., 2014). 

Quanto às alterações psicossociais, as citadas como mais comuns no primeiro ano após 

a cirurgia são a depressão e a raiva, o que pode favorecer para um padrão de evitação sexual, 

sendo assim, de extrema relevância a reabilitação sexual, para que este aspecto que irá 

comprometer a qualidade de vida possa ser restabelecido o mais breve possível (PAULA 

MATOS, 2015; MOTA et al., 2015). Nessa direção, a enfermagem a partir da Teoria de Orem, 

será capaz de desenvolver junto aos pacientes estomizados uma assistência apropriada, com 

vistas a promover o paciente como sujeito de autocuidado, contribuindo, consequentemente, 

para a redução de complicações e reintegração social precoce. 

A visão holística da teoria enfoca a relevância de uma assistência voltada à satisfação 

das necessidades, contemplando o desenvolvimento pessoal do sujeito, como integrante ativo 

de seu plano de cuidados. Nessa direção, percebe-se que a aplicabilidade dos pressupostos da 

teoria de Orem (2001), se adequam com muita precisão, se considerar que essa atenção não se 

atrela somente à condição do paciente, mas diante de outros aspectos que se colocam a este 

sujeito, visto que o perceba inúmeras alterações tanto físicas como psicológicas e que, por 

extensão, modificam seu modo de vida.  

No presente estudo, confirmou-se este fato quando questionados os sujeitos da pesquisa, 

se enfrentaram alguma mudança no relacionamento familiar e com amigos após se tornarem 

estomizados, alguns relatos confirmaram comprometimento, sobretudo na sexualidade, como 

demonstrado abaixo: 
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“Sim, sim... Não sou mais aquele cara não, depois que costurei o ânus não consigo 

todo dia não” (PE 2). 

 

“Na época eu tinha uma namorada, que terminou comigo depois da bolsa. Ela dizia 

que perdia o tesão quando olhava pra minha barriga. Tudo culpa da bolsa!” (PE 3). 

 

“Antes da bolsa nossa vida sexual era muito pouca, depois da bolsa parou geral” 

(PE5). 

 

 “Houve mudança no relacionamento familiar porque tirou tudo de dentro né”  

(PE 10). 

 

“Desde que eu coloquei essa bolsinha nós não ficamos juntos mais não” (PE 15). 

 

“Existe uma grande rejeição por parte de alguns familiares, chegando a 

demonstrarem repulsa quando sou eu que preparo as refeições” (PE 18). 

 

“Autoestima está muito prejudicada, com dificuldade de aceitação e adaptação [...] 

Existe uma dificuldade muito grande de interagir com a família, das duas partes” (PE 19).  

 

“A questão de relacionamento sexual foi afetado devido a Fístula Colo Vesical, com 

um complicador de infecção urinária e consequentemente afetou a parte sexual” (PE 21). 

 

“[...] a vida sexual ficou prejudicada por conta das questões estéticas e disposição 

sexual” (PE 29). 

 

Através dos relatos dos sujeitos evidencia-se uma quebra da imagem corporal pela 

presença do estoma desencadeando a sensação de constrangimento que leva a necessidade de 

se esconder e de não deixar as pessoas perceberem sua modificação física e fisiológica. 

Muitas vezes, por conhecimento prévio deficiente sobre o que é estomia, ou por nunca 

terem visto uma outra pessoa com estoma antes, os pacientes possuem ideias equivocadas sobre 

o estoma e os dispositivos coletores. Essa falta de entendimento prévio sobre o que é uma 

abertura feita cirurgicamente no abdômen, onde se exterioriza parte dos intestinos, através de 
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um orifício e, principalmente, como é a vida dos indivíduos que a possui, pode influenciar 

diretamente na percepção do indivíduo sobre a presença do estoma em seu corpo, favorecendo 

o imaginário negativo e frustrações no decorrer do tratamento.  

 

5.3.2 A Condição de Estomizado e o Sistema Parcialmente Compensatório 

 

Nesta categoria discutem-se os depoimentos relacionados às dificuldades apontadas 

pelos entrevistados em relação aos relacionamentos interpessoais após a realização da estomia. 

Os pressupostos que perpassaram a análise e interpretação dos dados coletados encontram-se 

relacionados às questões de isolamento, tendo em vista os problemas físicos referentes à 

mudança na forma de eliminação das fezes, o que implica no uso obrigatório de um dispositivo 

aderido ao abdome.  

Rompe-se, pelos pacientes submetidos a tal procedimento, o seu padrão habitual de 

eliminação com privacidade, os mesmos enfrentam dificuldades psicológicas e acabam por 

desenvolver um sentimento de retração em relação a si mesmos. Pode-se atrapalhar, por isso, a 

convivência social e levar a pessoa a pensar que não é normal e se sentir diferente, por não 

apresentar as características e atributos considerados como normais pela sociedade decorrentes 

de seu corpo alterado. Em âmbito social, os pacientes vivenciam desconforto e se defrontam 

com a insegurança ao lidar com os equipamentos utilizados, levando ao isolamento do convívio 

familiar e social, como observado nas falas transcritas: 

 

“[...] tem um bom tempo que não passeio, pra sair e passear eu tenho que comer 

pouco” (PE 9). 

 

“Só vou pra igreja e pra casa. Eu me sinto triste, mais nada” (PE 15).  

 

“[...] participo apenas de eventos de família por conta da estomia” (PE 18). 

 

“A ausência de interação no momento se deve ao fato dos constrangimentos causados 

pela estomia como odor, higienização, ficando limitado aos locais de convívio apenas 

familiar, onde tais práticas possam ser realizadas tranquilamente” (PE 21). 
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“Afetou a vida social, com uma diminuição significativa do convívio social [...] Me 

sinto incomodado com o fato de precisar fazer a higiene na bolsa de colostomia 

periodicamente [...] Prefiro ficar em casa. Afetou a vida social, com uma diminuição 

significativa do convívio social, festas” (PE 22). 

 

“Não, após a cirurgia apresentei uma incontinência fecal e com receio de 

constrangimento por não segurar as fezes, não sai mais de casa para interação social”  

(PE 23). 

 

“As interações sociais se limitam a eventos de família, festas e reuniões, se for em 

algum outro ambiente, não participo [...] Houve uma diminuição total da autoestima, por 

conta da estomia. Antes da estomia era muito frequente reuniões em casa de amigos e 

passeios, após a estomia, por causa da baixo auto estima, não me sinto bem para estar entre 

amigos, apesar de todos conhecerem o fato” (PE 24). 

 

“Diminuiu um pouco o convívio com outras pessoas, por conta do desconforto e 

constrangimento causados pela estomia, deixando de viajar” (PE 27). 

 

Observa-se nos relatos transcritos que os estomizados se esforçam para manter as 

relações sociais somente no contexto familiar. Percebe-se que uma das maiores preocupações 

dos mesmos é o fato de a bolsa de colostomia descolar da parede abdominal e, com isso, eles 

passarem por alguma situação de constrangimento. Acrescenta-se que o receio de tornar pública 

a condição de estomizado e ser rejeitado pela sociedade, em virtude da produção de ruídos e 

odores, leva-o a restringir ou a eliminar o contato com os membros da comunidade e, até 

mesmo, com os membros da família, resultando em isolamento social. 

De acordo com a Teoria do Autocuidado de Orem, considerando-se as necessidades dos 

pacientes estomizados evidenciadas principalmente pelos requisitos de desenvolvimento do 

autocuidado, uma das principais ações a serem aplicadas pela enfermagem pode ser centrada 

nas ações educativas. Mediante o ensino do autocuidado, o enfermeiro tem a possibilidade de 

propiciar condições mais saudáveis e de maior autonomia aos sujeitos para adaptação à nova 

condição.  

 

Uma das situações que merece destaque durante esse convívio é a admissão e o 

contato direto com pacientes estomizados ou com previsão de confeccionarem uma 
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estomia intestinal. A convivência com essa clientela traz à tona o universo em que a 

pessoa com estomia está inserida e desperta o interesse em aprofundar conhecimentos 

sobre a vivência e as concepções do indivíduo frente à estomia intestinal, uma vez que 

essa mudança gera transformações significativas em diversos aspectos da vida, desde 

os aspectos biológicos até sociais e psicológicos, consequentemente, trazendo grandes 

desafios a esse paciente (NASCIMENTO et al., 2016, p.184). 

 

Os indivíduos estomizados vivenciam uma fase de isolamento social no decorrer do 

processo de reabilitação. O direito de ir e vir de certo modo são confrontados por sentimentos 

de medo e falta de confiança. Os pacientes percebem o estoma e as mudanças da rotina como 

fatores limitantes do lazer e seu convívio social acaba se limitando à família, levando-o a sentir-

se mais seguro em seu domicílio. 

Dentre as repercussões do estoma na vida do paciente a dificuldade no retorno ao 

trabalho e ao convívio social se destaca, seguida da insegurança e desconforto com os 

dispositivos, solidão e isolamento social, modificações nos hábitos alimentares e 

comprometimento da sexualidade. 

Estudo realizado por Silva et al. (2014), também encontrou como principal repercussão 

do estoma em um grupo de pacientes atendidos na Associação dos Estomizados do Agreste e 

Sertão da Paraíba, a dificuldade de reinserção por apresentarem constrangimento, vergonha e 

afastamento do convívio social após o procedimento cirúrgico. A necessidade de usar a bolsa 

de colostomia leva o indivíduo a desenvolver sentimento de inadequação em virtude da falta de 

controle dos gases. Além disso, a defecação incontrolável conduz o estomizado a alterar os 

rumos de sua vida, já que, após essa cirurgia, eles se sentem incapazes de realizar atividades 

físicas, de adequar um novo balanço nutricional em sua alimentação cotidiana e de vivenciar a 

sexualidade. Assim sendo, modificações nos hábitos alimentares e comprometimento da 

sexualidade também foram apontadas como repercussões do estoma. 

Lima (2017), de igual modo, constatou mudanças na rotina de pacientes estomizados 

em relação ao convívio social, retorno ao trabalho, vida sexual e alimentação. Entre os 

pacientes, 64% afirmaram haver mudanças depois da construção do estoma, destacando-se a 

alimentação e a vida sexual; 50% afirmaram negar ter uma boa convivência social deixando se 

abater pela presença do estoma; o retorno às atividades produtivas foi baixo devido ao 

constrangimento, o medo e à própria insegurança com o dispositivo. 

Souza et al. (2012), ao investigarem as repercussões de viver com um estoma, 

constataram mudanças no cotidiano de vida dos pacientes por se perceberem como fora dos 

padrões de normalidade das demais pessoas. Assim, esses indivíduos acabam se isolando e 
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apresentando alterações nos hábitos de vida, destacando-se a alimentação, o sono e o controle 

das eliminações intestinais, uma vez que a incapacidade de controle fecal ou urinária associada 

a necessidade da utilização dos dispositivos coletores de fezes ou urina impõe uma nova forma 

de viver. 

Simon et al. (2014), por meio de uma revisão de literatura, também constataram que os 

indivíduos com estomia tendem a desenvolver um isolamento social, que em alguns casos é 

chamado de morte social, em virtude do medo de serem estigmatizados e excluídos na 

sociedade, por conta da alteração na sua imagem corporal e o não controle das fezes e flatos.    

Os autores concluíram que estudos nacionais e chilenos revelam que muitos sentem 

dificuldades de voltar às atividades laborais devido à insegurança, autoimagem desconfigurada, 

problemas de adaptação e os cuidados com a bolsa coletora. Contudo, as evidências disponíveis 

mostram que mesmo com a confecção de uma estomia, as relações sociais podem ser mantidas, 

possibilitando dessa forma uma melhora do convívio social. Para tanto, os indivíduos devem 

buscar alternativas para a reinserção e envolvimento ativo na sociedade, como, por exemplo, 

passando a conviver nas associações, para auxiliar na superação do isolamento social (SIMON 

et al. 2014). 

Acredita-se, a princípio, pelos estomizados, que as pessoas não entenderiam ou 

tolerariam sua nova condição; desse modo, tendem a ficar mais isolados, estabelecendo relação 

social mais íntima com a pessoa que lhes auxilia, às vezes, com o marido e filhos. 

Como medidas de ação para provisão de cuidados na manutenção adequada no processo 

de eliminação e excreção, Orem (1991) menciona a relevância da manutenção das condições 

internas e externas para a regulamentação do processo de eliminação, gerenciamento dos 

processos de eliminação e excreção incluindo a proteção das estruturas envolvidas, promoção 

de cuidados adequados de higiene em superfícies e partes do corpo e cuidados ambientais 

adequados para condições sanitárias ideais.  

Na condição de estomizado, os mecanismos responsáveis para regulação da eliminação 

de fezes encontram-se alterados devido a presença do estoma e à perda da função do ânus, que 

comprometem a sua fisiologia gastrintestinal. Por conseguinte, tem-se comprometida a 

manutenção de equilíbrio entre solidão e interação social, ou seja, a inexistência da qualidade 

e do equilíbrio necessário entre o desenvolvimento da autonomia pessoal e os relacionamentos 

sociais.  

Construir laços afetivos, de amor e de amizade promove o funcionamento eficaz dos 

indivíduos sendo necessário, para tanto, o desenvolvimento de capacidades individuais para a 
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interação social. O indivíduo deve proporcionar condições de proximidade com o propósito 

tanto de dar continuidade ao seu desenvolvimento de autonomia individual quanto para 

favorecer seu ajustamento nas participações em grupos.  

Os pacientes estomizados enfrentam perdas reais e simbólicas como a incapacidade do 

controle da eliminação de fezes e gases. Tal fato colabora para o isolamento psicológico e 

social. O processo de adaptação e aceitação do estoma é lento, progressivo e necessita do apoio 

familiar e dos profissionais de enfermagem para que não ocorra o isolamento e o afastamento 

do convívio social. 

 Orem (2001) preconiza que todos têm potencial para aprender e desenvolver as 

habilidades necessárias para o autocuidado. Desse modo, considera-se que a orientação de 

enfermagem constitui uma das estratégias que podem incentivar e desenvolver as 

potencialidades dos pacientes e familiares, bem como instrumentalizá-los para assumirem, 

como sujeitos, as ações voltadas para o enfrentamento dos problemas decorrentes desse 

tratamento. O atendimento a essa necessidade é requisito básico da interação enfermeiro-

paciente para ajudá-lo na compreensão da sua condição de estomizado.  

Ao conhecer os fatores que afetam o autocuidado à luz da Teoria de Orem, coloca-se 

em evidência uma categoria relevante que é o isolamento e a interação social que afeta os 

requisitos de autocuidado universal da maioria dos pacientes que participaram do presente 

estudo. 

 

5.3.3 O Sistema de Apoio-Educação e a Adaptação à Condição de Estomizado 

 

Os pacientes estomizados passam a viver melhor quando compreendem e passam a 

aceitar o estoma e esse processo pode ser facilitado pelo enfermeiro, por meio da Consulta de 

Enfermagem, sobretudo quando adota na sua prática assistencial a teoria de autocuidado de 

Dorothea Orem, a qual preconiza três atividades: contato inicial com o paciente que demanda 

o cuidado que se traduz em  um sistema que contempla as exigências terapêuticas e os meios 

de auxílio; continuidade desse contato para o desenvolvimento de ações de enfermagem, sendo 

inclusos os familiares ou responsáveis pelo cuidado para a atuação nos momentos atuais e 

futuros; e o estágio de preparação do paciente para conduzir ações de cuidado de maneira 

independente.  
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Nessa fase, tanto o paciente quanto os familiares já estão treinados em relação aos 

cuidados básicos para realização da higiene e troca dos dispositivos intestinais, entre outros 

cuidados necessários (COUTO, MEDEIROS; 2013).  

A teoria do autocuidado de Orem parte do princípio que os indivíduos quando 

capacitados devem cuidar de si mesmos, e que o enfermeiro juntamente com o paciente deve 

identificar as suas dificuldades em realizar o autocuidado, proporcionando a ele condições de 

desenvolver a sua autonomia.  

Deste modo, destaca-se a Sistema de Apoio-Educação como uma estratégia de 

atendimento aos pacientes estomizados que pode proporcionar uma assistência integral que se 

traduz em um suporte às suas dúvidas e necessidades de orientação ao autocuidado. Os relatos 

obtidos evidenciam que a confecção do estoma para os indivíduos aqui estudados, que foram 

assistidos por enfermeiro, pode representar alívio das dores provocadas pela doença e o retorno 

da independência perdida em circunstâncias dolorosas. Ou seja, pode significar melhora da 

qualidade de vida, contrariando a ideia descrita em inúmeros estudos de que o estoma significa 

uma experiência de sofrimento. 

As falas ilustradas a seguir revelam que com o passar do tempo os participantes 

estomizados se sentem mais confiantes para realizar o autocuidado e retomar suas atividades 

de vida diárias. O autocuidado por Dorothea Orem pode ser entendido como um conjunto de 

ações que os sujeitos realizam com a intenção de benefício próprio para a manutenção da vida, 

da saúde e do seu bem-estar. 

 

“Eu troco no banheiro, na hora do banho, só com álcool a 70% e pra limpar uso 

sabão de coco líquido [...] Nenhuma dificuldade para realizar o autocuidado, se quiser eu 

dou aula” (PE 4). 

 

“Não nenhuma dificuldade para a realização do autocuidado” (PE 2). 

 

“[...] eu ando de moto, joga bola [...] Sou muito bem humorado” (PE 7). 

 

“Não nenhuma dificuldade para realizar o autocuidado” (PE 8). 

 

“Não tenho dificuldade não para realizar o autocuidado... já estou acostumado já” 

(PE 9). 
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“Hoje eu saio, mas não saia não. Tinha vergonha e dor. Hoje estou bem, faço de tudo 

pra não ficar mal [...] Eu mesma troco, tiro a bolsa e coloco outra com um esparadrapo”  

(PE 10). 

 

“Eu saio, não consigo ficar parado. Só não posso pegar peso [...] Não tenho 

dificuldade para realizar o autocuidado, já aprendi tudo” (PE 12). 

 

 “No trabalho do Núcleo dos Estomizados é importante o atendimento da enfermeira” 

(PE 14). 

 

“Nenhuma dificuldade na troca da bolsa ou manipulação da estomia, única 

dificuldade em relação a algumas marcas de bolsa” (PE 16). 

 

“A autoestima já foi mais afetada, e com o passar do tempo foi preciso superar, 

apesar da dificuldade. Foi preciso buscar condições para o enfrentamento, procuro melhorar 

a cada dia. “Você não é uma barriga só com uma bolsa, você é você, é completo; é o que eu 

penso [...] Nenhuma dificuldade, consigo realizar todos os cuidados sozinho e entendo ser 

importante essa independência proporcionada pelo autocuidado [...] Participar do Núcleo 

dos Estomizados ajuda na autonomia, enfrentamento, com atuação ativa da enfermagem, 

orientando os pacientes.” (PE 17). 

 

“Devido ao tempo que está com a estomia, não apresenta nenhuma dificuldade em 

realizar o autocuidado [...] Estar no Núcleo de Estomizados significa ter atenção, carinho e 

cuidado no atendimento de enfermagem. Com orientações sempre claras e que ajudam na 

autonomia” (PE 18). 

 

“A limpeza da bolsa é feita com água corrente, e sempre que está cheia [...] Não 

encontro dificuldade no autocuidado, quanto a isso houve uma boa adaptação” (PE 19). 

 

“Faço a higiene com água corrente, e soro, sem o auxílio de ninguém” (PE 21). 
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“Realizo a higiene sozinho, esvaziando a bolsa sempre que está cheia [...] Dificuldade 

para trocar a bolsa, sendo preciso a ajuda dos filhos, entretanto, se for necessário, consigo 

realizar a troca” (PE 22). 

 

“Faço a higienização com água, depois utilizo gaze e soro, todas às vezes que 

necessito, e não sinto mais dificuldade para executar a troca” (PE 23). 

 

“Não encontro dificuldades para realizar a troca [...] É fundamental estar no grupo 

de estomizados por toda atenção e conversa com a enfermagem, com informações claras e 

precisas para a manipulação, troca, cuidado, autocuidado” (PE 24). 

 

“A princípio dificuldade de adaptação com a bolsa, tipos de bolsa. Insegurança 

decorrente da estomia, dificuldade de aceitação, enfrentamento. Hoje, a higiene e cuidados 

são diários e sempre que está cheia. Através de orientações prestadas pela enfermagem dessa 

unidade, as trocas e manutenção acontecem da forma correta, diminuindo de forma 

significativa as lesões causadas pela frequente troca da bolsa” (PE 25). 

 

“Sem problemas com autoestima, enfrentando as questões de estética, e sem 

problemas como depressão por conta disso” (PE 27). 

 

“Realizo os cuidados com a estomia sozinho, e consigo exercer todas as funções 

normalmente, inclusive trabalhar” (PE 29). 

 

Os relatos transcritos demonstram claramente que a manutenção da limpeza da bolsa 

coletora, promove a sensação de bem-estar do participante e mantém a sua higiene por meio do 

conforto. Assim, a limpeza da pele periestoma e a troca do equipamento coletor de modo correto 

auxiliam na conservação da saúde, haja vista prevenirem complicações como as dermatites. 

No que diz respeito ao autocuidado, identifica-se que alguns participantes referem 

realizar de forma correta, porém, erroneamente, utilizam álcool a 70% e soro fisiológicos que 

são inadequados para a higiene com o estoma, pois contribui para o ressecamento da 

periestomal e ainda, pode facilitar a propagação de possíveis complicações como dermatites e 

aberturas de outras lesões. 
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Para os participantes da pesquisa, a capacidade de envolvimento no autocuidado 

encontra-se relacionada a fatores condicionantes básicos. Dentre os fatores definidos por Orem 

entende-se que os de maior influência para os participantes foram: estado de saúde; orientação 

sociocultural; fatores do sistema familiar e fatores ambientais. Assim, neste núcleo de 

significado, extraído dos discursos, se sobressai a capacidade do paciente estomizado de realizar 

o autocuidado, identificando suas habilidades e os desafios enfrentados por eles na manipulação 

do estoma e do dispositivo coletor. 

Segundo os depoimentos dos sujeitos deste estudo, os fatores condicionantes básicos 

descritos por Dorothea Orem que mais influenciam o autocuidado deste grupo são: o estado de 

saúde, já que se encontra em desequilíbrio saúde-doença; orientação sociocultural, já que o 

nível de escolaridade desses pacientes é baixo, o que pode influenciar no processo ensino-

aprendizagem; fatores do sistema familiar, já que foi relatado que o primeiro cuidado realizado 

com o estoma foi desenvolvido quase que cem por cento com o apoio da família; e fatores  

ambientais, uma vez que os pacientes necessitam enfrentar a situação de ter que esvaziar o 

dispositivo coletor fora de casa, embora nem sempre existam banheiros públicos disponíveis. 

Por conta de tais fatores, na abordagem dos pacientes estomizados o enfermeiro 

promove o processo de ensino/aprendizagem sobre os cuidados específicos com o estoma, 

almejando que o paciente conquiste o autocuidado e a autonomia; disponibilizar um sistema de 

suporte e apoio para ajustamento psicológico e adaptação a nova condição; orienta e treina para 

o uso de métodos alternativos que possibilitam “regular” a eliminação pelos dispositivos; 

oferece um cuidado integral para reinserção social do paciente e retorno às atividades 

cotidianas, sobretudo o trabalho; realizar grupos de apoio; avaliar as atividades de autocuidado 

realizadas pelas pessoas com estomas e/ou pessoa que cuida; acompanha a evolução da doença 

de base associada e eventuais tratamentos adjuvantes; avalia e acompanha possíveis 

complicações ligadas ao estoma e pele periestoma (POLETTO; SILVA, 2013; CASTRO et al., 

2014; SALOMÉ et al., 2014; CARVALHO et al., 2015; MOTA et al., 2015; BRAZ; ARAUJO; 

TRANDAFILOV, 2007). 

Dentre às intervenções contempladas no papel do enfermeiro na abordagem de pacientes 

com estoma, está a promoção da educação em saúde para os cuidados específicos com o estoma, 

objetivando o autocuidado e a autonomia se destaca, seguida do oferecimento de um sistema 

de suporte e apoio para ajustamento psicológico e adaptação a nova condição e orientação e 

treinamento para o uso de métodos alternativos que possibilitem o manejo adequado dos 

dispositivos. 
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A revisão de literatura conduzida por Simon et al. (2014) confirmou que a enfermagem 

é evidenciada tanto em estudos nacionais quanto em internacionais como importante 

componente na rede de assistência profissional às pessoas com estomia por oferecer a educação 

em saúde, na qual os conhecimentos dos profissionais são transmitidos aos pacientes e seus 

familiares favorecendo assim o processo de recuperação e a continuidade dos cuidados. 

Moraes et al. (2016) citam a educação em saúde como estratégia viável para a 

transmissão de orientação para o autocuidado dos pacientes estomizados, sobretudo em relação 

às possíveis complicações. Segundo os autores, ao aprender a se cuidar, o estomizado pode não 

só viver com mais qualidade de vida, mas também identificar, precocemente, alterações no seu 

processo saúde-doença, minimizando ou impedindo que complicações sejam instaladas. 

Os estudos de Simon et al. (2014) e Moraes et al. (2016) evidenciam que dentre as 

intervenções de Enfermagem, a partir do diagnóstico déficit para o autocuidado, na abordagem 

de pacientes com estoma, a fim de garantir a qualidade de vida, a educação em saúde constitui 

a prioritária.  

Dentro do contexto da aquisição para o autocuidado, o enfermeiro é o agente 

transformador, ao atuar como educador de pessoas com estomas e de suas famílias, utilizando 

tecnologias educativas que facilitem a aquisição de conhecimentos, intervindo nos problemas 

que emergem com a estomização e facilitando o processo de transição à aquisição do 

autocuidado. Esse profissional pode utilizar métodos de promoção da saúde que auxiliem as 

pessoas com estomas a lidarem com os problemas ou condicionantes inibidores do processo de 

transição, oferecendo orientação contínua.  

Propõe-se assim, a realização de práticas educativas eficazes, principalmente no período 

pós-operatório, direcionadas aos aspectos relacionados às necessidades humanas básicas e 

autocuidado, visando à promoção da saúde do paciente estomizado e prevenção de futuras 

complicações. Esta tecnologia educativa deve ser utilizada como estratégia pelo enfermeiro no 

apoio às adaptações/adequações aos novos hábitos de vida, contemplando, uma assistência 

sistematizada, holística e de qualidade. 

Neste contexto, o enfermeiro deve priorizar a qualidade de vida do paciente estomizado, 

a fim de restaurar o alcance máximo de bem-estar e autonomia, além da sua volta às atividades 

diárias. Portanto, a reabilitação constitui a meta principal dos profissionais que assistem o 

estomizado, e a sua conquista significa inseri-lo novamente na sociedade, identificando e 

ultrapassando os obstáculos que possam impedir sua adaptação (POLETTO; SILVA, 2013). 
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A assistência prestada pelo enfermeiro deve fornecer informações que venham facilitar 

a adaptação do paciente à nova condição de vida, como também incentivar para que ele realize 

o autocuidado, que se traduz em um apoio. Na realidade, assumirá a posição de elo de ligação 

entre os familiares e o estomizado, para que a reabilitação seja facilitada. Nesta perspectiva, as 

crenças, os medos e os tabus devem ser reconhecidos e valorizados com o objetivo de facilitar 

a manutenção do convívio desses indivíduos e acompanhar a evolução do período de adaptação 

ao estoma (CARVALHO et al., 2013). 

É importante notar que um cuidado inadequado pode resultar em diferentes 

complicações, principalmente do coto exposto e da pele ao redor. Por esta razão, dentre as 

estratégias disponíveis, o autocuidado tem sido descrito como uma alternativa para possibilitar 

ao paciente uma participação ativa em seu tratamento, estimulando a responsabilidade na 

continuidade dos cuidados após a alta hospitalar. Tais evidências revelam que o cuidado de 

Enfermagem é fundamental para o desenvolvimento das habilidades de autocuidado pelo 

paciente e, portanto, para a sua reabilitação (COUTO, MEDEIROS, 2013). 

Note-se que a abordagem prioriza o autocuidado do paciente, que compreende 

informações sobre a proteção da pele ao redor do estoma, a troca da bolsa de estomia, a higiene 

do estoma, a alimentação adequada para a prevenção de formação de gases. Por fim, a 

aprendizagem continua no domicílio e em grupos de apoio com a finalidade de ajudar tanto o 

paciente quanto à sua família a encontrarem maneiras de viverem normalmente, mesmo tendo 

que conviver com um estoma (MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2014). 

De acordo com a teoria do déficit de autocuidado por Orem, a enfermagem deve 

perceber e estar presente quando existe um déficit na capacidade humana de realizar o 

autocuidado, sendo a ação de ensinar um importante método de ajuda. Nesse sentido, segundo 

os princípios da teoria de sistemas, o enfermeiro através do sistema de apoio-educação, ajuda o 

paciente a se tornar um agente de autocuidado.  O modelo propõe que todos os pacientes sejam 

encorajados a cuidar de si próprios e tenham participação ativa no processo de cuidados. 

Nesta categoria foi possível perceber nos depoimentos dos sujeitos, de acordo com as 

premissas da Teoria de Orem do Autocuidado, a presença dos seus pressupostos universais, a 

saber: suprimento adequado de ar, água e alimentos; cuidados referentes à eliminação; 

equilíbrio entre atividade e repouso; solidão e interação social; perigos da vida; funcionamento 

humano; bem-estar e desenvolvimento potenciais; e desejo de normalidade.  

Constata-se que a incorporação desta teoria na prática assistencial constitui um 

instrumento válido, sobretudo o sistema de apoio e educação, que ajuda a promover uma 
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comunicação mais objetiva entre o paciente e o meio no qual ele convive, adequando-se, de 

certo modo, ao planejamento da assistência de Enfermagem, afinal, Orem (2001) vê as pessoas 

como seres humanos, que se diferenciam de outras coisas vivas, por sua capacidade de refletir 

acerca de si mesmos e de seu ambiente, possuindo capacidade para a aprendizagem e o 

desenvolvimento. 

 

6. DIAGNÓSTICOS DE ACORDO COM O PROCESSO DE ENFERMAGEM 

PROPOSTO POR OREM 

 

O processo de enfermagem proposto por Orem, em Leopardi (2006) e George (1993), 

contempla os seguintes passos: 

Passo 1 - fase de diagnóstico e prescrição, que determina as necessidades ou não de 

cuidados de enfermagem. O enfermeiro realiza a coleta de dados do indivíduo. Os dados 

específicos são reunidos nas áreas das necessidades de autocuidado, de desenvolvimento e de 

desvio de saúde do indivíduo, bem como, o seu inter-relacionamento. São também coletados 

dados acerca dos conhecimentos, habilidades, motivação e orientação da pessoa. 

Passo 2 - é a fase do planejamento dos sistemas de enfermagem, bem como do 

planejamento da execução dos atos de enfermagem. O enfermeiro cria um sistema que seja 

totalmente compensatório, parcialmente compensatório ou de apoio-educação. As duas ações 

envolvidas no planejamento dos sistemas de enfermagem seriam: a) a realização de uma boa 

organização dos componentes das exigências terapêuticas de autocuidado dos pacientes; b) a 

seleção da combinação de maneiras de auxílio que sejam, ao mesmo tempo, efetivas e eficientes 

na tarefa de compensar ou sobrepujar os déficits de autocuidado dos pacientes. Com a utilização 

do modelo de Orem, as metas são compatíveis com o diagnóstico de enfermagem, capacitando 

o paciente a tornar-se um verdadeiro agente de autocuidado. 

Passo 3 - inclui a produção e execução do sistema de enfermagem, onde o enfermeiro 

pode prestar auxílio ao indivíduo (ou família) no que se refere ao autocuidado, de modo a 

alcançar resultados identificados e descritos de saúde. O passo 3 compreende a evolução, onde, 

juntos, paciente e enfermeiro, realizam a avaliação. A evolução é um processo contínuo, e é 

fundamental que o enfermeiro e o paciente avaliem quaisquer modificações nos dados que 

afetariam o déficit de autocuidado, o agente de autocuidado e o sistema de enfermagem.  
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Com base nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa de campo, considerando os 

pressupostos do Processo de Enfermagem preconizado por Orem, é possível identificar os 

seguintes diagnósticos na amostra analisada: 

— Distúrbio na imagem corporal em virtude do tratamento da doença caracterizada por 

sentimentos negativos em relação ao corpo; 

— Conhecimento deficiente relacionado à falta de familiaridade com os recursos de 

informação, caracterizado por verbalização do problema; 

— Disposição para controle da saúde melhorado caracterizado por expressar desejo de 

melhorar escolhas da vida cotidiana para alcançar metas; 

— Risco de baixa autoestima situacional relacionado à alteração na imagem corporal. 

A teoria do autocuidado desenvolvida por Orem tem como premissa a ideia de que os 

indivíduos quando capacitados devem cuidar de si mesmos, e que o profissional de enfermagem 

em parceria com o paciente deve identificar as suas dificuldades em realizar o autocuidado, 

proporcionando a ele condições de desenvolver a sua autonomia. Para orientar o paciente 

estomizado, torna-se fundamental entender os seus hábitos, suas percepções e atitudes em 

relação aos outros, os sentimentos e as emoções demonstrados nas mais diversas situações, 

desse modo o atendimento é realizado de forma holística, tornando o processo de reabilitação 

menos traumático e demorado.  

No presente estudo, observou-se que as transformações e modificações no 

comportamento dos pacientes em relação ao autocuidado se deram através do envolvimento 

dos profissionais de enfermagem, familiares e principalmente pela força de vontade dos sujeitos 

em melhorarem a sua qualidade de vida. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se que, o trinômio Estomaterapeuta-Família-Estomizado, transforma-se em 

veracidade, quando tal vertente, de forma dinâmica, realista transparente, direta, sem 

encobrimentos abstratos de informações, torna-se facilitador e não beligerante, na adaptação 

precípua de uma vida e assim, o sucesso na execução do autocuidado. 

Os estudos publicados nos últimos anos evidenciam que entre os pacientes com estomas 

um cuidado inadequado pode resultar em diferentes complicações, principalmente do coto 

exposto e da pele ao redor, como as dermatites. São citadas ainda como complicações 

frequentes a hérnia periestomal e o prolapso. Em menor incidência citam-se edema, estenose e 

retração estomal.  

Em relação às repercussões no cotidiano do paciente com estoma, se sobressaiu nos 

estudos analisados a dificuldade no retorno ao trabalho e ao convívio social em virtude do 

vazamento de fezes e urina que acaba gerando insegurança e desconforto com os dispositivos. 

Pacientes com estoma, em sua maioria, se queixam do incômodo causado quando há eliminação 

de gases, vazamentos e odor de fezes exalado pela bolsa coletora, sendo considerado um desafio 

encontrar alternativas para minimizar a ocorrência de situações desagradáveis. Aponta-se, 

ainda, que o uso do dispositivo pode desencadear sentimentos preocupantes e conflituosos no 

paciente, desde a adaptação do vestuário às práticas de lazer. Assim sendo, a solidão decorrente 

do isolamento social constitui uma grave repercussão do estoma. 

No processo de viver, os pacientes com estomas apresentam sérias dificuldades para 

retomarem as suas atividades diárias. São mencionadas dificuldades relacionadas à imagem 

corporal, à sexualidade e às relações interpessoais. Todas essas dificuldades geram sentimentos 

de medo, baixa autoestima, depressão, desespero, impotência, sofrimento e vergonha. Assim 

sendo, o impacto da presença do estoma se reflete na saúde física, psíquica, sexual e social do 

indivíduo e também dos seus familiares. As mudanças no viver vão desde a aceitação da nova 

condição até a necessidade de adaptação a novos materiais e conhecimentos sobre os cuidados 

com o estoma, sendo preciso adquirir habilidades e competências para o autocuidado. Nesse 

processo, a pessoa com um estoma passa por uma transição rumo à aquisição do autocuidado.  

Quanto às intervenções de Enfermagem à luz da Teoria de Orem na abordagem de 

pacientes com estoma constatou-se a promoção da educação em saúde para os cuidados 

específicos com o estoma promove o autocuidado e a autonomia. O impacto da experiência de 

estar estomizado gera inúmeras alterações que podem comprometer a qualidade de vida do 
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paciente e de seus familiares, em virtude da necessidade de reorganizar as atividades 

instrumentais da vida diária e desenvolver múltiplas habilidades para atender às novas 

demandas. 

 Por essa razão, os sujeitos participantes da pesquisa confirmam como atribuição do 

enfermeiro a promoção do processo de ensino/aprendizagem do paciente e seus familiares sobre 

os cuidados específicos com o estoma, no intuito de incentivar o autocuidado e assim garantir 

a autonomia do paciente. 

O atendimento aos pacientes com estoma exige a análise das suas condições clínicas a 

partir do exame físico e anamnese detalhada, valorizando-se os relatos verbais do paciente, 

geralmente relacionados às mudanças ocorridas no modo de vida, pela não aceitação do estoma 

e pelo estigma causado por ele. Desta maneira, o estabelecimento de uma assistência precoce 

permite a promoção da reabilitação do paciente e minimiza o seu sofrimento, especialmente ao 

incentivar o autocuidado, favorecer a aceitação da sua nova imagem corporal e promover a 

reabilitação impedindo que crenças e tabus se tornem ameaças à sua integridade física, social e 

psicológica. 

Os pacientes com estoma necessitam de um alto nível de informação e orientações, 

principalmente no decorrer das duas primeiras semanas em casa após o procedimento cirúrgico 

em relação à alimentação e atividades diárias, higiene da pele, estoma e dispositivo coletor, 

assim como a colocação/ posicionamento, retirada e tempo de esvaziamento deste dispositivo.  

Reconhece-se também que a participação da família no cuidado influencia 

positivamente nas mudanças comportamentais necessárias. Neste contexto, as intervenções de 

Enfermagem são direcionadas ao treinamento para o uso de métodos alternativos que permitem 

ao paciente regular a eliminação pelos dispositivos, uma vez que possibilidade de saída dos 

gases e vazamento de excrementos mediante a inexistência de controle voluntário, e pela falha 

na segurança e qualidade da bolsa coletora, são geradores de grande desconforto e sofrimento. 

A presença de um estoma não só afeta o funcionamento fisiológico do paciente, mas 

também implica o seu manuseio, que passa a ter significado importante nas suas atividades 

diárias, assim sendo a promoção do autocuidado pelo enfermeiro torna-se imprescindível, haja 

vista promover a independência, desenvolver o processo de adaptação ao estoma, além de 

prevenir complicações. 

O estomizado defronta-se com a multiplicidade de alterações de ordem física, 

psicológica, espiritual, social e sexual, o que pode gerar limitações significativas em seu 

cotidiano. A saúde, em sua visão holística, enfoca a necessidade de atenção do paciente 
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estomizado voltada não só para sua nova situação de saúde, mas também para a representação 

desse estoma para a sociedade, porque para o paciente é muito difícil encarar o preconceito 

vindo das pessoas que não possuem preparo para conviver com o estomizado. As alterações da 

imagem corporal são determinantes na qualidade de vida do paciente nas diversas fases da sua 

reabilitação, a maioria dos estomizados sente-se mutilados após passarem pela cirurgia, e vivem 

em um período de conflito com o próprio corpo. 

Pacientes estomizados apresentam dificuldades relacionadas ao autocuidado, 

principalmente devido à falta de orientação no período pré-operatório. Por conseguinte, 

evidencia-se a importância da utilização do referencial teórico de Orem para a abordagem desta 

clientela, com a finalidade de ajudá-la a resolver seus déficits de autocuidado, fornecendo-lhes 

informações úteis, apoio emocional e psicológico. 

 Portanto, é por meio do sistema de apoio-educação, que compõe a teoria dos sistemas 

de enfermagem, que este processo pode tonar-se eficaz. As informações e capacitações para o 

autocuidado recebidas pelo enfermeiro devem orientar para o tratamento efetivo, para a adesão 

ao uso dos dispositivos, para a importância das consultas, do acompanhamento e dos cuidados 

terapêuticos gerais. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DO PROJETO: O autocuidado em pacientes estomizados a luz de Dorothea Orem: 

da reflexão ao itinerário terapêutico 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Wanderson Alves Ribeiro 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Fluminense 

TELEFONES PARA CONTATO: (21) 99203-9433 / (21) 3769-3307 

E-MAIL: enf.wandersonribeiro@gmail.com 

NOME DO VOLUNTÁRIO (A): __________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

O (A) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O 

autocuidado em pacientes estomizados a luz de Dorothea Orem: da reflexão ao itinerário 

terapêutico”. Participando desta pesquisa, o (a) senhor (a) estará contribuindo para a ampliação 

dos conhecimentos em relação à experiência e as necessidades diárias da pessoa frente ao uso 

de uma estomia intestinal possibilitando pensar quais estratégias de suporte podem ser 

utilizadas nessas situações, visando melhorar a assistência de enfermagem aos pacientes que 

vivem estas experiências em seu cotidiano. A pesquisa será desenvolvida através de uma 

entrevista em que o (a) senhor (a) terá a oportunidade de falar sobre seu dia-a-dia no uso de 

uma estomia intestinal, suas atividades diárias e como está fazendo para adaptar-se ao uso do 

dispositivo coletor à pele, como faz para realizar as atividades básicas diárias tais como: tomar 

banho, vestir-se, dormir, alimentar-se, manter vida social e sexual.  

Cabe mencionar ainda que, será oportunizado a fala em relação a importância das 

orientações dados pelo enfermeiro (a) para realização do autocuidado. Também lhe será 

permitido falar sobre questões que envolvam o uso da estomia intestinal e que possam não ser 

abordados pelo entrevistador.  

 As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial e 

somente informações de aspectos gerais poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos 

científicos da área de saúde. 

 Justifica-se que a assistência de enfermagem ao paciente com estomia intestinal é 

realizada com o objetivo de subsidiar o indivíduo no desenvolvimento das práticas de cuidado 

para o resgate de sua autonomia e independência frente as atividades realizadas em seu 

cotidiano, colaborando para a qualidade de vida. 

mailto:enf.wandersonribeiro@gmail.com
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 A pesquisa tem como objetivo geral: Discutir o autocuidado realizado pelo paciente 

estomizado intestinal à luz de Dorothea Orem e específicos: Identificar os déficits do autocuidado 

do paciente estomizado; Descrever os requisitos do autocuidado realizado pelo paciente 

estomizado; Analisar a participação do enfermeiro no cuidado ao paciente estomizado, através 

do Sistema de Enfermagem proposto por Orem. 

 A participação do senhor (a) será através de uma entrevista a ser realizada pelo 

pesquisador que seguirá um roteiro. Após, suas respostas serão analisadas pelo pesquisador para 

que se consiga extrair, de sua fala, todo conhecimento relacionado a realização do autocuidado, 

ou seja, como o senhor (a) se cuida e identificar se tem alguma dificuldade, e se tiver, quais são 

elas e ainda, identificar como as orientações do enfermeiro tem ajudado na realização do 

autocuidado no dia-a-dia. Sua entrevista será gravada para que o pesquisador preserve e registre 

todos os detalhes de sua fala, além de permitir que o mesmo preste mais atenção ao seu 

depoimento. 

 No desenvolvimento desta pesquisa a única forma de coleta de dados serão a entrevista 

gravada em áudio e um roteiro impresso.  Caso o senhor (a) não concorde com este método de 

obtenção de dados, senhor (a) possui a alternativa de não participar da pesquisa sem precisar 

explicar suas razões. 

 Esta pesquisa oferece benefício direto ao paciente, porque, o presente estudo pretende 

contribuir para o processo de reabilitação dos pacientes com estomias intestinais, através da 

identificação das suas necessidades e demandas no que tange ao autocuidado. Diante disso 

torna-se pertinente obter esse conhecimento para melhor prescrever e implementar um plano de 

cuidados capaz de auxiliar o paciente em sua trajetória, frente as necessidades emergidas e com 

isso, obter melhor qualidade de vida. 

 Esclarece-se que a pesquisa terá riscos moderados para os participantes tendo em vista a 

abordagem e os questionamentos inseridos no formulários de coleta de dados tanto para coleta 

de dados quantitativos quanto para os dados qualitativos, entretanto, caso paciente sinta algum 

constrangimento, choro ou alguma recusa em relação as respostas, o pesquisador suspenderá 

imediatamente a coleta e, em conjunto com a equipe do Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa 

Ostomizada, poderá ser solicitado suporte do serviço de Psicologia do Hospital Orêncio de 

Freitas, onde o paciente será encaminhado e agendado para data disponível, de acordo com a 

disponibilidade também do paciente. Cabe mencionar que Hospital Orêncio de Freitas conta 

com serviço de Psicologia, de segunda à sexta-feira, de 09h às 17h. 
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 É importante que o senhor (a) saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o paciente pela sua 

participação no estudo. O senhor (a) poderá recusar-se a participar ou interromper sua 

participação a qualquer momento sem penalidades ou perda relacionadas aos atendimentos e 

consultas aos quais você tem direito na instituição. Em caso de você decidir interromper sua 

participação no estudo, o pesquisador deve ser comunicado imediatamente para que seus dados 

fornecidos pela entrevista não sejam utilizados. 

 O nome do senhor (a) não será revelado ainda que informações de seu registro médico 

sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão independentemente 

dos resultados obtidos. 

 Nós estimulamos o senhor (a) a fazer perguntas a qualquer momento do estudo. Neste 

caso, por favor, ligue para o Enfermeiro Wanderson Alves Ribeiro no telefone (21) 99203-

9433. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante da 

pesquisa também pode contar com um contato imparcial, o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, situado na Avenida 

Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói - RJ, Cep: 24033-900, telefones (21) 2629-9189, ou 

também pelo e-mail: ética@vm.uff.br. 

 Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e 

riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas 

foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar 

neste estudo e entendo ainda que, não receberei compensação monetária ou qualquer outro 

benefício individual por minha participação neste estudo. 

 Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

_______________________, _____ de _________________ de __________ 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do Participante) 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao paciente 

indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

___________________________________________ 

Wanderson Alves Ribeiro 

Tel: (21) 99203-9433 / (21) 3769-3307 

E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com 

(Pesquisador Responsável) 

Universidade Federal Fluminense 

mailto:ética@vm.uff.br
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ANEXO A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS PACIENTES ESTOMIZADOS 

 
Projeto “O autocuidado em pacientes com estomia intestinal a luz de Dorothea Orem: Da 

reflexão ao itinerário terapêutico” 

 

MUNICÍPIO: ________________    DATA: ____/_____/_____ 

Nº DA ENTREVISTA:________ ENTREVISTADOR:__________________________ 

I - DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS:_________________________________________  

1. Idade:  ______ 

2. Município de residência: __________________ 

3. Bairro: ___________________ 

4. Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

5. Cor: (   ) Branca   (   ) Negro  (   ) Parda  

6. Nacionalidade: (   )Brasileira   (   )Outra: Especifique: ____________________      

7. Naturalidade: __________________ 

8. Município de Procedência: (   ) Itaboraí  (   )Tanguá  (   )Silva Jardim  (   ) Rio Bonito      

(  ) Maricá  (   ) Outro:  Especifique:___________________________ 

9. Grau de Instrução: (   ) Analfabeto  (   ) Primário Incompleto  (   ) Primário completo    

(    ) Ginásio ou 1º grau completo  (    ) 2º grau completo (   ) Superior completo 

10. Religião: ____________________ 

II - SITUAÇÃO ECONÔMICA FAMILIAR:____________________________________  

11. Quantas pessoas residem em sua casa? _________________________ 

12. Com quem o(a) senhor (a) mora___________________________ 

13. Qual o valor bruto de renda familiar? (    ) Menos do que um salário mínimo  

 (    ) Entre 1 à 2 salários mínimos    (    ) Entre 3 à 4 salários mínimos (    ) Acima de 5 

salários mínimos 

III - RECURSOS ECONÔMICOS:_____________________________________________ 
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14. A sua moradia é ?:  (   ) Própria; (   ) Alugada; (   ). De parentes; (   )  Instituição; (   ) 

Outros;  (   ) N.S 

15. Com quem o(a) senhor (a) mora? (   ) Só  (   ) Cônjuge/companheiro  (   ) Com cônjuge 

ou não e filhos  (   ) Com cônjuge ou não, filhos e netos  (   ) Com outros: Especifique: 

__________________ 

IV - DADOS CLÍNICOS:_____________________________________________________  

(Nesta parte nós vamos perguntar sobre aspectos gerais de sua situação como Estomizado)  

16. Causa da Estomia: (   ) Doença de Crohn; (   ) Câncer colo-retal; (   )  Câncer 

Ginecológico; (   ) Traumatismo (   ) Outras; (   )  N.S 

 Se outras especifique:__________________________________________________ 

17. Tipo de Estoma: (   ) Colestomia; (   ) Urestomia; (   ) Colestomia e Ileestomia;   (   ) 

N.S./N.R.  

18. Tempo de Permanência: (   ) Permanente; (   ) Temporária; (   ) N.S 

19. Tempo com estomia no momento da realização da Entrevista:  

_________________________________________________________________ 

 

V – MUDANÇA E ADAPTAÇÕES APÓS A ESTOMIA:__________________________ 

20. Houve mudanças na rotina e realização de atividades básicas?  

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

21. Houve alteração em sua noite de sono e repouso? 

22. Consegue ter uma interação social ou prefere ficar só? 

23. Após a construção da estomia, o senhor conseguiu manter sua autoestima? 

24. Realiza alguma atividade m grupo? 

25. É tabagista?  

(   ) Não   (    ) Sim. Qual Frequência? ___________ 

 

26. Faz ingestão de bebida alcoólica?  

(   ) Não   (    ) Sim. Qual Frequência? ___________ 

 

27. Como o senhor (a) mantém sua rotina Alimentar diária? 

(    ) Verduras e Legumes   (    ) Frituras e Gorduras     (    ) Massas e Derivados 

(    ) Fest Food (    ) Refrigerantes (    ) Suco da Fruta (    ) Sucos com Conservantes 

(    ) Chá  (    )Doces (    ) Assados e Grelhados  (    ) Outros: _____________ 



157 

 

 

28. Quantas refeições o senhor faz por dia? 

(    ) 01 refeição (Café da manhã.; Almoço ou Janta) 

(    ) 02 refeições (Almoço e Janta) 

(    ) 03 refeições (Café da manhã.; Almoço ou Janta) 

(    ) 04 refeições (Café da manhã.; Colação 1; Almoço; Janta) 

(    ) 05 refeições (Café da manhã.; Colação 1; Almoço; Janta e Ceia) 

29. Houve alguma mudança no Relacionamento familiar e com amigos após se tornar 

estomizados ?  

(    ) Sim   (    ) Não  

 

30. Qual volume de água o senhor (a) ingeri diariamente? 

(    ) Menos de 500 ml ( Média de 02 copos) 

(    ) De 500 a 1000 ml ( Média de 02 a 05 copos) 

(    ) De 1000 a 1500 ml ( Média de 05 a 07 copos) 

(    ) De 1500 a 2000 ml ( Média de 07 a 10 copos) 

(    ) de 2000 a 3000  ml ( Média de 10 a 15 copos) 

(    ) Acima de 3000 ml 

 

31. Com que frequência o senhor realizar Atividades de lazer durante o mês? 

(    ) Nenhuma vez   (    ) De 01 a 02 vezes  (    ) De 03 a 04 vezes  (    ) De 05 a 06 vezes  

(    ) De 06 a 08 vezes    (    ) Acima de 08 vezes. 

32. Foi necessário fazer alguma adaptação na residência para qualidade de vida e autocuidado 

do paciente estomizado? 

(    ) Não  (    ) Sim. Quais:____________________________________________ 

VI - USO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE ESTOMIZADOS:______________________ 

33. No que se refere ao itinerário terapêutico, como foi sua trajetória do pré operatório 

até a chegada ao Núcleo de Estomizados? 

 

34. De que forma, nos últimos 12 meses o senhor(a) foi atendido nesta unidade de 

saúde? (   ) Quando agendado; (   )  Quando procurei espontaneamente o atendimento; 

(   ) Mesmo agendado, não consegui atendimento; (  ) Por vezes não havia profissional 

para o atendimento; (   )Seus problemas são prontamente resolvidos ou é encaminhado 

para outro local?____________________________________ 

 

35. O Sr (a) recebeu explicação médica sobre a realização da estomia?   

(   ) Sim;  (   )  Não;     (   ) N.S. 

36. O equipamento (dispositivos coletores e coberturas) estão sempre disponível 

quando vem ao serviço de saúde? 

(   ) Sim;  (   ) Não;   (   ) N.S. 
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37. Recebeu orientações em relação ao autocuidado com o estomia? 

 (   ) Sim;  (   ) Não;  (   ) N.S 

 

VII – AUTOCUIDADO COM A ESTOMIA 

38. Quantas vezes o senhor troca o dispositivo coletor diariamente? 

(   ) 01 vez ao dia;  (   ) De 02 a 03 vezes ao dia;  (   ) De 04 a 05 vezes ao dia  

(   ) Acima de 05 vezes ao dia 

 

39. Como o senhor (a) realiza os cuidados com sua estomia? 

 

40. O senhor (a) encontra alguma dificuldade para realizar o autocuidado? 

 

 

41. As orientações dadas pelo enfermeiro contribuem para realização do autocuidado?  

 

42. Tem conhecimento de existência de Grupos de Autocuidados realizados no Serviço 

de Saúde?   

(   ) Sim;  (   ) Participo;   (   ) Não Participo  (   ) Não; 

 

43. O que significa para o senhor (a) está cadastrado no Núcleo dos estomizados?  

 

44. De que forma isso tem lhe ajudado?  

 

45. O que o senhor (a) acha da forma como é recebido ao procurar o serviço?  

(   ) Muito boa;    (   ) Boa;  (   )Regular;  (   ) Ruim;  (   ) Muito ruim     

46. Na maioria das vezes que o senhor (a) vem ao Núcleo de Estomizados, para resolver 

qualquer problema, consegue ser atendido? 

 

47. Quando você tem algum problema com a estomia, qual o recurso que o senhor (a) 

utiliza? 

 

48. O material fornecido no Núcleo tem atendido as suas necessidades? De que forma? 
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49. O que senhor (a) entende como importante no trabalho do Núcleo dos 

Estomizados? 

 

50. Que aspectos o senhor (a) gostaria de sugerir para melhoria no atendimento 

ambulatorial?  

 

___________________________________________ 

Wanderson Alves Ribeiro  

Tel: (21) 99203-9433 / (21) 3769-3307 

E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com 

(Pesquisador Responsável) 

Universidade Federal Fluminense 
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ANEXO B 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: O AUTOCUIDADO EM PACIENTES ESTOMIZADOS A LUZ DE 

DOROTHEA OREM: DA REFLEXÃO AO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO  

 

Pesquisador: Wanderson Alves Ribeiro Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 89844918.6.0000.5243 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

Número do Parecer: 2.872.449 

APÓS ANÁLISE DO MATERIAL REVISADO, FICA CLARO QUE OS BENEFÍCIOS 

SUPERAM OS RISCOS NA EXECUÇÃO DA PESQUISA. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto é bastante interessante e trata de uma questão sensível que merece a devida atenção 

enquanto tema de pesquisa. Os documentos apresentados permitem entender o que será feito 

ao longo da pesquisa e a pesquisa será conduzida segundo as bases éticas necessárias à 

realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Será feito uso de uma abordagem quali-

quantitativa, baseada na agregação das respostas às questões abertas e análise estatística dos 

dados oriundos da aplicação do questionário apresentado. O projeto apresenta hipótese 

colocada adequadamente. Os critérios de inclusão e exclusão estão adequados. A seção de 

riscos e benefícios também foi apresentada de forma adequada, possibilitando perceber que os 

benefícios superam os riscos no decorrer da pesquisa. Foi devidamente esclarecido como se 

dará o atendimento psicológico dos participantes em caso de desconforto emocional por 

atendimento a um setor especializado no Hospital Orêncio de Freitas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1. FOLHA DE ROSTO – Contém as informações necessárias para avaliação, todas 

adequadas à execução do projeto; 

2. CARTA DE ANUÊNCIA – Hospital Orêncio de Freitas: Contém as informações 

necessárias para avaliação, todas adequadas à execução do projeto; 

3. CRONOGRAMA: Contém as informações necessárias para avaliação, todas adequadas à 

execução do projeto; 

4. TCLE – se encontra completo e adequado à aplicação. 
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Recomendações: 

Incluir no TCLE o texto, presente no site do Comitê de Ética, a respeito do papel dos Comitês 

de Ética e retificar o e-mail deste CEP para etica@vm.uff.br (e não ética@vm.uff.br). 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não existem pendências.                                                 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1091873.pdf 

21/07/2018 

23:44:49 

 Aceito 

Outros CARTAaoCEP.docx 21/07/2018 

23:44:06 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

ProjetoAtualizado.doc 21/07/2018 

23:41:47 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA.docx 21/07/2018 

23:37:09 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE.docx 23/06/2018 

16:38:16 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

Outros ProtocoloFundacaodeSaude.pdf 16/04/2018 

11:01:44 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

Outros CartaDeAnuencia.pdf 16/04/2018 

11:01:06 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

Orçamento CUSTOFINANCEIRO.docx 16/04/2018 

11:00:40 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

Folha de Rosto FolhadeRosto.pdf 14/03/2018 

01:01:36 

Wanderson Alves 

Ribeiro 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 04 de Setembro de 2018 

 

Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 
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ANEXO C 

(PARECER DE APROVAÇÃO NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS) 

 


