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RESUMO 

 

Trata-se de pesquisa qualitativa sobre o autocuidado do paciente oncológico estomizado que 
tem como objetivos: analisar os requisitos de autocuidado do paciente oncológico estomizado, 
descrever a trajetória do paciente oncológico com o estoma intestinal e identificar os 
requisitos de autocuidado referidos por estes pacientes. A pesquisa foi realizada no 
ambulatório de estomaterapia de um Instituto de tratamento oncológico localizado na região 
central da cidade do Rio de Janeiro com treze pacientes oncológicos adultos com estoma 
intestinal de eliminação definitivo ou não, matriculados na instituição que estavam em 
acompanhamento ambulatorial. Para a coleta de dados foi realizada entrevista semi-
estruturada e, após análise de conteúdo temática, foram elaboradas as seguintes categorias: 
vivendo com o estoma intestinal; o desafio do autocuidado: da reflexão à ação e as 
expectativas e os sentimentos. Os resultados apontaram que o paciente oncológico vivencia 
uma trajetória marcada por surpresas, ansiedade, medo e falta de esperança, entretanto, 
durante o processo de adoecimento passa a refletir sobre sua vida buscando estratégias de 
enfrentamento e adaptação frente à doença e tratamento. A confecção de um estoma é uma 
etapa difícil do tratamento do câncer, pois os pacientes entendem o estoma intestinal como 
algo assustador que rompe com a normalidade do corpo, mesmo quando traz alívio das dores 
provocadas pela doença. O estoma intestinal provoca mudanças de ordem emocional, física, 
fisiológica e social no cotidiano desses pacientes, com repercussões na sua autonomia, 
independência e autoimagem que limitam sua convivência social. Os requisitos de 
autocuidado de maior importância referidos pelos sujeitos da pesquisa foram: provisão de 
cuidados associados com o processo de eliminação e os excrementos; manutenção do 
equilíbrio entre a solidão e a interação social e modificações do autoconceito e autoimagem, 
aceitando estar em determinado estado de saúde e necessitar de formas específicas de 
atendimento de saúde. Em contrapartida, constatou-se que passam a desenvolver habilidades 
para a limpeza do dispositivo coletor, mas não se sentem preparados para realizar a troca do 
dispositivo, necessitando da ajuda de um familiar ou amigo para essa atividade. Concluiu-se 
que frente às necessidades destes pacientes o enfermeiro precisa atuar implementando ações 
educativas que proporcionem suporte a esses pacientes, estimulando ainda um processo de 
conscientização junto com esses pacientes acerca do seu autocuidado e da necessidade de 
adotar estratégias frente aos desafios da vivência com o estoma, contribuindo assim para 
reduzir os riscos e agravos à sua saúde. Nesse sentido é necessário que o enfermeiro reflita 
sobre as necessidades e demandas desses pacientes visando promover um cuidado que 
contribua para sua recuperação, manutenção e adaptação a nova situação de saúde em uma 
relação dialógica em que conhecimentos e experiências sejam compartilhadas tendo como 
meta a melhoria da qualidade de vida desses pacientes. 

Palavas-chave: Enfermagem oncológica; Autocuidado; Cuidados de enfermagem e Estoma 
cirúrgico. 
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ABSTRACT 

 
It is a qualitative research on the self-care of ostomate oncologic patient that has as objectives: 
To analyze the self-care requirements of the ostomate oncologic patient, to describe the 
trajectory of the oncologic patient with intestinal stoma and to identify the self-care 
requirements referred by these patients. The research was done in the stoma therapy of an 
oncologic treatment Institute located in the central region of Rio de Janeiro city with thirteen 
adult oncologic patients with intestinal stoma of definitive or not elimination, enrolled in the 
institution and who were in ambulatory treatment. For data collection it was done a half-
structured interview and, then, after analysis thematic contents the following categories were 
created: living with intestinal stoma; the challenging of self-care: from reflection to action and 
the expectative and feelings. The results indicated  that the oncologic patient experiences a 
trajectory marked by surprises, anxiety, fear and lack of hope, although during the process of 
sickening he/she reflects on his/her life looking for strategies to face and get adapted to the 
sickness and the treatment. The confection of a stoma is a very hard step in the cancer 
treatment, since the patients understand the intestinal stoma as something scaring that breaks 
the normality of the body, even when it brings relief of the pain provoked by the illness. The 
intestinal stoma provokes changes of emotional, physic, physiologic and social aspects in the 
quotidian of these patients with repercussions in their autonomy, independence and self-image 
that limit their social relations. The self-care requirements of the greatest importance  referred 
by the subjects of the research have been: provision of care associated with elimination 
process and the excrements/ maintenance of the balance between solitude and the social 
interaction and modifications of the self-concept and self-image, accepting to be in 
determined state of health and to need of specific ways of health attending. On the other hand 
it was found that they develop abilities for cleaning the collecting device, but they are not 
prepared to make the change of the device, needing the help of a family member or a friend to 
do this activity. One concludes that before the needs of these patients the nurse needs to act 
implementing educative actions that provide support to these patients, still stimulating a 
process of consciousness-raising of these patients about their self-care and the need of 
adopting strategies before the challenges of living with the stoma, contributing this way to 
reduce the risks and damages to their health. In this sense it is necessary that the nurse reflects 
on the needs and demands of these patients with the aim of promoting a care that can 
contribute to their recovery, maintenance and adaptation to the new health situation in a 
dialogic relation in which knowledge and experiences are shared, having as aim the 
improvements of the life quality of these patients. 

Key word: Oncologic nursing; Self-care; Nursing care and Surgical stoma.  
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RESUMEN 

 

Tratase de pesquisa cualitativa sobre el autocuidado del paciente oncológico estomizado que 
tiene como objetivos: analizar los requisitos de autocuidado del paciente oncológico 
estomizado, describir la trayectoria del paciente oncológico con la estoma intestinal e 
identificar los requisitos de autocuidado referidos por eses pacientes. La pesquisa fue 
realizada en el ambulatorio de estomaterapia de un Instituto de tratamiento oncológico 
localizado en la región central de la ciudad de Río de Janeiro con trece pacientes oncológicos 
adultos con estoma intestinal de eliminación definitiva o no, matriculados en la institución 
que estaban en acompañamiento en ambulatorio. Para la coleta de datos fue realizada 
entrevista semi-estructurada y, después, análisis de contenido temática, fueran elaboradas las 
siguientes categorías: viviendo con la estoma intestinal; el desafío del autocuidado: de la 
reflexión a la acción y las expectativas y los sentimientos. Los resultados apuntaran que el 
paciente oncológico vivencia una trayectoria marcada por sorpresas, ansiedad, medo y falta de 
esperanza, entretanto durante el proceso de enfermarse pasa a refletar sobre su vida buscando 
estrategias de enfrentamiento y adaptación delante de la enfermedad y tratamiento. La 
confección de una estoma es una etapa difícil del tratamiento del cáncer, ya que los pacientes 
entienden la estoma intestinal como algo asustador que rompe con la normalidad del cuerpo, 
mismo cuando proporciona alivio de las dores provocadas por la enfermedad. La estoma 
intestinal provoca mudanzas de orden emocional, física, fisiológica y social en el cotidiano de 
eses pacientes, con repercusiones en su autonomía, independencia y auto-imagen que limitan 
su convivencia social. Los requisitos de autocuidado de mayor importancia referidos por los 
sujetos de la pesquisa fueron: provisión de cuidados asociados al proceso de eliminación y los 
excrementos; manutención del equilibrio entre la solitud y la interacción social y 
modificaciones del auto concepto y auto-imagen, aceitando estar en determinado estado de 
salud y necesitar de formas específicas de atendimiento de salud. En contrapartida, ha sido 
constatado que pasan a desenvolver habilidades para la limpieza del dispositivo colector, pero 
no se sienten preparados para realizar la troca del dispositivo, necesitando de la ayuda de un 
familiar o amigo para esa actividad. Concluyese que frente a las necesidades de eses pacientes 
el enfermero precisa actuar implementando acciones educativas que proporcionen suporte a 
eses pacientes, estimulando aún un proceso de concientización junto con eses pacientes acerca 
de su autocuidado y da necesidad de adoptar estrategias frente a los desafíos de la vivencia 
con la estoma, contribuyendo así para reducir los riscos y daños a su salud. En ese sentido es 
necesario que el enfermero reflexione sobre las necesidades y demandas de eses pacientes 
visando a promover un cuidado que contribuya para su recuperación, manutención y 
adaptación a la nueva situación de salud en una relación dialógica en que conocimientos e 
experiencias sean compartidas tiendo como meta la mejora de la cualidad de vida de eses 
pacientes. 

Palabras-llave: Enfermeros en oncológica; Autocuidado; Cuidados de enfermeros e Estoma 
quirúrgica. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O interesse pela temática desse estudo emerge de minha experiência profissional há 

seis anos como enfermeira de um setor de cirurgia abdominal e pélvica de uma instituição de 

referência para o tratamento de câncer, localizada na cidade do Rio de Janeiro.  

Minhas atividades enquanto enfermeira assistencial são desenvolvidas no período pré 

e pós-operatório de cirurgia abdominal as quais, muitas vezes, resultam em confecção de 

estomas intestinais. A assistência de enfermagem neste ambiente inicia-se no momento da 

admissão do paciente e a partir do levantamento de suas necessidades é elaborado um plano 

assistencial.  

O período pré-operatório é utilizado para o esclarecimento de dúvidas sobre o 

procedimento cirúrgico que envolva confecção de estoma e, neste momento, dependendo da 

disponibilidade deste paciente, orientações sobre o autocuidado são fornecidas pelos 

enfermeiros assistenciais da unidade de internação.  

No período pós-operatório mediato, ou seja, na etapa de transição entre o hospital e a 

moradia, a assistência de enfermagem tem como meta estimular a independência do paciente 

e de seus familiares através da educação em saúde durante o período de hospitalização.  

No momento da alta hospitalar, as orientações sobre o autocuidado são reforçadas e o 

paciente recebe além do manual de orientações (elaborado pela equipe de estomaterapia da 

instituição), material coletor para que realize em casa a troca do dispositivo.  

Assim que recebe alta hospitalar, o paciente estomizado é encaminhado ao serviço 

ambulatorial de estomaterapia onde realiza, em aproximadamente dez dias, uma primeira 

consulta de enfermagem denominada consulta de primeira vez. Nesta consulta, o enfermeiro 

estomaterapeuta reforça as orientações sobre o autocuidado baseadas em dificuldades que 

possam ter surgido durante o manuseio do estoma e material coletor pelo paciente em seu 

domicílio, além de realizar uma avaliação do estoma e do estado geral do paciente.  
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Durante esta vivência profissional com o paciente oncológico estomizado pude 

perceber o quanto é difícil para ele lidar com essa nova situação principalmente no momento 

da manipulação para a limpeza e troca da bolsa coletora do estoma intestinal.  

Observo que é comum os pacientes apresentarem sentimentos de medo, alteração da 

autoestima e insegurança principalmente no momento da alta hospitalar quando se veem 

diante da necessidade de ter que assumir o próprio cuidado ou da ajuda de familiares e/ou 

amigos que nem sempre sabem como prestar essa assistência.  

Algumas vezes após realizar a orientação sobre a limpeza e troca do dispositivo 

coletor ao paciente e seu familiar, fui surpreendida por questionamentos dos mesmos sobre a 

possibilidade de contratarem um profissional que realizasse os cuidados com o estoma no 

domicílio. Esses questionamentos me provocavam certa frustração por parecer que não 

conseguira proporcionar a segurança necessária para que eles realizassem em casa os 

cuidados com a colostomia de forma independente.  

Penso que os sentimentos de medo e insegurança possam ser fatores que interferem no 

processo ensino-aprendizagem desenvolvido em ambiente hospitalar com o objetivo de 

preparar o paciente para o autocuidado. Nesse sentido, acredito que a preparação do paciente 

oncológico estomizado para a alta hospitalar represente um momento delicado, cabendo ao 

enfermeiro prever as dificuldades que o paciente poderá encontrar em seu domicílio, sejam 

elas de natureza funcional ou emocional, para realizar o autocuidado e traçar um plano de 

cuidados que ajude a prevenir possíveis dificuldades e complicações no dia-a-dia desses 

pacientes. 

 Portanto, entendo como necessário que a equipe de enfermagem busque um maior 

entendimento das necessidades do paciente estomizado visando uma melhor assistência que 

favoreça a melhoria da sua qualidade de vida, visto que além das dificuldades relacionadas às 

mudanças de vida provocadas pela presença do estoma, o paciente enfrenta o estigma e as 

dificuldades relacionadas ao tratamento do câncer.  

Câncer é um termo utilizado genericamente para representar um conjunto de mais de 

cem doenças, incluindo tumores malignos de diferentes localizações (BRASIL, 2010). 

Representa um problema de saúde pública, sendo assim reconhecido desde 2005 através da 

Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), incorporada pela Portaria nº 2.048, de 03 

de setembro de 2009, do Ministério da Saúde.  

O número de novos casos de câncer no Brasil cresce paralelamente com o 

envelhecimento populacional, decorrente do aumento da expectativa de vida, assim como em 

todo o mundo. Com a redução das taxas de mortalidade e natalidade nosso país experimenta o 
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prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional, o que leva a um 

aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares e o 

câncer (BRASIL, 2012). 

No caso do Brasil, desde 2003, as neoplasias malignas constituem a segunda causa de 

morte na população (BRASIL, 2010) e, em 2004, registrou-se 141 mil óbitos pela doença cuja 

incidência é crescente em todo o mundo, num ritmo que acompanha o envelhecimento 

populacional decorrente do aumento da expectativa de vida, sendo o resultado direto de 

transformações globais que afetaram a saúde dos povos decorrentes da urbanização acelerada, 

novos estilos de vida e novos padrões de consumo (BRASIL, 2008). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, espera-se para o ano de 2013 a ocorrência de 

aproximadamente 578.510 casos novos de câncer no Brasil, sendo que sem os ovos casos de 

câncer de pele não melanoma estima-se um total de 385 mil casos novos (BRASIL, 2012).  

O câncer de cólon e reto, que é a principal causa de confecção de estomas, caracteriza-

se como a terceira causa mais comum de câncer no mundo em ambos os sexos e a segunda 

causa em países desenvolvidos. Aproximadamente 9,4%, equivalendo a um milhão de casos 

novos, de todos os cânceres são de cólon e reto. Os padrões geográficos são bem similares 

entre homens e mulheres, porém o câncer de reto é cerca de 20% a 50% maior em homens na 

maioria das populações (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Inca, estima-se que para o ano de 2012 sejam diagnosticados 14.180 

casos novos de câncer de cólon e reto entre os homens e, 15.960 casos entre as mulheres 

(BRASIL, 2012).  

Se diagnosticada em estágio inicial, a sobrevida para esse tipo de neoplasia é 

considerada boa. A sobrevida média global se encontra em torno de 55% nos países 

desenvolvidos e 40% para países em desenvolvimento, em cinco anos. Esse relativo bom 

prognóstico faz com que o câncer de cólon e reto seja o segundo tipo de câncer mais 

prevalente em todo o mundo, com cerca de 2,4 milhões de pessoas vivas diagnosticadas 

aproximadamente (BRASIL, 2010). 

Dentre os tratamentos existentes, Lopes (2009) descreve a cirurgia como um 

tratamento vantajoso, pois possui a capacidade de cura de um número significativo de casos 

de doença localizada, não tem efeito carcinogênico, não causa resistência biológica e favorece 

uma avaliação mais segura da extensão da doença, o que permite um estadiamento mais 

adequado.  

Para Castro et al (2005, p.352),  “a cirurgia é a principal forma de tratamento do 

câncer de cólon, resultando em sobrevida de 60/70% em cinco anos”. 
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Quando o câncer se desenvolve no cólon e reto, a confecção de um estoma intestinal 

muitas vezes é necessária como parte do tratamento cirúrgico. Para Maruyama e Zago (2005), 

o estoma pode ser considerado como um dos mais importantes procedimentos cirúrgicos, pois 

possibilita a sobrevida do paciente.  

O vocábulo “estoma” tem origem grega a partir do étimo “stóma”, expressa a ideia de 

“boca” e tem como sinônimo “estômato”. A confecção do estoma visa o desvio do conteúdo 

fecal para o meio externo, ou seja, é um procedimento cirúrgico realizado com o objetivo de 

criar uma abertura artificial entre os órgãos ocos internos com o meio externo (SANTOS; 

CESARETTI, 2005). 

A confecção de estomas intestinais, de caráter provisório ou definitivo, pode acarretar 

complicações físicas relacionadas ao estoma como hemorragia, necrose, retração, prolapso e 

dermatite, além de causar uma série de alterações na vida do indivíduo estomizado, 

principalmente no que se refere à autoestima, autoimagem, imagem corporal e atribuições do 

autocuidado (SANTOS; CESARETTI, 2005). 

Segundo Kimura et al (2009, p.334), “(...) viver o câncer e uma estomia constitui 

momentos críticos da vida de uma pessoa, pois o estomizado tende a se sentir estigmatizado 

por julgar-se diferente das outras pessoas”. O paciente estomizado, ao se deparar com o 

estoma no pós-operatório, passa a lidar com uma nova realidade, quando são suscitados vários 

sentimentos, reações e comportamentos, diferentes e individuais.  

A modificação da imagem corporal, carregada de valores culturais e sociais, pode 

levar o paciente ao isolamento e reclusão. Hoje, observa-se em nossa sociedade que a 

individualidade é cada vez mais ameaçada e, por vezes, somos levados a acreditar que, para 

sermos aceitos socialmente, precisamos ter corpos perfeitos assim retratados nos modelos 

veiculados na mídia e, nesse sentido, o paciente submetido à colostomia vivencia o impacto 

acerca do corpo perfeito o que tende a desencadear problemas relacionados à autoestima e 

convívio social. 

 O que era bonito, forte e saudável, passa a não ser mais e pode ocorrer um processo 

de discriminação, pois há uma quebra de identidade no momento em que deixa de ser “o 

amigo”, “o profissional”, “o marido”, para ser o “estomizado”.  

O estomizado além de ter uma imagem corporal alterada, ainda passa a vivenciar uma 

situação de dependência financeira quando apresenta incapacidade de produção, o que pode 

ser provocado por limitações físicas decorrentes da doença e do tratamento (SANTOS; 

CESARETTI, 2005). 
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Nesse sentido, o enfermeiro cuida dos pacientes estomizados buscando envolver-se em 

todas as etapas do processo em que o mesmo está inserido. A assistência de enfermagem é 

oferecida ao paciente desde o período pré-operatório até o seu acompanhamento no período 

pós-operatório, quando é enfocado na assistência o processo de reabilitação desse paciente ao 

seu meio social, após a alta hospitalar.  

A assistência no processo de reabilitação do paciente estomizado objetiva, 

principalmente, a sua independência para retomada das atividades cotidianas, visando assim 

uma melhor qualidade de vida do mesmo e, como enfatizam Silva e Shimizu (2006), essa 

assistência envolve uma contínua reflexão acerca dos aspectos da reabilitação que implica em 

conhecer as necessidades desses pacientes através de suas dúvidas que além de serem 

diversas, mudam constantemente. 

Portanto, é fundamental que o enfermeiro compreenda as mudanças cotidianas 

ocorridas na vida do estomizado para melhor desenhar e implementar um plano terapêutico e, 

nesse processo a família do paciente deve ser estimulada a participar dessa reabilitação, 

representando assim um primeiro grupo para a convivência social.  

De acordo com Bechara et al, (2005, p.148), “a reação dos familiares frente a um 

estoma pode minimizar ou maximizar as consequências do mesmo”. No período pré-

operatório, o enfermeiro contribui para o processo de reabilitação, quando informa e explica à 

família do paciente sobre o diagnóstico, prognóstico e planejamento terapêutico, que inclui 

ações de educação em saúde. 

A alta hospitalar é planejada visando amenizar o impacto das mudanças ocorridas na 

vida do paciente, quando o mesmo é preparado para realizar o autocuidado no ambiente 

domiciliar. Uma das possibilidades utilizadas pela enfermagem para trabalhar estratégias 

facilitadoras do autocuidado realizado pelo paciente estomizado para incentivar sua 

independência, é a implementação de práticas educativas.   

Silva et al (2009), afirmam que a enfermagem atua como promotora do 

restabelecimento da saúde do paciente através da implementação de práticas educativas e 

assistenciais que valorizem o ato de se autocuidar.   

 Para Santos e Cesaretti (2005, p.109), “a prática educativa é um instrumento 

que resulta no cuidado”. Assim, através da educação em saúde o enfermeiro pode atuar como 

mediador do aprendizado que leva o paciente a desenvolver habilidades e competências para o 

autocuidado, que repercute na sua independência e autonomia. 

Uma das finalidades da educação em saúde é contribuir para uma melhor qualidade de 

vida do paciente e, para isso, é essencial que esteja direcionada para a realidade de vida da 
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pessoa. Logo, é necessário identificar os interesses e dificuldades do paciente para que as 

ferramentas oferecidas pela atividade educativa sirvam efetivamente para intervir e auxiliar na 

realidade do paciente envolvido na ação (LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009). 

Mesmo com todas as transformações ocorridas na vida do estomizado, ele necessita 

aprender a conviver com o estoma em busca do restabelecimento da harmonia e da sua 

qualidade de vida. 

Nesse contexto, o enfermeiro atua junto aos estomizados como facilitador para o 

desenvolvimento de habilidades para o manuseio do estoma e dispositivos, assim como 

suporte ao desenvolvimento de estratégias que amenizem a situação de estranhamento do 

próprio corpo e baixa autoestima. Assim, compreender as mudanças que ocorrem com a 

pessoa estomizada possibilita aos enfermeiros a elaboração de um plano assistencial e 

educativo mais efetivo e humano. 

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

oncológio estomizado, 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 emergentes do cotidiano de conviver com o estoma 

e a retomada das suas atividades de forma gradativa.   

Á luz dessas considerações definiu-se como objeto de estudo O autocuidado do 

paciente oncológico estomizado em acompanhamento ambulatorial. 

Para nortear a pesquisa foram elaboradas as seguintes questões:  

• Quais são os requisitos de autocuidado do paciente oncológico estomizado? 

• Como o enfermeiro pode atuar junto a esses pacientes? 

 

Objetivo geral: Analisar os requisitos de autocuidado do paciente oncológico estomizado. 

 

Objetivos específicos 

• Descrever a trajetória do paciente oncológico com o estoma intestinal; 

• Identificar os requisitos de autocuidado referidos pelo paciente oncológico 

estomizado. 
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Ostomizados (ABRASO) podemos encontrar cerca 

de 33.864 pacientes estomizados em território nacional, sendo que na região Norte o maior 

número de pacientes residem no Pará (720); na região Nordeste a maior concentração de 

pacientes estomizados é encontrada no Ceará (1600); no Centro-Oeste o maior número de 

pacientes  são registrados  em Goiás (950); a região Sudeste possui um total de 4.643 

estomizados registrados em Minas Gerais e 3.000 no Rio de Janeiro, e por último a região 

Sul, com um quantitativo de 1896 pacientes residentes no Paraná.  

A sociedade desconhece o número de estomizados no Amapá, Tocantins e Roraima, 

devido ao registro precário, o que interfere no conhecimento do número total de estomizados 

no país, o que nos faz refletir sobre a possibilidade de existir um número total de pacientes em 

território nacional muito maior do que o divulgado, além de alguns estudos definirem um 

número total de estomizados diferente da Sociedade, alguns chegando a defender que existe 

cerca de 170 mil estomizados no Brasil. 

 Ainda segundo a Sociedade, a maior causa de estomias é o tratamento de câncer do 

tubo digestivo (ABRASO, 2007), o que implica na necessidade de observação mais criteriosa 

sobre a vida do paciente oncológico estomizado, logo, requer maior desenvolvimento de 

pesquisas na área.  

Com relação aos estudos realizados na área de enfermagem sobre os pacientes com 

estoma intestinal, Monge (2008, p.1) afirma que: 

 

Existem muitos estudos sobre a assistência de enfermagem, porém enquanto 
cuidar específico, no que se refere aos cuidados com pacientes possuidores 
de estoma intestinal, há uma lacuna a ser preenchida pelos profissionais de 
enfermagem, expressa em indagações da vivência prática de seu cotidiano.  
 
 

Além da necessidade de estudos sobre a prática do autocuidado pelo paciente 

oncológico estomizado, o número crescente de estomizados no país justifica a necessidade de 

aprimoramento da assistência de enfermagem tendo como bases as necessidades referidas por 

estes pacientes, os quais 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. 
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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 passado, a história desse paciente, com vistas ao planejamento do futuro. Esse 

planejamento deve ser pautado nos significados do passado (MARTINS, 2005). 

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, 2005). 

Assim, este estudo contribui para ampliar a compreensão acerca do autocuidado do 

paciente oncológico estomizado, suas dificuldades e limitações na vivência diária com o 

estoma, visando o desenvolvimento de uma assistência de enfermagem qualificada e 

resolutiva que proporcione suporte às suas necessidades e demandas de saúde. Portanto, 

espera-se que a equipe de enfermagem amplie seu olhar sobre o cuidado aos pacientes 

estomizados, reconhecendo as mudanças ocorridas no estilo de vida deles contribuindo assim 

para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde desses pacientes após a alta 

hospitalar. 

No ensino espera-se colaborar como indicador da necessidade de explorar mais esta 

temática na formação, qualificação e atualização dos profissionais de enfermagem e da equipe 

de saúde haja vista o aumento da incidência de doenças oncológicas e estomizados na 

população.  

No campo da pesquisa espera-se contribuir para as pesquisas nas áreas de Oncologia, 

Estomaterapia e Enfermagem, fortalecendo os estudos na linha de pesquisa do Curso de 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde – Cuidados nos Ciclos Vitais 

Humanos, Tecnologias e Subjetividade na Saúde, favorecendo outros estudos sobre o tema, 

em uma perspectiva interdisciplinar.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O estoma intestinal como consequência do tratamento do câncer colorretal 

 

Câncer é um termo utilizado genericamente para representar um conjunto de mais de 

cem doenças, incluindo tumores malignos de diferentes localizações (BRASIL, 2010). 

Representa um problema de saúde pública, sendo assim reconhecido desde 2005 através da 

Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), incorporada pela Portaria nº 2.048, de 03 

de setembro de 2009. Neste mesmo ano, dados estatísticos mostram que de 58 milhões de 

mortes ocorridas no mundo, 7,6% foram consequência da patologia (BRASIL, 2008). 

O número de novos casos de câncer no Brasil cresce paralelamente com o 

envelhecimento populacional decorrente do aumento da expectativa de vida assim como em 

todo o mundo. Com a redução das taxas de mortalidade e natalidade o país experimenta o 

prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional, o que leva a um 

aumento das doenças crônico-degenerativas, tendo como as principais as doenças 

cardiovasculares e o câncer (BRASIL, 2008). 

No caso do Brasil, desde 2003, as neoplasias malignas constituem a segunda causa de 

morte na população (BRASIL, 2010) e em 2004 registrou-se 141 mil óbitos pela doença cuja 

incidência é crescente em todo o mundo, num ritmo que acompanha o envelhecimento 

populacional decorrente do aumento da expectativa de vida, sendo o resultado direto de 

transformações globais que afetaram a saúde dos povos decorrentes da urbanização acelerada, 

novos estilos de vida e novos padrões de consumo (BRASIL, 2008).  

Em 2007 representou quase 17% dos óbitos de causa conhecida. As estimativas, para o 

ano de 2010, serão válidas também para o ano de 2011, e apontam para a ocorrência de 

489.270 casos novos de câncer (BRASIL, 2010). 

Sendo assim, o câncer de cólon e reto, que nesta pesquisa será abordado, caracteriza-se 

como a terceira causa mais comum de câncer no mundo em ambos os sexos e a segunda causa 

em países desenvolvidos. Aproximadamente 9,4%, equivalendo a um milhão de casos novos, 

de todos os cânceres são de cólon e reto. Os padrões geográficos são bem similares entre 

homens e mulheres; porém o câncer de reto é cerca de 20% a 50% maior em homens na 

maioria das populações (BRASIL, 2010). 
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Câncer colorretal 

 

Segundo Castro et al (2005), a grande maioria dos carcinomas colo retais são 

originados de pólipos adenomatosos (de origem epitelial), descritos pelo INCA (2003), como 

“um crescimento anormal do intestino que se projeta em sua luz”. São classificados como 

neoplásicos aqueles que continuam acumulando novas células e crescendo. Os fatores que 

levam ao aparecimento e crescimento dos pólipos são os mesmos que os do câncer.  

O mais importante fator de risco são a história familiar de câncer de cólon e reto e a 

predisposição genética ao desenvolvimento de doenças crônicas do intestino (como as 

poliposes adenomatosas). Uma dieta baseada em gorduras animais, baixa ingestão de frutas, 

vegetais e cereais; assim como, consumo excessivo de álcool e tabagismo, também contribui 

para o aparecimento da doença (BRASIL, 2010). 

A maioria dos pólipos cresce de forma lenta e mantêm-se benignos por longo tempo 

antes de transformarem-se essencialmente em câncer. Estima-se que o período de 

transformação seja de dez anos (BRASIL, 2003). 

Sobre a carcinogênese, através de estudos de pólipos e carcinomas invasivos cientistas 

propuseram um modelo no qual a mutação de genes supressores e oncogenes ocorrem numa 

sequência ordenada que resulta em desenvolvimento do carcinoma. Tal sequencia é 

responsável pela polipose adenomatosa familiar (FAP) como também ocorre em 85% dos 

casos de câncer colorretal esporádico. Aproximadamente 98% dos cânceres colônicos são 

definidos como adenocarcinomas e localizam-se na maioria dos casos no cólon sigmóide 

(CASTRO et al, 2005). 

 O câncer colorretal geralmente é identificado através de sintomas ou devido a um teste 

de rastreamento positivo para a doença. Resumidamente, os sintomas mais comuns são os 

associados à anemia que resulta de sangramento insidioso (PICUS; BIRNBAUM; 

MAJERUS, 2004).  

Vale ressaltar que na fase inicial da doença os sintomas são poucos expressivos ou até 

mesmo ausentes. Os pacientes podem queixar-se de inapetência, dores abdominais, náuseas, 

vômitos, perda de peso, distensão abdominal e alterações do hábito intestinal (CASTRO et al, 

2005). 

A prevenção do câncer colorretal é feita através da detecção precoce que é realizada 

através de rastreamento de lesões precursoras em indivíduos que ainda não desenvolveram 

nenhum sintoma da doença. Já é sabido que a identificação e a remoção de pólipos 
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adenomatosos diminuem a incidência de câncer colorretal e consequentemente a mortalidade 

por este tipo de doença (CASTRO et al, 2005). 

 Para fim de diagnóstico, dentre as modalidades disponíveis e aceitas estão o sangue 

oculto fecal; retossigmoidoscopia; colonoscopia e enema baritado. Vale ressaltar que mesmo 

estabelecido o valor do rastreamento na população de alto risco (portadores de polipose 

adenomatosa familiar, pacientes com câncer colorretal sem polipose adenomatosa familiar e 

com história de câncer colorretal na família) menos de 30% desta população realizam exames 

periodicamente (CASTRO et al, 2005). 

Para que se inicie o tratamento do câncer colorretal é necessário que se faça 

primeiramente o estadiamento do tumor. Hoje, o sistema de estadiamento para tumores 

sólidos mais utilizados pelas equipes é o TNM, sistema esse universalmente utilizado com o 

objetivo de ajudar a equipe de saúde no planejamento e tratamento; dar alguma indicação do 

prognóstico; ajudar na avaliação dos resultados de tratamento; facilitar a troca de informações 

entre os centros de tratamento e contribuir para a pesquisa contínua sobre o câncer humano 

(INCA 2003). 

O sistema TNM permite descrever a extensão anatômica da doença baseado na 

determinação de três componentes: T - define tamanho e ou grau de extensão local do tumor 

primário, N - sinaliza presença ou ausência de metástases em linfonodos regionais, M - 

caracteriza presença ou ausência de metástases à distância (BRASIL, 2003). 

A definição do tipo de tratamento a ser implementado para o câncer colorretal irá 

depender essencialmente do tamanho, localização e extensão do tumor, além do estado de 

saúde geral do paciente (BRASIL, 2003). As modalidades de tratamento para este tipo de 

câncer são a cirurgia, como tratamento primário, a radioterapia e quimioterapia. 

Segundo o INCA (BRASIL, 2008), o tratamento cirúrgico do câncer pode ter 

finalidade curativa ou paliativa. Quando, curativa, todo o câncer visível é removido e as 

margens cirúrgicas são livres de lesão (microscopicamente). 

Quando a finalidade é paliativa, o cirurgião tem o objetivo de reduzir o número de 

células tumorais e controlar sinais e sintomas que põem a vida do paciente em risco ou 

diminuem sua qualidade de vida (BRASIL, 2008). 

Quando as margens da ressecção estão livres de comprometimento macro e 

microscópico, a cirurgia é classificada como R0. Quando mesmo após a ressecção do tumor 

se tem doença residual microscópica, a cirurgia é chamada de R1, e por fim, quando o 

cirurgião é impedido de ressecar todo o tumor e deixa doença visível, o procedimento 

classifica-se como R2 (op cit, 2008). 
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Em cirurgia oncológica além de a margem cirúrgica ser mais ampla, o cirurgião 

frequentemente realiza linfadenectomia de pelo menos uma cadeia de linfonodos negativa 

para comprometimento neoplásico e também uma das cadeias de linfonodos primariamente 

em risco de comprometimento. Quando apenas cadeias primárias são removidas a cirurgia é 

classificada como D1, ao ressecar cadeias secundárias, o cirurgião deve descrever a cirurgia 

como D2 e classifica-se como D3 o procedimento cirúrgico onde se teve a retirada de cadeias 

terciárias (BRASIL, 2008). 

Vale ressaltar que os termos “ressecabilidade” e “operabilidade” muitas vezes são 

utilizados de forma incorreta. É importante definir que a ressecabilidade refere-se ao tumor, 

ou seja, um tumor poderá ser ressecado ou não, dependendo de suas condições. Já o termo 

operabilidade refere-se às condições clínicas do paciente (LOPES, 2009). 

A radioterapia, através das radiações ionizantes, tem como objetivo principal “alcançar 

um índice terapêutico favorável, levando as células malignas a perderem a sua 

clonogenicidade e, ao mesmo tempo, preservando os tecidos normais” (BRASL, 2008, p.377).  

A quimioterapia caracteriza-se pela utilização de agentes químicos, isolados ou em 

combinação, com o objetivo de tratar os tumores malignos. São drogas com atuação em nível 

celular que interferem no crescimento e divisão da célula (BONASSA, 2005). 

A quimioterapia e a radioterapia podem ser empregadas de forma curativa, neoadjuvante, 

adjuvante e paliativa. Como neoadjuvantes, podem ser utilizados antes da cirurgia e adjuvante 

quando administrados após a cirurgia, de forma isolada ou em combinação (BRASIL, 2008). 

Se administrados no período pré-operatório (neoadjuvante), terão o objetivo de promover a 

redução tumoral transformando tumores irressecáveis em ressecáveis. 

O tratamento adjuvante (pós-operatório) tem por objetivo eliminar doença microscópica 

em pacientes com alto risco de recidiva após cirurgia curativa (CASTRO, 2005). Vale 

ressaltar que toda decisão por algum tipo de tratamento deve ser tomada juntamente com o 

paciente, que deve ser estimulado a participar das decisões em todas as etapas do tratamento. 

Se diagnosticada em estágio inicial, a sobrevida para esse tipo de neoplasia é considerada 

boa. A sobrevida média global se encontra em torno de 55% nos países desenvolvidos e 40% 

para países em desenvolvimento em cinco anos. Esse relativo bom prognóstico faz com que o 

câncer de cólon e reto seja o segundo tipo de câncer mais prevalente em todo o mundo, com 

cerca de 2,4 milhões de pessoas vivas diagnosticadas aproximadamente (BRASIL, 2010). 

Dentre os tratamentos existentes, Lopes (2009) descreve a cirurgia como um tratamento 

vantajoso, pois, possui a capacidade de cura de um número significativo de casos de doença 
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localizada, não tem efeito carcinogênico, não causa resistência biológica e favorece uma 

avaliação mais segura da extensão da doença, o que permite um estadiamento mais adequado.  

Para Castro et al (2005, p.352) “a cirurgia é a principal forma de tratamento do câncer de 

cólon, resultando em sobrevida de 60/70% em cinco anos”. 

 Quando o câncer se desenvolve no cólon e reto, a confecção de um estoma intestinal 

muitas vezes se faz necessário como parte do tratamento cirúrgico. Para Maruyama e Zago 

(2005), o estoma pode ser considerado um dos mais importantes procedimentos cirúrgicos, 

pois possibilita a sobrevida do paciente.  

O vocábulo “estoma” tem origem grega a partir do étimo “stóma”, exprime a idéia de 

“boca” e tem como sinônimo “estômato”. A confecção do estoma visa o desvio do conteúdo 

fecal para o meio externo, ou seja, é um procedimento cirúrgico realizado com o objetivo de 

criar uma abertura artificial entre os órgãos ocos internos com o meio externo (SANTOS; 

CESARETTI, 2005). 

A confecção de estomas intestinais, de caráter provisório ou definitivo, podem acarretar 

complicações físicas relacionadas ao estoma como hemorragia, necrose, retração, prolapso e 

dermatite, além de uma série de alterações na vida do indivíduo estomizado, principalmente 

no que se refere à autoestima, autoimagem, imagem corporal e atribuições do autocuidado 

(SANTOS; CESARETTI, 2005). 

Receber a notícia da necessidade da confecção de uma colostomia em seu próprio 

corpo pode desencadear na pessoa uma série de sensações e sentimentos antes nunca 

vivenciados. Estes sentimentos podem ser capazes de modificar a autoestima do indivíduo, 

que pode ser levado rapidamente a um quadro de depressão e isolamento social.  

 Para o paciente oncológico a dificuldade em lidar com as emoções se torna ainda 

maior, pois além de lidar com as dificuldades trazidas pela doença, ainda precisa se apropriar 

das mudanças em seu corpo e em sua vida provocadas pela presença do estoma. 

 

 

Cuidados de enfermagem ao paciente oncológico estomizado 

  

Trabalhar com o paciente oncológico oportuniza uma reflexão continua sobre questões 

relacionadas ao significado social do câncer como associado diretamente ao sofrimento e 

morte, conforme muitas vezes tende a ser divulgado na mídia. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (BRASIL, 2008), com os avanços 

diagnósticos e terapêuticos verifica-se um aumento da sobrevida dos pacientes com câncer e 
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redução da mortalidade destes pacientes. Desta forma os profissionais que atuam junto a estes 

pacientes realizam cuidado com o objetivo de promover qualidade de vida. Logo, esse 

cuidado deve abranger dimensões físicas, psicológicas e sociais. 

A necessidade de um cuidado que abrange dimensões físicas, psicológicas e sociais 

deve-se ao fato de que mesmo com o avanço das possibilidades diagnósticas e terapêuticas o 

câncer ainda é percebido socialmente como algo terrível que faz sofrer e mata. Definição 

construída culturalmente cheia de estigma. Segundo Cascais, Martini e Almeida (2008), em 

muitas culturas o significado do câncer é associado à punição e ao castigo, o que leva os 

pacientes acometidos pela doença se perguntarem o que fizeram para merecer sofrer desse 

mal. 

Para Maruyama et al (2006), os indivíduos que sofrem da doença experimentam 

sentimento de culpa pois o câncer vem sendo relacionado a hábitos de vida não saudáveis e a 

comportamentos desvalorizados em nossa sociedade. Para Carvalho (2008, p.99), o “estigma 

do câncer se reforça, continuadamente, devido ao diagnóstico tardio da doença, o que limita 

as possibilidades de tratamento e cura da doença”. 

Segundo Muniz e Zago (2009), “estar doente” não se resume a possuir alterações 

biológicas, mas sim pode ser definido como uma construção social, pois a doença tem relação 

estreita com a forma como as pessoas de um grupo cultural percebem os sinais e sintomas e 

com o sentido lhes atribuem.  

De acordo com Barbosa e Francisco (2007), a formação cultural de um indivíduo pode 

influenciar sua vida em diversos aspectos, tais como suas crenças, comportamentos, 

percepções, imagem corporal e atitudes frente à doença.  

Para Rodrigues (2006), a cultura pode ser definida como um mapa que orienta o 

comportamento dos indivíduos em sua vida social. Logo, as pessoas se comportam de acordo 

com as exigências sociais. Ou seja, a vida coletiva se faz de representações sociais que são 

introjetadas nos indivíduos através da educação.  

Para Muniz e Zago (2009, p.24), cultura pode ser entendida como “uma rede de 

significados elaborados por um grupo social, para perceber, entender e organizar o mundo em 

que ele vive, ou seja, a cultura é um sistema de símbolos local e específico”. Assim, o câncer 

possui inúmeras significações criadas ao longo do tempo pelas sociedades representadas pela 

dor, medo, incurabilidade, deformações, mutilações, impotência e morte. 

Logo, o sujeito que vivencia o adoecimento por câncer e as consequências do 

tratamento, passa a enfrentar a sensação de se sentir excluído socialmente, pois a doença 

física destitui a pessoa de tudo aquilo que a identifique como um ser social (sua 
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subjetividade), quando deixa de ser “pessoa” para ser  “doente”, perdendo seu papel social, 

muitas da vezes perdendo seus ideais e objetivos de vida. 

Este contexto impõe aos profissionais de saúde a necessidade de um conhecimento não 

só sobre a evolução da doença, mas também sobre as alterações emocionais sofridas por este 

paciente e sua família diante dos estigmas da doença. 

 O cuidado de enfermagem ao paciente oncológico abrange todos os grupos etários e 

em geral, é realizado em diversificados ambientes como hospitais, centros de reabilitação, 

residências e comunidades. Logo, esse cuidado tão específico deve contemplar a realidade de 

vida do paciente, pois a experiência da doença é única para cada indivíduo e cada um irá 

expressar necessidades coletivas que são expressões de determinantes sociais, econômicos e 

culturais (CARVALHO, 2008). 

Há tempos que o cuidado vem sendo estudado e refletido pela enfermagem. Porém, 

ainda estamos longe de uma definição clara e objetiva. Essa dificuldade de definição pode 

estar relacionada à complexidade do cuidado, uma vez que emerge das relações interpessoais 

entre seres humanos carregados de diferentes crenças, valores e necessidades.  

Para Waldow (2008, p.89), “o cuidar se expressa pela relação com o outro dentro do 

mundo”. Para Silva et al (2009), o cuidado só existe quando um ser humano passa a ser 

importante para o outro estabelecendo-se uma relação de dedicação. Todo ser humano em 

algum momento de sua vida experimenta a necessidade de ser cuidado e reconhece sua 

capacidade de cuidar. 

Para Silva et al (2009, p.698), “o cuidado às pessoas tem sido apontado como objeto 

epistemológico da enfermagem”. O cuidado para o mesmo autor é um modo de estar junto ao 

outro nos momentos especiais da vida, seja no nascimento, seja na promoção ou recuperação 

da saúde ou até mesmo na morte. 

Assim como em outras especialidades de enfermagem, as responsabilidades e metas 

dos enfermeiros oncológicos são diversificadas e complexas. Porém, esses profissionais 

enfrentam um desafio especial pelo significado negativo que os pacientes possam dar à 

patologia, o que influencia diretamente a postura do paciente frente ao diagnóstico e 

tratamento (RECCO et al, 2005). Logo, é importante que os enfermeiros consigam perceber 

suas próprias reações sobre a doença para que consigam transpor os desafios do cuidado, 

buscando a melhora da qualidade de vida do paciente o quanto for possível.  

Estar preparado para receber um diagnóstico de câncer é muito difícil. É um momento 

em que crenças são colocadas em cheque, valores são revisados e a vida é revista de forma 

mais crítica. Diante de uma situação destas é muito importante que o paciente faça distinção 
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entre a realidade e as fantasias que giram em torno da doença para que consiga perceber e 

lidar com suas reais emoções.  

Considerando todos os fatores culturais e sociais que envolvem um sujeito, é 

importante a percepção por parte da equipe de enfermagem que não há uma maneira padrão 

para o enfrentamento deste processo (GIRONDI; RADUNZ, 2007). 

Inicialmente o contato com o paciente com câncer pode ser um choque para o 

profissional, pois o mesmo encontra-se diante de problemas complexos e principalmente 

diante da fragilidade humana. Muitas vezes, o medo e a insegurança fazem com que o 

profissional se mantenha afastado do paciente como estratégia de autoproteção (RECCO et al, 

2005). 

É imprescindível que o paciente oncológico não seja visto pelo profissional como mais 

um caso. Precisa ser compreendido em suas mais diferenciadas reações e abordado de forma 

humanizada e solidária (op cit, 2005). 

O cuidado de enfermagem deve evitar ou amenizar a dor e o sofrimento, buscando o 

bem-estar do paciente através do conforto. Com o paciente oncológico a experiência de 

sofrimento é exacerbada pela associação que os pacientes fazem entre doença e morte, 

causando desequilíbrio em quem está doente e em sua família (op cit, 2005). 

Segundo Smeltzer e Bare (2002), os enfermeiros ao cuidar de pacientes oncológicos 

devem ser capazes de identificar os problemas de enfermagem (incluindo os físicos, 

psicossociais ou espirituais); colaborar com os membros da equipe assistencial favorecendo a 

continuidade dos cuidados; avaliar os objetivos e resultados dos cuidados aos pacientes e 

reavaliar e redirecionar os cuidados. 

 É preciso também que o enfermeiro atente para as necessidades não verbalizadas 

pelos pacientes, que muitas vezes são expressas por olhares, gestos ou pequenas palavras 

(RECCO et al, 2005). 

Para Popim e Boemer (2005), o tratamento do câncer devido sua complexidade requer 

do enfermeiro habilidades tanto técnico-científica como facilidade nas relações interpessoais e 

também na esfera espiritual, pois durante o tratamento, aparecem complicações como efeitos 

colaterais, problemas psicossociais, religiosos e conflitos familiares.  

Além de possíveis complicações, os pacientes precisam vivenciar etapas do tratamento 

que podem interferir diretamente em sua rotina diária, em sua autoimagem e autoestima, 

como no caso da necessidade de confecção de um estoma de eliminação intestinal como parte 

do tratamento de câncer colorretal.  
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Para Barbutti, Silva e Abreu (2008, p.30), “estar estomizado implica não só no uso da 

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”.  

Segundo Kimura et al (2009, p.334) “viver o câncer e uma estomia constitui 

momentos críticos da vida de uma pessoa, pois o estomizado tende a se sentir estigmatizado 

por julgar-se diferente das outras pessoas”. O paciente estomizado, ao se deparar com o 

estoma no pós-operatório, passa a lidar com uma nova realidade, quando são suscitados vários 

sentimentos, reações e comportamentos, diferentes e individuais.  

A presença do estoma muitas vezes faz com que o paciente tenha que lidar com 

situações e reflexões conflitantes, pois o mesmo encontra-se inserido em uma sociedade cheia 

de tabus com relação à região anal. 

A modificação da imagem corporal, que por sua vez é construída por crenças sociais, 

pode levar o paciente ao isolamento e reclusão. Hoje, observamos em nossa sociedade que a 

individualidade cada vez mais é perdida e todos são levados a acreditar que, para serem 

aceitos socialmente, precisam ter corpos perfeitos assim como os modelos veiculados na 

mídia. O paciente submetido à colostomia representa a quebra de uma representação acerca 

do corpo perfeito.  

O que era bonito, forte e saudável, passa a não ser mais e o processo de discriminação 

acontece. Pode-se pensar que há uma quebra de identidade no momento em que deixa de ser 

“o amigo”, “o profissional”, “o marido”, para ser o “estomizado”.  

O estomizado além de ter uma imagem corporal dita imperfeita, pode ainda vivenciar 

situação de dependência financeira quando apresenta incapacidade de produção, o que pode 

ser provocado por impossibilidades corporais (SANTOS; CESARETTI, 2005). 

Nesse processo de mudanças, atividades que parecem simples como vestir-se, tomar 

banho, cozinhar, ou andar de ônibus são extremamente valorizadas e requer do enfermeiro 

muita atenção. As possíveis dificuldades encontradas pelo paciente devem ser avaliadas de 

forma minuciosa. Afinal, fechar uma calça jeans ou passar na roleta de um ônibus com o 

dispositivo coletor aderido à pele contendo fezes e flatos, quando observadas de perto não 

parecem atividades tão simples assim.  

Porém, mesmo com todas as transformações ocorridas na vida do estomizado, ele 

necessita aprender a conviver com o estoma em busca do restabelecimento da harmonia e de 

sua qualidade de vida. 
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Diante do exposto, o enfermeiro assiste aos pacientes estomizados buscando envolver-se 

em todas as etapas do processo saúde-doença em que o mesmo está inserido. A assistência de 

enfermagem é oferecida ao paciente desde o período pré-operatório até o acompanhamento 

desse paciente no período pós-operatório, quando o profissional enfoca dentro da sua 

assistência o processo de reabilitação desse paciente em seu meio.  

O processo de reabilitação do paciente objetiva, principalmente, a retomada da 

independência para atividades desenvolvidas em seu cotidiano, contribuindo assim para uma 

melhor qualidade de vida do mesmo.  

O enfermeiro deve estar atento para não adaptar o paciente ao estoma, e sim adaptar o 

estoma à rotina do paciente. Caso o contrário ocorra, o paciente pode experimentar momentos 

de reclusão social. Nesse sentido, o cuidado de enfermagem busca dar subsídios ao paciente 

para que reflita sobre seu significado como pessoa inserida na sociedade, e não somente como 

estomizado portador de limitações.  

É importante que o profissional ao realizar assistência a este paciente identifique cada 

um como único, mesmo diante de rotinas e protocolos já estabelecidos. Cada pessoa tem sua 

história de vida, sua cultura, suas emoções e valores. Para Martins (2005, p.106), cada sujeito 

“vive seu tempo de modo singular, próprio e único”.  

De acordo com Barbutti, Silva e Abreu (2008, p.30), cada paciente “necessita de um 

tempo interno para viver o seu momento de luto, ou seja, rever os seus conceitos, contrapor 

suas perdas e encontrar forças para aceitar e trabalhar suas novas possibilidades”.  

Vale ressaltar que o cuidado depende necessariamente de uma relação interpessoal 

entre o paciente e o enfermeiro, e que o enfermeiro ao cuidar deste paciente estomizado 

também possui suas crenças e valores que influenciarão sua prática. Logo, é extremamente 

importante que as decisões sejam tomadas em parceria. 

É fundamental que o enfermeiro compreenda as mudanças cotidianas ocorridas na 

vida do estomizado para melhor desenhar e implementar um plano terapêutico e, nesse 

processo a família do paciente deve ser estimulada a participar dessa reabilitação, 

representando assim um primeiro grupo para a convivência social.  

De acordo com Bechara et al, (2005, p.148), “a reação dos familiares frente a um 

estoma pode minimizar ou maximizar as consequências do mesmo”. No período pré-

operatório, o enfermeiro contribui para o processo de reabilitação, quando informa e explica à 

família do paciente sobre o diagnóstico, prognóstico e planejamento terapêutico, que inclui 

ações de educação em saúde. 
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A alta hospitalar é planejada com finalidade de amenizar o impacto das mudanças 

ocorridas na vida deste paciente, quando o mesmo é preparado para realizar o autocuidado no 

ambiente domiciliar.  

Uma das possibilidades utilizadas pela enfermagem para trabalhar estratégias 

facilitadoras do autocuidado realizado pelo paciente estomizado e atingir sua independência é 

implementar orientações quanto ao autocuidado desses pacientes.  

Silva et al (2009), afirmam que a enfermagem atua como promotora do 

restabelecimento da saúde do paciente através da implementação de práticas educativas e 

assistenciais que valorizem o ato de se autocuidar.   

 Para Santos e Cesaretti (2005, p.109), “a prática educativa é um instrumento que 

resulta no cuidado”. Assim, através da educação em saúde o enfermeiro pode atuar como 

mediador do aprendizado que leva o paciente a desenvolver habilidades e competências para o 

autocuidado, que se traduz na independência e autonomia. 

Um dos objetivos da educação em saúde é contribuir para uma melhor qualidade de 

vida do paciente e, para isso, é essencial que esteja direcionada para a realidade de vida do 

mesmo. Logo, é necessário identificar os interesses e dificuldades do paciente para que as 

ferramentas oferecidas pela atividade educativa sirvam efetivamente para intervir e auxiliar na 

realidade do paciente envolvido na ação (LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009). 

O enfermeiro atua junto aos estomizados como facilitador para o desenvolvimento de 

habilidades para o manuseio do estoma e dispositivos, assim como para o desenvolvimento de 

estratégias que amenizem a situação de estranhamento do próprio corpo e baixa autoestima. 

Assim, compreender todas as transformações que ocorrem com o estomizado instrumentaliza 

os enfermeiros que atuam junto a estes clientes na elaboração de um plano assistencial e 

educativo mais efetivo e humano. 

A educação em saúde deve estar presente em todas as fases pelas quais os pacientes 

oncológicos estomizados percorrem e estar pautada numa relação dialógica. É de 

responsabilidade do enfermeiro, fornecer suporte para o enfrentamento dessas fases, que vão 

desde a decisão pela cirurgia até a reabilitação.  

Importante entender que o paciente estomizado quando oncológico passa por fases que 

vão desde a negação e isolamento à ira, à depressão e à aceitação (MARTINS, 2005). Essas 

fases não precisam seguir necessariamente esta ordem, e nem todos os pacientes precisam 

experimentar todas as fases. 

O período pré-operatório é uma etapa extremamente importante para a evolução do 

paciente, que neste momento pode encontrar-se abalado pelas informações sobre a doença e 



33 

 

necessidade de confecção do estoma através de intervenção cirúrgica (MENDONÇA et al, 

2007). Vale ressaltar que no caso de um paciente oncológico, a cirurgia pode ser curativa ou 

paliativa, o que pode mudar completamente a percepção deste indivíduo. 

Neste momento, pacientes e familiares estão ansiosos por compreender sua doença, 

sua evolução e etapas do tratamento. É necessário que paciente e familiar tenham um 

entendimento completo da cirurgia que será realizada e o que esperar no pós-operatório 

(SMELTZER; BARE, 2002). Para Cesaretti et al (2005), as informações relacionadas ao 

diagnóstico clínico e procedimento cirúrgico devem ser dadas pelo cirurgião na presença do 

enfermeiro. 

Para que se conheça o paciente, suas limitações, seus medos e objetivos, o enfermeiro 

pode lançar mão da consulta de enfermagem que, além de uma ação de ajuda, é uma ação de 

aprendizado na qual através da interação entre paciente e profissional são identificados os 

problemas de enfermagem (MENDONÇA et al, 2007). 

Nesse primeiro contato com o paciente, deve ser preservada a privacidade do mesmo e 

o profissional deve estar disponível para o paciente que pode desejar falar sobre o que está 

sentindo, fazer perguntas sobre seu problema de saúde ou simplesmente chorar. É essencial o 

exercício da escuta para que se estabeleça a confiança necessária para o sucesso do cuidado.   

A avaliação do paciente além dos aspectos emocionais e sociais deve incluir 

abordagem física, o que contribui para a prevenção complicações futuras. A coleta de dados 

deve ser realizada através da entrevista e do exame físico.  

O levantamento de dados deve abordar o conhecimento do paciente acerca do 

diagnóstico, identificar antecedentes alérgicos, hábitos de eliminações, atividades de vida 

diária relacionadas ao autocuidado, utilização de medicamentos, estado educacional, 

nutricional, habilidades psicomotoras além da avaliação da musculatura reto-abdominal 

(CESARETTI et al, 2005). 

Com a avaliação da musculatura reto-abdominal o enfermeiro estomaterapeuta realiza 

a demarcação da melhor localização para o estoma. A demarcação deve ser feita considerando 

o paciente em pé e sentado, adequando também ao tipo de vestimenta utilizada pelo paciente. 

O estomaterapeuta deverá também considerar a presença de proeminências ósseas e cicatrizes 

abdominais e demarcar o estoma afastado das mesmas. Ainda no período pré-operatório, é 

importante fornecer ao paciente, dispositivos coletores para que o mesmo se familiarize e tire 

suas dúvidas com relação ao manuseio. 

É importante que se realize o teste de sensibilidade aos dispositivos. Este pode ser 

realizado aderindo-se à pele do paciente, pequenos fragmentos das placas adesivas das bolsas 
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coletoras que serão utilizadas pelo mesmo. Após a aderência dos fragmentos dos dispositivos 

coletores, de 24 a 48 horas são aguardadas para que apareça ou não alguma reação ao tipo de 

adesivo. 

Após a confecção do estoma, no período pós-operatório imediato, o paciente deverá 

ser avaliado com o objetivo de se prevenir algumas complicações.  

Segundo Cesaretti et al (2005, p:122): 

 

A assistência de enfermagem no pós-operatório envolve o atendimento das 
necessidades biológicas e psicossociais da pessoa estomizada, podendo-se afirmar 
que o processo reabilitatório está diretamente relacionado ao atendimento dessas 
necessidades. 

 
 

O estoma deve ser avaliado considerando principalmente sua coloração e seu efluente.  

É esperado que o estoma apresente coloração vermelho vivo, com aspecto úmido e brilhante. 

Por se tratar de mucosa, assemelha-se ao interior da cavidade oral. Imediatamente após a 

cirurgia o estoma pode apresentar-se edemaciado pela manipulação durante o ato cirúrgico. 

O efluente do estoma pode variar. Inicialmente, pela peristalse diminuída, geralmente 

o efluente é serohemático, sem presença de fezes. Quando se trata de uma ileostomia, a 

consistência das fezes será sempre líquida. É importante que o enfermeiro esteja atento para 

os pequenos sinais de sangramento, que pode ser local (necessidade de hemostasia), ou 

sangramento através da luz intestinal que pode ser decorrente da doença de base. 

Para Cesaretti et al (2005, p.123), o enfermeiro deve “controlar qualitativa e 

quantitativamente o efluente do estoma, observando as alterações hidroeletrolíticas, 

principalmente, quando se trata de ileostomia”.  

Segundo a mesma autora, o período pós-operatório mediato possui grande importância 

para a reabilitação, pois, representa um período de transição entre o hospital e o domicílio. 

Nessa fase alguns pacientes podem experimentar um nível elevado de dependência da 

equipe de enfermagem de acordo com suas condições físicas e mentais. Essa dependência 

pode aos poucos ser amenizada através da educação em saúde. É importante que o familiar 

esteja inserido nesse processo. Vale ressaltar que segundo Barbutti, Silva e Abreu (2008, 

p.30) “muitas vezes, o paciente incorpora o estigma social, tendo dificuldades na própria 

aceitação e no processo de adaptação, pois se depara com uma nova condição”. 

Perceber o momento em que o paciente encontra-se disponível para a educação em 

saúde é fundamental para o sucesso da educação em saúde. 
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O enfermeiro deve realizar a primeira troca da bolsa coletora em 48 a 72 horas de 

cirurgia. O paciente nesse momento é encorajado a observar e tocar o estoma, favorecendo o 

reconhecimento das transformações sofridas pelo seu corpo (CESARETTI et al, 2005). 

A troca do dispositivo coletor deve ser realizada a cada quatro dias (BRASIL, 2011). 

Porém, o tempo de duração de cada dispositivo pode ser diferente para cada paciente, 

dependendo do tipo de dispositivo e consistência das fezes, que influenciará o ponto de 

saturação da placa de resina da bolsa coletora. 

O dispositivo deve ser retirado delicadamente, evitando trauma à pele periestomal. O 

paciente pode ser orientado a fazer a retirada da bolsa embaixo de água corrente (chuveiro), o 

que facilita o descolamento. É importante que antes do banho, a bolsa coletora seja esvaziada, 

o que pode ser feito diretamente no vaso sanitário.  

A limpeza da área periestomal e estoma devem ser feitas com água corrente e sabonete 

de preferência do paciente. O enfermeiro deve orientar o paciente a não esfregar o local do 

estoma e utilizar somente a espuma do sabonete. É importante o paciente atentar para o banho 

com água muito quente, pois, com a sensibilidade diminuída no estoma, a água quente pode 

ocasionar queimadura no estoma (BRASIL, 2011). 

Após a limpeza do local do estoma a pele ao redor deve estar bem seca para que um 

novo dispositivo seja instalado. Vale ressaltar que caso exista pelos ao redor do estoma, estes 

deverão ser aparados com uma tesoura, e não raspados com lâminas para que se evite 

foliculite (BRASIL, 2011). 

O dispositivo coletor deve ser recortado do tamanho do estoma, podendo ser 

ultrapassado somente 03 mm (CESARETTI et al, 2005).  

Para a aderência da bolsa coletora, o paciente deve estar na posição deitado ou em pé, 

e nunca sentado, pois desta maneira ao levantar-se a bolsa poderá se descolar.  

É fundamental sinalizar ao paciente que produtos químicos como álcool, éter, benjoim 

não devem ser utilizados sobre a pele ao redor do estoma. Assim como atentar para o uso de 

produtos oleosos e cremosos no momento do banho, pois podem dificultar a aderência do 

dispositivo coletor. 

Para garantir maior durabilidade da bolsa coletora o paciente deverá estar atento ao 

momento de esvaziar a mesma. Cheio de fezes o dispositivo fica pesado e descola da pele 

mais rapidamente. No caso das ileostomias, os dispositivos deverão ser esvaziados quando 

tiverem 1/3 de sua capacidade preenchida (BRASIL, 2011).  

O paciente pode ser orientado a sempre que sair de casa levar consigo uma bolsa 

coletora (já cortada), um pano macio e limpo, um recipiente com água limpa e um saco 
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plástico. Esses materiais podem ser utilizados caso o dispositivo coletor solte fora do 

domicílio. Isso pode garantir ao paciente maior conforto e segurança (BRASIL, 2011). 

No momento da alta hospitalar o paciente deve ter uma consulta ambulatorial 

agendada para no máximo 15 dias. Nesse período espera-se que o paciente apresente melhora 

em suas condições clínicas favorecendo sua locomoção até o serviço e predisposição ao 

aprendizado das orientações para o autocuidado (CESARETTI et al, 2005).  

Mesmo após a alta hospitalar, esse paciente deverá estar em constante 

acompanhamento e avaliação. Desta forma, o enfermeiro contribui para que o paciente sinta-

se mais seguro e confiante para a realização do autocuidado, pois, saberá que existe um 

profissional sempre disposto a receber suas dúvidas e dificuldades. 

 

 

Reflexões de Dorothea Orem acerca do modelo de autocuidado 

 

Dorothea E. Orem, nascida em 1914 em Baltimore, Maryland, iniciou sua formação 

em enfermagem no Providence Hospital School of Nursing, em Washington. Recebeu seu 

diploma no início da década de trinta. Após, obteve no ano de 1939 o grau de bacharel em 

Ciências em Educação em Enfermagem. Em 1945 recebeu o título de Mestre em Ciências em 

Educação de Enfermagem pela Catholic University of America. 

 Em sua trajetória trabalhou como enfermeira de equipe, enfermeira particular, 

educadora de enfermagem, administradora e consultora elem de desenvolver sua teoria de 

enfermagem (FOSTER; BENNETT, 2000). 

 Como consultora do Office of Education, Departmente of Health, Education and 

Welfare, Orem foi estimulada a considerar a seguinte questão: “que condições existe na 

pessoa quando essa pessoa ou outros determinam que ela deva estar sob cuidados de 

enfermagem?”. Desta ideia surgiu seu conceito de enfermagem de “autocuidado”. Para ela, os 

indivíduos cuidam de si mesmos quando são capazes, e quando não são capazes, a enfermeira 

providencia a assistência necessária. Esse conceito foi publicado pela primeira vez em 1959. 

 Em 1971 publicou Nursing: Concepts of practice como resultado do desenvolvimento 

de seus conceitos. Esta publicação teve quatro edições (1980, 1985 e 1991). A primeira edição 

enfocava o indivíduo. A segunda incluiu as unidades multipessoais (famílias, grupos e 

comunidades). A terceira edição trouxe a teoria geral de enfermagem (autocuidado; déficit de 

autocuidado e sistemas de enfermagem). Na quarta edição, suas ideias abrangem a criança, os 

grupos e a sociedade (FOSTER; BENNETT, 2000). 
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 Segundo Martins e Silva (2006), “a Teoria de Orem fornece um alicerce necessário 

para as atividades de Enfermagem nas áreas de educação, prática clínica, administração, 

pesquisa e sistema de informação”.  

De acordo com Petronilho (2012, p.17), “uma premissa em relação à teoria de Orem é 

a crença de que o ser humano envolve-se em comunicação e intercâmbio num continuum 

entre si mesmo e o ambiente de forma a manter-se vivo e em funcionamento”.  

 De acordo com Foster e Bennett (2000), Dorothea Orem formulou sua teoria geral de 

enfermagem, onde através desta afirma que o sujeito adulto só exige assistência de 

enfermagem quando existe a incapacidade de manter frequentemente a quantidade e a 

qualidade do autocuidado. Ou seja, o sujeito tem ausência de capacidade para sozinho manter 

a sustentação da vida, da saúde, recuperar-se da doença ou lesão, assim como enfrentar os 

efeitos da mesma. 

Segundo Martins e Silva (2006), “a Teoria geral de Orem é composta por três teorias 

inter-relacionadas: a teoria do autocuidado, déficit de autocuidado e sistemas de enfermagem 

e tem como aspecto fundamental o autocuidado centrado no indivíduo” (MARTINS; SILVA, 

2006). As três Teorias se integram de maneira inclusiva, como mostra a figura abaixo: 

 

 

1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Teorias que compõem a Teoria Geral de Enfermagem (Petronilho, 2012). 

 

Para melhor compreensão da teoria, é necessário que alguns conceitos descritos por 

Orem sejam apresentados (MARTINS; SILVA, 2006):  

Teoria dos Sistemas de Enfermagem 

 
Teoria do Déficit de Autocuidado 

 
Teoria do Autocuidado 

São definidos os 
conceitos.  

Núcleo da Teoria Geral. 
É definido quando a 
Enfermagem é 
necessária. 

São apresentados os 
sistemas de ajuda a 
serem utilizados pelos 
enfermeiros. 
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Enfermagem: segundo Orem, a Enfermagem é definida como um sistema de ajuda 

para a realização do autocuidado, principalmente quando o indivíduo não possui condições de 

suprir suas próprias necessidades. Para os indivíduos adultos estomizados, a Enfermagem 

representa um processo que auxilia seu autocuidado, ou seja, garante suporte através da 

orientação para a realização de sua rotina diária.  

 

Ser humano: o ser humano é definido como ser único com dimensões sociais, 

históricas, culturais, biológicas, espirituais e políticas que está constantemente em interação 

com outros seres humanos e com a realidade que o cerca. Sendo assim, o paciente estomizado 

é aquele sujeito que vivencia a experiência de ter em seu corpo a confecção de um estoma 

intestinal e precisa ao mesmo tempo interagir com sua realidade social, histórica, biológica e 

política. Logo, é um ser humano vulnerável à mudanças de autoimagem e autoestima, fazendo 

com que seu autocuidado seja prejudicado.  

 

Autocuidado: de acordo com 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 (BUB et al, 2009). Sendo assim, o 

autocuidado do paciente estomizado pode ser definido como ações desenvolvidas por ele para 

garantir seu conforto, bem estar e sua saúde. Dentre as atividades desenvolvidas pelos 

pacientes destacam-se a limpeza do dispositivo coletor e a troca do mesmo. Quando bem 

realizadas, garantem segurança e bem-estar para a interação social.  

 

Ambiente: é definido como ambiente do paciente estomizado os elementos externos 

que afetam a saúde e o processo de cura. Pode modificar o curso da vida do estomizado, 

porém, pode ser um elemento positivo em sua vida. O ambiente interfere no estilo de vida do 

paciente estomizado e pode provocar limitações na realização do autocuidado. Ou seja, a falta 

de banheiros em alguns ambientes, por exemplo, pode limitar as relações pessoais dos sujeitos 

estomizados, pois os mesmos tendem a se isolarem em seus domicílios.  

 

Percepção: podemos definir 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 estomizados. Sendo 

assim, essa capacidade de captar os estímulos influencia diretamente a realização do 
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autocuidado, uma vez que os estigmas do câncer e do estoma interferem como os sujeitos se 

veem perante a sociedade.  

 

Saúde-doença: de acordo com Martins e Silva (2006), o processo saúde-doença é um 

estado de equilíbrio e desequilíbrio que o sujeito estomizado vivencia no seu cotidiano que, 

pode ser alterado de acordo com sua adaptação à terapêutica e a forma que vivencia seu 

autocuidado.  

 Orem define que o funcionamento humano inclui aspectos físicos, psicológicos, 

interpessoais e sociais, e desta forma, pressupõe que todos os seres humanos possuem 

potencial para desenvolver suas habilidades intelectuais e práticas, assim como a motivação 

para o autocuidado. E ainda defende que os sujeitos podem desenvolver-se, pois o 

autocuidado não é instintivo, e sim aprendido (SAMPAIO et al, 2008). 

 

 

Teoria do autocuidado 

 

 Nesta primeira teoria Orem define o conceito, as atividades, as exigências terapêuticas 

e os requisitos para o autocuidado (SANTOS; SARATT, 2008). 

 O autocuidado é definido nesta teoria como desempenho ou a prática de atividades 

que os sujeitos realizam para manter suas vidas, saúde e bem-estar, a fim de manter a 

integridade estrutural e o funcionamento humano, favorecendo o desenvolvimento do 

indivíduo (FOSTER; BENNETT, 2000). 

 As ações de autocuidado podem ser definidas como a capacidade que os indivíduos 

possuem de se envolver com o autocuidado. São práticas que os sujeitos desenvolvem 

deliberadamente a fim de regular o próprio funcionamento. Essas ações são realizadas de 

forma voluntária e intencional e envolvem a tomada de decisões (BUB et al, 2006; FOSTER; 

BENNETT, 2000). Sendo assim, os pacientes oncológicos estomizados realizam o manuseio 

do estoma intestinal a fim de promover conforto através da limpeza do estoma e adaptação 

segura do dispositivo coletor.  

 As ações de autocuidado são diretamente afetadas por fatores condicionantes 

básicos, definidos por Orem como: idade, sexo, estado de desenvolvimento, estado de saúde, 

orientação sociocultural, fatores do sistema de atendimento de saúde, fatores ambientais e a 

adequação e a disponibilidade de recursos (FOSTER; BENNETT, 2000).  



40 

 

 A totalidade das ações de autocuidado a serem desenvolvidas por algum tempo a fim 

de satisfazer os requisitos de autocuidado, ou seja, para preencher as exigências conhecidas de 

autocuidado usando métodos válidos, são chamadas de demanda terapêutica de 

autocuidado (FOSTER; BENNETT, 2000). 

 Os requisitos de autocuidado podem ser definidos como propósitos a serem 

alcançados através das ações de autocuidado. Esses requisitos são classificados por Orem em 

universais, de desenvolvimento e de desvio de saúde (BUB et al, 2006). 

 Os requisitos universais são demandas que toda a espécie humana possui sendo 

originados através da condição biológica, ou sociopsicológica dos indivíduos, o que não 

significa que os requisitos são os mesmos para todos os indivíduos (PETRONILHO, 2012). 

Orem define os requisitos universais de autocuidado como (FOSTER; BENNETT, 2000): 

 

1 – Manutenção de suficiente aporte de ar; 

2 – Manutenção de uma ingesta suficiente de água e alimentos; 

3 – Provisão de cuidados associados com o processo de eliminação e os excrementos; 

4 – Manutenção do equilíbrio entre a atividade e o repouso; 

5 – Manutenção do balanço entre esta só e a interação social; 

6 – Prevenção de riscos à vida humana, ao funcionamento e bem-estar como ser humano; 

7 – Promoção do funcionamento e do desenvolvimento do ser humano dentro de grupos 

sociais de acordo com o potencial e as limitações conhecidas.  

 

 Os requisitos de desenvolvimento podem ser definidos como “expressões 

especializadas de requisitos universais particularizadas por processos de desenvolvimento, ou 

novos requisitos, derivados de uma condição” (BUB et al, 2006, p.155). São demandas que 

surgem durante o processo de adaptação à situações normais ou de crise durante o ciclo vital 

(PETRONILHO, 2012). São exemplos de situação que exige adaptação pelos indivíduos: 

infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento; gravidez e parto; casamento e divórcio; 

mudanças de custo de vida etc... 

 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, “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” (SILVA et al, 2009).  
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Sendo assim, os pacientes estomizados oncológicos diante da transformação de seu 

corpo físico e funções fisiológicas, além da diminuição de sua capacidade funcional devido à 

doença, precisa 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. 

Os requisitos de autocuidado no desvio de saúde definidos por Orem, são (FOSTER; 

BENNETT, 2000): 

 

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; 

4 – Estar consciente 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. 

 Segundo a teoria de Orem, a demanda de autocuidado engloba todas as ações 

necessárias para um indivíduo manter a vida e promover saúde e o bem-estar. Assim, se a 

demanda de autocuidado é maior que 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 (SANTOS; SARATT, 2008). 

 

 

Teoria do déficit de autocuidado 

 

 A teoria de enfermagem do déficit de autocuidado é considerada o núcleo central da 

teoria geral de Orem. É através dela que a autora define quando a enfermagem é necessária. 

Assim, 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, 2010; FOSTER; BENNETT, 2000). 

 Para Orem, agente de autocuidado é aquele que providencia o autocuidado 

necessário para si mesmo ou para outra pessoa, o qual sempre sofre influências ortogenéticas, 

culturais e de base experimental. Logo, os enfermeiros quando realizam assistência aos 

indivíduos inaptos ou limitados para o autocuidado, se tornam agendes de autocuidado, ou 
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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 (PETRONILHO, 2012, p.24): 

 

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; 

5 – Ensinar. 

 

 A assistência de enfermagem poderá ou não incluir os cinco métodos acima citados. 

Assim como também não existe uma ordem para que esses métodos sejam utilizados. 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 (FOSTER; BENNETT, 2002, p.86): 

 

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.  

 

 Logo, ao se utilizar a teoria para realizar cuidado junto aos pacientes estomizados a 

Enfermagem tem a oportunidade 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 seu 

procedimento, sobre suas possíveis complicações assim como seus benefícios, além de 

esclarecer sobre a utilização dos dispositivos coletores. Desta forma, o profissional consegue 

reduzir a ansiedade e o medo do paciente. 
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 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.   

Quando o paciente já se encontra sem os efeitos dos sedativos começa a demonstrar 

maior curiosidade sobre a confecção do estoma. Sendo assim, é importante neste momento 

que o enfermeiro proporcione apoio psicológico para favorecer a adaptação do paciente. 

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.  

Para preparar o paciente estomizado para a alta hospitalar, o enfermeiro deve utilizar 

métodos que promovam a educação em saúde. Ou seja, neste momento o enfermeiro ensina 

aos pacientes como realizar seu autocuidado, mantendo sua integridade física e promovendo 

conforto. Logo, é importante a participação da família neste momento. Sendo assim, é 

fundamental que seja liberado um familiar para permanecer no ambiente hospitalar para que 

se promova desta forma um ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal desse sujeito.  

 

Teoria dos sistemas de enfermagem 

 

 A ação de enfermagem é definida por Orem como análoga à ação de autocuidado, pois 

as duas simbolizam as características e a capacidade de tipos específicos de ação deliberada. 

Porém, se diferem quando se define que ação de enfermagem é realizada para o bem-estar dos 

outros, e a ação de autocuidado é desenvolvida e exercitada em benefício próprio (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). 

 O sistema de enfermagem é baseado nas necessidades de autocuidado e na capacidade 

do paciente para desempenhar as atividades de autocuidado, isto é, “se existir um déficit entre 
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o que o indivíduo pode fazer e o que precisa ser feito para manter o funcionamento ideal 

(exigência de autocuidado), a enfermagem é exigida” (FOSTER; BENNETT, 2000, p.87). 

 Segundo Petronilho (2012), a teoria dos sistemas articula as propriedades da 

enfermeira com as necessidades de autocuidado referidas pelo doente de acordo com suas 

capacidades para o desempenho das ações de autocuidado. 

 De acordo com a teoria de Orem, na teoria de sistemas de enfermagem são 

encontrados três tipos de sistema para preencher os requisitos de autocuidado do paciente 

(SANTOS; SARAT, 2008; FOSTER; BENNETT, 2000): 

 

1 – Sistema totalmente compensatório: quando o indivíduo é incapaz de desenvolver ações 

de autocuidado devido à limitação e restrição das atividades de vida diária. Nessa situação, o 

indivíduo é socialmente dependente de outras pessoas para manter sua existência e 

proporcionar seu bem-estar; 

2 – Sistema parcialmente compensatório: quando o indivíduo consegue desenvolver 

algumas ações de autocuidado, porém é dependente para outras;  

3 – Sistema de apoio-educação: quando o indivíduo consegue realizar ações de autocuidado, 

porém depende de orientações para a realização dessas ações.  

 

Durante a assistência de enfermagem ao paciente submetido a estoma intestinal, a 

equipe de enfermagem poderá utilizar-se de todos os sistemas sem uma ordem específica a ser 

seguida. No período pré-operatório, a enfermeira deve utilizar o sistema apoio-educação para 

garantir que o paciente seja esclarecido sobre o que é, e qual a finalidade de uma colostomia.  

É importante nesse momento, que esse paciente receba todas as orientações 

necessárias sobre o ato cirúrgico, incluindo alimentação e possível preparo intestinal. Nesse 

momento, o paciente é capaz de realizar o autocuidado, mas precisa de orientações que 

diminuam a ansiedade e que facilitem o período pós-operatório. 

No período pós-operatório imediato a enfermeira experimenta o sistema totalmente 

compensatório, onde o paciente ainda sob efeito anestésico e sedativo fica incapaz de realizar 

o autocuidado.  Já 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.   

Vale ressaltar, que nesta fase é importante a observação do enfermeiro sobre as 

reações do paciente frente à presença do estoma intestinal. Dependendo de como o paciente se 
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apresente psicologicamente, o enfermeiro deverá postergar o início das orientações com 

relação ao manuseio dos dispositivos coletores. Nesta situação, as orientações poderão ser 

iniciadas com os familiares e cuidadores.  

 No momento da alta desse paciente o sistema apoio-educação pode ser retomado, pois 

nesse momento são reforçadas junto ao paciente as informações sobre o cuidado com o 

estoma e utilização de dispositivos coletores, afim de que em seu domicílio consiga realizar 

suas tarefas da maneira mais independente 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). O primeiro momento refere-se ao contato inicial com o paciente. Através da interação 

com o paciente, o enfermeiro tem a oportunidade de identificar as demandas de autocuidado 

referidas pelo sujeito estomizado, sejam de ordem biológica, ou psicossocial. Vale ressaltar 

que esse primeiro contato também deve ser realizado com os familiares, a fim de compreender 

as relações familiares nas quais o paciente está inserido.  

 No segundo momento, o enfermeiro através da continuidade do contato, deve ser 

capaz de criar um sistema que contemple as necessidades de autocuidado do paciente. Nesta 

fase, é necessária que seja avaliada a capacidade do paciente para o desenvolvimento do 

autocuidado e suas possíveis dificuldades através da escuta e da observação atenta por parte 

do profissional. (SAMPAIO et al, 2008).  

 O terceiro período consiste no preparo do paciente para o desenvolvimento de ações 

de cuidado de forma independente. O objetivo principal desta fase é que o paciente realize o 

autocuidado sem a atuação do enfermeiro (SAMPAIO et al, 2008). Esta fase para o paciente 

estomizado consiste em conseguir realizar a higiene do local onde foi confeccionado o estoma 

e realizar a troca do dispositivo coletor. É importante nesta fase que o enfermeiro identifique 

os possíveis fatores condicionantes que interferem na realização do autocuidado.  

Nem sempre as limitações derivam de problemas físicos ou cognitivos, sendo muitas 

vezes uma questão emocional que impede a realização dos cuidados com o estoma pelo 

paciente. Logo, podemos concluir que, para que ocorra o autocuidado do cliente estomizado é 

necessário que ocorra uma parceria entre paciente e profissional, onde se estabeleça uma 

relação de confiança, a fim de que desenvolvam juntos um plano terapêutico que atenda 

plenamente as necessidades do paciente (SAMPAIO et al, 2008). 
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CAPÍTULO II: CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

Caracterização da Pesquisa 

 

Tomando por base os objetivos propostos para este estudo, optou-se pela abordagem 

de natureza qualitativa, que segundo Minayo (2004, p.133), “trabalha com a percepção do 

vivido, com significados das motivações, atitudes e valores”, logo, procura compreender uma 

realidade que não pode ser quantificada.  

 Para Polit, Bech e Hungler (2004, p.30), “os resultados da pesquisa qualitativa são 

tipicamente, baseados nas experiências da vida real de pessoas com conhecimento do 

fenômeno em primeira mão”, pois entende que o conhecimento só é construído através da 

experiência humana da maneira como foi vivenciada e definida pelos sujeitos. 

Segundo Leopardi (2001, p.138), o pesquisador pode compreender um problema na 

perspectiva dos sujeitos que o vivenciam, ou seja, processos de sua vida cotidiana, seus 

sentimentos, desejos e emoções, ressaltando o contexto social no qual o evento acontece, 

portanto um estudo exploratório “permite ao investigador aumentar sua experiência em torno 

de um determinado problema”. 

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). 

Logo, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório com abordagem 

qualitativa sobre o autocuidado de pacientes oncológicos estomizados. 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.  

Trata-se ainda de uma pesquisa de campo, cujo objeto de estudo definiu-se como o 

autocuidado do paciente oncológico estomizado em acompanhamento ambulatorial. Segundo 

Leopardi (2001), são chamadas de pesquisa de campo aquelas desenvolvidas em cenários 
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culturais onde se pratica o convívio social. Geralmente são utilizados espaços como hospitais, 

clínicas, unidades de tratamento intensivo, postos de saúde, asilos, abrigos assim como 

comunidades. O pesquisador ao realizar um estudo dentro destes cenários, procura avaliar 

profundamente as práticas, comportamentos, crenças e atitudes das pessoas ou grupos, 

enquanto estão em ação na vida real. 

 

Aspectos éticos da Pesquisa 

 

Atendendo aos princípios éticos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

nº.196/96 (BRASIL,1996), 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) da instituição onde foi 

realizada a pesquisa para análise e aprovação. O parecer com a aprovação do estudo foi 

liberado em 15/06/12 sob o número 34208 (anexo A). 

Em observância à legislação em pesquisa envolvendo seres humanos, os sujeitos de 

pesquisa assinaram assinar 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 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 utilizados nomes comuns fictícios 

para a identificação das falas dos sujeitos. 

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. 

  

A Coleta de Informações  

 

A coleta de informações foi desenvolvida no período de julho à de setembro de 2012 

no ambulatório de estomaterapia de uma instituição pública federal de referência oncológica, 
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localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja clientela se constitui somente de 

indivíduos diagnosticados com câncer, portadores de estomas e/ou feridas matriculados na 

instituição. O espaço ambulatorial atende pacientes com estoma intestinal que receberam alta 

hospitalar após orientação prévia sobre cuidados com o estoma e a equipe responsável pelo 

atendimento é composta por uma enfermeira estomaterapeuta e uma técnica de enfermagem. 

 Os atendimentos são realizados de segunda à sexta-feira no horário de 07 às 16 horas 

através de consultas previamente agendadas, sendo atendidos, aproximadamente, oito 

pacientes por dia. Durante as consultas além de serem avaliados quanto à evolução do 

tratamento, os pacientes recebem todo material necessário para a realização de curativos e 

troca de dispositivos coletores e, posteriormente, são encaminhados a um polo de distribuição 

de dispositivos coletores mais próximo de suas residências, visto que essa distribuição é 

gratuita e garantida por lei. 

 Participaram da pesquisa treze pacientes adultos em tratamento na instituição, 

submetidos à confecção de estomas intestinais definitivos ou não e que estavam em 

acompanhamento ambulatorial.  

Foram critérios de inclusão dos sujeitos: ter dezoito anos ou mais, estar cadastrado na 

instituição, estar em acompanhamento ambulatorial, ter recebido orientação prévia para o 

manuseio do estoma no momento da alta hospitalar, estar em condições mentais preservadas, 

ter disponibilidade para participar do estudo devidamente formalizado em assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

A abordagem dos possíveis sujeitos da pesquisa foi realizada no dia da consulta dos 

mesmos com a enfermeira estomaterapeuta no ambulatório. O convite aos sujeitos para 

participação na pesquisa acontecia após o término de sua consulta com a estomaterapeuta, 

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. 

Para coleta das informações foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada que, 

segundo Neto (2003, p.57), “é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, 

o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais”.  

Para Beck, Gonzales e Leopardi (2001, p.202), “a entrevista na investigação 

qualitativa é um recurso importante e pode ser construída de diferentes maneiras, porém 

sempre vista como um encontro social”. 

A entrevista utilizada foi desenvolvida com base em um roteiro (apêndice A) onde 

havia uma lista de tópicos a serem abordados de acordo com os objetivos a serem alcançados. 
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Para Polit, Beck e Hungler (2001, p.252), neste tipo de entrevista “o entrevistador se utiliza de 

um guia de tópicos escritos para garantir que todas as áreas das questões sejam cobertas. A 

função do entrevistador é encorajar os participantes a falar livremente sobre todos os tópicos 

constantes no guia”.  

Ao final da consulta com a estomaterapeuta e após esclarecimentos sobre os objetivos 

da pesquisa e termo de consentimento livre e esclarecido, cada participante que preenchia os 

requisitos para inclusão foi convidado a participar da pesquisa, ressaltando que sempre era 

assegurada aos pacientes a continuidade de seu tratamento na instituição caso não 

concordasse em participar.  

As entrevistas foram realizadas de forma individual em uma sala reservada, o que 

garantiu o mínimo de interferências, Segundo Silva e Barros (2010), “a entrevista deve ser 

caracterizada por um ambiente afável, de modo que a pessoa possa narrar a sua história sem 

constrangimentos”. 

 Após todos os esclarecimentos necessários, foi solicitado a cada participante que 

falasse sobre sua vida com o uso do estoma intestinal. A entrevista teve como questão 

investigativa: “Fale-me sobre sua vida com o uso da colostomia”. A fala permaneceu sempre 

com o entrevistado, porém, sempre guiado para o tema da pesquisa e eram encerradas quando 

os participantes referiam não ter mais nada a falar.  

Em algumas entrevistas no início os participantes pareciam ansiosos por fornecerem 

respostas corretas e nesses momentos eram esclarecidos que não existia uma fala certa ou 

errada, mas que o pesquisador estava disponível para ouvir sua história contada do jeito que 

quisesse.  

As entrevistas tiveram duração média de trinta a sessenta minutos, sendo que duas 

entrevistas foram interrompidas, pois um paciente aguardava outra consulta e o outro 

precisava voltar ao seu município através de transporte com hora marcada. Importante 

ressaltar que a maioria dos entrevistados dependia de transporte para retornar ao domicílio o 

que pode ter gerado neles a expectativa de uma entrevista mais rápida. 

Para o preenchimento do roteiro de entrevista, os prontuários dos participantes foram 

acessados para preenchimento de dados como identificação do sujeito, diagnóstico médico e 

complicações pós-operatórias relecionadas ao estoma intestinal definitivo ou não. 

Após serem realizadas as duas primeiras entrevistas e análise criteriosa das mesmas, 

definiu-se que seriam utilizadas como teste piloto, pois o pesquisador interrompeu por várias 

vezes a fala dos sujeitos, fazendo intervenções impregnadas pela sua experiência profissional 

interrompendo o raciocínio dos sujeitos interferindo no seguimento das suas falas. Observar 
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esta falha logo no início da coleta de dados foi fundamental para a adaptação do pesquisador a 

aplicação da técnica de entrevista, possibilitando ajustes no roteiro e, posteriormente a 

retomada da coleta de dados que culminou em um total de 13 entrevistados.   

De acordo com Santos e Santos (2008, p. 717), “na pesquisa qualitativa não há 

determinação prévia do número de entrevistas”. O que se propõe é um ponto de saturação, 

definido a partir do momento em que o pesquisador identifica que já não apreende nada novo 

relacionado ao objeto de estudo.  

Para Polit, Beck e Hungler (2001, p.57), “muitos pesquisadores qualitativos usam o 

princípio da saturação, que ocorre quando os temas e as categorias dos dados tornam-se 

repetitivos e redundantes, de forma que nenhuma informação nova possa ser trazida com a 

coleta de mais dados”. 

As entrevistas foram gravadas e, na medida do possível, transcritas o mais breve pela 

própria pesquisadora para que nenhuma informação e seu sentido se perdessem, o que tornou 

o conteúdo familiar, facilitando a percepção dos conteúdos dos depoimentos. O gravador foi 

utilizado como recurso para registro das entrevistas de forma integral. 

 

Organização e análise das informações  

 

Após transcrição na integra pela própria pesquisadora e identificação dos sujeitos com 

nomes fictícios, 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 elaboração de uma primeira impressão, que proporcionou uma 

familiaridade com os dados. 

Em seguida, para analise das informações foi utilizada a análise de conteúdo temática, 

que segundo Bardin (2010), possibilita descobrir os núcleos de sentido que compõe a 

comunicação e cuja frequência pode significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido.  

Assim, segundo Bardim (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.  
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Assim, após o primeiro contato com todas as entrevistas, prosseguiu-se uma leitura 

mais minuciosa de cada entrevista com a finalidade de identificar os temas emergentes em 

cada uma delas. Este procedimento repetiu-se diversas vezes até a certeza pelo pesquisador da 

identificação dos temas emergentes dos depoimentos. Isso porque, como referem Polit, Beck e 

Hungler (2001, p.360), “os pesquisadores qualitativos leem 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 comuns/ similares que apareceram com maior frequência nos discursos dos sujeitos. 

Nessa etapa, os temas eram destacados por meio de recortes de frases dos discursos, o que 

Bardim (2010) define como uma transformação dos dados brutos do texto em dados 

codificados.  

A leitura atenta dos relatos dos participantes sobre como é a vida com o uso da 

colostomia, resultou em 17 temas descritos a seguir: estranhamento, perda da independência, 

adaptação, perda da autonomia, alimentação, autocuidado, autoimagem, percepção do estoma, 

as limitações, a espiritualidade como apoio, a conformação, os sentimentos, as expectativas, 

mudanças fisiológicas, o desconhecimento/pré-conceitos e estigma da doença.  

A identificação desses temas comuns orientou a elaboração das categorias de análise, 

as quais não foram pré-estabelecidas, mas emergiram dos discursos dos sujeitos. Assim, 

foram elaboradas as seguintes categorias: Vivendo com estoma intestinal; O desafio do 

autocuidado: da reflexão a ação e Os sentimentos e as expectativas do estomizado.  

 
 
 
 
CAPÍTULO III: A TRAJETÓRIA DO PACIENTE ONCOLÓGICO ESTOMIZADO 
 
 

Cuidar do paciente oncológico estomizado requer do enfermeiro um olhar amplo, um 

planejamento do cuidado que dê conta de contribuir para amenizar as transformações de vida 

sofridas pelo paciente, uma vez que além de lidar com o estigma do câncer, o mesmo ainda 

precisa se adaptar às mudanças físicas, fisiológicas e sociais provocadas pelo estoma 

intestinal, lembrando que em nossa sociedade o estoma intestinal ainda é uma possibilidade 

desconhecida capaz de provocar estranhamento e preconceitos que são percebidos por estes 

pacientes.   

 Devido à mudança de sua autoimagem pela presença do estoma intestinal, o paciente 

estomizado vivencia alterações na sua autoestima e autoimagem, o que faz com que esse 
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indivíduo desenvolva uma nova maneira de perceber seu corpo e de se perceber enquanto 

indivíduo, membro de sua família e de um grupo social.  

Assim, além das repercussões provocadas pelo estoma, o paciente passa a vivenciar 

experiências decorrentes do câncer e do seu tratamento e nesse contexto Carvalho (2008, 

p.99) afirma que não só pelo comprometimento da doença em si, mas também pelo estigma 

“vivenciar o processo da doença pode significar privação da sociabilidade cotidiana, 

segregação, interrupção do curso normal da vida para os enfermos e seus familiares”. 

Interromper o curso normal da vida pode gerar repercussões profundas de ordem 

emocional, social e financeira e, ao se perceber “mais frágil”, o paciente estomizado se sente 

como “incapaz”, o que pode afastá-lo do trabalho, tornando-o mais vulnerável socialmente, 

limitando o acesso a bens e serviços para a satisfação das suas necessidades básicas e de sua 

família (CARVALHO, 2008). 

 Frente a este processo, o enfermeiro tem no desenvolvimento do autocuidado pelo 

paciente uma possibilidade de facilitação da reabilitação, ou seja, da possibilidade da 

retomada da sua independência e autonomia, não só relacionados aos aspectos práticos como 

também aos seus aspectos subjetivos. Retomar a independência e autonomia pode significar 

para o paciente retornar ao seu “lugar social”, exercer novamente suas funções perante a 

família, grupo de amigos e trabalho.  

Assim, diante do exposto constata-se a importância de cada vez mais conhecer o 

universo dos pacientes estomizados e assim buscar compreender suas mudanças de vida diária 

para que, através do incentivo e motivação ao autocuidado, eles consigam resgatar a 

autoestima, a independência e autonomia para seguir a vida desenvolvendo habilidades para 

suas atividades cotidianas.  

Nesse sentido, Muniz e Zago (2009, p.23) enfatizam que: 

 

Os enfermeiros que assistem pacientes oncológicos precisam ter conhecimento dos 
aspectos socioculturais que integram o processo de ter câncer e a submissão às 
terapêuticas, como base para planejar e implementar as intervenções de cuidado na 
reabilitação do paciente e o apoio à família, com vista a promover uma 
sobrevivência com qualidade de vida. 
 
 
 

 Desta forma, ouvir os pacientes oncológicos estomizados possibilita compreender suas 

trajetórias frente ao processo de adoecimento e tratamento que culminaram na confecção de 

um estoma o qual eles terão que se adaptar e aprender a lidar durante essa etapa da vida deles, 

desenvolvendo estratégias de enfrentamento frente a essa nova condição de saúde a qual gera 
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uma serie de sentimentos que podem repercutir na continuidade do tratamento e na motivação 

para o autocuidado, após a alta hospitalar e retorno ao convívio social, retomando suas 

atividades de forma gradativa. 

 

 

Conhecendo os pacientes... 
 
 Participaram do estudo 13 pacientes dos quais sete eram do sexo feminino e seis do 

sexo masculino, com idade mínima de 44 anos e máxima de 85 anos, sendo que sete deles 

possuíam mais de 60 anos e seis menos de 60 anos. Assim, a média da faixa etária dos 

sujeitos foi de 61 anos, portanto a maioria era composta de idosos do sexo feminino. 

 Com relação ao gênero, Fernandes, Miguir e Donoso (2010), define que as mulheres 

tendem a precisar de menos tempo para a reabilitação, embora se apresentem mais 

fragilizadas emocionalmente no período pré-operatório. Já nos homens, pode ser observada a 

necessidade de um tempo maior para se adaptarem às atividades rotineiras, ou seja, segundo 

os autores os homens apresentam mais dificuldades para o desenvolvimento do autocuidado. 

 Considerando o grupo predominantemente idoso, é importante ressaltar as 

especificidades do cuidado a estes pacientes, pois segundo Severo e Gorini (2009, p.01), “os 

idosos com câncer merecem atenção especial da equipe de saúde que deve ser incentivada a 

buscar alternativas que possam melhorar a qualidade de vida dessa população fragilizada em 

sua condição de saúde” e, nesse sentido exigem cuidados ou assistência completa nas 

atividades de autocuidado (FOSTER; BENNETT, 2000). 

 Quanto à escolaridade dos 13 pacientes, cinco possuem ensino fundamental 

incompleto; um ensino fundamental completo; três tem ensino médio incompleto; dois tem 

ensino médio completo e dois tem ensino superior completo.  

 Observa-se que o baixo nível de escolaridade identificado entre os sujeitos, com 

predominância de pacientes com ensino fundamental incompleto, reforça dados encontrados 

em outros estudos relacionados à pacientes estomizados (PEREIRA et al, 2012; 

MICHELONE; SANTOS, 2004; SANTOS et al, 2007), mesmo que segundo o  IBGE (2012), 

o nível de instrução da população tenha aumentado do ano de 2000 para 2010, e que o 

percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental incompleto tenha reduzido de 

65.1% para 50%. Entretanto, considerando a maioria de idosos, pode se inferir que não 

tiveram a oportunidade de estudar o que atualmente é mais acessível à sociedade, de uma 

maneira geral com o desenvolvimento crescente do país. 
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 Contudo, em relação à necessidade de atenção à família do paciente oncológico 

Carvalho (2008, p98), diz que:  

 

Os usuários do Instituto Nacional de Câncer (INCA) são, em sua maioria, 
provenientes de classes sociais menos favorecidas, sendo esta afirmação pautada no 
registro hospitalar de câncer, no qual se verifica que 62% dos pacientes (acima de 15 
anos) não alcançaram sequer o primeiro grau completo.  

 

 

 Esse dado pode significar o nível de formação dos pacientes atendidos no sistema de 

saúde e refletir diretamente na condição financeira dos mesmos. Para Luz et al (2009, p.143), 

“ o conhecimento da escolaridade dos estomizados pelo enfermeiro permite que este se 

adeque ao nível de entendimento do paciente”. Entretanto, na perspectiva do autocuidado, 

esse dado é ainda mais relevante, pois a orientação sociocultural do indivíduo interfere 

diretamente na capacidade humana de engajar-se no autocuidado (FOSTER; BENNETT, 

2000). 

Segundo Valadão et al (2010, p.162), “o baixo nível socioeconômico dos pacientes 

dificulta a procura por avaliação médica com o surgimento dos primeiros sintomas e a 

aceitação da realização de exames na ausência doa mesmos”. Já Carvalho (2008. p.98), define 

que “para esses segmentos da população, o impacto da doença é ainda mais grave, porque 

esses usuários e seus familiares já se encontram numa situação de vulnerabilidade social, 

enfrentando dificuldades de acesso a bens e serviços para satisfação de suas necessidades 

básicas”.  

Quanto ao local de residência, todos os pacientes do estudo residem no Estado do Rio 

de Janeiro, em área urbana, dos quais nove moram fora da Cidade do Rio de Janeiro o que 

pode interferir na continuidade do tratamento e acompanhamento, pois o deslocamento de 

suas cidades até a instituição representa segundo os sujeitos algo sacrificante, tendo em vista 

que geralmente dependem de transporte oferecido pelas prefeituras ou de auxílio da família e 

amigos. 

  Quanto ao círculo familiar, onze pacientes moram com familiares, conjugue ou filhos 

e dois declararam morar sozinhos. Estes dados são corroborados no estudo de Severo e Gorini 

(2009, p.3) sobre as alterações no modo de viver de idosos com câncer quando afirmam que 

“o tipo mais comum é o idoso que mora com os filhos, representando 44,5% no conjunto do 

país”.  
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Este dado influencia positivamente a trajetória do tratamento e a disponibilidade para 

o autocuidado, pois, segundo Souza, Gomes e Barros (2009), a família é uma unidade de 

cuidado e um dos principais cuidados prestados por ela é o apoio emocional, auxiliando na 

melhora da autoestima e autoimagem, contribuindo assim para o processo de 

adaptação/reabilitação do seu familiar doente.  

Segundo Ferreira et al (2010, p.272), 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 da equipe de 

enfermagem à família, para que esta, bem orientada e segura, possa auxiliar o paciente nos 

cuidados com o estoma intestinal e na sua retomada de atividades após a alta hospitalar. 

 Com relação à ocupação, duas pacientes relataram que não exerciam atividade 

remunerada antes da cirurgia e os demais, ou seja, 84,6% declararam que pararam de trabalhar 

devido o tratamento e a confecção do estoma intestinal e que a renda recebida provém de 

benefícios do governo federal. A renda familiar dos pacientes está entre seiscentos e setenta e 

oito reais e seis mil reais  

 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 auxilio 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 (MOURA; CARVALHO; SILVA, 2007). 

 De acordo com Ferreira et al (2010, p.273), o afastamento do trabalho não traz 

consequências somente subjetivas, mas pode interferir diretamente no sustento de toda uma 

família, pois “o trabalhador que adoece passa ter um ganho menor, proveniente do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS) em forma de aposentadoria ou auxilio doença e não 

tendo outra fonte de renda, a família sofre a falta de dinheiro”.  

 Com relação aos benefícios recebidos pelos sujeitos, o auxílio-doença e a 

aposentadoria por invalidez foram responsáveis por aproximadamente 51% dos benefícios 

concedidos no ano de 2004, o que repercute economicamente no sistema previdenciário 

brasileiro (MOURA; CARVALHO; SILVA, 2007). 

Os diagnósticos médicos dos sujeitos da pesquisa foram: tumor de sigmoide, cólon, 

ovário, vulva, ângulo esplênico e tumor de reto. Sendo que três pacientes com tumor de 

sigmoide, uma com tumor de ovário, uma com tumor de vulva, um com tumor de ângulo 
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esplênico e sete pacientes (53,8%) tinham tumor de cólon e reto, sendo cinco com câncer de 

reto e dois com tumor de cólon, comprovando dados recentes sobre o aumento da incidência 

desse tipo de câncer na população. 

A incidência de câncer no Brasil e no mundo vem aumentando nas últimas décadas, e 

enquanto doença crônica tem relação direta com o envelhecimento progressivo da população. 

Segundo Petronilho (2012, p.11), “o envelhecimento da população e a crescente prevalência 

das doenças crônicas têm tido um impacto significativo no sistema financeiro, social e de 

saúde das sociedades”. 

 A idade dos pacientes acometidos pelos diagnósticos de tumor de cólon e reto varia de 

54 anos a 85 anos, com uma média das idades de 61,57 anos, sendo que a população é 

composta por um maior número de homens (05 homens para 03 mulheres), entretanto entre os 

idosos há predominância do sexo feminino caracterizando o fenômeno da feminilização da 

velhice no país. 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, 2012). 

 No Brasil, no ano de 2012 esperam-se 14.180 novos casos em homens e 15.960 em 

mulheres, com um risco estimado de 15 casos novos para cada 100 mil homens e 16 para cada 

100 mil mulheres (BRASIL, 2012). Esses dados mostram uma maior incidência em sujeitos 

do sexo masculino, o que também podemos observar neste estudo, quando são identificados 

quatro homens acometidos contra três mulheres com a patologia.  

 Para Valadão et al (2010), a ocorrência mais comum é a partir da sexta década de vida, 

o que também constatou em seu estudo ao obter uma média de idade dentre os pacientes 

acometidos pela doença estudados de 60,32 anos. Rêgo et al (2012) em  estudo sobre câncer 

cólon retal em pacientes jovens, obteve em seu grupo de sujeitos estudados uma média de 

idade de 59,18 anos, com apenas 26,53% dos casos foram vistos em pacientes com até 50 

anos.  

 Esses mesmos autores (Rego et al, 2012) afirmam que nos últimos anos tem sido 

observado que o câncer de cólon retal vem acometendo pacientes mais jovens, o que pode 

significar pior prognóstico. 

 Com relação à mudança de faixa etária dos sujeitos acometidos pela patologia ainda 

existem controvérsias, porém, analisando separadamente a idade de cada sujeito observa-se 

que três pacientes tem idade a partir de 60 anos e quatro pacientes tem idade inferior a 60 

anos.  
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 Com relação à confecção do estoma intestinal, em nove pacientes foi realizada de 

forma eletiva, e em quatro participantes o estoma foi realizado em caráter de urgência diante 

do quadro de obstrução intestinal ou possibilidade deste diagnóstico. 

  Para Cruz et al (2008), a confecção de um estoma intestinal em caráter de urgência 

pode gerar complicações futuras, pois o cirurgião frente a uma situação de urgência planeja o 

procedimento para salvar a vida do paciente, podendo o estoma receber menor atenção e ficar 

mal posicionado, o que pode ser fatal devido a complicação resultante. Segundo Santos et al 

(2007), em cirurgias de urgência é muito comum a localização inadequada do estoma, o que 

prejudica a qualidade de vida dos indivíduos e demonstra a importância do planejamento pré-

operatório, o que na cirurgia de urgência fica prejudicado devido a situação do paciente ao 

chegar ao serviço. 

  Além de dificuldades práticas, a realização de um estoma intestinal em caráter de 

urgência pode interferir diretamente na adesão deste paciente ao autocuidado, pois sem 

orientações prévias sobre o que é um estoma e suas repercussões, o paciente pode sentir-se 

confuso sobre o que está acontecendo e assumir uma postura mais resistente quanto à 

realização dos cuidados com o estoma.  

 Nesse sentido, Barbutti, Silva e Abreu (2008, p.30) enfatizam que o paciente necessita: 

“de um tempo interno para viver o seu momento de luto, ou seja, rever seus conceitos, 

contrapor suas perdas e encontrar forças para aceitar e trabalhar suas novas possibilidades 

após o uso da bolsa de colostomia”.  

 Sobre o tempo de vivência com o estoma intestinal, este variou de 15 dias à dois anos 

dos quais três pacientes haviam sido estomizados há somente 15 dias, quatro tinham dois 

meses de realização do estoma, quatro haviam sido estomizados há um mês, um paciente 

vivia com estoma intestinal há quatro meses e uma paciente possuía estoma há dois anos, o 

que levou a necessidade de avaliar seu relato em destaque com relação ao grupo.  

 Pode-se destacar então que 92,3% dos pacientes do estudo possuem menos de seis 

meses de vivencia com o estoma e 7,69% do grupo possuem mais de seis meses de confecção 

do estoma. Este dado é significativo haja vista que é na vivencia diária com o estoma que vão 

emergindo as dificuldades, limitações e possibilidades de adaptação a uma nova rotina que 

implica em rever hábitos apreendidos socialmente, a resignificação do próprio corpo e 

mudanças do estilo de vida frente à autoimagem corporal e retomada da sua vida social. 

 Segundo Snobe e Zago (2002), a vivência do estomizado vai se transformando ao 

longo do tempo. No início muitos pacientes têm dificuldade em olhar para o estoma ou 

elaborar seus sentimentos frente a esta nova realidade. Assim, o indivíduo precisa de um 
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tempo para conseguir refletir e adaptar-se à sua nova condição, o que pode levar dias, 

semanas, ou meses. Nesse período de adaptação podem ocorrer situações que geram 

complicações e remetem a readmissão hospitalar tais como obstrução, lesões no local do 

estoma dentre outras.  

 Com relação às complicações relacionadas ao estoma intestinal, sete pacientes 

apresentaram algum tipo de complicação relacionada ao ato cirúrgico ou não, o que 

caracteriza 53,8% dos participantes da pesquisa. As complicações observadas foram: 

invaginação do estoma; prolapso; retração; deiscência e dermatite periestoma grau I, II e III. 

Dentre as complicações descritas a de maior incidência foi a dermatite periestoma, em cinco 

dos treze pacientes. 

  Em estudo sobre o perfil do paciente estomizado e complicações relacionadas ao 

estoma, Santos et al (2007) identificaram como complicação mais comum a dermatite 

periestoma. Já Cruz et al (2008) em sobre as complicações dos estomas em câncer colorretal 

identificaram como mais frequentes os prolapsos, seguidos pelas necroses e estenoses 

tubulares.  

 Para Matos e Cesaretti (2005), a incidência de complicações relativas aos estomas é 

bastante variável e pode estar relacionada à experiência do cirurgião, a natureza do 

atendimento, a constituição física do paciente bem como a sua própria condição clínica. 

 A confecção de um estoma intestinal é um procedimento comum dentro da prática 

médica, porém é acompanhado de possíveis complicações que pode ser subestimada, porém 

grande parte das complicações pode ser evitada com o planejamento do local de confecção e o 

uso da técnica cirúrgica adequada (SANTOS et al, 2007).  

 Para Matos e Cesaretti (2005), as complicações relacionadas ao estoma intestinal são 

classificadas como imediatas e tardias, em que as imediatas surgem ainda no período intra-

hospitalar e estão geralmente associadas às cirurgias de emergência. Já as complicações 

tardias acontecem alguns meses após a confecção do estoma podendo estar relacionadas à 

doença que gerou o estoma. Essa afirmação leva a refletir sobre outras modalidades de 

tratamento do câncer, como radioterapia, que interfere na estrutura dos tecidos corporais 

envolvidos na realização do estoma intestinal, pois torna a pele periestoma mais vulnerável. 

 Com relação à dermatite periestoma, a complicação mais encontrada nos pacientes do 

estudo, é considerada uma complicação tardia, quando ocorre a perda da integridade da pele 

periestoma, provocando eritema, erosão e úlcera, ocorrendo mais frequentemente nas 

ileostomias. Pode ser considerada como leve, moderada ou grave e pode ser classificada em 
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irritativa ou de contato, alérgica, por trauma mecânico e por infecção (MATOS; 

CESARETTI, 2005). 

 A dermatite irritativa acontece quando há contato das fezes com a pele em torno do 

estoma (MATOS; CESARETTI, 2005). Essa complicação pode ocorrer devido à má 

adaptação da placa do dispositivo coletor à pele, o que pode ocorrer devido à escolha 

inadequada do local de confecção do estoma na parede abdominal (SANTOS et al 2007). 

 Com relação à dermatite alérgica, ocorre devido a processo alérgico desencadeado 

pelo contato de determinadas placas de bolsas coletoras. Esta complicação pode ser evitada 

através do teste de sensibilidade antes da confecção cirúrgica. As dermatites por trauma 

mecânico ocorrem pela retirada abrupta da bolsa coletora, o que está relacionado diretamente 

com a forma como o paciente realiza o autocuidado (MATOS; CESARETTI, 2005). 

 Já a dermatite por infecção é secundária às outras, sendo as infecções mais comuns a 

foliculite e a candidíase. Essa infecção pode acontecer devido aderência da placa do 

dispositivo coletor que impede o crescimento dos pelos e/ou pela retirada do coletor de forma 

inadequada. A candidíase pode ocorrer devido erosão da pele, que a torna úmida, 

proporcionando o ambiente propício para a proliferação da Candida albicans (MATOS; 

CESARETTI, 2005). 

 Segundo Cruz et al (2008, p50) a maioria das complicações podem ser evitadas. 

Assim, com um bom planejamento cirúrgico e um processo de educação em saúde bem 

estruturado objetivando um autocuidado pelo paciente adequado, a equipe de saúde pode 

reduzir os índices de complicações relacionados aos estomas, garantindo melhor qualidade de 

vida do paciente estomizado intestinal.  

 Assim, para realizar um cuidado que atenda as demandas e necessidades do paciente 

estomizado é necessário que o enfermeiro conheça seu dia-a-dia, ouvindo e avaliando suas 

dificuldades e facilidades frente a sua vivencia com o estoma e as mudanças decorrentes em 

sua vida, pois, é a partir de uma relação de cuidado em que conhecimento e experiências são 

compartilhados que poderá ser viabilizada uma assistência que contribua para a motivação do 

paciente para o autocuidado bem como para o desenvolvimento gradativo de habilidades para 

enfrentamento dos desafios e das mudanças emergentes da sua vida com o estoma intestinal.  
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VIVENDO COM ESTOMA INTESTINAL... 

 
Como tudo começou... 
 
 Este núcleo de significado traz a vivência dos pacientes frente ao diagnóstico de 

câncer e a necessidade da confecção do estoma cirúrgico. Através de suas falas foi 

identificado déficit de conhecimento sobre a doença, associada ao imaginário que as pessoas 

constroem e que influencia diretamente na forma como os pacientes enfrentam a doença, seu 

tratamento e consequências, assim como pode interferir na motivação do paciente para o 

autocuidado.  

 
Bom, primeiro eu não sabia que ia colocar a bolsinha. Só fiquei sabendo 
que ei ia ficar assim, foi no mesmo dia, foi no dia 25 que eu estava 
passando muito mal lá no hospital e o Dr. Falou para mim que eu ia 
colocar duas bolsinhas. No entanto eu não sabia o que estava acontecendo. 
Ai aconteceu a cirurgia. Ai quando eu acordei no outro dia, vi as duas 
bolsinhas, mas também não sabia. Para mim colocaram as bolsinhas por 
causa do problema do intestino, falou que meu intestino tinha parado. Eu 
não sabia do tumor. Que tinha sido retirado. Ai quando eu acordei, 
tranquilo. Agora, quando foi antes de vir para cá, meu irmão pegou e me 
contou o que tinha acontecido. Ele falou assim: ó, tem uma história boa e 
uma ruim. A ruim é que você estava com um tumor no útero e foi retirado, e 
outra história boa é que não consta que afetou o intestino. Que o laudo lá 
não consta que afetou o intestino. Ai eu comecei a chorar (Joana, 44 anos, 2 
meses de confecção de estoma). 

 
 
 De acordo com Cascais, Martini e Almeida (2008), as representações sobre o câncer 

no momento que segue o diagnóstico pode ancorar-se em medo, pavor, desespero e morte 

mesmo em sujeitos com nível intelectual e educacional elevado e observa-se nesses pacientes 

uma sobreposição do conhecimento social em detrimento do conhecimento científico, assim 

como a sobreposição da emoção sobre a razão.  

 O câncer é uma doença que ainda envolve muitas fantasias com relação ao seu 

tratamento e consequências, o que pode desencadear medos, preconceitos, isolamento social e 

depressão. As fantasias e medos que envolvem a doença são claramente percebidos nesta fala: 

 

Olha, primeiro eu só falei que estava com câncer um mês antes. 
Ninguém sabia. Nem minha filha sabia, ninguém. Nenhum amigo 
sabia. Por que eu resolvi que eu ia poupar minha filha. Eu sei que 
câncer é uma doença para sempre. Não é uma doença que você vai 
ali e acabou. Então tem que encarar. É duro, eu acho que ainda não 
encarei isso, mas pelo menos falam. Eu tinha medo de contar para a 
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minha filha, por que não queria me tornar um peso (Ana, 55 anos, 1 
mês de confecção do estoma). 
 

  

 Para Cascais, Martini e Almeida (2007), o “câncer continua a ser uma das doenças 

mais temidas do nosso tempo”, pois remete à ideia de algo que cresce e destrói a vitalidade do 

ser humano. A história do tratamento do câncer influencia ainda hoje os conceitos populares 

sobre a patologia, pois houve um tempo em que o processo de adoecimento era marcado pela 

dor, mutilações e morte. 

 Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o estigma do câncer ainda permanece 

em nossa sociedade. Em pesquisa realizada no ano de 2007 o INCA confirmou que as pessoas 

ainda utilizam termos que remetem à morte e ao sofrimento para definir o que é câncer. Aos 

sujeitos da pesquisa foi feita a seguinte pergunta: “quando você pensa em câncer, qual é a 

palavra que vêm a sua cabeça?”. A maioria dos pacientes usou termos associados à tristeza, 

dor, medo, maldição e morte.  

Em Goiânia identificaram que 50% das respostas remetiam a sentimentos negativos. 

No Rio de Janeiro e Belo Horizonte o percentual de pessoas que citaram palavras associadas a 

sofrimento, perdas e desespero chegou a 48,5% e 48,2% respectivamente (BRASIL, 2007). 

 Assim como qualquer outro conhecimento popular a ideia de dor, sofrimento e morte 

percorrem gerações, mesmo com o avanço das técnicas de controle e tratamento da doença. 

Segundo o autor acima citado, em muitas culturas o sentimento de sofrimento trazido pelo 

câncer é associado à punição e ao castigo.  

 

Meu pai morreu com a doença de intestino, câncer de intestino. Minha 
mãe a mesma coisa. Eu falei, poxa, vai me abrir e não vai achar mais nada 
dentro de mim (Antônio, 67 anos, 15 dias de confecção do estoma). 

  

 

As representações sobre o câncer encontram-se ancoradas nas experiências sociais, ou 

seja, decorrem também das vivências pessoais de cada sujeito, nomeadamente no 

acompanhamento de familiares, vizinhos ou amigos, ao longo de todo o processo de 

adoecimento por câncer (CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA, 2008).  

 Logo, frente à ideia de que o câncer é uma doença sem controle, que gera dor e 

sofrimento e como consequência a morte, o ser humano parece se proteger da patologia 

evitando falar sobre ela e criando para si a certeza de que nunca será atingido pelo problema.  
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 Foi assim...por que a gente nunca espera que aconteça isso com a gente 
né? Então, quando aconteceu...não foi que eu fiquei triste nem nada. Por 
que eu tenho Jesus comigo, e quando a gente segura nas mãos dele a gente 
se fortalece cada vez mais (Isabel, 64 anos, 2 anos de confecção do estoma). 

 

 

Esse processo de negação que algumas pessoas enfrentam, pode levar ao diagnóstico 

tardio. É comum os pacientes apresentarem alguns sinais e sintomas da doença e 

desvalorizarem por falta de conhecimento ou até mesmo pela dificuldade ainda presente em 

nossa sociedade de se pensar e falar sobre câncer, tendo em vista a representação que a 

doença possui.  

 

É, eu no princípio achava que era uma hemorróida. O lugar era 
exatamente no lugar da hemorroida. Eu ia ao banheiro e sangrava aquele 
pouquinho, mas não sentia nada. Era só isso. Até que comecei a sentir dor, 
e meu filho e o pessoal todo foram em cima de mim para eu fazer exame. Ai 
quando eu fui fazer exame, já detectou câncer (Luiza, 85 anos, 1 mês de 
confecção do estoma). 
 
 

Para Santos Jr. (2008), oitenta por cento dos tumores intestinais se localizam no reto e 

cólon sigmoide, sendo que o diagnóstico pode ser tardio devido ao desenvolvimento 

silencioso da lesão a ao fato de permanecer em um longo período assintomático. Com relação 

à descoberta dos sinais e sintomas Muniz e Zago (2009, p.25) afirmam que: 

Ao constatar que o sinal ou sintoma é real, as pessoas se dão conta da 
desorganização do organismo. Como primeira reação, a busca pela solução recai no 
sistema de cuidado familiar e/ou popular. Esses sistemas preconizam recursos que 
nem sempre dão resultado, mas são valorizados, tal como “água doce” (água com 
açúcar). 

 
 

Segundo Rêgo et al (2012), as principais queixas relatadas pelos pacientes acometidos 

pelo câncer colorretal são sangramento, alteração do hábito intestinal, dor e tenesmo, sendo 

que a alteração do hábito intestinal é estatisticamente maior entre os pacientes com idade 

menor de 50 anos. Com relação ao exame físico, as alterações mais comumente encontradas 

pelos profissionais são perda de peso e anemia.   

Para Carvalho (2008), as camadas mais pobres da sociedade enfrentam barreiras de 

acesso aos serviços de saúde, o que prejudica o diagnóstico precoce e favorece o início do 

tratamento já com a doença avançada, diminuindo as chances de cura e ou de sobrevida com 

qualidade de vida.  
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As ideias pré-elaboradas sobre o câncer podem levar os sujeitos a terem atitudes por 

vezes desesperadas frente ao diagnóstico, dificultando o processo de tratamento. A fala a 

seguir mostra a necessidade de fuga do sujeito frente ao diagnóstico, como se a realidade, que 

por vezes é construída de forma distorcida pelos pacientes, fosse impossível de ser enfrentada.  

  

É, eu tive um probleminha em casa. Quando eu descobri a doença, ai achei 
que...minha idéia era sumir. Ai eu vim para o Rio. Arrumei um lugar para 
dormir, para morar e fiquei um tempinho. Ai minha esposa descobriu e me 
pegou de volta (Antônio, 67 anos, 15 dias de confecção do estoma). 
  
 

Diante das mudanças de vida trazidas pelo processo de adoecimento por câncer, que é 

uma condição crônica de saúde, o paciente precisa lidar com as consequências do tratamento. 

Durante o tratamento do câncer de intestino muitas vezes se faz necessário confecção de um 

estoma intestinal, que assim como o adoecimento por câncer traz para seus portadores 

experiências de perdas em diversos segmentos de suas vidas. Assim, através das falas dos 

participantes procurou-se identificar o que representava para eles a presença do estoma 

intestinal em seu corpo, visando compreender como essa percepção pode influenciar na forma 

como eles enfrentam as mudanças provocadas pelo estoma em suas vidas.  

 
 
Percebendo o estoma 
 
 
 A confecção de um estoma intestinal pode influenciar vários aspectos da vida de um 

indivíduo, principalmente quando não se tem conhecimento prévio, pois, a falta de 

informação ou informações equivocadas pode influenciar diretamente como o indivíduo vai 

perceber o estoma em seu corpo, assim como realizar o autocuidado.  

 Segundo Bellato et al (2006), independente da forma como foi realizado, a confecção 

do estoma intestinal é sempre um acontecimento traumático, pois traz alterações em todos os 

níveis da vida de uma pessoa, tais como a necessidade de realização do autocuidado com o 

estoma, convivência com a perda do controle da continência intestinal e alterações das 

atividades sociais. 

 Delavechia et al (2010) em estudo que, teve como objetivo compreender os 

sentimentos do ser estomizado, define que sua percepção sobre ser um ser com estoma 

intestinal “é construída dentro de um contexto histórico e cultural, e expressa suas vivências 

revelando seu mundo subjetivo”. 
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 O estoma intestinal para o paciente oncológico geralmente é consequência de uma 

etapa do tratamento cirúrgico. Porém, em muitos casos o estoma pode ser realizado com a 

finalidade de sobrevida e de melhora da qualidade de vida. De acordo com Nicolussi e 

Sawada (2011, p.460):  

 

A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) é um conceito específico, 
envolve vários fatores na vida do indivíduo e pode ser considerada como um ótimo 
nível nas diversas funções (física, mental/ cognitiva, emocional, social e funcional), 
incluindo também os relacionamentos, percepções de saúde, aptidão, satisfação com 
a vida, bem-estar, e satisfação do paciente com o tratamento, resultados, estado de 
saúde e perspectivas futuras. 

 

 

 Vale ressaltar que a qualidade de vida para o paciente oncológico deve ser pensada 

como o equilíbrio entre os efeitos do tratamento e as rotinas de uma vida saudável. Ou seja, o 

paciente oncológico muitas vezes passa a viver dentro de limites e possibilidades diante das 

consequências do tratamento.  

Assim, o estoma intestinal pode ser entendido pelos pacientes de várias formas, sendo 

que esta percepção é diretamente influenciada pelas suas experiências, seus conceitos e 

preconceitos sobre a doença. 

 Ainda para Delavechia et al (2010), na visão do estomizado, “a estomia é percebida 

como uma experiência de sofrimento, que, pela alteração da imagem corporal, interfere nos 

aspectos psicossociais e culturais que estão envolvidos nesse processo.” 

 Rodrigues (2010) define corpo como sendo uma representação da sociedade, logo o 

corpo não expressa apenas processos biológicos do comportamento humano. Ou seja, quando 

alterado, as repercussões não são somente de ordem fisiológica, mas também de ordem 

emocional quando sua imagem perante a sociedade aparece distorcida.   

Assim, Barbutti, Silva e Abreu (2008, p.31) referem que: 

 

O significado de ter um corpo alterado, desviando de padrões sociais vigents na 
dimensão intra-psiquica do paciente estomizado, afeta sua imagem corporal. Uma 
vez que a imagem corporal é um dos componentes fundamentais da identificação, 
particularmente quando alterado em consequência da mutilação do corpo (estomia), 
faz com que o paciente estomizado se depare com a representação do corpo ideal, 
ancorado nos conceitos de beleza, harmonia, saúde, podendo provocar estranheza a 
si próprio.  

 

 



65 

 

 A relação do sujeito com o estoma intestinal é diretamente influenciada pelos 

conceitos aprendidos desde a infância sobre nossas limitações intestinais. Geralmente nos é 

ensinado que é feio eliminar gases perante outras pessoas e aprendemos a controlar nosso 

organismo para que isso não aconteça. 

 Para Rodrigues (2010), o processo de eliminação vesical e intestinal não se configura 

como puramente fisiológico, mas sim como um acontecimento cultural, uma vez que sua 

ocorrência passa a depender de situações externas ao organismo, e não somente de estímulos 

fisiológicos.  

 Desde a infância somos ensinados a realizar nossas evacuações de maneira privada, 

pois entendemos que ninguém deseja sentir o odor que as fezes possuem. O que nos leva 

muitas vezes a perceber nossa evacuação como algo socialmente estranho. Segundo 

Rodrigues (2010, p.101), “para nós, o organismo precisa ser um maquinismo mecanicamente 

bem treinado. Os banheiros públicos existem para uma emergência, para aqueles que não 

souberam planejar e são normalmente lugares imundos, quase punitivos”.  

Logo, 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. 

 
É, estou custando mesmo a me adaptar. Por que eu não me acostumo. Sei 
lá. Limpa, então daqui a pouquinho a bolsa está cheia. Então aquilo, sei 
lá...dá um nervoso” (Margarida, 68 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Passear...sinto uma falta de passear. Gosto muito. O outro filho mora em 
Piracicaba. Quanto tempo eu não vou lá. Não posso ir. Agora com isso 
aqui então, está difícil. Tem que limpar no meio do caminho tudo. De 
repente enche, enche de ar, tudo, você tem que limpar né? (Luiza, 85 anos, 
1 mês de confecção do estoma). 

 

 

O estoma intestinal é percebido pelos participantes da pesquisa como algo que rompe 

com a idéia de normalidade formada socialmente sobre a imagem corporal dos indivíduos.  

Nesse sentido, segundo Barbutti, Silva e Abreu (2008, p.31): 

 

A imagem corporal está intimamente ligada à autoestima, autoimagem, 
autoconceito, conceito corporal e esquema corporal, componentes importantes de 
sua identidade. Desta forma, o paciente estomizado pode apresentar 
comportamentos de alienação do seu corpo por sentir-se diferente após a cirurgia.   
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De acordo com Rodrigues (2010, p.48), cada sociedade define para si suas regras de 

como os sujeitos devem ser física e moralmente: 

 

Sabe-se que cada sociedade elege certos atributos que configuram o que o homem 
deve ser, tanto do ponto de vista intelectual ou moral quanto do ponto de vista físico; 
que esta constelação de atributos é em certa medida a mesma para todos os membros 
de uma sociedade, embora tenda a se distinguir em nuances segundo os diferentes 
grupos, classes ou categorias que toda sociedade abriga.  

 

 

Em algumas falas percebe-se o quanto essa mudança influencia na percepção dos 

pacientes sobre o estoma, gerando preocupações, sentimentos desagradáveis, representando 

algo que limita a vida do indivíduo.  

 

 E agora isso aqui. Então para mim tudo é assustador e diferente. Então eu 
procuro me precaver, por que sei que isso aqui é um pedaço de mim que 
está aqui do lado de fora. Então eu me precavenho por que não sei o que 
pode acontecer. Então limpo, mantenho a higiene. Para mim, isso aqui é 
um bebe indefeso (Pedro, 62 anos, 15 dias de confecção do estoma). 

 
 

  Para mim é um tédio. Eu não sou de ficar parada. Nunca fui. Ai mudou 
muito com relação a isso. Por que isso aqui incomoda né? Queira ou não 
queira está aberto né? Ai qualquer movimento brusco está dolorido (Joana, 
44 anos, dois meses de confecção do estoma). 
 
 

 Muitas vezes por falta de conhecimento prévio sobre o que é estoma intestinal, ou por 

nunca terem visto um indivíduo com estoma antes, os pacientes possuem ideias equivocadas 

sobre o estoma e os dispositivos coletores. Essa falta de entendimento prévio sobre o que é 

um estoma intestinal e, principalmente, como é a vida dos indivíduos que o possui, pode 

influenciar diretamente na percepção do indivíduo sobre a presença do estoma em seu corpo, 

favorecendo o imaginário negativo e decepções ao longo do tratamento. 

 

Por que a ideia que eu tinha dessa bolsa, era que ela ficasse enroladinha 
entendeu? E que se acomodava à roupa da gente. Mas não. Fica solta 
(Severina, 70 anos). 
 
 
 

 Segundo Delavechia et al (2010), os pacientes passam a viver melhor quando 

entendem e aceitam o estoma e esse processo pode ser facilitado através de consultas em nível 

ambulatorial.  
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Desta forma, destaca-se a consulta de enfermagem como uma estratégia de 

atendimento a esses pacientes que pode proporcionar suporte as suas duvidas e necessidades 

de orientação ao autocuidado. Para Mendonça et al (2007, p.432) a consulta de enfermagem é 

“além de uma ação de ajuda, uma relação de aprendizado na qual o enfermeiro e paciente 

interagem, buscando solucionar problemas identificados por meio de diagnósticos de 

enfermagem”. 

Mesmo com os avanços na terapêutica medicamentosa para o paciente oncológico, 

durante o tratamento do câncer colorretal os pacientes podem passar por momentos dolorosos 

provocados pela tumoração, principalmente durante os ajustes da terapia medicamentosa. 

Logo, muitas vezes se faz necessário a confecção de um estoma intestinal para alívio das 

dores que podem ser provocadas pelo quadro de obstrução intestinal. 

 Por vezes a confecção do estoma para os indivíduos aqui estudados pode representar 

alívio das dores provocadas pela doença e o retorno da independência perdida em situações 

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.  

 

Para mim, após a cirurgia foi muito gratificante, por que eu vivia em 
função de 24 horas de dor. Não vou dizer para a senhora que eu estou a 
oitava maravilha, vamos dizer. A senhora há de convir que há um 
incômodo. Mas é um incômodo suportável. Não tenho mais aquelas dores 
(Pedro, 62 anos). 
Vou levando ai até ver o que vai ser. Hoje eu vivo bem, mesmo com o 
incômodo que ela traz, por que eu me vi livre de uma dor. Que está me 
dando até uma autonomia, mesmo com ela, por que eu não podia fazer 
antes em função da dor (Pedro, 62 anos). 
 

 
Snobe e Zago (2002) em estudo sobre a visão do estomizado sobre a bolsa de 

colostomia revela que existem estomizados que associam o estoma à solução de problema de 

saúde e minimização do sofrimento, o que favorece o otimismo sobre seu estado de 

recuperação.  

As percepções que os pacientes possuem sobre o estoma e a relação que estabelecem 

com ele acabam influenciando a forma como enfrentam as mudanças ocorridas em suas vidas 

em decorrência da confecção do estoma. Para Cascais, Martini e Almeida (2007), as 

alterações sofridas pelo paciente estomizado passam pela perda de um órgão, privação do 

controle fecal e eliminação das fezes, perda da autoestima pela alteração de sua imagem 

corporal e consequentemente isolamento social, o que gera sentimento de inutilidade. 
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Diante das mudanças provocadas pela presença do estoma relacionadas a uma nova 

forma de eliminação intestinal, com importante influência sobre a maneira como o paciente 

percebe seu corpo e a representação que possui perante a sociedade, pode-se definir à luz da 

Teoria do autocuidado, que estes sujeitos possuem requisitos de autocuidado no desvio de 

saúde, uma vez que vivenciam alterações provocadas pelo tratamento de uma doença 

(PETRONILHO, 2012). 

 Assim, identificou-se que estes pacientes ainda precisam tomar consciência para 

entender os efeitos e resultados de sua condição patológica, modificando seu autoconceito, 

adaptando formas específicas de cuidado de saúde, para aprender a viver com os efeitos da 

intervenção médica e desenvolver um estilo de vida que promova um continuado 

desenvolvimento pessoal (PETRONILHO, 2012). 

Nesse contexto, conhecer na perspectiva do paciente frente às mudanças decorrentes 

da instalação do estoma pode ser o ponto de partida para o processo de conscientização acerca 

das suas necessidades de ressignificar seu estilo de vida, seus hábitos e formas de viver frente 

a nova condição de saúde, após a alta hospitalar.  

 
  
 
Mudando o dia a dia... 
 
 
 Os pacientes expressaram impacto provocado pela doença e pela presença do estoma 

em suas vidas, o que se traduz em significativas modificações enfrentadas por eles.  As 

principais mudanças na vida desses pacientes foram de ordem fisiológica, emocional e social, 

e esses sujeitos se deparam principalmente com a perda da independência e da autonomia, o 

que os leva a distorção da autoimagem e consequentemente a limitações sociais.  

Em algumas falas pode ser percebido o caminho inverso, ou seja, a distorção da 

autoimagem provocando a perda da independência e isolamento social. O que leva a refletir 

sobre um movimento cíclico provocado pela presença do estoma.  

Segundo Cascais, Martini e Almeida (2006, p.166), “a imagem corporal é definida, 

como sendo o modo como nos sentimos e pensamos sobre o nosso corpo e nossa aparência 

corporal”.  

 A primeira mudança com a qual o paciente estomizado se depara e precisa enfrentar é 

de ordem fisiológica. A evacuação é consequência de estímulos que aprendemos a controlar 

desde a infância. Então, em questão de pouco tempo após a confecção do estoma as fezes que 
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saíam pela região anal após estímulos, passam a sair por um orifício realizado na região 

abdominal sem qualquer controle do sujeito.  

Segundo Silva e Shimizu (2006), o estoma gera alterações de ordem física que acabam 

prejudicando o convívio social, principalmente a falta do ânus e a presença de um orifício no 

abdome por onde passa a eliminar suas fezes, o que faz com que a pessoa se sinta diferente 

em relação às outras pessoas com as quais convive em seu meio social. 

Nossa vontade de evacuação é percebida dentro de um conjunto de sensações que se 

traduzem como a percepção que temos do nosso corpo, nossos limites e nossas necessidades 

que fazem nos sentirmos vivos e em interação com o mundo. A perda da vontade de evacuar e 

do controle pelo indivíduo para a evacuação pode se traduzir em ruptura da sua 

independência, do controle de suas vontades. Sendo este momento muito significativo para 

alguns pacientes.  

 
 Até hoje eu sinto vontade de fazer mesmo. Coco né? Ai,  eu até vou no 
banheiro. Me dá vontade mesmo. Ai eu sento, às vezes sai um troço preto. 
Às vezes sai uma borradinha assim, parece sangue, mas não é sangue não. É 
tipo uma sujeirinha. Caiu sangue pingando nada não. Ai pronto. É só eu 
ficar sentada ali para que ...(Joana, 44 anos, 2 meses de confecção do 
estoma). 
 
 

   As alterações fisiológicas geram na vida do indivíduo tanto impacto emocional, 

quanto práticos, relacionados ao seu autocuidado, como evidenciado na de Dona Ana:  

 

Tipo, muda a vida da gente? Muda, mas ai antes de reclamar eu vou dizer 
“ai meu Deus do céu!”. Por que ai mistura o emocional com o prático 
entendeu? Mistura as mudanças cotidianas de você estar comendo e os 
gazes saindo...ou então você estar sentada esperando o médico e a tal 
bolsinha já está pesada...é...é lidar diretamente com o cheiro das fezes. 
Quando você vai limpar a bolsinha, não é trocar, fazer a higiene, então as 
fezes ficam muito próximas. Tudo bem que todos nós vamos ao banheiro, 
mas o odor das fezes não é tão próximo de nós quanto na estrutura 
biológica, orgânica sei lá o que (Ana, 55 anos, 1 mês de confecção do 
estoma). 
 

 

Para Farias, Gomes e Zappas (2009), as mudanças ocorridas na atividade de evacuar 

provocam nos pacientes sentimentos de angústia devido à perda do controle esfincteriano, que 

reforça o sentimento de perda de uma parte de seu corpo e consequentemente favorece o 

reconhecimento de seu corpo como disfuncional. 
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O fato de o paciente não ter mais controle sobre a eliminação de suas fezes gera 

ansiedade devido à possibilidade de acúmulo além da capacidade de fezes dentro do 

dispositivo coletor. Essa situação favorece o descolamento do dispositivo da pele do paciente 

e faz com que o mesmo se suje com as fezes armazenas. A insegurança gerada 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. 

 

Eu durmo e não durmo ao mesmo tempo, com medo de vazar de 
madrugada. Como vazou esta noite. Como sujou o edredom, sujou o lençol. 
Sorte que não sujou a cama né? Mas quando vazou, eu já acordei. Durmo 
sobressaltada (Isabel, 64 anos, 2 anos de confecção do estoma). 
 
Ah, ela incomoda...para dormir, você tem que deitar e não pode virar para 
lado nenhum. Tem que ficar reto, e se bobear você fica de lado e cai em 
cima dela. É preocupação né? E praticamente não se dorme direito 
(Antônio, 67 anos, 15 dias de confecção do estoma). 

 
 
 As novidades enfrentadas pelo paciente sobre a saída das fezes poderá ter repercussão 

na alimentação deste indivíduo, quando diante do quadro, reduz a ingestão de alimentos para 

tentar diminuir o volume de fezes pelo estoma e assim conseguir por um curto período não 

visualizar as fezes e não manipular a bolsa coletora. 

 

E ai, é assim. De repente você está num lugar e acontece do negócio 
encher. Também, lógico, que se eu sair, não vou comer muito né? Para não 
ter esse trabalho (Severina, 70 anos, 2 meses de confecção do estoma.)  

 

 

 Sendo assim, podemos observar claramente que quando o paciente associa a 

diminuição da alimentação à diminuição do funcionamento do estoma intestinal, o mesmo 

fica vulnerável aos distúrbios de alimentação, uma vez que comendo menos, o estoma 

funciona menos, o que significa sair menos fezes pela barriga, ou seja, por um período a mais 

estará “normal” como todos os outros sujeitos de sua convivência. Podemos identificar nesta 

situação vivida pelos pacientes um dos requisitos universais de autocuidado descrito por 

Orem, uma vez que necessita de realizar manutenção de uma ingesta suficiente de alimentos 

(PETRONILHO, 2012).  

As modificações acorridas na alimentação dos sujeitos não se limitam apenas ao fato 

de comer pouco ou muito. Muitas vezes devido ao tratamento cirúrgico algumas restrições se 
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fazem necessárias, pois dependendo do momento do tratamento, além da confecção do estoma 

o paciente tem parte do intestino retirada. Muitos pacientes até entendem a necessidade dos 

limites, porém, as privações dependem de ruptura de hábitos antigos e a perda do prazer que 

os alimentos proporcionam. 

 De acordo com Silva e Shimizu (2006), hábitos alimentares precisaram ser 

modificados radicalmente como estratégia para evitar a flatulência excessiva que 

consequentemente provocam eliminações de gases e outras complicações como a diarreia. 

 

Eu não como nada. Eu não gosto de nada. Então o que eu gosto tive que 
abandonar tudo e partir para esse negócio de sopinha passada no 
liquidificador. É tudo assim. Não aguento mais (Antônio, 67 anos, 15 dias 
de confecção do estoma). 

 
Muita coisa que eu gosto de comer, não posso. Mas se tem que ser assim, 
assim será. Até poder né? Até que um dia eu ainda vou poder (Severino, 57 
anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
É o limite que nem tudo pode mais. Então a alimentação é pouquinho de 
tanto em tanto tempo, enfim...é dar de cara com o limite (Ana, 55anos, 1 mês 
de confecção do estoma). 
 
Só que agora eu estou com vontade de tomar café. Pegar pão com café e 
comer pão com café! (João, 54 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Eu gostava de uma carne de porco, um torresminho fritinho. Agora não 
estou podendo comer. (Joaquim, 50 anos, 4 meses de confecção do estoma). 
 
Eu sempre gostei de feijão com uma carninha, um paio, uma coisa 
qualquer assim. Sempre gostei de ensopadinhos. Gostava muito desse tipo 
de comida, ai me tiraram tudo (Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do 
estoma). 

 
 
 A perda da autonomia do paciente vai além da decisão sobre o que vai ou não comer. 

Em algumas falas podemos perceber a perda da autonomia na própria tomada de decisão 

relacionada ao seu tratamento, pois o indivíduo ao enfrentar a situação de doença e tendo que 

lidar com os preconceitos relacionados ao câncer, deixa de acreditar que é capaz de decidir 

aquilo que é melhor para si. O que pode ser reflexo da influência de um modelo biomédico 

ainda presente na saúde do nosso país pautado na ideia central de que os profissionais de 

saúde sabem exatamente aquilo que é melhor para o paciente. 
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Pode ser até que eu faça outra cirurgia que tira né? Não sei...mas também 
não deu para eu me apavorar, foi de emergência e eles sabem o que estão 
fazendo né?(Margarida, 68 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Por que se os médicos colocaram isso aqui, é por que precisa. Se não 
precisasse eles não colocariam. Então é só eu ter calma para eu poder me 
recuperar e ficar livre dela (Augusto, 63 anos, 15 dias de confecção do 
estoma). 
 
 

 A perda da independência pelo paciente oncológico estomizado foi amplamente 

sinalizada pelos sujeitos deste estudo. Um total de 12 participantes dentre os 13 sujeitos 

selecionados relataram a perda da independência em alguma área da vida, o que deixou claro 

a importância de se discutir a temática, tendo em vista a relação direta com a realização do 

autocuidado desses pacientes.  

 A interrupção do trabalho foi sinalizada pelos participantes como uma das principais 

mudanças ocorridas em suas vidas. Todos os nove participantes que falaram de suas relações 

com o trabalho, referiram quebra da rotina e suas consequências. 

 Segundo Farias, Gomes e Zappas (2004, p.27), “é comum após a cirurgia, o paciente 

(que trabalhava) ser aposentado, deixando assim de ser o provedor da família, tornando-se, 

então, dependente desta em relação ao seu cuidado”. 

 
A gente tá acostumado a trabalhar todo o dia, de manhã à noite. Das sete 
às cinco. Quer dizer, ai você fica parado em casa, nada está bom. Nem 
para dormir, por que você não cansa, fica parado em casa, tudo é difícil 
(Joaquim, 50 anos, 4 meses de confecção do estoma). 
 
Você está acostumado na rotina, todo dia indo para seu trabalho, e de uma 
hora para outra você para de trabalhar. Dá para ficar nervoso (Augusto, 63 
anos, 15 dias de confecção do estoma). 
 
Para mim foi um transtorno. Eu sou elétrico, e você sair assim. Eu 
trabalhava direto, e parar de repente. Para mim está sendo um caos ficar 
parado (Antônio, 63 anos, 15 dias de confecção do estoma). 
 
Só que como estou eu não tenho como trabalhar. Sair, visitar cliente, eu 
não tenho como (João, 54 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 

 

Para Maurício (2011, p.100), em estudo sobre o processo de inclusão do paciente 

estomizado no trabalho, “o trabalho é encarado como continuação de vida, pois nossa 

sociedade associa a vida ao trabalho, à atividade”. Ainda para o mesmo autor, o período do 

trabalho contribui para que os pacientes se distraiam e evitem pensar em seu problema de 

saúde. 
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Diante da faixa etária dos participantes deste estudo, média de 61 anos, é importante 

que se considere o processo de afastamento do trabalho vivenciado pelo paciente idoso. Horta, 

Ferreira e Zhao (2010), em seu trabalho sobre a percepção do idoso sobre envelhecimento 

afirmam que: 

 
 
 A perda da posição social após a aposentadoria leva o idoso a interromper suas 
responsabilidades relacionadas com o mundo do trabalho e produção, gerando um 
rótulo de inútil e improdutivo. Se não houver um planejamento prévio, o 
desvisculamento com o trabalho torna-se traumático, envolvendo a perda da 
autoidentidade e levando a algum distúrbio psicológico e depressão.  

 

 

Para Carvalho (2008), o impacto da doença no cotidiano do sujeito e sua família 

principalmente em sua atividade laborativa resultam em determinantes sociais que contribuem 

para as desigualdades sociais no país. Considerando a faixa etária do grupo participante deste 

estudo, o trabalho pode assumir além de uma fonte de recursos financeiros, uma oportunidade 

de se manter socialmente ativos.  

Segundo Severo e Gorin (2009, p.04): 

 

Quando o trabalho representa um interesse para o idoso e é a fonte para seus contatos 
sociais, a separação do trabalho pode deixar um “vazio” em sua vida. Enfrentar a 
aposentadoria e/ou a separação do trabalho pode ser mais fácil, se a pessoa aprender 
como usar seu tempo para o lazer.  
 
 

O paciente estomizado pode se sentir inseguro devido à possibilidade de vazamento de 

gazes e fezes através do dispositivo coletor, o que provoca sensação de perda da capacidade 

produtiva, o que prejudica o retorno deste paciente às atividades ocupacionais 

(NASCIMENTO et al, 2011). 

 A limitação do trabalho, nem sempre está relacionada somente às condições físicas do 

paciente. A interpretação que as pessoas fazem da doença podem influenciar diretamente a 

sua relação com o trabalho. A ideia presente no subconsciente das pessoas de que o paciente 

oncológico se torna incapaz de exercer qualquer atividade laboral devido à patologia e ao 

tratamento, restringe o indivíduo quanto às suas atividades, como ilustra a fala a seguir:  

 

Eu sempre trabalhei muito, e nesse período que eu soube que estava com 
câncer, eu fui delimitando e fui passando minhas tarefas. O trabalho é a 
minha identidade entendeu? (Ana, 55 anos, 1 mês de estoma intestinal). 
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 A falta do trabalho pode trazer repercussões não só emocional, mas dificuldades 

financeiras reais. Muitas vezes o paciente afastado do trabalho passa a ter que viver com uma 

renda inferior passando a depender de aposentadoria e benefícios, o que pode interferir 

diretamente na sua qualidade de vida. Segundo Cascais, Martini e Almeida (2007, p.166), “no 

que se refere ao retorno à sua atividade ocupacional/produtiva, observa-se na literatura, uma 

dificuldade de reinserção destas pessoas, devido à perda ou limitação da capacidade produtiva 

percebida pelo estomizado”.  

 

E também o poder aquisitivo, o negócio cai um pouco né? Dá uma 
diferença. O que a gente ganha de aposentadoria não é nada, pensão 
também...então isso era complemento mesmo para viver tranquila (Severina, 
70 anos, 2 meses de estoma). 

    

Os indivíduos estomizados tendem a viver um período de isolamento social durante o 

processo de reabilitação. O direito de ir e vir de certa maneira são atravessados por 

sentimentos de medo e falta de confiança. Os pacientes veem o estoma e as modificações 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. 

 

É chato. Por que você tinha uma vida ativa, mercado, tudo, saía. E agora 
eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar muito tempo fora de casa 
(Maria, 54 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
Mas para sair, para dar um passeio, para ir à rua assim, fica difícil. Mas 
para ir à casa de um parente eu vou. Fico tranquilo. Todo mundo já sabe 
do meu problema né? (Severino, 57 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Não vou me acostumar com isso não. Você está em casa, tudo bem. Mas 
você sair, não pode (Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do estoma). 

 

 

As pacientes do sexo feminino, em especial, sinalizaram desconforto com o fato de 

serem privadas das tarefas domésticas. Os homens também manifestaram insatisfação por não 

poderem realizar algumas atividades em casa. Ou seja, cada um, dentro do universo “lar” 

estaria sendo privado de cumprir com suas responsabilidades, ou seja, não conseguem exercer 

seu papel social no seu núcleo familiar.  

Este dado também foi encontrado na pesquisa de Ferreira et al (2010, p.273) sobre a 

compreensão dos significados simbólicos do câncer por pacientes e familiares, em que foi 

constatada insatisfação de mulheres por não poderem ou ter limitações para realizar as tarefas 
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de casa e quanto aos homens a sensação de impotência diante da incapacidade de realizar 

trabalho braçal.   

 

Não posso varrer. Não posso lavar roupa (...) Para mim é um tédio. Eu não 
sou de ficar parada. Nunca fui. Ai mudou muito em relação à isso (Joana, 
44 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Ia sempre ao mercado, essas coisas de dona de casa. Agora eu já não faço 
isso. Agora eu peço a alguém para comprar para mim. (Maria, 54 anos, 1 
mês de confecção do estoma). 
 
Quebra uma lâmpada, não posso trocar. Não posso esticar. Não pode isso. 
Tem que depender de terceiros. E eu nunca, nunca aconteceu isso comigo 
(Antônio, 67 anos, 15 dias de confecção do estoma). 

 

 

A limitação social deste grupo de indivíduos não se restringe somente à falta do 

trabalho. Em muitas falas foi percebido que o estoma delimita as práticas de lazer, 

interferindo diretamente na qualidade de vida, situação essa definida por Orem como 

desequilíbrio entre a solidão e a interação social, um requisito universal para o autocuidado 

(PETRONILHO, 2012). 

 

Por que eu sempre gostei muito de andar. De sair, de andar. Entrava no 
ônibus e ia lá para Piracicaba. E agora estou presa. Estou presa. Não posso 
fazer nada. (...) Não posso mais sair para as coisas que eu quero. Só saio 
para ir ao médico. Mais nada. (Luiza, 85 anos) 
Agora, vida social ainda não entrei nessa. Eu acho que vai ser um pouco 
constrangedor. Por que eu penso que para eu sair agora, eu tenho que sair 
toda equipada né? (Severina, 70 anos) 
 
Não tenho para onde ir. Ainda mais com esse saco aqui. Não vou mesmo! 
(Margarida, 68 anos) 
 
Quando eu estava disposto a tomar um banho de mar, pegava o carro e ia 
para Arraial do Cabo. Então agora fiquei privado. (Pedro, 62 anos) 
 
Desde que operei eu estou em casa. Mas se tivesse que sair a gente não se 
sente bem, entendeu? (Margarida, 68 anos) 
 
 
 

Quanto às atividades de lazer, os estomizados tendem a realizar atividades 

consideradas passivas como assistir televisão e ler, mas evitam realizar outras atividades 

como viajar e praticar algum tipo de esporte (CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA, 2006). 

Segundo Nascimento et al (2011, p.560), “ a maioria dos portadores de estomia não retoma ou 
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retoma parcialmente as atividades de lazer”. Geralmente, não retornam por insegurança 

decorrente da qualidade dos dispositivos ou medo de problemas gastrintestinais.  

A perda da independência provocada pela presença do estoma, ou seja, o limite 

imposto pela condição de saúde do paciente estomizado faz com que eles passem a depender 

da ajuda de outras pessoas.  Situação esta que também pode ser reforçada por se tratar de um 

grupo formado em sua maioria por idosos. Segundo Freitas, Queiroz e Souza (2010, p.409), 

“à medida que a pessoa envelhece, sua qualidade de vida se vê determinada, em grande parte, 

por sua incapacidade para manter a autonomia e independência”. 

Estar dependente parece ser uma situação estranha que vem causando desconforto aos 

sujeitos, mesmo que todo ser humano dependa em algum momento de sua vida do cuidado de 

outra pessoa.  

 

Então eu fico assim, aquela coisa, aquela ansiedade. Eu queria fazer as 
coisas e não posso fazer. Então eu me sinto assim uma pessoa que tudo que 
eu preciso fazer, as pessoas têm que fazer por mim (Margarida, 68 anos, 2 
meses de confecção do estoma). 
 
Por que de primeiro eu ia de ônibus e não precisava ocupar ninguém. 
Agora preciso ocupar meu cunhado para me levar (Joaquim, 50 anos, 4 
meses de confecção do estoma). 
 
Eu vou depender mais da minha filha, ou de uma pessoa ou outra que 
esteja me ajudando. Isso não é fácil. Mas não é desesperador não (Ana, 55 
anos, 1 mês de confecção do estoma). 
Lá em casa meu quarto é em cima. Eles colocaram minha cama para baixo 
por que eu ainda não consigo subir escada. Então, está tudo lá em cima. 
Eu fico assim: “pega isso”, “pega aquilo”. E isso me incomoda (Severina, 
70 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Enquanto eu não puder andar sozinha me meter sozinha num ônibus e 
sair, estou presa. Tudo tenho que depender deles, pegar carro para sair. 
Não é comigo muito isso não. Não é não (Luiza, 85 anos, 1 mês de 
confecção do estoma). 
 

 

O estoma e o material coletor alteram a imagem do corpo perfeito do paciente em seu 

meio social. O mesmo tende a acreditar que é imperfeito e diferente dos demais, o que 

provoca constrangimentos a esses pacientes. Para Cascais, Martini e Almeida (2007), “a 

imagem corporal é definida, como o modo como nós nos sentimos e pensamos sobre o nosso 

corpo e a nossa aparência corporal”.  

Segundo Santos e Sawaia (2000), com relação aos significados que cada indivíduo dá 

ao seu corpo:  
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Cada raça, cultura e sociedade os possuem de maneira variável conforme as 
idiossincrasias, filosofias, valores e ideias de cada época e as influências da 
subjetividade na reelaboração e re-significação dos mesmos conceitos para cada 
sujeito, na construção da própria imagem corporal. 

  

 

Uma percepção distorcida sobre o próprio corpo pode interferir nas relações 

interpessoais destes sujeitos, visto que “o corpo é o meio pelo qual o sujeito está no mundo. 

(...) O corpo é expressão, gesto e linguagem” (DELAVECHIA et al, 2010, p.225). 

A autoimagem deste grupo de pacientes foi entendida como fator de grande influencia 

para o enfrentamento das mudanças ocorridas em suas vidas, após serem estomizados, 

interferindo diretamente na decisão de sair ou não de casa, repercutindo em uma tendência ao 

isolamento social. 

  

Ah...por que os outros vão notar aquela bola aqui. Por que ninguém sabe, 
ai já viu né? Eles começam a manjar, a pessoa já fica...se está com 
vergonha, com mais vergonha fica (Margarida, 68 anos, 2 meses de 
confecção do estoma). 

 

  

 Através dos relatos dos pacientes constatou-se uma quebra da imagem de corpo 

perfeito pela presença do estoma gerando sensação de constrangimento que leva a 

necessidade de se esconder e de não deixar que os outros perceberem sua modificação física e 

fisiológica.  

 

Colegas tenho um monte. Colega de farra, de churrasco. Foram lá me ver. 
Lógico que não levantei a camisa para mostrar nada para ninguém. Tem 
que ver que eu estou ali, estou bem (João, 54 anos, 2 meses de confecção do 
estoma). 
 
Sabe, eu saio com a blusa. Tapo, ninguém vê (Joaquim, 50 anos, 4 meses 
de confecção do estoma). 
 
Blusa, tem que botar umas que cubram isso também  (Luiza, 85 anos, 1 
mês de confecção do estoma). 

 
 

Sonobe e Zago (2002, p. 344), sobre a necessidade que os pacientes possuem de 

esconder o estoma intestinal afirmam que:  
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A palavra estoma, resultado de uma cirurgia mutilante, leva a uma transformação 
pessoal, apesar de manter a sua nova condição encoberta sob as roupas, rompe com 
os seus esquemas anteriores e fazem o paciente sentir-se diferente dos outros 
indivíduos de seu grupo. 
 
 

De acordo com Nascimento et al (2011), o paciente estomizado tem a preocupação de 

manter escondido o estoma intestinal, até mesmo da família, fazendo com que ele se sinta 

incomodado com apenas um olhar, que representa muitas vezes para ele um julgamento. Para 

Barbutti, Silva e Abreu (2008, p.29): 

 

A colostomia obriga o paciente a realizar grandes transformações pessoais. Apesar 
de manter sua condição encoberta sob as roupas, rompe com os seus esquemas 
anteriores e pode levar o paciente a sentir-se diferente de outros indivíduos do 
grupo.  

 
 

 Principalmente as pacientes do sexo feminino relataram necessidade de mudanças em 

suas vestimentas devido à presença do estoma intestinal na região abdominal, significando 

mudanças de hábitos e perda da identidade, o que aponta alteração da autoimagem. Silva e 

Shimizu (2006) em estudo sobre as mudanças do modo de vida do paciente com estoma 

intestinal definitivo afirmam que a modificação da vestimenta “contribui para o prejuízo na 

estética corporal e, consequentemente, na autoestima”. 

 

Tenho que usar saia de preferência com elástico. Coisa larga para não 
apertar (Maria, 54 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
Mas eu acho que, por enquanto, para usar calça jeans com isso aqui tenho 
que treinar um pouco. E por enquanto estou usando essas calças assim 
largonas (Severina, 70 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Não sou vaidosa assim de me pintar. Mas de me vestir, eu gostava antes de 
andar arrumadinha. Então isso aqui não me deixa arrumar não. Não deixa 
ficar arrumada não, de jeito nenhum (Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do 
estoma). 
 
Por que eu ainda não me sinto assim para ficar, entendeu? Para me 
arrumar. Por que eu tenho que me arrumar né? Estou até me sentindo mal 
de estar assim. Cabeleleira tem que estar sempre né? Eu não estou 
conseguindo não. (...) Pois é, estou me sentindo mal. Até brinco. Tirei meus 
brincos para operar e não coloco (Severina, 70 anos, 2 meses de confecção 
do estoma). 
 
Mas foi assim, fiquei triste por quê? Por que tirou muito a minha liberdade 
de usar uma calça comprida e botar uma bermuda dentro de casa (Isabel, 
64 anos, 2 anos de confecção do estoma). 
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 A (re) construção de uma nova autoimagem pelos pacientes entrevistados não se limita 

apenas a uma nova definição física ou ao tipo de roupa que passa a usar, mesmo que estes 

aspectos tenham total relevância no caminho percorrido pelo estomizado até sua adaptação. A 

presença do estoma intestinal desencadeia uma série de sentimentos construídos a partir da 

ideia de que não são mais “normais”. A ideia de normalidade é definida através da ideia de 

“corpo perfeito”. Logo, para ser normal, é preciso ter o corpo perfeito e o corpo perfeito 

deixou de existir a partir da presença do estoma.  

Assim, considerando que os sujeitos já trazem consigo uma ideia construída 

socialmente sobre o câncer, passam a ter que lidar também com as limitações trazidas pelo 

estoma intestinal. Então, frente ao estigma da doença e às limitações provocadas pelo estoma, 

os pacientes tendem a se sentir inválidos e/ou inúteis, criando para si a ideia de deficiência. 

 

Ah, eu penso assim: ser normal é ser perfeito! (Margarida, 68 anos, 2 
meses de confecção do estoma). 
 
Quando eu era normal, me sentia melhor. Levantava todo dia às 05:15h da 
manhã para ir trabalhar (Joaquim 50 anos, 4 meses de confecção do 
estoma). 
 
Ah, passa que antigamente eu era uma pessoa perfeita né? Assim, depois 
muda as coisas...você se sente inútil para fazer as coisas, inválida para 
fazer as coisas (Margarida, 68 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Eu acho que o “tchan” da sua pesquisa é essa passagem do colostomizado, 
da gente assumir que vira um deficiente (Ana, 55 anos, 1 mês de confecção 
do estoma ). 
 
Ah, não sou o mesmo que eu era né? Sempre que tem problema no corpo 
já muda. Até a cabeça da gente muda (Joaquim 50 anos, 4 meses de 
confecção do estoma). 
   

 
 

 Aos poucos, o impacto das mudanças no corpo e as alterações na rotina e nos hábitos 

anteriores passam a ser inseridos na nova condição de saúde dos pacientes estomizados. Na 

realidade, a presença do estoma e do equipamento coletor representam mudanças concretas na 

vida dessas pessoas, o que requer tempo para aceitação e aprendizagem do autocuidado. A 

pessoa passa a tomar consciência de a necessidade conviver com as limitações causadas pelo 

estoma e seus acessórios em suas atividades de vida diária desenvolvendo, gradativamente, 

estratégias de enfrentamento e adaptação às transformações em sua vida. 
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A vida que segue... 
 
 
 É muito rica a oportunidade de perceber e entender os mecanismos que os sujeitos 

utilizam para percorrer da melhor forma possível seus caminhos de vida atravessados pela 

doença e suas consequências.   

 É intrigante ver que diante de todas as dificuldades e mudanças pelas quais passam os 

pacientes oncológicos estomizados estes sujeitos, através do desejo maior pela vida, 

conseguem desenvolver cada um, ao seu tempo e ao seu modo, uma capacidade de superação. 

A capacidade de superar as mudanças, de superar as limitações e, muitas vezes, de superar as 

ideias acerca de si mesmas, é o primeiro passo para que consigam se adaptar a um novo estilo 

de vida.  

 
Então há uma limitação do espaço, das suas atividades. Agora, ao mesmo 
tempo, eu acho que a gente tem uma capacidade de superação. Por que a 
vida não é só a bolsa entendeu? (...) Enfim, mas dentro de tudo isso, tem 
uma trajetória que é a capacidade do ser humano de ir superando, 
entendeu? (Ana, 55 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
 

 
Olha, eu sempre fui muito ativo, entendeu? Então eu procurei não 
deixar, por que eu estava virando um inútil. Às vezes faço umas 
estripulias...trocar uma lâmpada, a tela do filtro que dá para eu 
desatarraxar...então procuro interagir com alguma coisa (Pedro, 62 
anos, 15 dias de confecção do estoma). 
 
Agora não, agora tomo banho sozinha. Lavo minha cabeça...fiquei 
um tempão sem pintar o cabelo. Agora pintei (Maria, 54 anos, 1 mês 
de confecção do estoma). 
 
 
Mas eu sempre faço alguma coisa. Faço alguma coisa em casa, ajudo ela 
lá. A cozinha. Vou no mercado comprar alguma coisa. Mas nada de peso. 
Vou na pracinha, apanho um sol. Vou no barzinho, tomo um refrigerante. 
Está normal (Severino, 57 anos, 2 meses de confecção do estoma) . 
 
 
 

 O processo de adaptação a uma nova realidade de vida não é um momento fácil para 

todos os indivíduos e têm como interferências os conceitos criados sobre a doença e sobre si 

mesmos, o que repercute diretamente na motivação e disponibilidade emocional de cada um 

para a reabilitação e, nesse contexto, o fator “tempo” é essencial para a adaptação.  
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Mas agora eu estou mais acostumada. Estou tendo consciência do que está 
acontecendo (Joana, 44 anos, 2 meses de confecção do estoma).  
 
Então eu ainda não estou bem adaptada. O tempo é que vai falar... 
(Margarida, 68 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Agora vai poder jogar um pouquinho de água aqui dentro. Pelo menos o 
aspecto, tudo sujo, o aspecto já melhora um pouquinho. Vamos 
acostumando a tudo isso (Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
 
E no dia a dia é assim, tem hora que eu esqueço que eu estou de bolsa, tem 
hora que não (Ana, 55 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
 
Disseram que vou me acostumar, tenho minhas dúvidas. Que vou me 
acostumar com isso aqui do lado, com esse saquinho aqui. Eu acho que vou 
me acostumar não. Em todo caso... (Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do 
estoma). 
 
 

 Os pacientes estomizados recentes parecem menos confiantes, mas com o passar do 

tempo se sentem mais motivados para superar as dificuldades e realizar o autocuidado 

(FARIAS; GOMES; ZAPPAS, 2004). Considerando o tempo de confecção do estoma de cada 

participante e a afirmação de que o tempo interfere neste processo, destaca-se a fala da 

paciente Isabel, que possui dois anos de confecção do estoma. Sua fala ilustra que com o 

passar do tempo os sujeitos estomizados se sentem mais confiantes para realizar o 

autocuidado e retomar suas atividades de vida diária. 

 

Hoje eu lavo, passo, cozinho, costuro, faço tudo. Mudou em nada. Mudou 
só que eu não posso estar pegando muito peso né? Assim mesmo eu ainda 
abuso e pego meu netinho de um ano e cinco meses no colo (Isabel, 64 anos, 
2 anos de confecção do estoma ). 
 

 

 É importante a observação neste momento de que o processo de adaptação foi citado 

pelos pacientes de forma espontânea, sem que em nenhum momento lhes fosse sugerida uma 

definição de como era essa adaptação. Logo, quando falam em adaptação, cada um traz sua 

forma de ver e entender esse processo. Para alguns adaptação é perceber o estoma como parte 

do seu corpo e para outros refere-se a independência para se cuidar como sendo adaptação.  

 Segundo Farias, Gomes e Zappas (2004), em estudo sobre as alterações causadas pelo 

estoma, os pacientes que possuem estomas definitivos compreendem melhor a necessidade de 

se adaptar ao estoma, assim como os que possuem estoma temporário acreditam não ser 

capazes de conviver com o estoma e dispositivo coletor.  



82 

 

Vale ressaltar que, neste estudo, para conhecer as mudanças ocorridas na vida dos 

pacientes oncológicos estomizados não foi feita distinção entre os pacientes com estomas 

definitivos ou não. Porém, devido à etapa do tratamento oncológico pela qual estão passando, 

a maioria dos pacientes ainda não sabia se o estoma seria definitivo ou não, o que pode ter 

interferido na reflexão e construção do processo mental de adaptação. 

 Em algumas entrevistas a construção da adaptação foi utilizada pelos sujeitos para 

representar o momento que viviam, porém, identificou-se que alguns não falavam de sua 

adaptação, mas de conformação frente ao quadro real em que existe a possibilidade de agravo. 

Essa conformação experimentada pelos sujeitos em muitas falas vem associada a questões 

ligadas à espiritualidade e a fé.  

 

 
Por que é horrível a gente com isso pendurado. Mas tem que fazer. Não tem 
outra solução. O médico falou: Não tem outra solução! Tem que fazer isso. 
O que não tem remédio, remediado está então. Tem que fazer, então vamos 
fazer então (Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do estoma). 

 
O importante é a vida. Deitar e saber que você acordou. Entendeu? Que 
Deus te deu permissão de vida! (Margarida, 68 anos, 2 meses de confecção 
do estoma ). 
 
Graças a Deus eu tenho a possibilidade de estar com ela. Têm muitos que 
não tem. Agradeço a Deus de estar com a bolsinha (Joana, 44 anos, 2 
meses de confecção do estoma). 
 
E é isso, ela já está fazendo parte da minha vida. Querendo ou não, ela já 
está fazendo parte da minha vida (João, 54 anos, 2 meses de confecção do 
estoma). 
 
É diferente, bem diferente de quando estava antes de operar. Mas fazer o 
quê? Se não operasse também eu não aguentava. (...) E vou levando minha 
vida assim até quando Deus quiser agora (Joaquim 50 anos, 4 meses de 
confecção do estoma). 
 
Eu estou levando...querendo ou não, tenho que me acostumar com a 
situação. Eu não posso ir contra a realidade (Pedro, 62 anos, 15 dias de 
confecção do estoma). 
 
A gente vai se acostumando com as coisas. Queira ou não, tem que se 
acostumar (Joaquim 50 anos, 4 meses de confecção do estoma). 
 
 
 

 De acordo com Ferreira et al (2010, p.276),  a manutenção da crença e da prática 

espiritual derivadas de uma religião organizada é capaz de fortalecer a conexão com o sagrado 
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e têm a capacidade de favorecer uma reflexão crítica que logo facilita a aceitação da situação 

de uma forma mais tranquila pelos pacientes.   

 No caso dos idosos estomizados essa busca pela espiritualidade é mais evidente, uma 

vez que “os problemas de saúde são apontados como eventos estressantes e a estratégia 

comum de enfrentamento é o foco na espiritualidade. Acreditam na vontade de Deus e 

delegam a responsabilidade de superar o problema a um ser superior”. (HORTA; FERREIRA; 

ZHAO, 2010, p.525) 

 Assim, o cuidado ao paciente estomizado exige do enfermeiro a disponibilidade para 

compreendê-lo em suas necessidades quaisquer que sejam respeitando suas limitações e 

estimulando suas potencialidades para o autocuidado e desta forma favorecer a autonomia e 

independência do paciente, aumentando sua confiança em si mesmo (BELLATO et al, 2006). 

 Para estimular os pacientes ao autocuidado, ou seja, para que os estomizados 

desenvolvam capacidade de superação e habilidades para a manipulação do estoma, é 

importante que o enfermeiro assuma sua condição de facilitador no processo de educação em 

saúde junto ao paciente visando incentivar uma reflexão acerca da sua condição de saúde e a 

conscientização para possíveis mudanças de estilo de vida.  

 Portanto, como afirmam Bellato et al (2006, p.323), para assumir seu papel de 

facilitador do processo de aprendizado, o enfermeiro “precisa conhecer a realidade na qual se 

situa o usuário, devendo resgatar esse sujeito como cidadão participante do seu processo de 

cuidado”.  

Logo, para que o enfermeiro atue como facilitador do autocuidado do paciente 

estomizado é preciso conhecer o paciente, identificando quais são suas necessidades, 

limitações e habilidades para realização do autocuidado, após a alta hospitalar quando ele 

passa a vivenciar os desafios de estar estomizado, necessitando, portanto aprender a lidar com 

essa condição em suas atividades de vida diária. 

 

 

O DESAFIO DO AUTOCUIDADO: DA REFLEXÃO À AÇÃO 

 

 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 (FOSTER; BENNETT, 2000).  
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 O autocuidado é um conceito que vem sendo estudado e assim evoluído ao longo dos 

tempos, sendo baseado na capacidade humana de adquirir autonomia, independência e 

responsabilidade sobre sua saúde e vida (PETRONILHO, 2012). 

  Assim, o autocuidado se traduz na possibilidade dos indivíduos resgatarem a 

autonomia para decidir sobre sua saúde, doença e mudanças ocorridas durante todo o ciclo de 

vida (PETRONILHO, 2012). 

Segundo Petronilho (2012), o desenvolvimento do autocuidado pelos sujeitos deve-se 

a incidência e prevalência de doenças crônicas associadas ao envelhecimento populacional, a 

uma diminuição do tempo de internação e evolução de atendimentos domiciliares, associados 

à necessidade de preparo das famílias para o cuidado e a mudança de paradigma, que aumenta 

o enfoque nos cuidados que objetivam a promoção da saúde.  

Quando um indivíduo é capaz de realizar o autocuidado podemos dizer que 

desenvolve a ação de autocuidado. Segundo Orem (1980), os sujeitos adultos são 

normalmente capazes de cuidar de si de forma voluntária. Já os idosos e os enfermos “exigem 

cuidado ou assistência completa nas atividades de autocuidado” (FOSTER; BENNETT, 2000, 

p.84).  

 Portanto, os pacientes oncológicos estomizados devem realizar o autocuidado para 

preservar a vida, manter o bem-estar e a saúde, mesmo que estejam enfrentando um momento 

de desequilíbrio na sua condição de saúde. Mas, procuram manter a vida como qualquer outra 

pessoa através da manutenção da ingesta de ar, água e alimentos. Ao realizarem os cuidados 

com o estoma intestinal, por exemplo, realizam a provisão de cuidados associados com os 

processos de eliminação dos excrementos. 

 A manutenção da limpeza da bolsa coletora proporciona a sensação de bem-estar de 

manter a sua higiene através do conforto. Assim, a limpeza da pele periestoma e a troca do 

dispositivo coletor de forma correta auxiliam na conservação da saúde, pois evitam 

complicações como as dermatites.  

Sobre as práticas higiênicas Rodrigues (2010, p.121) afirma que: 

 

O propósito principal, então, das crenças e práticas higiênicas é fixar modelos para o 
comportamento das pessoas, impedindo que transgridam limites e desorganizem a 
ordem simbólica. As coisas poluídas, as coisas poluígenas, as coisas nojentas são 
perigosas para a ordem intelectual. Portanto, as razões sociais dos ritos higiênicos 
não podem ser encontradas neles mesmos, mas apenas no sistema social que 
expressam.  
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 Para os pacientes estomizados do estudo, a capacidade de envolvimento no 

autocuidado é atravessada por fatores condicionantes básicos. Dentre os fatores definidos por 

Orem entendemos 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 dos sujeitos, desejamos 

trazer a reflexão sobre a capacidade do paciente oncológico estomizado de realizar o 

autocuidado, identificando suas habilidades e os desafios enfrentados por eles na manipulação 

do estoma e do dispositivo coletor, bem como relacionar aos fatores condicionantes e 

entender como estas interferências ocorrem. 

 Quando falaram como realizam os cuidados com o estoma intestinal, os pacientes 

trouxeram em geral o relato sobre a primeira vez em que precisaram manipular o estoma 

intestinal em seus domicílios sem o apoio presencial da equipe de enfermagem, o que reforça 

a importância deste momento. Em 12 dos 13 pacientes constatou-se que o apoio neste 

momento veio dos familiares, ou seja, 92,3% dos sujeitos. Somente uma paciente referiu não 

ter tido apoio familiar por morar sozinha.  

 Os sujeitos definiram este momento como complicado, desagradável e horrível. E 

também contaram que vivenciaram sentimentos de medo, falta de coragem e de segurança, 

além de se sentirem nervosos para manipular o estoma e realizar os cuidados.  

 

Por que eu fiquei com medo. Eu acho que é natural a gente ter medo na 
primeira vez. Eu não sabia se doía ou não (João, 54 anos, 2 meses de 
confecção do estoma). 
  
Ih, eu fiquei num nervoso danado, por que eu pensei que as fezes estavam 
saindo para dentro, sabe? (Joaquim, 50 anos, 4 meses de confecção do 
estoma). 
 
Eu mesmo esvazio, mas é desagradável, é chato. Você fica com aquilo no 
vaso toda vida despejando, esperando sair aquilo. Tem que fazer, eu faço 
(Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
 
Ai, quando eu cheguei em casa, na hora de colocar foi um transtorno. 
Minha filha colocou. Meu primeiro momento foi horrível (Maria, 54 anos, 
1 mês de confecção do estoma). 
 
Ai...os primeiros dias foram difíceis por que tinha que ir no banheiro, tirar 
e lavar a bolsinha. Mas depois me acostumei (Joaquim, 50 anos, 4 meses de 
confecção do estoma). 
 
 

 Após a alta hospitalar, os sujeitos estomizados precisam enfrentar a situação de 

manipular o estoma intestinal e o dispositivo coletor sem ajuda especializada e é exatamente 
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neste momento que passam a tomar consciência de suas dificuldades e limitações provocadas 

pelo estoma em suas atividades de vida diária (SILVA; SHIMIZU, 2006). 

Dois pacientes relataram que não realizam nenhum tipo de cuidado com o estoma, seja 

a limpeza da bolsa coletora ou a troca.  

 
Não, é minha filha quem faz. Meu organismo por enquanto não está 
dando para isso não. (...) Mas eu não tenho coragem não. Não adianta 
dizer que eu tenho, por que eu não tenho. (...) Sei lá...meu estômago 
começa a embrulhar umas coisas todas. Não dá! Não dá! Não tem jeito né? 
Meu jeito é esse! (Margarida, 68 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Isso ai é minha esposa que faz. A troca não. Tem uma vizinha que é 
enfermeira, ai ela vai lá em casa para trocar, por que minha esposa está 
com medo (Antônio, 67 anos, 15 dias de confecção do estoma). 

 
 
 Nestas duas entrevistas não foi identificada a justificativa para que eles não 

conseguissem realizar os cuidados com o estoma, já que haviam recebido orientação no 

momento da alta hospitalar. 

 Porém, seu Antônio até a confecção do estoma passou por um momento conturbado 

diante do diagnóstico da doença, chegando até a sair de casa se afastando da família por causa 

da doença. A sua relação com a doença é marcada por perdas e medos. Seus pais faleceram de 

câncer de intestino e ele tinha medo de fazer a cirurgia e saber que a doença já estava 

avançada. Essa relação com a doença pode interferir diretamente na forma como ele vai se 

relacionar com a situação de estar estomizado.  

 De acordo com Nascimento et al (2011, p.561), “diversos fatores influenciam o 

autocuidado do paciente, bem como a adesão e motivação para o tratamento e as intervenções 

propostas”.  Ainda para os mesmos autores, os pacientes que possuem conhecimento sobre o 

autocuidado se sentem mais seguros para a manipulação do estoma e dispositivo coletor.  

 Com relação aos cuidados com o estoma intestinal, os pacientes relataram maior 

facilidade com a limpeza da bolsa coletora, porém muitos não conseguem realizar a troca do 

dispositivo, recorrendo ao apoio de familiares para fazer a troca ou para auxiliar nesse 

procedimento.  

 Segundo Sonobe e Zago (2002, p.346), “o apoio e estímulo de pessoas significativas 

podem ajudar o paciente a superar os seus sentimentos de perda, negação, revolta e falta de 

esperança. Eles se apegam a esse apoio para modificar e superar suas limitações”. 

 Dez pacientes relataram realizar a limpeza sozinhos. Um paciente revelou fazer a 

limpeza com o apoio de familiares. Oito pacientes não realizam a troca do dispositivo. Um 
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paciente realiza a troca com apoio e dois realizam a troca da bolsa coletora sem apoio 

familiar. É importante salientar que dentre esses dois pacientes que realizam a troca dos 

dispositivos sem apoio, um deles é Dona Isabel, que é estomizada há dois anos e relatou 

morar sozinha durante todo o pós-operatório. Fator este que influencia o processo de 

adaptação e reabilitação.  

 

Ela me ensinou como colocava a bolsa. Ai eu comecei a fazer sozinha, 
recém-operada, eu fazia sozinha (Isabel, 64 anos, 2 anos de confecção do 
estoma,). 

 

 

 O quadro abaixo ilustra como os pacientes realizam os cuidados com o estoma e 

dispositivo coletor. 

 
Quadro 01: Manuseio do estoma intestinal 
 

 
Sujeitos 

Não 
realiza 
cuidado 
com o 
estoma 

Realiza 
limpeza 

com 
apoio 

Realiza 
limpeza 

sem apoio 

Não realiza 
troca do 

dispositivo 
coletor 

Realiza a 
troca do 

dispositivo 
com apoio 

Realiza a 
troca do 

dispositivo 
sem apoio 

Margarida X      
Joana   X   X 
João   X X   
Joaquim   X X   
Ana  X  X   
Pedro   X X   
Antônio X      
Maria   X X   
Severina   X X   
Luiza   X X   
Severino   X  X  
Augusto   X X   
Isabel   X   X 
 
 
 
 Observa-se que a maioria dos pacientes já consegue incorporar a ação de autocuidado, 

ou seja, já possuem a capacidade de se engajar na limpeza do dispositivo coletor. Em algumas 

falas percebe-se a capacidade de superação destes sujeitos, através de recursos criativos que 

facilitam o processo de higiene.  

 
Agora eu mesmo estou indo lá limpando e esvaziando direitinho (João, 54 
anos, 2 meses de confecção do estoma). 
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Antes de dormir eu faço a minha higiene, esvazio direitinho, entendeu? De 
madrugada acordo, dou uma olhadinha,vejo como é que está. Se achar que 
está cheio, eu vou e tiro (Pedro, 62 anos, 15 dias de confecção do estoma). 
 
(...) Ah, não tive problema não. Tive não. Por que onde eu troco é bem 
prático para mim. É bem prático. Eu tenho um baldinho que coloco um 
saco plástico ali, e desenrolo com a maior...é chato por que, lógico, fezes é 
uma coisa que...mas está tudo bem.(...) Tem a pia né? Ai eu coloco um 
baldinho com o saco plástico. Ai limpo ali tudo, lavo direitinho e tal. E ali já 
enrolo, e fica tudo limpinho (Severina, 70 anos, 2 meses de confecção do 
estoma). 

  
 
 Mesmo os pacientes demonstrando independência para a realização da limpeza do 

dispositivo coletor, houve uma paciente que relatou ainda dependência de outras pessoas para 

o desenvolvimento do processo. 

 

Agora mesmo, por exemplo, eu não consigo limpar a bolsinha sozinha. (...) 
A gente inventou um negócio de garrafa pet. Ai põe um saco plástico lá 
dentro e eu jogo as fezes. Então eu dependo de alguém que segure esse saco. 
(...) Agora, todo o mecanismo de lidar com a bolsa é meu. A pessoa segura 
o saco para mim, mas eu que esvazio (Ana, 55 anos, 1 mês de confecção do 
estoma). 
 
 

 A limpeza da bolsa pelos pacientes, que se caracteriza como uma ação de autocuidado 

pode ter interferências de fatores ambientais, pois ao saírem de casa encontram dificuldade de 

banheiros disponíveis para a realização da higiene, assim, o conforto e o bem-estar destes 

sujeitos podem ser prejudicados. 

 

 
Só acho ruim quando estou fora de casa. Às vezes não tem banheiro para a 
gente tirar a bolsinha né? Mas em casa, para mim está quase normal como 
estava (Joaquim, 50 anos, 4 meses de confecção do estoma). 

          

 

 Os fatores ambientais podem interferir diretamente na provisão de cuidados 

associados ao processo de eliminação dos excrementos além de, indiretamente, prejudicar a 

manutenção do equilíbrio entre a solidão e a interação social, pois, sem ter um local 

disponível para realizar a limpeza da bolsa coletora, os pacientes tendem a permanecer em 

seus domicílios para evitar situações constrangedoras o que gera isolamento social.  

 A maioria dos pacientes consegue realizar a limpeza da bolsa coletora, porém, não 

conseguem realizar a troca da mesma. Alguns pacientes relataram que até retiram a sua bolsa 
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e realizam a limpeza do estoma e da pele periestoma, entretanto no momento do corte do 

dispositivo e adesão à pele, referem insegurança e medo.  

 Estes relatos corroboram com o que foi observada por Sonobe, Barichelo e Zago 

(2002) em estudo sobre a visão do estomizado sobre a bolsa de colostomia, os quais 

concluíram que no período pós-operatório recente o paciente se sente inseguro e acredita que 

para realizar o autocuidado tenha que ter maior educação formal.  

 Dentre os pacientes, o Sr. Pedro relatou que para trocar a bolsa recorre à equipe de 

enfermagem de um hospital próximo a sua residência, o que revela a dependência deste 

paciente à equipe de saúde, caracterizando que ainda não está adaptado plenamente talvez 

pelo pouco tempo de confecção do estoma e possível déficit de conhecimento relacionado ao 

manuseio da bolsa coletora. 

  

Deu três dias e eu acho que está vazando, dou uma olhada, peço para 
minha esposa olhar. Vou, pego a bolsa, pego o carro e vou lá no hospital. 
Lá eles trocam para mim (...) Se tivesse que pagar eu iria pagar. Mas tenho 
lá a solidariedade das enfermeiras. Na hora elas trocam. (Pedro, 62 
anos, 15 de confecção do estoma). 

 

  

 Através das falas, emergem algumas justificativas para não realização da troca. 

Alguns pacientes alegaram medo de cortar a bolsa errado, outros relataram dificuldade de 

colar o dispositivo em pé, pois desta forma não conseguiriam olhar para o estoma, ou não 

realizam a troca por dispor da ajuda de alguém para fazer, o que pode indicar insegurança no 

manuseio do estoma intestinal. 

 

Olha, eu estou fazendo tudo que a enfermeira passou para mim. Eu só não 
consigo ainda trocar (João, 54 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Eu nunca troquei por que em pé você não consegue. Você deitada, você 
relaxa. Tomo banho, ai, deito, seco e a pessoa coloca (Maria, 54 anos, 1 
mês de confecção do estoma). 
 
Eu ainda não troquei por que não foi preciso ainda. Por que quando 
trocou meu filho que fez. A única dificuldade que eu acho que posso 
encontrar é na hora de cortar. Posso cortar de mais, vai ter que 
experimentar né? O problema é esse... (Severina, 70 anos, 2 meses de 
confecção do estoma ). 
 
A troca eu não fiz nenhuma vez. Por enquanto ainda não. Quem fez foi 
meu filho por que não me sinto ainda com coragem para fazer não. Deixa 
eu ficar mais forte para poder me firmar aqui, que tem que tirar, que tem 
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que limpar. Por enquanto eu não posso fazer isso não (Luiza, 85 anos, 1 
mês de confecção do estoma). 
 
Ela dura quatro dias. Ai quando chega o dia, eu vou, tomo banho. Vou 
para o chuveiro e tomo banho. Limpo, limpo bem. Ai seco direitinho. Antes 
de eu tomar banho já cortei direitinho na medida. Ai deito e minha 
companheira vai e coloca. Coloca e fecha (Severino, 57 anos, 2 meses de 
confecção do estoma). 
 
Quando é para tirar a bolsa fora para jogar fora, eu limpo também aqui 
em cima com água, deixo bem limpinho. Ai eu vou, deito e digo: Agora é a 
sua vez de botar a bolsa! Ela já até coloca a bolsa com calma, com 
tranquilidade (Augusto, 63 anos, 15 dias de confecção do estoma). 
 
Para mim é complicado por que não tem como eu olhar e colocar certinho 
no buraco. Por que o buraco fica escondido. Tem gente que diz que coloca 
no espelho, ai dá certo. Mas eu nunca fiz. Agora, com espelho ou sem 
espelho assim mesmo fica difícil. Por que o corte é a conta mesmo dali 
(Joaquim, 50 anos, 4 meses de confecção do estoma). 
 
 

 A habilidade de realizar a troca do dispositivo pode ser influenciada por questões 

subjetivas, muitas vezes não expressas pelos pacientes. Como já discutido anteriormente neste 

estudo, o significado do estoma para o paciente interfere diretamente na sua autoimagem. 

Logo, com a autoimagem distorcida, o paciente tende a esconder o estoma através de blusas e 

calças bem largas.  

 O momento da troca do dispositivo significa estar em contato direto com o estoma, 

ou seja, parte do intestino fixado na parede abdominal. Este processo pode ser desconfortável 

e doloroso para aqueles que ainda não perceberam o estoma como parte de seu corpo, 

trazendo à tona a ideia de que é imperfeito logo, anormal. Assim, é mais fácil transferir a 

responsabilidade deste contato a alguém confiável até o momento em que sua autoimagem 

seja transformada e que ele se sinta preparado para identificar o estoma como parte 

funcionante do seu corpo. Para Silva e Shimizu (2006, p.487): 

 

A estomia e o equipamento coletor imprimem mudança concreta na vida das pessoas 
estomizadas, mudança essa que requer tempo para a sua aceitação e o aprendizado 
do autocuidado. A pessoa passa a ter de cuidar diariamente da estomia e dos 
acessórios. Esta tarefa não é fácil, elas ficam expostas ao contato com a deformação 
física causada pela cirurgia e, também, com a necessidade de manipular diretamente 
suas próprias fezes, o que as levam à vivência de sentimento de baixa autoestima. 

  

 

Além do contato direto com o estoma, o paciente ao realizar a troca do dispositivo 

coletor entra em contato direto com as fezes, sendo obrigado a lidar com o aspecto e odor 
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fétido daquilo que aprendeu ser repugnante. Para Rodrigues (2010, p.125-126), “o sujo é a 

manifestação do desorganizado e do incontrolado”. Também define que “a impureza é 

anormal, insólita e excepcional, como as coisas de que se tem medo. Mas diferentemente do 

que acontece com o medo, o nojo exige purificação”. 

Considerando a dependência dos pacientes da família para realizar os cuidados com o 

estoma e baseando-se na teoria de Orem, observa-se o quanto os fatores do sistema familiar 

podem influenciar a iniciativa do sujeito em manipular e limpar o estoma.  

A família bem preparada emocionalmente e compreendendo o significado de cada 

cuidado para este paciente caracteriza-se como elemento fundamental no processo de 

reabilitação do estomizado. Porém, quando a família não é preparada para participar deste 

processo, o paciente tende a se sentir mais inseguro para realizar seu cuidado no domicílio, o 

que implica na necessidade de se planejar um cuidado voltado para esta família, 

potencializando suas habilidades através da educação em saúde.  

 

Na hora de trocar, minha mulher foi trocar e não conseguiu. Por que viu 
aquele buraco assim e ficou nervosa (Joaquim, 50 anos, 4 meses de 
confecção do estoma). 
 
Minha esposa, ela é muito agitada. Na hora que foi para fazer isso aqui, 
mas ela ficou num nervosismo terrível. E que não sei o quê, e vamos lá! Eu 
digo: calma mulher! Quem está sentindo a dor sou eu, quem está com isso 
aqui sou eu. Fica tranquila, vai dar tudo certo (Augusto, 63 anos, 15 dias 
de confecção do estoma). 
 
 
 

 Diante dessas falas, destaca-se a importância da família no processo de reabilitação 

uma vez que, segundo Horta, Ferreira e Zhao (2010, p.526), “a tarefa de cuidar do idoso com 

doença crônica é designada ao familiar mais próximo, o qual costuma ser a esposa, ou filha, 

sendo concebido como legado familiar, valor cultural, ou questão de disponibilidade de quem 

está mais próximo”. Logo, para que o enfermeiro planeje as orientações ao paciente 

estomizado, é fundamental a inclusão da família e/ ou amigos neste processo. 

 Um familiar bem orientado, com consciência dos obstáculos enfrentados pelos 

pacientes, tem papel fundamental de proporcionar segurança durante o processo de troca dos 

dispositivos. Sendo assim, Ferreira et al (2010, p.272) definem que: 

 

A doença na família pode alterar as relações dos membros, sendo capaz de uni-los 
ao trazer à tona sentimentos de carinho, cuidado e amor antes esquecidos ou pouco 
demonstrados, mas esta forma positiva de influenciar a família pode não estar 
presente em todos os casos. Segundo alguns autores, a aceitação do quadro ocorre 
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com o aumento do conhecimento da família sobre os cuidados e as possíveis reações 
apresentadas pelos doentes. Este conhecimento permite maior segurança à medida 
que a família aprende a lidar com a doença, e os cuidados prestados geram 
resultados visíveis na melhora clínica do seu familiar. 
 

 

  Segundo Souza, Gomes e Barros (2009) em estudo sobre o papel do familiar 

cuidador do paciente estomizado, um dos principais cuidados prestados pela família é o apoio 

emocional, que está relacionado aos sentimentos de estima e confiança desenvolvidos pelos 

mesmos. Logo a presença da família no processo de reabilitação desses pacientes é 

fundamental, pois: 

 

É ela quem compartilha com a pessoa portadora de estomia de seu cotidiano 
conhecendo seus medos, necessidades e possibilidades de enfrentamento desse novo 
processo de viver, sendo capaz, através de sua presença, se servir de fonte 
motivadora para que seu familiar desenvolva habilidades e competências para seu 
autocuidado (2009, p.553). 

 Outro aspecto importante é a influência da orientação sociocultural dos pacientes na 

ação de autocuidado destes indivíduos, tendo em vista que a complexidade dos cuidados 

realizados ao paciente oncológico estomizado requer treinamento e experiência. 

 Segundo a Teoria de Orem, a ação de autocuidado também é condicionada pelos 

fatores que influenciam a educação e pelas experiências de vida de um indivíduo que 

permitem a aprendizagem (PETRONILHO, 2012). 

 Os sujeitos desta pesquisa em grande maioria possui ensino fundamental, completo 

ou incompleto, o que pode ter influenciado a capacidade de reflexão e compreensão do 

processo de educação em saúde, com déficit de conhecimento sobre os cuidados com o 

estoma, o que gerou ansiedade, insegurança e medo de manipular o estoma intestinal. Isso 

remete a necessidade de conhecer cada vez mais os fatores que influenciam o autocuidado 

destes pacientes, para a elaboração de um plano de educação em saúde que faça sentido para 

eles, ou seja, adaptado ao seu estilo de vida e a sua condição sociocultural. 

 Alguns pacientes não conseguem elaborar para si as informações fornecidas pela 

equipe de enfermagem, e como consequência ocorre interferência no autocuidado que pode 

causar complicações relacionadas ao estoma e pele periestoma, assim como prejuízo ao bem-

estar desses pacientes. 

 

No princípio, antes eu jogava água na bolsinha por dentro para limpar. 
Depois me disseram que não pode jogar água para limpar. Não pode fazer 
isso (Luiza, 85 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
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Eu acho que estava lavando muito. Estava querendo ferir em volta (Joana, 
44 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
A melhor coisa é quando eu tiro a bolsa. Ai tomo banho direito. Para mim o 
melhor dia é quando tiro a bolsa. Com a bolsa você não toma banho direito 
(Maria, 54 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
 
Só que eu não sabia que tinha que cortar do mesmo tamanho da tripinha 
aqui né? Ai eu cortava sempre maior (Joana, 44 anos, 2 meses de confecção 
do estoma). 
 
Eu compro água filtrada por que a gente não tem soro sempre. Ai eu 
compro água filtrada para lavar ela por dentro com água filtrada. Só lavo 
com água filtrada! (Joana, 44 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 

  

 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 (PETRONILHO, 2012).  

 Assim, de acordo com a teoria de sistemas, o enfermeiro através do sistema de 

apoio-educação, ajuda o paciente a se tornar um agente de autocuidado. É de extrema 

importância que o enfermeiro durante o período de internação do paciente oncológico 

estomizado esteja atento as suas necessidades de ajuda, considerando que a confecção do 

estoma é uma situação nova e estranha que requer atenção da equipe de enfermagem ao 

déficit de conhecimento sobre o estoma que estes pacientes podem possuir.  

 Assim, um plano educativo pautado na realidade deste paciente deve ser 

desenvolvido durante todo o período de internação, considerando sua disponibilidade física e 

emocional para se envolver no processo. Desta forma, o paciente através de suas do 

autocuidado tende a se sentir mais seguro e confiante para lidar com o estoma, o que interfere 

na construção de sua autoimagem, na sua relação com o mundo, melhorando assim sua 

independência e sua capacidade de adaptação. 

 Aqui se faz importante considerar o desafio de realizar orientações para o 

autocuidado a pacientes idosos frente às alterações fisiologias e psicológicas enfrentadas pelo 

grupo. De acordo com Moraes, Moraes e Lima (2010, p.69), “algumas habilidades cognitivas 

se modificam em relação ao tempo”. Sendo assim, os autores afirmam que os idosos possuem 

declínio nas habilidades de memória de trabalho, velocidade de pensamento e habilidades 

visuoespaciais e visuoperceptivas. Logo, ao chegar a sua casa o idoso pode ter dificuldades de 

resgatar as informações aprendidas durante o processo de educação em saúde. Além de ter 
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dificuldade com o corte e adaptação da bolsa coletora ao estoma devido restrição 

visuoespaciais e visuoperceptivas.  

 O trabalho de educação em saúde junto aos pacientes estomizados é fundamental, 

pois, o profissional busca promover conhecimento que estimule a reflexão por parte dos 

pacientes sobre sua condição de saúde, sua mudança física, sua posição enquanto membro de 

uma família e enquanto ser social.  

 Através da reflexão desencadeada pela educação em saúde, o paciente pode 

perceber-se mais capaz de identificar o que lhe faz bem ou mal dentro do processo 

saúde/doença e elaborar alternativas que favoreçam sua adaptação à nova situação de saúde. 

Sendo assim, Figueiredo, Rodrigues-Neto e Leite (2010), definem que as práticas educativas 

para a saúde devem proporcionar aos indivíduos uma visão crítica e reflexiva de sua 

realidade, o que amplia a participação da pessoa cuidada como co-responsável pelas ações de 

saúde. 

 Na área da enfermagem a prática educativa é uma realidade cada vez mais 

consolidada devido à reformulação de paradigmas de atenção à saúde que tem como meta a 

promoção da saúde humana (LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009).   

 Assim, o objetivo central da educação em saúde é ensinar para se alcançar a 

promoção e manutenção da saúde. Desta forma, a educação alcançou destaque no plano 

integral de cuidado em saúde (BASTABLE, 2010). Através da educação em saúde o 

enfermeiro é capaz de promover subsídios ao paciente para que ele se torne competente para a 

realização de tarefas específicas e com isso, aumentar sua confiança para o autocuidado. 

 O enfermeiro é um agente facilitador do processo de cuidar, pois ao capacitar o 

paciente para o autocuidado, melhora sua qualidade de vida, reduz sua ansiedade, minimiza 

complicações, promove adesão ao plano de tratamento e fortalece seus clientes a se tornarem 

ativamente envolvidos no planejamento do próprio cuidado (BASTABLE, 2010).  

Para que a educação em saúde oportunize aprendizagem é necessário que haja uma 

situação que desafie o indivíduo, de modo que ele tenha a necessidade de aceitar esse desafio 

e que este esteja dentro de suas possibilidades. Caso contrário, o paciente pode sentir-se 

desestimulado, acreditando que nunca será capaz de realizar uma tarefa específica ou mudar 

hábitos de vida (FIGUEIREDO; RODRIGUES-NETO; LEITE, 2010). Para Freire (1996), o 

processo de aprender pode deflagrar no educando uma curiosidade crescente que pode torná-

lo mais e mais criador. 

Nesse sentido, Bastable (2010) ressalta que, para inserir ativamente o educando no 

processo educativo, o educador deve adotar uma abordagem que o envolva ativamente no 
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processo, assim como não deve ser obrigado a aprender. No processo de educação em saúde o 

paciente é visto como agente/coprodutor de um processo educativo. Desta forma, assume dois 

papéis no processo: um como objeto de trabalho dos profissionais e outro como sujeito de sua 

própria educação (FIGUEIREDO; RODRIGUES-NETO; LEITE; 2010). 

 De acordo com Freire (1996), no processo ensino-aprendizagem quem ensina tem a 

oportunidade de aprender ao ensinar e quem aprende pode ensinar ao aprender.  

O profissional deve reconhecer o paciente como sujeito capaz de avaliar criticamente a 

realidade e de desenvolver estratégias de enfrentamento. Logo, deve ser reconhecido como 

portador de um saber sobre o processo saúde-doença-cuidado (FIGUEIREDO; RODRIGUES-

NETO; LEITE, 2010). 

 O enfermeiro deve assumir o papel de facilitador, criando estratégias que possibilitem 

e motivem o indivíduo a querer aprender (BASTABLE, 2010). É importante salientar que em 

muitas vezes, o momento em que a educação em saúde se desenvolve é decidido claramente 

pelo paciente. Desta forma, o enfermeiro deve respeitar que cada paciente tem seu momento.  

No caso de pacientes estomizados, é primordial que o profissional perceba quando o 

paciente está realmente preparado para receber orientações com relação aos cuidados com o 

estoma, pois este pode despertar muitos sentimentos que alteram a autoestima do paciente, 

levando-o a um quadro de depressão, de negação ao estoma e do próprio autocuidado.  

Se nesse momento forem impostas orientações, o profissional correrá o risco de não 

conseguir ser efetivo no seu cuidado, pois o paciente poderá simplesmente repetir tudo que 

lhe foi ensinado, porém, a educação em saúde não será capaz de provocar reflexões sobre o 

processo saúde-doença e consequentemente não sofrerá mudanças verdadeiras em seu 

cotidiano acarretando em maiores dificuldades para adesão ao tratamento e tomada de 

consciência acerca da própria saúde.  

Assim, o enfermeiro através da educação em saúde é capaz de amenizar a influência 

dos fatores condicionantes básicos, que são capazes de interferir diretamente o autocuidado do 

paciente estomizado.  

Segundo as falas dos pacientes 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 interferir no processo ensino-

aprendizagem; fatores do sistema familiar, já que foi relatado que o primeiro cuidado 

realizado com o estoma foi desenvolvido quase que 100% com o apoio da família e fatores 
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ambientais, pois os pacientes precisam enfrentar a situação de ter que esvaziar o dispositivo 

coletor fora de casa, embora nem sempre existam banheiros públicos disponíveis.   

É importante ressaltar que para implementar um plano educativo que realmente tenha 

eco para os pacientes estomizados, é necessário que o enfermeiro conheça quais os requisitos 

de autocuidado dele. Segundo os relatos dos pacientes do estudo identificou-se como 

requisitos de autocuidado, descritos na Teoria do autocuidado (PETRONILHO, 2012), mais 

relevantes:  

 

� manutenção de uma ingesta suficiente de alimentos; 

� provisão de cuidados associados com o processo de eliminação e os excrementos;  

� manutenção do equilíbrio entre atividade e repouso; 

� manutenção do equilíbrio entre a solidão e a interação social; 

� promoção do funcionamento e do desenvolvimento humano dentro de grupos sociais, 

de acordo com o potencial, as limitações conhecidas e o desejo de ser normal; 

� modificações do autoconceito (e autoimagem), aceitando estar em determinado estado 

de saúde e necessitar de formas específicas de atendimento de saúde;  

� 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 o desenvolvimento pessoal continuado.  

 

 

AS EXPECTATIVAS E OS SENTIMENTOS DO ESTOMIZADO 

 

 Através das falas dos pacientes foram evidenciados sentimentos e expectativas com 

relação às próximas etapas do tratamento. Segundo a Teoria de Orem, o ser humano se 

diferencia dos outros seres vivos por que tem a capacidade de reflexão sobre si mesmo e o 

ambiente que o cerca (VITOR; LOPES; ARAÚJO, 2010). E é através dessa reflexão sobre si 

mesmo que os indivíduos estomizados criam suas expectativas diante da vida. 

 Foi de grande destaque a esperança que os pacientes têm de fazer a reconstrução do 

trânsito intestinal, pensando em como será a vida quando não tiverem mais o estoma intestinal 

e acreditam, mesmo que de forma inconsciente, que a vida se tornará melhor. 

 Neste momento vale ressaltar que nossos sujeitos não foram selecionados pelo tipo 

de estoma intestinal, ou seja, os de caráter definitivo ou não. Com relação ao tempo de 

permanência do estoma, foi observado que os pacientes ainda possuem dúvidas se vão 
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reconstruir o trânsito intestinal ou não. Esta situação pode ser consequência de ainda estarem 

em tratamento. 

 Farias, Gomes e Zappas (2004), em estudo sobre as alterações provocadas pelo 

estoma, afirmam que os pacientes com estomas temporários aguardam com muita ansiedade a 

oportunidade de reconfecção do trânsito intestinal.  

 

Eu fico pensando como vai ser? Meu dia a dia. Como é que vou agir? Se 
tirar isso aqui...ai...é vida normal né? (Margarida, 68 anos, 2 meses de 
confecção do estoma). 
 
Quem me dera que pudesse botar tudo para dentro. Eu peço tanto para 
Deus. (...) O médico disse que vai ser recolocado né? Eu creio...eu creio 
que meu intestino vai voltar a funcionar. Vai voltar. Eu creio que vai 
retirar. Não tem cirurgia que bota para dentro? (Joana, 44 anos, 2 meses 
de confecção do estoma). 
 
Não sei quanto tempo vou usar depois da cirurgia. Não vejo a hora de não 
usar mais. (...) Se Deus quiser, eu não vou ficar usando por muito tempo. 
Eu vou operar e minha vida vai voltar ao normal (Maria, 54 anos, 1 mês de 
confecção do estoma). 
 
Mas não sei se vai ser...ele não falou que vai ser definitivo. O médico falou 
que não ia ser definitivo, então estou com esta expectativa de que vai tirar, 
de que eu não vou mais usar essa bolsa (Severino, 57 anos, 2 meses de 
confecção do estoma). 
 
 

 A expectativa da retirada, ainda não confirmada pela equipe médica, ganha muita 

força através da fé e da religiosidade, o que parece conferir aos pacientes alguma 

tranquilidade diante do período de espera, como mostra a fala da paciente Isabel, que possui 

mais tempo de vivência com o estoma e possui convicção que realizará a reconstrução do 

trânsito intestinal.  

 

Mas eu sei que vai sair, por que eu não nasci com ela. Então quando você 
não nasce com ela, Deus não permite que fique com você. Ainda mais 
quando você crê nele. Eu estou esperando o melhor né? (Isabel, 64 anos, 
dois anos de confecção do estoma). 

  
 
 Os pacientes estomizados diante da perda de sua autonomia assumem uma postura 

de entrega desta responsabilidade a agentes externos como Deus. Existe em seu momento de 

vida uma situação de dependência, de estar à espera de resolução de seus problemas que 

fogem ao seu controle (SONOBE; ZAGO, 2002). 
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 De uma forma geral, os pacientes mostraram-se confiantes diante da possibilidade 

da reconfecção do trânsito intestinal e de bons resultados do tratamento. Porém, em algumas 

falas observa-se insegurança diante dos resultados do tratamento do câncer. Os pacientes 

relataram medo de que a doença possa voltar, ou seja, que possa se desenvolver uma recidiva 

do tumor.  

 

Eu pensei Deus me livre se precisar abrir a barriga outra vez para limpar 
né? (...) Mas se a gente fica sozinho passam umas coisas que não prestam. 
Penso que esse troço vai voltar outra vez sabe?Às vezes nem vai voltar, 
mas a gente tica preocupado né? (Joaquim, 50 anos, 4 meses de confecção 
do estoma). 
 
A tendência é melhorar. Espero que essa coisa suma. Espero que a 
cirurgia tenha dado certo. Não, tudo certo deu, com certeza (...) Por que eu 
fiz a cirurgia, mas dizem que pode ser que volte, que não volte...(Severino, 
57 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
Eu fico com medo do que aconteceu. Fico com medo de entupir. Fico 
pensando: meu Deus, já pensou passar por tudo de novo?(Joana, 44 anos, 2 
meses de confecção do estoma). 
 
 

 Além da fé que proporciona esperança de dias melhores, alguns pacientes também 

trazem suas relações interpessoais como fonte de apoio emocional para o enfrentamento da 

doença e das suas consequências como mostram as falas a seguir:  

 

A importância foi saber como eu era amada. Isso também me deu força. 
(...) Eles têm um amor muito grande. Nem eu sabia que era tão amada 
desse jeito (Joana, 44 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
É bom você ter a família. Ainda mais num momento desses difícil né? Por 
que é uma doença que ninguém espera ficar doente com uma doença dessas 
(Maria, 54 anos, 1 mês de confecção do estoma). 
 
Então a família está muito presente. É isso que está me dando forças 
(Severina, 70 anos, 2 meses de confecção do estoma). 
 
Quando eles souberam que eu estava com essa doença, todos eles, meus 
vizinhos, saíram de lá para me visitar. Já me visitaram umas três a quatro 
vezes. Isso para as pessoas que estão doentes, que essas pessoas vêm visitar, 
é um remédio. Para mim é um remédio (Augusto, 63 anos, 15 dias de 
confecção do estoma). 
 

  

  Desde o momento do diagnóstico até as consequências do tratamento, foram muitas 

situações e sentimentos novos pelos quais os pacientes passaram. Todas as dificuldades 

enfrentadas, de ordem emocional ou prática, faz nascer nos sujeitos a necessidade de se 
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organizar internamente para enfrentar os desafios da doença. Passado o turbilhão de 

sentimentos frente ao diagnóstico, os pacientes veem a oportunidade de se reestruturar 

emocionalmente, modificando a forma de ver o mundo e a vida, repensando valores.  

 
Você pode ter certeza de uma coisa... já me mudou muito. Eu achava que o 
mundo ia acabar. Trabalhava 24 horas por dia. (...) Eu aprendi que a gente 
acaba assim...acabou! (...) Você fecha...eu posso até retirar a bolsinha, mas 
a questão da deficiência de ter vivido isso, vai ser para o resto da minha 
vida! (Ana, 55anos, 1 mês de confecção do estoma). 

 
 

  Segundo Delavechia et al (2010), quando o paciente estomizado reflete sobre seu 

momento de vida, repensa também as limitações impostas pela presença do estoma em seu 

corpo e assim se coloca em contato consigo e com seu entorno, o que facilita muitas vezes 

intensas mudanças emocionais e por vezes espirituais. Para os mesmos autores, o “se-no-

mundo marcado pela dor emocional tem sua existência modificada”, refletindo no modo como 

se vê, como vê os outros e como vê o mundo, ou seja, dando outros significados e sentidos a 

própria existência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O câncer é uma doença conhecida por uma representação social de aspecto negativo, 

visto que mesmo com o avanço das técnicas de tratamento, grande parte da sociedade ainda 

associa à doença a ideia de sofrimento, mutilação e morte, pois as representações sociais 

sobre a doença perpassam de geração a geração. 

   Sendo assim, a equipe de enfermagem encontra-se comprometida a cuidar desses 

pacientes pensando na complexidade que envolve a patologia, considerando que não há como 

planejar um cuidado voltado somente para amenizar os sinais e sintomas físicos, pois as 

repercussões emocionais e sociais podem tomar proporção e significado muito mais 

representativo para o paciente do que, por exemplo, uma dor física que pode ser controlada 

com a administração de analgésicos.  

  Durante o tratamento do câncer de intestino a confecção de um estoma intestinal de 

eliminação muitas vezes se faz necessária, sendo esta uma etapa difícil, em que os pacientes 

precisam lidar com muitas mudanças em suas vidas, seja de ordem física, fisiológica ou 

emocional. Sendo assim, essa etapa significa para os enfermeiros oncológicos um desafio a 

mais, pois além de lidar com as dificuldades e estigma do câncer, ainda precisam organizar 

um plano terapêutico que contemple amenizar as mudanças que ocorrem na vida do paciente 

devido à presença do estoma. 

  Diante do desafio que é cuidar do paciente oncológico estomizado, o enfermeiro 

através da educação em saúde tem a oportunidade de promover ao paciente subsídio para que 

ele consiga realizar seu autocuidado, garantindo assim maior autonomia e independência da 

equipe de enfermagem para realizar os cuidados com o estoma intestinal.  

  A educação em saúde deve proporcionar ao paciente a oportunidade de refletir sobre 

seu estado de saúde, sobre sua representação no meio familiar e, principalmente, sobre qual 

seu papel perante a sociedade, definindo para si o que é bom ou ruim no tratamento.  

  Logo, para conseguir provocar transformações significativas sobre a forma como o 

indivíduo se percebe com o uso do estoma, é necessário que o enfermeiro tenha um 

planejamento de educação em saúde com vistas ao autocuidado pautado na trajetória de vida 

desses sujeitos. Ou seja, é necessário que o enfermeiro conheça a vida desse paciente, sua 

rotina diária e seus sentimentos para assim organizar um plano educativo que realmente faça 

sentido para ele.  
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  Sendo assim, este estudo teve como objetivo descrever a trajetória dos pacientes 

oncológicos estomizados, assim como identificar os requisitos de autocuidado referidos por 

eles. Ao ouvir esses pacientes foi possível identificar que eles percorrem um longo caminho 

de surpresas, ansiedade, medo e falta de esperança desde o diagnostico do câncer, o 

tratamento e o momento da alta hospitalar, a partir da qual necessitam (re) aprender a viver 

com o estoma, com a expectativa de retirada do mesmo e apreensão de não desenvolver 

complicações e recidivas da doença. Mas eles também encontram no processo de adoecimento 

a oportunidade de refletir sobre seus valores, transformando sua visão sobre a vida, e muitas 

vezes modificando-a para melhor.  

  O diagnóstico ainda é um dos momentos mais impactantes pelo qual passa o paciente, 

pois ninguém espera adoecer. Alguns evitam contar para a família, outros até saem de casa, a 

fim de não se tornarem um peso, já que o imaginário das pessoas traz a ideia de que a doença 

provoca incapacidades, sofrimento, mutilações e proximidade com a morte.  

  A confecção do estoma intestinal como parte do tratamento é um problema a mais que 

precisa ser enfrentado por estes pacientes. A confecção do estoma muitas vezes não é 

planejada, ou seja, a cirurgia acontece em caráter de urgência, o que dificulta ainda mais o 

processo de reabilitação, pois, o paciente precisa de um tempo para processar a informação de 

que seu corpo não é o mesmo.  

  Muitas mudanças ocorrem na vida do paciente pela presença do estoma intestinal. A 

primeira mudança com a qual esse indivíduo se depara é de ordem fisiológica, pois precisará 

se adaptar a ter a eliminação das fezes pela barriga, e principalmente, não ter mais controle 

sobre a eliminação, o que provoca desconforto e constrangimento.  

  Muitos pacientes entendem o estoma intestinal como algo assustador que rompe com a 

normalidade do corpo, mesmo quando traz alívio das dores provocadas pela doença. 

  A presença de um estoma fixado à barriga altera de forma significativa a autoimagem 

desses pacientes. Com a imagem de si distorcida, os sujeitos tem sua autoestima alterada, uma 

vez que a presença do estoma leva-o a acreditar que é diferente das outras pessoas de seu 

convívio social. Diante desses sentimentos, os pacientes experimentam uma fase de 

isolamento social, o que interfere diretamente em seus hábitos de lazer, na sua capacidade de 

interagir e compartilhar experiências.  

  Houve relatos de perda da autonomia e da independência a partir da vivência com o 

estoma. Os pacientes diante do diagnóstico de câncer se sentem incapazes de decidir sobre 

uma conduta a ser tomada durante o tratamento. É importante neste momento refletir sobre 

esta afirmação, pois cada sujeito é livre para decidir os caminhos de sua vida. Cabe a nós 



102 

 

profissionais de saúde proporcionar suporte e segurança para que esses pacientes consigam 

opinar sobre sua própria vida.  

  A perda da independência foi observada quando vários sujeitos relataram afastamento 

das atividades laborais. Esta situação traz dificuldades não só emocionais, por se sentirem 

incapazes, mas de ordem financeira, pois a maioria encontra-se aposentado ou recebendo 

auxílio-doença. Por não estarem trabalhando possuem uma renda mensal inferior, o que 

reflete em toda a família que passa a ter que conviver com limitações na sua rotina e 

atividades. 

  Foi interessante perceber que mesmo com tantas mudanças ocorridas em suas vidas 

estes pacientes conseguem buscar alternativas que facilitem a adaptação quanto ao estoma 

através do desejo maior pela vida. Fica clara a presença da espiritualidade em seus discursos. 

Muitos discursos sobre adaptação escondiam um conteúdo que nos remetia à conformação, ou 

seja, os pacientes aceitavam sua situação, pois seria um desejo divino. O tempo também se 

mostrou como fator fundamental para o processo de adaptação. 

  Com relação aos cuidados com o estoma intestinal, os pacientes revelaram que o 

primeiro contato com o estoma foi o mais difícil e que a necessidade de realizar a limpeza e 

troca do dispositivo coletor se revelou um transtorno. Ainda sobre este momento os pacientes 

relataram sentir medo, nervosismo e falta de coragem para o autocuidado, sendo necessário o 

apoio de algum membro da família e/ou amigo ou profissional próximo a sua residência.  

  A necessidade de realização da limpeza do dispositivo coletor com frequência se 

revelou como um fator de isolamento social, pois fora do domicílio os pacientes encontram 

dificuldades de banheiros para a realização da limpeza. Logo, o domicílio se torna o local 

mais confortável para esses sujeitos.  

  A participação da família neste processo possui dois sentidos. Quando bem 

preparados, os familiares auxiliam na segurança e estimulam o paciente a ter autoconfiança 

para realizar a troca do dispositivo. Porém, quando despreparada, a família pode gerar mais 

medo e insegurança aos pacientes, deixando-os tensos no momento do autocuidado.  

  Um dado importante revelado neste estudo é o fato de que os pacientes conseguem 

desenvolver habilidade para a limpeza do dispositivo coletor com mais facilidade, porém não 

se sentem preparados para realizar a troca do dispositivo, estando sempre dependentes de um 

familiar ou amigo. 

  A insegurança para a realização da troca da bolsa pode ser consequência de um déficit 

de conhecimento, pois, a orientação no processo de educação em saúde se torna frágil quando 

o enfermeiro apenas transfere seus conhecimentos esquecendo-se de considerar que este 
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paciente é um ser inserido em um contexto histórico e social, impedindo assim a elaboração 

pelo estomizado de conhecimentos que realmente influenciem sua vida.  

  Sendo assim, diante das dificuldades encontradas pelos pacientes estomizados 

identificou-se neste estudo os fatores condicionantes básicos descritos por Orem que mais 

interferem no desenvolvimento do autocuidado dos mesmos. De acordo com as características 

físicas e sociais dos sujeitos constata-se que o estado de saúde interfere no autocuidado, pois 

se encontram em desequilíbrio saúde-doença. A orientação sociocultural influencia a forma de 

realizar o autocuidado, pois o nível de escolaridade desses pacientes é baixo, o que pode 

interferir no processo ensino-aprendizagem. Os fatores do sistema familiar interferem neste 

processo já que foi relatado que o primeiro cuidado realizado com o estoma foi desenvolvido 

quase que 100% com o apoio da família, e fatores ambientais dificultam o autocuidado, pois 

os pacientes precisam enfrentar a situação de ter que esvaziar o dispositivo coletor fora de 

casa, quando em nossa cidade não existem banheiros públicos disponíveis.  

  Ainda sobre o autocuidado foram identificados como principais requisitos de 

autocuidado dos pacientes: manutenção de uma ingesta suficiente de alimentos; provisão de 

cuidados associados com o processo de eliminação e dos excrementos; manutenção do 

equilíbrio entre atividade e repouso; manutenção do equilíbrio entre a solidão e a interação 

social; promoção do funcionamento e do desenvolvimento humano dentro de grupos sociais, 

de acordo com o potencial, as limitações conhecidas e o desejo de ser normal; modificações 

do autoconceito e autoimagem, aceitando estar em determinado estado de saúde e necessitar 

de formas específicas de atendimento de saúde e 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 o desenvolvimento pessoal continuado.  

  Com relação aos sentimentos e expectativas dos pacientes estomizados relacionados à 

sua condição e tratamento identificou-se que todos nutrem a expectativa de um dia poder 

reconfeccionar o trânsito intestinal, independente do tempo de realização do estoma.  

  Assim, estes pacientes sofrem com as mudanças provocadas pela confecção do estoma 

intestinal, e a relação criada com o estoma intestinal, que é elaborada através de experiências 

sociais, interfere diretamente na motivação e disponibilidade para o autocuidado. Logo, o 

autocuidado destes pacientes sofre interferência de questões fisiológicas, sócio e culturais e a 

família é peça fundamental nesse contexto. 

  Logo, o enfermeiro deve atuar com estes pacientes, através de uma educação em saúde 

visando estimular uma reflexão sobre sua condição de saúde, a fim de que ele consiga 
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elaborar estratégias de enfrentamento das dificuldades que, verdadeiramente provoquem 

efeitos positivos sobre suas vidas, e dessa forma minimize os riscos e agravos à sua saúde.   

  No que tange às contribuições, espera-se que este estudo contribua para estimular a 

reflexão dos enfermeiros oncológicos a respeito de como vêm realizando o processo de 

educação em saúde junto a esses pacientes. Assim como pretendemos contribuir com a 

pesquisa oncológica, sinalizando que ainda temos que avançar nossos conhecimentos sobre as 

repercussões do adoecimento e, para isso, é necessário a compreensão dos gestores sobre a 

importância do tema a fim de que ocorram mais incentivos às pesquisas focadas na pratica 

assistencial de onde emergem situações que demandam maior compreensão visando 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem intervenções com resultados significativos a 

clientela atendida nos serviços de saúde.  

  Assim, este estudo não se esgota aqui, mas representa a possibilidade de estimular 

outras pesquisas e projetos, tais como investigar os limites e possibilidades do autocuidado no 

domicílio dos sujeitos no período pós-alta hospitalar, uma possibilidade a mais de intervir 

diretamente não nas consequências da doença, mas diretamente no contexto envolvido no 

processo de adoecimento e recuperação do paciente. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Idade: 

Sexo: 

Escolaridade:  

Profissão/ ocupação: 

Renda familiar: 

Filhos: (    ) Sim      (     ) Não    Quantos: _____ 

Reside sozinho? (   ) sim  (   )não  Com quem? ______________________________________ 

Onde reside? _________________________________________________ 

Diagnóstico médico: 

Quimioterapia (neoadjuvante/adjuvante): 

Radioterapia (neoadjuvante/adjuvante): 

Data da cirurgia/ realização do estoma: 

Complicações pós-operatórias: (   ) sim    (   ) não    Quais: 

Orientação quanto aos cuidados com o estoma: (     ) sim    (     )não      Quais: 

 

 FALE SOBRE A SUA VIDA COM A COLOSTOMIA: 

 

A. Mudanças na rotina/ realização de atividades básicas 
 

B. Cuidados com o estoma de forma independente      
 

C. Alimentação 
 

D. Relacionamento familiar/ amigos 
 

E. Atividades de lazer 
 

F. Percepção como estomizado 
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G. Aptidão para manipulação do estoma 
 

H. Domicílio adaptado para o paciente estomizado 
 
 
OBSERVAÇÕES: Impressões do pesquisador. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O autocuidado de clientes estomizados no ambiente domiciliar:  

prespectivas educativas do enfermeiro 

 

Nome do Voluntário: ________________________________________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ‘O Autocuidado 

de clientes estomizados no ambiente domiciliar: perspectivas educativas do enfermeiro”. 

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 

colostomia possibilitando pensar quais estratégias de suporte podem ser utilizadas nessas 

situações visando melhorar a assistência de enfermagem aos pacientes que vivem estas 

experiências. A pesquisa será desenvolvida através de uma entrevista em que o (a) sr (a) terá a 

oportunidade de falar sobre seu dia-a-dia no uso de colostomia, suas atividades diárias e como 

está fazendo para  adaptar-se ao uso da bolsa de colostomia à pele, como faz para tomar 

banho, vestir-se, dormir e alimentar-se. Também lhe será permitido falar sobre questões que 

envolvam o uso da colostomia e que possam não ser abordados pelo entrevistador. 

Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em 

contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às 

informações atualizadas durante todo o estudo. 

_______________________________ 

Rubrica paciente 

_______________________________ 

Rubrica pesquisador 

 

Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento 

e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 

relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. 
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Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou 

eventos científicos da área de saúde.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O cuidado de enfermagem ao paciente estomizado é realizado com o objetivo de 

auxiliar o paciente a desenvolver estratégias que facilitem sua retomada da independência 

para atividades desenvolvidas em seu cotidiano, contribuindo assim para uma melhor 

qualidade de vida. 

O processo de reabilitação do paciente objetiva, principalmente, a retomada da 

independência para atividades desenvolvidas em seu cotidiano, contribuindo assim para uma 

melhor qualidade de vida do mesmo.  

É fundamental que o enfermeiro compreenda as mudanças cotidianas ocorridas na 

vida do estomizado para melhor desenhar e implementar um plano de cuidados capaz de 

auxiliar o paciente em sua trajetória. 

Para que você possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer 

seus benefícios, riscos e implicações. 

______________________________ 

Rubrica paciente 

 

_______________________________ 

Rubrica pesquisador 

 

 

OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Objetivo geral: Conhecer como o paciente oncológico estomizado realiza o autocuidado em 

seu domicílio. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Descrever a trajetória do cliente oncologico com o estoma intestinal;  
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• Identificar as necessidades de autocuidado no cotidiano do paciente oncológico 

estomizado; 

• Discutir estratégias que podem ser utilizadas pelo enfermeiro na educação em saúde 

junto a esses clientes; 

• Elaborar um plano educativo voltado para o autocuidado do cliente oncológico com 

estoma intestinal no período pós alta.  

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

 Sua participação será através de uma entrevista a ser realizada pelo pesquisador que 

seguirá um roteiro. Após, suas respostas serão analisadas para que o pesquisador consiga 

extrair de sua fala o conhecimento de como você realiza seu autocuidado em domicílio, ou 

seja, como você cuida de você mesmo em sua casa e identificar se tem alguma dificuldade, e 

se tiver, quais são elas. 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. 

 

______________________________ 

Rubrica paciente 

 

_______________________________ 

Rubrica pesquisador 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS  

 

 No desenvolvimento deste estudo a única forma de coleta de dados é a entrevista. Caso 

não concorde com este método de obtenção de dados (entrevista), você possui a alternativa de 

não participar da pesquisa sem precisar explicar suas razões. Vale ressaltar que seu tratamento 

nesta instituição será exatamente o mesmo caso não participe deste estudo.  
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RISCOS 

 

O presente estudo não oferece danos físicos, econômicos ou sociais. Entretanto, caso o 

participante relate ou o pesquisador perceba que o participante esteja vivenciando algum 

desconforto emocional durante a entrevista, será solicitado suporte do serviço de Psicologia 

do hospital. 

 

BENEFÍCIOS 

 

 Inicialmente esta pesquisa não lhe traz nenhum benefício, porém, o presente estudo 

pretende contribuir para o processo de reabilitação dos pacientes oncológicos estomizados, 

através da identificação das suas necessidades e demandas no cotidiano domiciliar.  

 Em longo prazo, o conhecimento sobre o cotidiano do paciente oncológico 

estomizado contribuirá para que as equipes de enfermagem realizem orientações aos pacientes 

mais próximas às suas realidades de vida. 

 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

 

Decidindo participar ou não desta pesquisa seu tratamento nesta instituição seguirá 

normalmente. Caso entenda que sofreu algum dano de qualquer natureza ao participar deste 

estudo, será acompanhado obrigatoriamente pela equipe do serviço que se responsabiliza por 

seu tratamento. 

 

                                            ______________________________ 

Rubrica paciente 

_________________________________ 

Rubrica pesquisador 
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CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

Além da equipe de saúde que cuidará de você, seus registros médicos poderão ser 

consultados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (CEP-INCA) 

e equipe de pesquisadores envolvidos. Seu nome não será revelado ainda que informações de 

seu registro médico sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que 

ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição.  

 

CUSTOS  

 

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o paciente pela sua participação 

no estudo.  

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a 

qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. 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.  

 

_______________________________ 

Rubrica paciente 

_______________________________ 

Rubrica pesquisador 
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

 

Nós estimulamos a você ou seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento 

do estudo. Neste caso, por favor, ligue para a Enfermeira Daniela Ferreira da Silva no telefone 

(21)79335354. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante da 

pesquisa também pode contar com um contato imparcial, o CEP-INCA, situado à Rua André 

Cavalcanti 37, Centro, Rio de Janeiro, telefones (21) 3207-6551 ou (21) 3207-6565, ou 

também pelo e-mail: cep@inca.gov.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. 

Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação neste 

estudo. 

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente)                                       dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________  

(Nome do Paciente – letra de forma ) 

 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 
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Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia      mês    ano 
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