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RESUMO 

 

O aumento considerável de pessoas no mundo acometidas por câncer, associado ao 

prolongamento da vida, em decorrência das avançadas tecnologias utilizadas no tratamento, 

reforça a importância de se utilizar a qualidade de vida como uma medida importante dos 

tratamentos realizados. Apesar de haver inúmeras definições de qualidade de vida, não existe 

qualquer conceituação universal. No entanto, observa-se que para pessoas terem uma boa 

qualidade de vida, é importante que se sintam bem em vários aspectos, principalmente 

naqueles considerados essenciais em sua vida.  Dessa forma, a qualidade de vida emerge 

como um instrumento de impacto na avaliação de doenças e agravos não transmissíveis 

(DANT), entre elas o câncer colorretal, principal responsável pela confecção de ostomia 

intestinal. Acredita-se que os pacientes com uma estomia definitiva por câncer tenham uma 

diminuição em sua qualidade de vida em função de todas as intercorrências e obstáculos que 

irão enfrentar advindas dos tratamentos, do uso de dispositivos coletores e mudanças drásticas 

no estilo de vida. Tem-se como objeto do estudo a investigação da qualidade de vida dos 

pacientes com estomia definitiva por câncer em um serviço de referência no estado do Rio de 

Janeiro, tendo como metodologia um estudo transversal, descritivo, exploratório com 

abordagem quantitativa através do instrumento WHOQOL-bref da OMS. O cenário foi o Pólo 

de Ostomizados em um município do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro sob CAEE: 

71086117.6.0000.5243. Resultados: Foram entrevistados 35 pacientes com estoma intestinal 

definitivo por câncer. De acordo com o perfil, a maioria era de homens, idade entre 60-69 

anos, religião evangélica, estado civil casados, com renda familiar de 1-2 salários mínimos, 

aposentados por doença, tendo como nível educacional predominante o nível fundamental 

incompleto. Com relação aos scores de QV, o menor score foi do domínio global, seguido do 

domínio I – físico, enquanto o de maior score foi o domínio II -  psicológico. O resultado da 

média de todos os domínios traduziu uma QV regular para 77,1% e 22,9% dos pacientes foi 

classificado como “precisa melhorar”. Conclusão: Observa-se com esse resultado a 

confirmação da hipótese de pesquisa, pois temos uma qualidade de vida inferior, já que as 

categorias são divididas em: precisa melhorar, regular, boa e muito boa. O domínio global 

está bem prejudicado, seguido do domínio I – físico que abrange os aspectos físicos como dor 

e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, 

dependência de medicações ou tratamentos e capacidade de trabalho. Esse estudo se 

assemelha a outros, bem como apresenta resultados divergentes de outros. Para tentar 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas tentou-se abranger algumas recomendações aos 

profissionais de saúde.  

 

Descritores: qualidade de vida, câncer colorretal, estomia, colostomia, ileostomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The considerable increase in the number of people in the world affected by cancer, associated 

with the prolongation of their life extension due to the advanced technologies used in the 

disease’s treatment, reinforces the relevance of using quality of life as an important measure 

of the treatments performed. Although there are countless definitions of quality of life, there 

is no universal conceptualization of it. However, it is observed that in order for people to have 

a good quality of life, it is important that they feel well, as far as several aspects are 

concerned, especially those considered essential in their lives. Thus, the quality of life 

emerges as an instrument of impact in the evaluation of Non-Communicable diseases 

(NCDs), among which it is possible to identify colorectal cancer, the main cause of the need 

for intestinal ostomy. It is believed that patients with a definitive cancer stoma have a 

decrease in their quality of life due to all the complications and obstacles that they will face 

due to the treatments, the use of collecting devices and drastic changes in lifestyle. The 

objective of this study is to investigate the quality of life of patients with definitive 

oesophageal cancer in a referral service in the state of Rio de Janeiro, by making use of a 

cross-sectional, descriptive, exploratory study with a quantitative approach using the 

WHOQOL- bref. The scenario was the Ostomized Pole in a Municipality of the State of Rio 

de Janeiro. The research was approved by the Research Ethics Committee of Hospital 

Universitário Antônio Pedro under CAEE: 71086117.6.0000.5243. Results: 35 patients with 

definitive intestinal stoma due to cancer were interviewed. According to an analysis of their 

profiles, the majority were men, aged 60-69 years, evangelical Christian, married, with a 

family income of 1-2 minimum wages, retired due to illness, most of whom having not 

completed elementary level education. Regarding QOL scores, the lowest score was the 

global domain, followed by the I - physical domain, while the highest score was the II - 

psychological domain. The result of the mean of all domains translated a regular QOL to 

77.1% and 22.9% of the patients was classified as "need improvement". Conclusion: It is 

observed with this result the confirmation of the research hypothesis. It was verified that we 

have a lower quality of life, through an analysis of categories divided into: needs to improve, 

regular, good and very good. The overall classification of our quality of life was low and it 

was followed by an analysis of its solely physical aspect, which encompasses pain and 

discomfort, energy and fatigue, sleep and rest, mobility, activities of daily living, dependence 

on medications or treatments, and work capacity. This study was influenced by others. 

However, it might yield divergent results from them. In order to try to improve the quality of 

life of these people, there was an attempt at sharing with them a few recommendations given 

by health professionals. 

 

Key words: quality of life, colorectal cancer, stoma, colostomy, ileostomy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El aumento considerable de personas en el mundo acometidas por cáncer, asociado a la 

prolongación de la vida, como consecuencia de las avanzadas tecnologías utilizadas en el 

tratamiento, refuerza la importancia de utilizar la calidad de vida como una medida 

importante de los tratamientos realizados. A pesar de haber innumerables definiciones de 

calidad de vida, no existe ninguna concepción universal. Sin embargo, se observa que para las 

personas tienen una buena calidad de vida, es importante que se sientan bien en varios 

aspectos, principalmente en aquellos considerados esenciales en su vida. De esta forma, la 

calidad de vida emerge como un instrumento de impacto en la evaluación de enfermedades y 

agravios no transmisibles (DANT), entre ellas el cáncer colorrectal, principal responsable por 

la confección de ostomía intestinal. Se cree que los pacientes con una estomia definitiva por 

cáncer tienen una disminución en su calidad de vida en función de todas las intercurrencias y 

obstáculos que enfrentarán los tratamientos, el uso de dispositivos colectores y cambios 

drásticos en el estilo de vida. Se tiene como objeto del estudio la investigación de la calidad 

de vida de los pacientes con estomía definitiva por cáncer en un servicio de referencia en el 

estado de Río de Janeiro, teniendo como metodología un estudio transversal, descriptivo, 

exploratorio con abordaje cuantitativo a través del instrumento WHOQOL- bref de la OMS. 

El escenario fue el Polo de Ostomizados en un Municipio del Estado de Río de Janeiro. La 

investigación fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario 

Antônio Pedro bajo CAEE: 71086117.6.0000.5243. Resultados: Fueron entrevistados 35 

pacientes con estoma intestinal definitiva por cáncer. De acuerdo con el perfil, la mayoría 

eran hombres, edad entre 60-69 años, religión evangélica, estado civil casados, con ingresos 

familiares de 1-2 salarios mínimos, jubilados por enfermedad, teniendo como nivel educativo 

predominante el nivel fundamental incompleto. Con respecto a las puntuaciones de QV, el 

menor score fue del dominio global, seguido del dominio I - físico, mientras que el de mayor 

score fue el dominio II - psicológico. El resultado de la media de todos los dominios tradujo 

una QV regular al 77,1% y el 22,9% de los pacientes fue clasificado como "necesita mejorar". 

Conclusión: Se observa con ese resultado la confirmación de la hipótesis de investigación, 

pues tenemos una calidad de vida inferior, ya que las categorías se dividen en: necesita 

mejorar, regular, buena y muy buena. El dominio global está muy perjudicado, seguido del 

dominio I - físico que abarca los aspectos físicos como dolor e incomodidad, energía y fatiga, 

sueño y reposo, movilidad, actividades de la vida cotidiana, dependencia de medicamentos o 

tratamientos y capacidad de trabajo. Este estudio se asemeja a otros, así como presenta 

resultados divergentes de otros. Para intentar mejorar la calidad de vida de esas personas se 

intentó abarcar algunas recomendaciones a los profesionales de la salud 

 

Descriptores: calidad de vida, cáncer colorrectal, estomia, colostomía, ileostomía 
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CAPÍTULO 1  

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 Aproximação com a temática e a problemática do estudo 

 

As doenças e os agravos não transmissíveis (DANT) são os principais responsáveis 

pelo adoecimento e consequente óbito da população no mundo. Dentre as DANT destacam-

se, de modo especial, as doenças cardiovasculares e o câncer, cujos índices vêm aumentando 

consideravelmente nos países de médio e baixo desenvolvimento. “As transições 

demográficas e epidemiológicas globais sinalizam um impacto cada vez maior da carga de 

câncer nas próximas décadas” (BRASIL, 2017). 

Atualmente, a sociedade moderna convive com a realidade do aumento da expectativa 

de vida, proporcionada pela urbanização crescente e a constante industrialização mundial. No 

entanto, paralelamente, observa-se um maior adoecimento da população somado a hábitos de 

vida cada vez mais inadequados, o que acarreta aumento de comorbidades e a incidência de 

doenças crônicas, como o câncer, por exemplo, (NASCIMENTO et al, 2016).  

Com o avanço terapêutico, a sobrevida das pessoas, principalmente com doenças e 

agravos não transmissíveis (DANT), aumentou consideravelmente. Essa configuração, cada 

vez mais contemporânea, instiga a apropriação de definições e de ações que promovam, 

quantifiquem e viabilizem a melhoria da qualidade de vida da população, afetada 

negativamente pelas DANT, ocasionando impactos econômicos desfavoráveis para os 

indivíduos, suas famílias e a sociedade em geral. De acordo com a estimativa, o câncer – 

destacadamente o colorretal –, tem sido uma das DANT de maior incidência na população 

(SOUZA, 2014; BRASIL, 2017).  

O câncer é um dos principais causadores de estomias intestinais e urinárias. A 

manutenção da integridade do ser humano é muito importante, por isso qualquer evento que 

venha promover uma quebra dessa integridade como, por exemplo, uma cirurgia para 

confecção de um estoma, pode desenvolver problemas de ordens física, psicológica e social 

(SOUZA, 2015). 

Para o Brasil, estimam-se 17.380 casos novos de câncer de cólon e reto em homens e 

18.980 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem a um 

risco estimado de 16,83 casos novos a cada 100 mil homens e 17,90 para cada 100 mil 

mulheres. É o terceiro mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres (BRASIL, 

2017). 
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Dependendo da gravidade da doença, a realização de um estoma
1
 pode ser temporária 

ou definitiva, entretanto, independentemente do tempo de permanência, o estoma é um 

procedimento extremamente invasivo e de exposição, que pode trazer aos pacientes 

constrangimentos de diversas ordens – psicossociais, físicas e até espirituais –, ocasionando 

transtornos nas relações sociais e familiares. Além disso, diante da excessiva valorização da 

beleza física presente na sociedade contemporânea, algo que afete a imagem corporal 

influencia significativamente em muitos aspectos da qualidade de vida da pessoa com 

estomia, principalmente quanto ao sentido de mutilação pela presença de um estoma e pela 

necessidade do uso de equipamentos coletores.  

Pacientes submetidos a esse procedimento têm sua perspectiva de vida alterada, 

principalmente pela imagem corporal negativa, devido à presença do estoma e seus 

equipamentos. Fora as mudanças nos padrões de eliminação, dos hábitos alimentares e de 

higiene, precisam adaptar-se ao uso de equipamentos, resultando em baixa autoestima, 

sexualidade comprometida e, muitas vezes, em isolamento social, como consequência de 

fatores que, muitas vezes, estão relacionados à ausência de atividades do cotidiano e à 

ociosidade, pois a pessoa com estoma sente-se insegura para retomar a sua vida, trabalhar e 

conviver socialmente (SOUZA, 2015; RIBEIRO et al, 2015). 

Atualmente, no Brasil, há um total de aproximadamente 33.864 pessoas com estomias, 

especificamente na Região Sudeste do País, são 17.669 pacientes; somente no estado do Rio 

de Janeiro, totalizam 3.000 pessoas estomizados, segundo a Associação Brasileira de 

Ostomizados (ABRASO, 2007). 

Nesse contexto, faz-se necessário um acompanhamento multiprofissional a essas 

pessoas, em especial, o enfermeiro que está diretamente envolvido nesse processo, com 

função de orientar e compreender essas mudanças, assim como desenvolver um plano de 

cuidados adequado ao preparo do paciente para o convívio com o estoma. O cuidar implica 

uma interação entre o cuidador e o ser cuidado para troca de conhecimentos e de experiências, 

proporcionando um resultado positivo de cuidados, sem esquecer que o enfermeiro também 

                                                           
1
 As formas estoma e ostoma e seus derivados (estomizar/ ostomizar; estomizado/ ostomizado; etc.) são variantes 

e empregadas indistintamente na área médica, embora as que se iniciem por -e devam ser consideradas corretas 

pelo fato de essa vogal tradicionalmente se juntar a étimos de origem grega ou latina iniciados por s, como em 

species > espécie; stómakhos > estômago; stoma > estoma. O VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa) registra somente estômia (Informações baseadas em BACELAR S.; GALVÃO C. C.; ALVES E.; 

TUBINO P. Expressões médicas errôneas: erros e acertos. São Paulo: Acta Cir Bras [serial online], vol.19, nº5, 

Set-Out, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/acb>. Acesso em: 20/06/2018). 
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tem papel de educador, pois cabe a ele a orientação do manuseio dos equipamentos coletores 

e adjuvantes relacionados ao estoma (NASCIMENTO et al, 2011). 

O interesse em estudar o assunto emergiu da minha vivência com a oncologia, em que 

pude experienciar o cuidado do enfermeiro com o paciente com câncer, sendo eu, o ser 

cuidado. Alguns anos depois, ingressei na faculdade de Enfermagem e para a conclusão do 

curso desenvolvi uma pesquisa cujo tema era “O cuidado prestado ao paciente oncológico no 

setor de quimioterapia: uma visão do enfermeiro” e com a qual pude concluir que o câncer é 

uma realidade crescente em nosso País e no mundo, tornando-se cada vez mais um problema 

de saúde pública. Também foi possível perceber todas as dificuldades físicas, psicossociais, 

biológicas ou espirituais enfrentadas por esses pacientes, o que demonstrou a necessidade de 

uma equipe multiprofissional especializada que não dê apenas um suporte técnico, mas 

sobretudo um suporte humanizado (MACIEL, 2008). 

Percebi também que o enfermeiro é o profissional que está totalmente inserido nessa 

realidade e, infelizmente, nos dias atuais ainda encontramos profissionais sem especialização 

na área de oncologia, despreparados para o cuidado com esses pacientes, e em quantidade 

reduzida para dar o suporte necessário. 

Logo após a graduação, iniciei o mestrado para dar continuidade ao estudo em 

oncologia, entretanto devido a mudanças na minha trajetória profissional, fui encaminhada 

para trabalhar com pacientes com estomia e, para minha surpresa, pude perceber que a grande 

maioria teve como causa o câncer e decidi explorar esse tema.  

Ao iniciar minha atuação com esses pacientes, me surgiram vários questionamentos, 

pois percebia que os pacientes com estomias definitivas apresentavam insegurança, medo e 

desinformação sobre sua condição, razão pela qual retornavam ao serviço diversas vezes para 

sanar dúvidas sobre as alterações corporais advindas da estomia, o autocuidado e a privação 

de muitas coisas em suas vidas, o que despertou ainda mais o meu interesse de pesquisar 

sobre o assunto. 

Senti necessidade de levar mais informações aos enfermeiros em relação ao 

conhecimento e ao aprofundamento dos cuidados que devem ser prestados aos pacientes 

submetidos a esse procedimento devido as várias alterações e sensações corporais e 

fisiológicas para que o cuidado de enfermagem nessa situação não se limite somente ao 

estoma e ao manuseio do dispositivo coletor, mas que priorize as reais necessidades 

psicofisiológicas e sociais do paciente, do acompanhante e do familiar. 

No local onde desenvolvo minhas atividades laborais – campo de pesquisa –, é 

realizado o cadastro de pessoas que foram submetidas à cirurgia intestinal, que passaram pelo 
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procedimento cirúrgico, devido as seguintes situações: doenças inflamatórias intestinais 

(retocolite ulcerativa e doença de Crohn), condições relacionadas ao trauma (perfuração por 

arma branca ou por arma de fogo) e condições advindas do câncer de cólon e reto, este último 

em maior proporção. Essas condições vão levar o indivíduo a ter de um estoma de eliminação, 

dentre elas, a colostomia e a ileostomia, podendo ser temporárias ou definitivas. 

Uma das causas de estomia de eliminação definitiva que mais vem aumentando é pelo 

câncer colorretal, em que, na maior parte das vezes, ocorre a amputação desse segmento do 

corpo. Além de todos os problemas relacionados ao câncer, o paciente se depara com um 

estoma, muitas vezes, não explicado, o que transforma totalmente seu modo de viver, 

interferindo na sua qualidade de vida (VIEIRA et al, 2013). 

A pessoa com estomia sofre várias alterações que comprometem sua QV, salientando-

se a alteração da imagem corporal, o isolamento social, o sentimento de inferioridade, o 

distanciamento de outras pessoas e a alteração na relação sexual, dentre outras. Esse 

comportamento promove mudanças físicas, biológicas e psicológicas, como modificação na 

sua vestimenta para ocultar o dispositivo coletor apareça, criação de novos hábitos 

alimentares para não exalar odores, etc., culminando no afastamento e no isolamento das 

pessoas e do mundo (KLASSEN et al, 2016). 

A QV emerge como instrumento de impacto de doenças crônicas, interações 

terapêuticas e indicadores de morbimortalidade. Já as doenças crônicas se destacam por sua 

importância na busca de estratégias para a redução da prevalência dos fatores de riscos 

envolvidos, que estão diretamente relacionados às mudanças no estilo de vida e à QV. 

Uma pesquisa feita por Vieira e Fortes (2015), por meio de revisão de literatura, 

mostrou que a realização de cirurgia que desencadeie uma estomia já interfere na QV desses 

pacientes. Além disso, ficou constatado que a QV geral da amostra foi considerada ruim, 

tendo como valor (48,16), independentemente do tempo de permanência do estoma no 

indivíduo. Isso comprova que houve interferências importantes na percepção da QV pelos 

indivíduos estomizados, de modo especial em relação aos distúrbios do sono, dificuldade de 

mobilidade, mudanças na imagem corporal, alterações na capacidade de trabalho, além de dor 

e desconforto. 

Diante dessa problemática, a enfermagem em estomaterapia destaca-se, por se 

caracterizar como uma área especializada da enfermagem voltada para o cuidado das pessoas 

com estomas, feridas, fístulas, incontinências esfincterianas e traumas tissulares, desde a fase 

pré-operatória, objetivando a efetividade no processo de sua reabilitação e na melhora de sua 

QV. 
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1.2  Hipótese de Pesquisa 

 

A qualidade de vida fica comprometida em pacientes com câncer e com estomias 

intestinais definitivas. 

 

1.3  Objetivo Geral 

 

Analisar a qualidade de vida de pacientes com estomias definitivas por câncer em um 

serviço de referência no estado no Rio de Janeiro. 

 

1.4  Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar os aspectos sociodemográficos e clínicos de pessoas que possuem 

estomias intestinais definitivas.  

2. Determinar os escores de qualidade de vida a partir do instrumento WHOQOL-bref 

para os domínios físico, psicológico, espiritual e social com pessoas que possuem 

estomias definitivas. 

3. Comparar os scores entre as variáveis analisadas. 

 

 1.5  Relevância, Justificativa e Contribuições da Pesquisa 

 

O câncer colorretal representa um importante problema de saúde pública em todo o 

mundo. No Brasil, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar 

(INCA), estima-se que para cada ano do biênio 2018-2019, sejam diagnosticados 36.360 

novos casos de câncer colorretal. Esses valores correspondem a um risco estimado de 16,83 

casos novos a cada 100.000 homens e 17,90 para cada 100.000 mulheres, levando a um alto 

risco de o indivíduo ser acometido por esse tipo de câncer (Instituto Oncoguia, 2015, 

BRASIL, 2017). (Figura 1) 
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Figura 1: Incidência por 100.000 habitantes 

 

Fonte: INCA, 2015 

Entretanto, o risco de morte por esse tipo de câncer diminuiu bastante, devido a 

evolução do tratamento cirúrgico e da oncologia ao longo dos anos, já que, na maioria dos 

casos, a cirurgia é o tratamento de escolha para esse tipo de câncer. Trata-se de uma busca 

contínua para reduzir sua morbimortalidade, com uma preocupação constante na QV do 

paciente, mas sem implicar prejuízo na possibilidade de cura (MATSUBARA et al, 2015, 

INSTITUTO ONCOGUIA, 2015). 

A confecção de uma estomia definitiva é utilizada quando uma porção do intestino 

grosso está comprometida, com perda da função esfincteriana. Geralmente, ocorre em 

pacientes com doença de Crohn e comprometimento do reto, nas retocolites ulcerativas 

inespecíficas e nas neoplasias de cólon e reto, em que esse segmento e o ânus são amputados. 

Por sua vez, a ileostomia definitiva é decorrente da colectomia total, sem a possibilidade de 

anastomose ileorretal (COELHO, SANTOS, POGGETTO, 2011).  

A estomia de eliminação definitiva remete ao paciente ter que se reajustar a uma 

imagem corporal alterada; adaptar-se à perda de controle das eliminações, ao uso de 

acessórios desconhecidos, à eliminação de odores desagradáveis e aos ruídos constrangedores 

para o resto de sua vida, submetendo-se a mudanças drásticas em seu estilo de vida, o que 
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afeta as partes física, social, psicológica e biológica, resultando numa experiência muito 

difícil e traumatizante para alguns. 

Segundo a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Estomas, o cliente tem 

direito a cuidados de enfermagem nos períodos pré e pós-operatório. Assim, tanto na atenção 

básica quanto na área hospitalar, o enfermeiro está diretamente implicado com os cuidados 

fundamentais a esse cliente, cujo início ocorre ainda no ambiente hospitalar e permanece no 

domicílio, espaço em que a pessoa com estomia é o principal agente do seu cuidado (LIMA, 

2016.). 

Para muitos clientes, as palavras “estoma” e “colostomia” não são familiares ou estão 

associadas a ideias equivocadas do cotidiano de quem vive com um estoma; para outros, a 

menção a tais palavras pode trazer lembranças de momentos difíceis. Estudos demonstram 

que a educação do cliente reduz o tempo de internação e evita complicações pós-operatórias, 

além de reduzir medos, depressão, ansiedade e outras reações emocionais negativas 

relacionadas à presença de um estoma, bem como contribui para uma melhor QV 

(MATSUBARA et al, 2012). 

Em virtude dos diversos fatores que influenciam a adesão e a motivação dessa 

clientela no autocuidado, não somente no que concerne a tratamento e intervenções relativos 

ao contexto do doente com câncer, mas também àquelas próprias da condição de pessoas com 

estomas, o contato precoce dos enfermeiros com os clientes é essencial para a compreensão 

dos desafios que se apresentam nesse processo (LIMA, 2016).  

Consideram-se relevantes, a caracterização do perfil e os domínios de QV desses 

pacientes como subsídios sobre a dimensão dos sujeitos envolvidos nessa problemática, 

condições de sua ocorrência e fatores associados. Essas informações visam ao melhor 

atendimento ao cliente em todos os níveis de atenção à saúde, a partir da primária, passando 

pela secundária e alcançando a terciária, ampliando o papel e o compromisso profissional do 

enfermeiro desde a prevenção até o processo de reabilitação do cliente, imprimindo no cuidar 

a mediação da educação na busca da autonomia para o autocuidado, na socialização e no 

fortalecimento para a defesa dos seus direitos de cidadania, dignidade e qualidade de vida 

(LUZ et al, 2009). 

Para justificar a pesquisa e mostrar sua relevância, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre a qualidade de vida de pacientes com estomias definitivas. A busca online 

investigou fontes da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), na US National Library of Medicine (MEDLINE), Science Eletronic Library On-

line (SCIELO), Banco de dados em Enfermagem (BDENF), (PUBMED) via portal da 
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Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (CAPES), sendo considerado 

os Descritores de Ciência em Saúde (Decs) para as bases LILACS, BDENF, MEDLINE, 

SCIELO e os termos do Medical Subject Headings (MESH) para a PUBMED. Foram 

estabelecidos critérios de pesquisa, sendo incluídos artigos com textos nas línguas portuguesa, 

inglesa e espanhola que abordassem a qualidade de vida de pessoas com neoplasias colorretais 

e com estoma definitivo. 

Como critério de exclusão, foram empregados artigos de revisão integrativa, 

monografias, dissertações, teses e artigos que abordassem a qualidade de vida em patologias 

distintas das neoplasias colorretais. O levantamento dos artigos ocorreu no período 

compreendido entre 18 e 24/11/2017, tendo como corte temporal estudos publicados entre os 

anos de 2012 e 2017. 

Também foi empregada uma busca avançada nas respectivas bases de dados, com a 

combinação dos seguintes descritores: qualidade de vida; estomia; colostomia; ileostomia; 

neoplasias colorretais nas bases MEDLINE, LILACS e BDENF, via portal da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS); SCIELO, via seu próprio portal; PUBMED, via portal CAPES; e 

com os operadores boleanos “AND” E “OR”. Essa busca permitiu que 3.148 publicações 

fossem encontradas. Destas, apenas 23 atenderam a questão norteadora: Como o estoma 

intestinal definitivo afeta a qualidade de vida dos pacientes com neoplasias intestinais? 

 Dos 23 artigos, somente cinco (ORSINI et al, 2013; YANG et al, 2014; NÂSVALL et 

al, 2017; THYO et al, 2017 e SHIERGENS et al, 2017) realizaram pesquisa com pacientes 

com estomias definitivas por câncer colorretal.  

 

Tabela 1: Artigos selecionados para revisão integrativa  

Título/Revista Ano País Tipo de estudo 
Nível de 

evidência 

1- Oncology ostomized patients perception regarding 

sexual relationship as na important dimension in quality of 

life/ J coloproctol (Rio de Janeiro) 

2017 Brasil Estudo 

transversal 

IV 

2- Qualidade de vida de pessoas com estomias intestinais 

de eliminação/ Acta Paul Enferm 

2017 Brasil Estudo 

transversal 

IV 

3- Self-steem and health-related quality of life in 

ostomized patients/ Rev Brás Enferm 

2017 Brasil Estudo 

transversal 

IV 

4- Perceptions of ostomized persons due to colorectal 

câncer on their quality of life/ J coloproctol (Rio de 

Janeiro) 

2017 Brasil Estudo 

transversal 

IV 

5- Quality of life in stomized oncological patients: na 

approach of integrality from Brazilian Unified Health 

System/ J coloproctol (Rio de Janeiro) 

2016 Brasil Estudo 

transversal 

IV 
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6- Quality of life of older rectal cancer patients is not 

impaired by a permanent stoma/ The journal of câncer 

surgery 

2013 Holanda Estudo 

transversal 

IV 

7- Gastrointestinal ostomies and sexual outcomes: a 

comparision of colorectal cancer patients by ostomy status/ 

Support Care cancer 

2014 EUA Estudo 

transversal 

IV 

8- From diagnosis through survivorship: health-care 

experiences of colorectal cancer survivors with ostomies/ 

Support Care cancer 

2014 EUA Estudo de 

método misto 

(quanti-quali) 

IV 

9- Quality of life in rectal cancer patients with permanent 

colostomy in Xi’an/ African Health sciences 

2014 África Estudo 

transversal 

IV 

10- Quality of Life and Timing of Stoma Closure in 

Patients With Rectal Cancer Undergoing Low 

2016 Alemanha Estudo 

longitudinal 

IV 

Anterior Resection With Diverting Stoma: A 

Multicenter Longitudinal Observational Study/ Diseases of 

the Colon & Rectum 

11- Quality of life in patients with a permanent stoma after 

rectal cancer surgery/ Qual Life Res 

2017 Suécia Estudo 

transversal 

IV 

12- Self-reported wellbeing and body image after 

abdominoperineal excision for rectal câncer/ Int J 

Colorectal Dis 

2016 Suécia Estudo quanti-

quali 

IV 

13- The impact of an ostomy on older colorectal cancer 

patients: a cross-sectional survey/ Dis Colon Rectum 

2017 Holanda Estudo 

transversal 

IV 

14- The colostomy impact score: development and 

validation of a patient reported outcome measure for rectal 

cancer patients with a permanent colostomy. A population-

based study 

2017 Dinamarca Estudo 

transversal 

IV 

15- Long term quality of life of patients with permanent 

end ileostomy: results of a nationwide cross-sectional 

survey/ Colorectal disease 

2017  Estudo 

transversal 

IV 

16- The role group education on quality of life in patients 

with a stoma/ European Journal of cancer  care 

2012 Peru Estudo 

transversal 

IV 

17- Survinving colorectal cancer: long-term, persistent 

ostomy-specific concerns and adaptations  / J wound 

Ostomy Continence Nurs                      

2013 EUA Estudo 

qualitativo 

IV 

18- Spiritual wellbeing long-term cancer survivors with 

ostomies/ psycooncology 

2013 EUA Estudo 

transversal 

IV 

19- Quality of life and psychological well-being of 

colorectal cancer survivor in Jordan/ Asian Pac J Cancer 

prev 

2014 Jordânia Estudo 

transversal 

IV 

20- Health-Related Quality of Life After Colorectal Cancer 

in England: A Patient-Reported Outcomes Study of 

Individuals 12 to 36 Months After Diagnosis/ J Clin Oncol 

2015 Reino 

Unido 

Estudo piloto III 

21- A mixed-method study on the generic and ostomy-

specific quality of life of cancer and non-cancer ostomy 

patients/ Support care cancer 

2015 EUA Estudo de 

coorte 

III 

22- Associação dos fatores sociodemográficos e clínicos à 

qualidade de vida dos estomizados/ Rev. Latino-Am. 

Enfermagem 

2012 Brasil Estudo 

transversal 

IV 

23- Qualidade de vida relacionada à saúde do paciente com 

estoma intestinal secundária ao câncer cólon-retal/ Rev 

iberoam educ invest enferm 

2014 Brasil Estudo 

transversal 

IV 

 



25 

 

 Como conclusão, pôde-se destacar que o bem-estar físico foi um dos domínios 

mais afetados em razão da preocupação com o estoma perceptível, com os gases, os odores, a 

eliminação fecal e o vazamento, resultando em desconforto físico. Mudanças na aparência e 

no estilo de vida fazem com que a pessoa se sinta envergonhada, excluída pela família e pela 

sociedade. Outra questão relacionada ao bem-estar físico diz respeito a complicações que 

comumente acometem pacientes com estomas, como dermatite periestomal, hérnia 

paraestomal, prolapso, dentre outros (NÂSVALL et al, 2017). 

Em seguida, o domínio psicológico também apresentou uma queda no escore devido à 

alteração da autoimagem, comprometimento da autoestima, aceitação da nova imagem e à 

readaptação social (KIMURA et al, 2017). 

Outro domínio que também apresentou um baixo escore se refere ao domínio das 

relações sociais, com destaque para a satisfação sexual, cuja diminuição se reporta à 

vergonha, ao constrangimento e à rejeição aos equipamentos coletores, fatores determinantes 

para que muitos pacientes apresentem significativa diminuição na função sexual e até, em 

muitos casos, a excluam de suas vidas (BULKELLY et al, 2013). 

Com esta pesquisa, concluímos que os estudos acerca da qualidade de vida nos levam 

a compreender a individualidade de cada cliente para ajudá-los a tomar a melhor decisão 

relacionada às opções acerca do seu tratamento. Buscar o melhor e o mais adequado 

instrumento para avaliar a qualidade de vida do cliente estomizado é uma tarefa árdua, já que 

se fazem presentes muitos questionários disponíveis, mas pouco especializados e que, 

efetivamente, priorizem os clientes com câncer colorretal usuários de estoma. A maioria 

desses questionários, inclusive, apresentam muitas restrições para esse tipo de cliente.  

A qualidade de vida desses pacientes depende de vários fatores, dentre os quais, a 

adaptação psicológica à nova mudança, à autoimagem e à autoestima; as complicações do 

estoma; e a adaptação aos equipamentos coletores, o que exige a presença de profissionais 

qualificados para lhes dar suporte e orientação necessários. 

A maioria dos estudos aponta que a qualidade de vida das pessoas com estomia que 

tiveram câncer colorretal aparentemente é de moderada a boa, destacando que, com o passar 

do tempo, o paciente acaba por se adaptar, gradativamente, à sua nova realidade de vida e às 

implicações que ela traz (KIMURA et al, 2017; SILVA et al, 2017). 

Portanto, essa nova condição de “estar estomizado” e estar vivenciando ou ter 

vivenciado um câncer colorretal desperta nos profissionais de saúde o objetivo de oferecerem 

a cada cliente um maior nível de satisfação com a vida, fazendo-o se sentir mais saudável, 

sempre por meio de uma abordagem familiar e multiprofissional.  
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CAPÍTULO 2  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

2.1  O câncer colorretal 

 

Câncer é a denominação genérica de um conjunto de mais de 100 doenças que têm em 

comum duas características básicas: a capacidade de as células doentes (neoplásicas) se 

reproduzirem sem controle, formando tumores e podendo invadir órgãos e tecidos adjacentes; 

e de se reproduzirem em órgãos e tecidos distantes do tumor original, processo este conhecido 

como metástase. Consiste em um importante problema de saúde pública tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, sendo hoje um dos maiores causadores de 

morbidade e mortalidade (FUNDAÇÃO DO CÂNCER, 2018; BRASIL, 2017). 

O câncer colorretal (CCR) constitui-se em uma das neoplasias malignas que mais 

atinge a população brasileira, abrangendo tumores que acometem os segmentos do intestino 

grosso (cólon, reto e ânus). Considerado um problema de saúde pública no mundo, o câncer 

colorretal é identificado como o terceiro tipo de câncer mais comum em nível global, 

situando-se após os cânceres de pulmão e mama. É a quarta causa de óbito por câncer no 

mundo e o segundo tipo de câncer mais comum nos países ocidentais, afetando a faixa etária 

entre 50 e 70 anos, sendo mais agressivo quanto mais precoce for o seu surgimento 

(MENEZES et al, 2016).  É um dos mais frequentes na população brasileira. Nas mulheres, é 

o segundo mais comum, com 17.620 casos estimados para 2016; nos homens, ocupa 

a terceira posição (Figura 2).  

Figura 2: Distribuição proporcional dos tipos de câncer. Fonte: INCA, 2015 
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O aparelho digestivo é tubiforme e estende-se por todo o tronco, tendo um 

comprimento que varia de 10 a 12 metros, constituindo-se por boca, faringe, esôfago, 

estômago, intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) e intestino grosso (ceco, cólon 

ascendente, cólon transverso, cólon sigmoide, reto e ânus) (SANTOS et al, 2012; ROCHA, 

2011). 

Os segmentos do cólon nos quais o câncer ocorre mais frequentemente são o sigmoide 

e o descendente, seguidos pelos cólons ascendente e transverso. O câncer de colón e reto, ou 

colorretal, pode-se iniciar tanto no cólon quanto no reto (figura 3). 

 

Figura 3: Intestino grosso 

 

 

Fonte: ENFERMAGEM NOVIDADE, 2014 

 

A causa exata do câncer de cólon e reto é desconhecida. Os principais fatores 

encontrados na literatura, apontados como de risco, são:  

a) idade acima de 50 anos;  

b) história familiar de câncer de cólon e reto;  

c) história pessoal pregressa de câncer de ovário, endométrio ou mama;  

d) dieta com alto conteúdo de gordura, com ingestão excessiva de carne;  

e) baixo consumo de frutas, vegetais e cereais;  

f) obesidade; sedentarismo;  

g) consumo excessivo de álcool;  

h) tabagismo;  
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i) doenças inflamatórias do cólon, como retocolite ulcerativa crônica, doença de 

Cronh;  

j) condições hereditárias, como Polipose Adenomatosa Familiar e Câncer Colorretal 

Hereditário sem Polipose (BRASIL, 2008; FORTES, MONTEIRO, KIMURA, 2014).  

Em contrapartida, o alto consumo de peixes, o baixo consumo de carnes vermelhas 

processadas e a prática de exercícios físicos são fatores protetores (MENEZES et al, 2016). 

As doenças inflamatórias intestinais, em especial a retocolite ulcerativa, também se 

relacionam com CCR. Os pólipos adenomatosos esporádicos, responsáveis por 90% de todos 

os casos de câncer de cólon e reto, são condições pré-neoplásicas, havendo transformação do 

epitélio do cólon normal em pólipo adenomatoso. A progressão do adenocarcinoma é lenta, 

perfazendo em média dez anos, o que faz com que esse tipo de neoplasia seja o alvo ideal de 

programas de prevenção e rastreamento da população (ibidem). 

O objetivo de um estadiamento na enfermidade neoplásica consiste na identificação 

não somente a extensão locorregional da lesão primária, mas também a sua extensão à 

distância para se definirem as melhores opções de tratamento. A análise abrange a extensão 

(tamanho) do tumor (T) e o revestimento interior (mucosa) – camada em que começa a 

maioria de todos os cânceres colorretais. Esse revestimento inclui uma fina camada muscular 

(muscularis mucosa), um tecido fibroso que se localiza abaixo dela (submucosa) e uma 

camada muscular espessa (muscularis própria). As camadas finas e externas do tecido 

conjuntivo (subserosa e serosa) cobrem a maioria do cólon, mas não o reto (Figura 4) 

(CORDEIRO, 2001; ACS, 2018). 

 

                              Figura 4: Estágios do câncer colorretal 

 

Fonte: American Câncer Society, 2018 
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O tratamento do câncer colorretal vai depender do estadiamento do tumor e consiste 

em procedimento cirúrgico, quimioterapia e radioterapia, sendo as duas últimas terapias 

associadas à cirurgia, conforme o estadiamento da doença. A ressecção cirúrgica do local 

afetado e a realização de uma colostomia permanente constituem-se na mais efetiva terapia 

para o câncer colorretal, porém muitos pacientes desconhecem ou não são informados a 

respeito do pós-operatório, que culminará na necessidade de utilização da colostomia (INCA, 

2017). 

Trata-se de um tipo de câncer com bom prognóstico quando detectado precocemente 

por meio do toque retal, sigmoidoscopia, colonoscopia, teste de sangue oculto nas fezes, 

enema baritado, biópsia, marcador tumoral e exames de imagens (OLIVEIRA et al, 2014). 

Entretanto, apesar dos avanços da coloproctologia relacionados à prevenção e ao 

diagnóstico precoce do câncer colorretal, a população brasileira ainda lida com dificuldades 

referentes às condições socioeconômicas precárias; à ausência de conhecimento sobre esse 

tipo de câncer; ao retardo ou às limitações de acesso ao sistema de saúde e aos recursos 

diagnósticos; além do preconceito existente contra os métodos de investigação diagnóstica, 

como é o caso do toque retal. Esses fatores de ordem econômica, política, social e cultural 

corroboram sobremaneira para o diagnóstico tardio, concorrendo para aumentar os riscos e as 

internações prolongadas (OLIVEIRA et al, 2014). 

O câncer é uma doença temida por todos, pois está intimamente relacionada ao mito 

de ser incurável, à dor, ao sofrimento e até mesmo à morte. O impacto sofrido pela pessoa que 

será submetida a uma estomia é duplo: o câncer e a estomia, cuja construção compromete 

diferentes dimensões, para além da fisiológica, o que desencadeia sentimentos conflituosos. A 

alteração da imagem corporal provoca grandes mudanças interferindo significativamente na 

identidade do indivíduo (OLIVEIRA et al, 2014). 

Adenocarcinoma de reto é um tumor maligno classificado globalmente como câncer 

colorretal, abrangendo tumores que acometem um segmento do intestino grosso o cólon e o 

reto. A maioria dos carcinomas retais tem origem em pólipos adenomatosos que apresentam 

várias alterações moleculares responsáveis pela progressão de uma mucosa compatível com 

um carcinoma invasivo, a denominada sequência adenoma-carcinoma. Os adenomas são 

lesões pré-malignas, mas apenas uma minoria (<1%) evolui para carcinoma (MATOS, 2012). 
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2.2 A evolução do tratamento cirúrgico colorretal / Construção de um estoma intestinal 

definitivo 

 

Conforme citado anteriormente, os avanços na oncologia e cirurgia vêm crescendo em 

conjunto ao longo da história. Dessa forma, a cirurgia ainda mantém um papel crucial no 

tratamento dos tumores sólidos do intestino, principalmente quando localizados e confinados 

a uma região anatômica, como é o caso do câncer colorretal. O objetivo da cirurgia é a 

extirpação completa do tumor, com ênfase nos resultados e na preservação máxima das 

funções para o paciente (PAULA, PAULA, CESARETTI, 2015, KEIGHLEY et al, 1999)  

A cirurgia do aparelho digestivo teve seu desenvolvimento no século XIX, com o 

cirurgião norte-americano William Stewart Halsted, a partir do estudo de princípios da 

confecção de anastomoses e da importância da camada submucosa como fonte de sustentação 

das suturas gastrointestinais. Com a possibilidade de se criarem suturas e anastomoses no 

aparelho digestivo, houve um grande impulso no desenvolvimento da técnica cirúrgica. Novas 

possibilidades foram possíveis por meio de suturas mecânicas, de cirurgias vídeo assistidas e, 

mais recentemente, da cirurgia robótica, permitindo o desenvolvimento de cirurgias 

minimamente invasivas (MATSUBARA, 2015). 

A cirurgia do qual resulta as estomias – sejam temporários ou definitivos – constitui 

uma grande conquista e um marco na história da cirurgia até hoje. Uma grande parte dos 

estomas intestinais em oncologia é indicada para promover um desvio temporário das fezes de 

locais considerados críticos para infecção. Também podem ser utilizadas em cirurgias de 

pacientes com obstrução intestinal, permitindo a resolução inicial de um quadro de urgência 

para o posterior planejamento terapêutico eletivo (MATSUBARA, 2015). 

Os estomas intestinais definitivos em oncologia são indicados em casos de tumores 

pélvicos, cujo tratamento acarrete prejuízo grave e irreversível da função evacuatória, que 

ocorre principalmente no tratamento de tumores com comprometimento da região anorretal 

com necessidade de ressecção do complexo esfincteriano anal. Há indicação também no caso 

de amputação abdominoperineal do reto, cirurgia realizada como tratamento do câncer da 

porção inferior do reto, quando não é possível a preservação do esfíncter anal 

(MATSUBARA, 2015). 

 Em 1908, Ernest Miles, visando à cura completa do paciente, propôs a técnica 

cirúrgica de amputação abdominoperineal do reto (APR). A terapêutica consiste na ressecção 

do sigmoide e do reto, associada à ressecção do canal anal, da cadeia linfática e vascular do 

mesorreto e da musculatura do assoalho perineal, levando ao estoma, que desvia o trajeto 
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intestinal para uma abertura criada na parede abdominal (MILES, 1908; ORTIZ et al, 1994; 

SANTORO et al, 1994; HEALD et al, 2004).  (Figura 5) 

                                      

 

Figura 5: APR 

 

Fonte: Google 

No entanto, a APR ainda é o tratamento padrão indicado para os pacientes que 

apresentam tumores retais baixos, muito próximos aos esfíncteres anais, ou os que envolvam 

essas estruturas, comprometendo as margens adequadas de ressecção (ORTIZ et al, 1994; 

PACHELER et al, 2008; SANTOS JR, 2009).  

 

2.3 Necessidades Biopsicossociais 

 

A estomia é a cirurgia que resulta essencialmente em redefinições de trajetos de um 

subsistema biológico, mas com repercussões estéticas, emocionais, sociofamiliares e de 

qualidade de vida (MARQUES et al, 2017). 

A necessidade de realizar o estoma e implantar, extracavitariamente, um equipamento 

coletor redunda em declaração velada da parte do coletivo médico de que há 

incompatibilidade de estados atuais de funcionamento do corpo com a manutenção da vida em 

virtude de uma doença, acidente ou agravo de qualquer espécie. Muito embora isso acarrete 

medos, ajustamentos são necessários e irão impor sofrimento, além de requererem ampla 

gama de respostas físicas e cognitivas diante da nova condição desse corpo (MARQUES et al, 

2017) 

A pessoa com uma estomia de eliminação se depara com diversas modificações em 

sua vida, que envolvem alterações de sua fisiologia gastrintestinal, da autoestima e da imagem 
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corporal. Frequentemente há uma rejeição da própria imagem e do corpo, provocando, muitas 

vezes, rejeição ao tratamento, podendo resultar no agravamento de sua deficiência (BARROS 

et al, 2012) 

O ser humano precisa de um tempo para o seu momento de luto, ou seja, reprocessar 

seus conceitos, dimensionar suas perdas e encontrar forças para reorganizar sua vida como 

pessoa com uma estomia, dependente de um equipamento aderido ao seu abdome. 

Assim, as pessoas com estomias modificam seu vestuário com o intuito de ocultar seu 

dispositivo coletor, evitando, assim, o volume causado pela eliminação das fezes. A 

localização do equipamento limita o uso de determinadas roupas e acessórios, modificando 

antigos hábitos, o que provoca momentos de depressão, tristeza e angústia, oriundos, em 

geral, da perda do prazer na realização de atividades anteriormente valorizadas.  

Há repercussão no aspecto laboral, uma vez que a pessoa modifica consideravelmente 

a capacidade para o trabalho ou, dependendo da atividade realizada, depara-se com a 

impossibilidade de executá-la, como no caso de atividades laborais advindas da alimentação. 

Sendo uma estomia definitiva, essas pessoas não conseguem mais trabalhar na área anterior, 

necessitando de readaptação a uma nova função. Além dos problemas físicos, há o medo da 

exposição no ambiente de trabalho e o constrangimento, que podem gerar um desejo de 

afastamento definitivo das atividades laborais pela aposentadoria, acarretando alterações na 

dinâmica familiar e no aspecto socioeconômico (COELHO, SANTOS, POGGETTO, 2013; 

MARQUES et al, 2017). 

A estomia ainda afeta a capacidade para atividades de lazer, como viajar, praticar 

esportes ou frequentar clubes recreativos, devido às alterações fisiológicas e à falta de 

confiança na aderência do dispositivo coletor. 

Outra dimensão afetada é a sexual, trazendo prejuízos na relação com o parceiro em 

face das modificações fisiológicas e corporais que prejudicam o relacionamento sexual. No 

quesito sexualidade, a maioria das pessoas encontra dificuldades, advindas da alteração da 

imagem corporal e, por vezes, de disfunções fisiológicas, como perda da libido e impotência, 

além da sensação de sujeira e repugnância.  

Por ser uma condição crônica, a estomia definitiva desencadeia a perda de controle das 

funções corporais fisiológicas e estão relacionados aos sentimentos de insegurança, repulsa, 

baixa autoestima e mudanças nas relações interpessoais, familiares, profissionais e sociais. A 

perda da função esfincteriana e a mudança da localização do ânus para um local visível, que 

pode denunciar essa nova condição, suscitam a sensação de nojo, medo de contaminação, 

fazendo com que os ostomizados apresentem mudança de identidade associada à vergonha e 
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ao estigma de ser uma pessoa com capacidades limitadas. Assim, o estomizado intestinal, na 

tentativa de ser aceito pela sociedade, busca manter a sua nova condição sob sigilo para não 

explicitar sua deficiência (MARTINS, 2014). 

Devem-se considerar as diferentes dimensões que envolvem o cuidado com esses 

clientes estomizados, haja vista as diversas alterações nas suas vidas em decorrência da 

confecção do estoma, que incluem dimensões biopsicosocioespirituais merecedoras da 

atenção dos profissionais para além de suas habilidades técnicas. A abordagem 

multiprofissional é importante e necessária nesse processo, uma vez que:  

 

“As repercussões diante dessa nova condição de vida provocam 

significativas alterações físicas, psicoemocionais, sociais e espirituais 

que não podem ser negadas, desconhecidas, negligenciadas, tratadas 

ou justificadas apenas como condição “salvadora de vida”, capaz de 

mantê-la ou prolongá-la, mas precisam ser pensadas como abertura a 

novas possibilidades de vida saudável: produtiva, digna e de 

qualidade” (MARTINS, 2010, p. 22). 

 

Somados a esses problemas, ainda pode haver complicações de ordem física, que 

podem ocorrer imediatamente, no pós-operatório ou no decorrer da sua vida, caracterizando-

se por lesões relacionadas ao estoma. As complicações têm significativo impacto em doentes 

nos quais a qualidade de vida já está comprometida pela presença do estoma, dentre as quais 

se destacam deiscências mucocutâneas, edemas, sangramentos, estenoses, fístulas, 

granulomas, úlceras, prolapsos, hérnias, diarreias, cólicas abdominais, desequilíbrios 

hidroeletrolíticos, abscessos periestomais e foliculites (PAULA, SANTOS, 1999). 

 

2.4 Políticas públicas à pessoa portadora de estomia 

 

Até 1970, não havia atendimento especializado às pessoas com estomias intestinais. 

No pós-operatório, informava-se somente sobre as empresas que comercializavam as bolsas 

coletoras e, muitas vezes, a indicação desses equipamentos era realizada pelos próprios 

comerciantes, que não tinham formação profissional na área (ALENCAR et al, 2016). 

As primeiras associações de pessoas com estomias foram fundadas em 1975, sendo 

consideradas pioneiras a de Fortaleza, registrada como Clube de Colostomizados do Brasil; e 

outra de Goiânia. Em 1979, uma assistente social do Rio de Janeiro especializou-se nos 

Estados Unidos e, ao retornar ao Brasil, iniciou suas atividades assistenciais no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto e, em seguida, no INCA, incentivando a formação dos Clubes dos 

Ostomizados (ALENCAR et al, 2016). 
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Na década de 1980, a Sociedade Brasileira dos Ostomizados (ABRASO) firmou 

convênio com a Legião Brasileira de Assistência, que repassava os recursos para a associação, 

cuja responsabilidade era a compra e a distribuição das bolsas de estomia. Em 1985, foi 

implantado o Núcleo de Assistência aos Ostomizados (NAO), no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP, com atendimento especializado, 

integral e multidisciplinar para essa clientela nas fases pré e pós-operatórias. Como 

consequência de suas reivindicações, o governo começou a se estruturar, visando à criação de 

uma política favorável às pessoas estomizadas. Em 1987, o então Presidente da República 

criou por decreto a CORDE- Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, recriada pelo Congresso Nacional em outubro de 1989, por meio da lei n
o 

7853, 

que não só determina que o Ministério Público se incumba da defesa dos direitos da pessoa 

portadora de deficiência como também define como crime a discriminação contra essas 

pessoas (ALENCAR et al, 2016). 

Em 09 de setembro de 1993, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria nº 116, 

que garante o atendimento com fornecimento de equipamentos aos ostomizados. Em 14 de de 

outubro de 1993, foi publicada a Portaria nº 146, que estabelece rotina de atendimento aos 

ostomizados no serviço público com a inclusão de bolsas coletoras na tabela de órteses e 

próteses do SUS – Sistema Único de Saúde (ABRASO, 2008; ALENCAR et al, 2016). 

Percebe-se, assim, um avanço na construção de políticas públicas no Brasil com 

intuito de garantir assistência contínua às pessoas estomizadas, proporcionando-lhes uma 

melhor QV.  

Em 10 de dezembro de 1991, foi aprovada a resolução n
o
 477/GESP/SES, norma 

técnica sobre o fornecimento de órteses, próteses e material auxiliar pelo SUS/SP, para 

assegurar o atendimento integral às pessoas com deficiências, nas esferas de atenção primária, 

secundária e terciária de saúde, com vistas à reabilitação (ALENCAR et al, 2016). 

Em 6 de julho de 1994, foi aprovada a Norma Técnica (Resolução SS-397) para o 

SUS/SP sobre concessão e fornecimento de órteses, próteses, com inclusão de bolsas de 

estomia e outros materiais auxiliares, revogando a norma técnica de 1991, cuja 

responsabilidade passou a ser assumida pela Secretaria Estadual e pelas Secretarias 

Municipais de Saúde (BRASIL, 2009; ALENCAR et al, 2016). 

A lei 11.506 de 19 de julho de 2007 foi decretada para instituir o dia 16 de novembro 

de cada ano como o dia nacional dos Ostomizados. 

Com o estabelecimento dessas Portarias sobre as diretrizes gerais para a concessão de 

órteses e próteses em seguimento ambulatorial, houve inclusão de itens específicos para os 
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estomizados, que culminou com a publicação da Portaria n
o 

400 de 2009 (ALENCAR et al, 

2016). 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 400, de 16 de novembro de 2009, 

estabeleceu diretrizes nacionais para a Atenção à Saúde de Pessoas Ostomizadas, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). A finalidade é atender a todos os pacientes com estomas 

urinários e intestinais que apresentam indicação para a concessão de equipamentos coletores. 

Para isso, o paciente deve estar cadastrado num dos centros de referência de algum programa 

e ser submetido a uma avaliação clínica por profissionais de saúde do programa. Além disso, 

a portaria descreve os profissionais que irão atuar em cada um dos centros, orientando-os 

quanto às instalações físicas adequadas do local de atendimento a esses pacientes. 

Segundo a Portaria nº 400, cabem à atenção básica ações realizadas para o 

autocuidado e prevenção de complicações nas estomias. A portaria também classifica o 

serviço à pessoa estomizada em: Atenção às pessoas estomizadas I, cuja função é a de realizar 

ações de orientação para o autocuidado, prevenção de complicações nas estomias e 

fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança; e Atenção às 

pessoas estomizadas II, que tem por meta realizar todas as ações de orientação para o 

autocuidado, prevenção e tratamento das complicações nas estomias, fornecimento de 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança, além de capacitação 

profissional (BRASIL, 2009). 

Essa mesma portaria define que as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios adotem as providências necessárias para a organização da Atenção à Saúde das 

Pessoas Ostomizadas, devendo: 

I- Orientar quanto ao cadastro de pessoas com estoma; 

II- Organizar e promover as ações na atenção básica; 

III- Estabelecer fluxos e mecanismos de referência e contrarreferência para a 

assistência às pessoas com estoma na atenção básica, média complexidade e 

alta complexidade, inclusive para cirurgia de reversão de estomia nas unidades 

hospitalares; 

IV- Zelar pela adequada utilização das indicações clínicas de equipamentos 

coletores e adjuvantes de proteção e segurança para pessoas com estoma; 

V- Efetuar o acompanhamento, controle e avaliação que permitam garantir o 

adequado desenvolvimento das atividades previstas para assistência às pessoas 

com estoma; e  



36 

 

VI- Promover a educação permanente de profissionais na atenção básica, média e 

alta complexidade para adequada atenção às pessoas com estoma (ibidem). 

 

2.5 O papel do enfermeiro na qualidade de vida da pessoa com estomia definitiva 

 

Etimologicamente, o termo QV deriva de “qualis”, que em latim, significa o modo de 

ser característico de alguma coisa tanto considerado em si mesmo como relacionado a outro 

grupo, podendo, dessa forma, assumir características positivas e negativas. Qualidade de vida, 

com base no Dicionário Aurélio (2017), significa o conjunto de condições para o bem-estar de 

um indivíduo ou conjunto de indivíduos.  

O termo QV, em relação ao seu emprego na literatura médica, vem sendo associado a 

diversos significados, como condições de vida e funcionamento social. Qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS) (“healthrelated quality of life”), estado subjetivo e saúde 

(“subjective health status”) são conceitos relacionados à plena avaliação subjetiva do paciente 

(PEREIRA, TEIXEIRA, SANTOS, 2012). 

O grupo de estudos da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL Group) definiu a 

QV como “percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de 

valores nas quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações (OMS, 1999). 

Como constructo relacionado à QV, surge a qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS), como citado anteriormente, que seguindo a OMS, está ligada ao impacto do estado 

de saúde sobre a capacidade do indivíduo de viver plenamente, sendo centrada na avaliação 

subjetiva do doente. A OMS ainda ressalta que a QV reflete a percepção dos indivíduos sobre 

a satisfação de suas necessidades ou ainda se lhes estão sendo negadas oportunidades de 

alcançar a felicidade e a autorrealização, independentemente de seu estado físico ou de suas 

condições sociais e econômicas (OMS, 1999). 

Essa terminologia, QVRS refere-se aos valores que podem ser atribuídos para a vida 

ou estado de saúde percebidos resultantes de mudanças que podem ocorrer devido a danos 

causados nos estados físico, psicológicos e sociais quando influenciados por doenças, 

tratamento e até mesmo pelas políticas públicas de saúde (FERREIRA et al, 2017). 

Atualmente, a QV vem surgindo como uma nova meta a ser alcançada pela medicina e 

área de saúde, já que o principal objetivo do sistema de saúde não é mais a cura e o controle 

de doenças, bem como prorrogação da morte, mas sim proporcionar uma melhora da QV das 
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pessoas pertencentes a diferentes contextos socioculturais (ESTEVES, 2009; FERREIRA et 

al, 2017). 

Seja qual for o tipo de estoma, o paciente pode sentir-se diferente, visto que a 

mutilação no corpo e o uso de equipamentos coletores exigem a reconstrução de sua 

identidade. A perda de um órgão acarreta significativa diminuição da autoestima e do 

autoconceito resultante da imagem corporal, mudança do status social, depressão, repulsa e 

sentimento de inutilidade – sensações que correspondem a alguns dos anseios vividos pelos 

pacientes.  

Mudanças no padrão de eliminação, dos hábitos alimentares e de higiene, a 

sexualidade comprometida, etc. desencadeiam, muitas vezes, um isolamento social. As 

pessoas com estomas, por não terem controle eliminatório pela ausência de esfíncter, em sua 

maioria, manifestam temores de conviver com os transtornos do dispositivo coletor no meio 

social, referindo-se principalmente às eliminações dos excrementos. Devido a isso, reprimem-

se, mudam seu estilo de vida e seu vestuário pelo receio de tornar pública a condição de 

possuir um estoma e serem rejeitados pela população. Assim, nesses pacientes, quando são 

observados pelos outros, emergem sentimentos de vergonha (SENA et al, 2014; RIBEIRO et 

al, 2015). 

Além de todos esses problemas, ainda enfrentam a exposição a uma série de 

constrangimentos sociais, pela possibilidade de saída de gases e vazamento de excrementos 

pela inexistência de controle voluntário, assim como pelas possíveis falhas na segurança e na 

qualidade nos equipamentos coletores, o que provoca medo no enfrentamento desses 

problemas de ordem biopsicosocial. A estes, somam-se as complicações de ordem física, que 

podem ser de imediato, no pós-operatório ou no decorrer da sua vida, caracterizando-se por 

lesões relacionadas ao estoma. As complicações têm significativo impacto em doentes que a 

qualidade de vida já está comprometida pela presença do estoma, dentre as quais se podem 

destacar as deiscências mucocutâneas, edemas, sangramentos, estenoses, fístulas, granulomas, 

úlceras, prolapsos, hérnias, diarreias, cólicas abdominais, desequilíbrios hidroeletrolíticos, 

abscessos periestomais e foliculites (PAULA, SANTOS, 1999). 

Diante de tudo isso, acredita-se que a qualidade de vida seja alterada em decorrência 

da necessidade de uma estomia, seja de caráter definitivo ou provisório. É fato que essa 

qualidade de vida se torna ainda pior quando se trata de um paciente portador de estoma por 

câncer colorretal, em vista das dificuldades que precisará enfrentar no decorrer do tempo. 

Essas dificuldades começam a partir do próprio diagnóstico de câncer – que traz consigo uma 

gama de sentimentos como dor, incerteza, insegurança quanto ao futuro, sofrimento, fora os 
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mitos relacionados a ele como a possibilidade de morte iminente – e continuam na 

convivência com um estoma e com todas as repercussões dele advindas (CASCAIS 

MARTINI, ALMEIDA, 2007).  

 Essas mudanças tornam a confecção da estomia intestinal de eliminação um processo 

traumático e agressivo que reduz significativamente a qualidade de vida (QV) da pessoa 

estomizada(SILVA, 2017; LUZ et al, 2017). 

Diante desse panorama e de todas essas modificações e repercussões sofridas por esses 

pacientes, torna-se fundamental a atuação de uma equipe multiprofissional, visando facilitar a 

aceitação, a reabilitação e a capacidade de autocuidado do indivíduo portador de estoma. 

Segundo Ramos (2012) et al,  

 

[...] é imperativo o planejamento de ações programáticas de 

reabilitação de pessoas com estomas intestinais, havendo necessidade 

de um atendimento multiprofissional e interdisciplinar sistematizado 

para atender às demandas dessa clientela, incluindo o fornecimento de 

equipamentos coletores adjuvantes para seu processo de reabilitação, 

tomando como base as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

representados pela universalidade, integralidade e equidade (p. 281). 

 

Considera-se importante ressaltar que o paciente que possui uma estomia, deverá se 

preparar para uma série de cuidados específicos com os equipamentos coletores, com a sua 

alimentação, com a pele periestomal, além da dimensão psicossocial. Portanto, apesar disso, 

com o decorrer do tempo, dependendo da evolução da doença e das possibilidades de 

adaptação encontradas, o paciente portador de estoma desenvolve estratégias de 

enfrentamento que constituem uma nova forma de viver, de superar os desafios e aceitar a 

nova realidade. 

Um estudo de Vieira et al (2013), mediante pesquisa qualitativa, possibilitou a 

compreensão da experiência de conviver com a colostomia, sob a percepção de indivíduos 

que foram submetidos a tal procedimento. A análise dos dados revelou a surpresa ao se 

depararem com a colostomia no pós-operatório até a fase da conformidade e a necessidade de 

enfrentamento na convivência social. Constatou-se que esse processo é permeado por tristeza, 

prejuízos à autoimagem, depressão, ansiedade, inquietação, dor, nojo, recusa da família, 

abdicação dos hobbies, afastamento da vida profissional, apego à religião e aos amigos, 

vergonha, medo de sair à rua e do convívio social. Para esses pacientes, viver com a 

colostomia revelou-se uma grande luta interna que engloba os aspectos físico, espiritual e 

emocional, além da expressão do desejo de cura.  
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O profissional de enfermagem deve assegurar a continuidade dos cuidados específicos, 

avaliando as necessidades da pessoa e da família e desenvolvendo estratégias adequadas para 

promover uma melhor qualidade de vida (REIS, 2002; CESARETTI, 2015). 

É necessário que a pessoa submetida a uma estomia seja informada acerca da 

intervenção cirúrgica e dos procedimentos adequados após a sua realização. A falta de 

informação gera angústia, ansiedade e medo, por isso é essencial o envolvimento da família, 

sob a orientação da equipe de saúde. A reintegração do paciente na sociedade deve ser feita 

com base na família, no próprio utente e na equipe técnica de enfermagem, cuja função é a de 

identificar os hábitos de vida social, profissional e religiosa para cuidar de forma humanizada, 

tendo em vista a individualização dos cuidados e do apoio prestado (AMORIM, FERREIRA, 

GABRIEL, 1997). 

Numa reflexão posterior, Doris (2009) reafirmou que a pessoa estomizada requer 

cuidados especializados que se devem manter, promovendo a sua independência, a sua 

qualidade de vida, quer para si, quer para os seus familiares e os seus cuidadores. Os cuidados 

especializados, administrados por uma equipe multidisciplinar, devem ser iniciados no pré-

operatório e com continuidade no pós-operatório, permitindo uma plena reabilitação, de modo 

que seja possível conviver com a sua estomia, prevenindo complicações, promovendo dietas 

adequadas, garantindo a acesso a todos os produtos de estomias e oferecendo suporte 

emocional em qualquer momento. 

Nesse sentido, faz-se necessário um investimento na qualificação dos profissionais de 

saúde, em especial dos enfermeiros, para corresponder às demandas advindas do cuidado de 

enfermagem prestado à pessoa portadora de estomia por câncer. Nesse contexto, o enfermeiro 

desempenha papel fundamental no auxílio à pessoa portadora de estomia no enfrentamento 

das adversidades, as quais, muitas vezes, relacionam-se às modificações no estilo de vida. O 

enfermeiro deve prestar sua assistência de modo planejado e individualizado, para 

implementação de um plano efetivo e integral em todos os momentos da terapêutica. Daí a 

importância do enfermeiro estomaterapeuta no cuidado à saúde da pessoa portadora de estoma 

e de sua família, principalmente no período pós-operatório, por meio de ações de apoio 

emocional, demarcação do estoma, demonstração dos equipamentos necessários e atividades 

educativas para estimular o autocuidado (RIBEIRO et al, 2015). 
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CAPÍTULO 3  

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa científica é uma atividade de conhecimento sucessivo da realidade em que 

se faz uma combinação entre teoria e dados, pensamento e ação, de onde é possível retirar 

verdades consideradas parciais, que sempre poderão ser contestadas, determinando o início de 

uma nova pesquisa (MINAYO, 1992). 

A atividade de pesquisa requer uma busca pelo conhecimento, por respostas, através 

de um processo sistematizado que responda ou conteste às questões formuladas a partir da 

reflexão de um determinado problema (SILVINO, 2018). 

Para atender a proposta desta pesquisa, optamos por uma pesquisa de campo 

quantitativa, que de acordo com Lakatos 2011 p.268, 

 

O método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de informação quanto no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como 

percentual, média, desvio-padrão, as mais complexas como 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 

 

Para atender ao objetivo proposto, foi realizado um estudo descritivo, exploratório, de 

corte transversal, em conformidade com o postulado de Baptista e Campos, 2010, p.20. Os 

dados da amostra foram coletados para uma determinada população num dado momento, sob 

uma abordagem quantitativa.  

Ao se afirmar que esta pesquisa é exploratória tipo transversal, cumpre destacar a 

afirmação de Gil (1999, p.43) sobre o estudo exploratório: 

[...] visa proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do 

tipo aproximativo. Um trabalho é de natureza exploratória quando 

envolver levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que 

tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possui ainda a 

finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias para a formulação de abordagens posteriores. 

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas 

da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a 

população-alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa centra-se na objetividade e, influenciada 
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pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 

dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as 

relações entre variáveis, etc. (FONSECA, 2002). 

O estudo descritivo consiste em coletar informações detalhadas de variáveis, 

utilizando-se os dados para justificar e avaliar as condições e as práticas existentes ou sugerir 

planos para melhorar a atuação profissional na atenção à saúde. Nas pesquisas de corte 

transversal, as medições são feitas em um único momento. Esses dados podem ser utilizados 

para descrever e justificar associações entre variáveis. No estudo transversal, segundo Hulley 

et al., 2008, p.33, todas as medições são feitas em uma única ocasião ou durante um curto 

período de tempo. A abordagem quantitativa caracteriza-se pela quantificação das 

modalidades de coleta de dados e tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas 

(SAMPIERI, 2013; RICHARDSON, 2011). 

 

3.2  Cenário da Pesquisa 

 

A pesquisa tem como cenário o Pólo de Ostomizados do Município de Itaboraí, no 

estado do Rio de Janeiro, localizado no bairro de Manilha. Esse serviço é considerado de 

referência para pessoas que possuem estomias de eliminação, estando inserido no interior da 

Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco. 

O Pólo de Ostomizados, implantado há 9 anos, configura-se como uma instituição 

pública que atende a mais quatro municípios vizinhos: Tanguá, Silva Jardim, Maricá e Rio 

Bonito. Tem como objetivo dar suporte às pessoas com estomia de eliminação, em suas mais 

variadas formas, sejam elas provisórias ou definitivas, com dispensação de equipamentos 

coletores e apoio biopsicossocial e de reabilitação, como também prestação de assistência 

especializada na figura dos profissionais que compõem a instituição. No momento, conta com 

quatro profissionais de saúde, sendo três estatutários e um contratado, que são 

respectivamente: médico cirurgião pediátrico, psicólogo, enfermeira e assistente social. 

 

3.3  Participantes da Pesquisa 

 

O público-alvo do estudo foi de pessoas com estomias intestinais definitivas 

decorrentes de neoplasia colorretal atendidas desde o cadastramento no Pólo de Ostomizados, 

excluindo-se as pessoas cadastradas do Município de Maricá. 
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3.4  Critérios de inclusão  

 

Pessoas cadastradas no pólo, com maioridade etária, que possuíam estomia intestinal 

definitiva por câncer colorretal, de ambos os sexos, deficiência mental e/ou déficit cognitivo. 

 

3.5  Critérios de exclusão 

 

Pessoas com uma estomia intestinal temporária ou definitiva por afecções distintas da 

neoplasia colorretal e que estavam realizando quimioterapia ou radioterapia, uma vez que 

esses tratamentos comprometem ainda mais a qualidade de vida; os pacientes acamados ou 

restritos ao leito e aqueles com os quais não se conseguiu contato telefônico.  

 

3.6  Amostra  

 

Trata-se de uma amostra não probabilística de conveniência, de que participaram todos 

os pacientes que corresponderam aos critérios de inclusão da pesquisa, sendo entrevistados de 

dezembro de 2017 a abril de 2018.  

Para a seleção dos pacientes, foi realizada uma análise documental de acordo com os 

registros da unidade de saúde, que permitiu selecionar somente aqueles que se enquadraram 

nos critérios de inclusão. Foram encontradas 83 pessoas com estomia intestinal definitiva por 

câncer colorretal. 

Dessas 83 pessoas, 11 encontravam-se acamadas, seis não aceitaram participar da 

pesquisa, duas estavam fazendo tratamento quimioterápico e 29 não foram contatadas por 

telefone. Somente 35 participaram da pesquisa. 

 

3.7 Coleta de dados 

 

Depois de selecionados os participantes que se enquadraram nos critérios da pesquisa 

com base no registro da unidade, foi realizado contato telefônico para explicação detalhada da 

pesquisa, seus riscos e benefícios e, posteriormente, o convite para participação do presente 

estudo. Em seguida, procedeu-se ao agendamento da data e do horário para que o participante 

comparecesse ao Pólo de Ostomizados do Município de Itaboraí. 

Cumpre ressaltar que os participantes da pesquisa foram informados do objetivo da 

investigação e lhes foi oferecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
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garantindo-lhes o direito de não participação na pesquisa e o sigilo acerca das informações 

obtidas (Anexo 1). No dia em que o participante compareceu ao Pólo de Ostomizados do 

Município de Itaboraí, o projeto foi novamente explicado, esclarecendo que não haveria 

nenhuma penalidade no caso de desistência de participação na pesquisa. Com o aceite foi 

aplicado o TCLE e, após a sua assinatura, foi aplicado o primeiro questionário realizado pela 

autora, que alguns responderam sozinhos e outros necessitaram de que a autora fizesse o 

preenchimento. O questionário contém 22 perguntas com questões estruturadas que 

proporcionaram ampliação de informações, especialmente as relacionadas aos aspectos não 

contemplados no prontuário, permitindo a autora investigar aspectos sociais e 

socioeconômicos de cada paciente. 

Esse instrumento foi baseado no questionário sobre o qual Oliveira (2011) afirma ser a 

forma mais usada para coleta de dados, devendo ser impessoal, limitado em sua extensão e 

finalidade, podendo conter questões abertas e fechadas. 

 O outro material utilizado (Anexo 4) foi o instrumento WHOQOL-bref, com a 

finalidade de coletar dados referentes à qualidade de vida; constituído de 26 questões e 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde, em que a autora realizou o preenchimento. 

 

3.8 Técnica e instrumento para coleta dos dados 

 

Após a aprovação pelo comitê de ética, os dados foram coletados em dois 

instrumentos de pesquisa: 

 I- levantamento sociodemográfico e clínico (Anexo 1); 

 II- instrumento WHOQOL-bref (Anexo 2). 

No instrumento I, organizado pela autora desta pesquisa, foram coletados os dados 

referentes as variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação, renda familiar, local 

onde vive, além de perguntas relacionadas à colostomia (tempo de cirurgia, tipo de 

colostomia) (Anexo 2). 

O instrumento II – o WHOQOL-bref (World Health Organization Quality Of Life 

Group) –, da Organização Mundial de Saúde (OMS), constitui-se num questionário testado e 

validado em várias culturas, sob a coordenação do grupo da OMS. No questionário, que é 

autoaplicável, recomenda-se que as pessoas se baseiem em dados relativos às duas semanas 

que precederam o seu preenchimento. Devido à fidedignidade, confiabilidade, extensão e 

praticidade – por ser autoaplicável –, é um dos questionários genéricos de avaliação de 

qualidade de vida mais utilizados. 
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O projeto para a criação do instrumento de Qualidade de Vida pela WHOQOL Group 

(World Health Organization Quality Of Life) contou com a colaboração de 15 centros de 

diferentes culturas, que participaram simultaneamente de sua elaboração. Foram 

desenvolvidos dois instrumentos gerais de qualidade de vida: o WHOQOL-100, que consta de 

100 questões; e o WHOQOL-bref, que consiste numa versão abreviada do primeiro.  

A seleção das questões para a composição do WHOQOL-bref foi baseada tanto no 

critério psicrométrico como no conceitual. Neste, foi definido pelo Grupo de Qualidade de 

Vida da OMS que o caráter abrangente do instrumento original (o WHOQOL-100) seria 

preservado. Assim, cada uma das 24 facetas que compõem o WHOQOL-100 deveria ser 

representada por uma questão. Já no nível psicrométrico, seria selecionada a questão que mais 

altamente se correlacionasse com o escore total do WHOQOL-100, calculado pela média de 

todas as facetas.  

Após essa etapa, os itens selecionados foram examinados por um painel de peritos 

para o estabelecimento da representatividade conceitual de cada domínio de proveniência das 

facetas. Dos 24 itens selecionados, seis foram substituídos por questões que melhor 

definissem a faceta correspondente. Três itens do domínio “meio ambiente” foram 

substituídos por outros de explicações mais coerentes com a faceta em questão, uma vez que 

se relacionavam estreitamente com os do “domínio psicológico”. 

Fleck et al. (2000) defendem três aspectos fundamentais obtidos por meio do 

WHOQOL Group: subjetividade da perspectiva do indivíduo; multidimensionalidade, em que 

a QV é composta por várias dimensões, sendo desejável que o instrumento de avaliação 

aborde escores de diferentes domínios: físico, mental, social e meio ambiente; e presença de 

dimensões positivas e negativas, em que determinados elementos, quer pela presença, quer 

pela ausência, possibilitem a medição de QV.  

O WHOQOL-bref, utilizado para avaliar qualidade de vida de populações adultas, 

contém 26 perguntas, das quais 24 são distribuídas em quatro domínios: 

 Domínio I - físico, focalizando as seguintes facetas: dor e desconforto, energia e fadiga, 

sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos, 

capacidade de trabalho; 

 Domínio II - psicológico, cujas facetas são: sentimentos positivos, pensar, aprender, 

memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, 

espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais; 

 Domínio III - relações sociais, que inclui: relações pessoais, suporte (apoio) social, 

atividade sexual; 
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 Domínio IV - meio ambiente, abordando: segurança física e proteção, ambiente no lar, 

recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, disponibilidade e qualidade, oportunidades 

de adquirir novas informações e habilidades, participação em oportunidades de 

recreação/lazer, ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima, transporte. 

O WHOQOL-bref é um instrumento autoexplicativo, porém quando o respondente não 

entender o significado de alguma pergunta, o entrevistador deverá fazer a releitura de forma 

lenta, sem fazer uso de sinônimos ou outras palavras para evitar modificação no sentido 

original. 

 Quando o respondente não tiver condições de ler o questionário, o entrevistador fará a 

leitura, seguindo o mesmo princípio citado anteriormente, o que, segundo LeBiondo-Wood e 

Harber (2001), é conhecido como aplicação administrada. 

 Cada domínio do WHOQOL-bref é representado por várias facetas e suas questões 

foram formuladas para uma escala de respostas do tipo Likert, muito utilizada em inquéritos 

populacionais, com  quatro tipos de escala de respostas: intensidade (nada – extremamente), 

capacidade (nada – completamente), frequência (nunca – sempre) e avaliação (muito 

insatisfeito – muito satisfeito; muito ruim – muito bom), todas graduadas em cinco níveis um 

ao cinco, sendo que para as questões de número 3,4 e 26 os scores são invertidos em função 

de 1=5, 2=4, 4=2, 5=1. As duas questões de QV global (número 1 e 2) são calculadas em 

conjunto para gerar um único score independente dos scores dos domínios, denominada 

overall ou “qualidade de vida geral” (MICHELONE, SANTOS, 2004; ZANEI, 2006).  

Os domínios são pontuados de forma independente, considerando a premissa de que 

QV é um construto multidimensional, dessa forma, o score pode variar de um a cinco, sendo 

que quanto maior o valor, melhor é o domínio de qualidade de vida avaliado (ZANEI, 2006). 

 

3.9 Aspectos éticos 

 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do  Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), em 16/11/2017, sob nº CAAE- 71086117.6.0000.5243, 

em atendimento à resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde/MS. Os sujeitos da 

pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após 

receberem os devidos esclarecimentos quanto aos aspectos éticos relacionados aos objetivos e 

ao rumo da pesquisa, bem como às formas de produção de dados e inserção no estudo. 

Tendo em vista ser uma pesquisa com seres humanos, poderia estar sujeita a riscos, 

conforme prevê a Resolução nº 466/2012. Dentre os riscos mínimos promovidos pelo estudo, 



46 

 

podem-se destacar a exposição da imagem e de informações pessoais acerca do conhecimento 

e da relação com a temática, haja vista que o ato de responder a um questionário ou de ser 

participante da pesquisa podem implicar aos participantes algum constrangimento ou trazer à 

memória experiências ou situações vividas que causam sofrimento psíquico. 

 

3.10 Análises dos dados 

 

Para este trabalho, utilizou-se do software Minitab versão 18 para todas as análises 

realizadas.  Esse software foi utilizado tanto para as análises estatísticas, como para a 

confecção dos gráficos existentes nesse relatório. As tabelas foram confeccionadas no Excel 

versão 2010 e o relatório do Word versão 2010. 

O score médio, calculado para o instrumento de QV, WHOQOL-bref, consiste na 

atribuição de valores às “respostas nominais” de tal forma que se possibilite entender a 

variação entre elas e estabelecer uma resposta que represente a percepção da maioria dos 

entrevistados (ESTEVES, 2009). 

Como resultado dessa divisão chegou-se ao score médio. Com essa sistemática 

calculou-se o score médio das 26 facetas, e, em seguida, o score médio de cada um dos quatro 

domínios, além da QV geral. 

Primeiramente, realizou-se uma análise descritiva dos dados sociodemográficos e 

clínicos no qual apresentou-se a frequência, a porcentagem e os respectivos gráficos de 

setores que melhor representaram esse tipo de informação.  

Realizou-se uma análise de regressão linear múltipla com 0,05 de significância e 95% 

de confiança, para entender qual dos domínios melhor explica o score total dos pacientes 

desse estudo. 

Sendo que a equação do modelo de regressão é a 

seguinte:

 

Após essa análise, classificou-se os pacientes de acordo com o score Total de cada um 

que será representado em gráficos a seguir, no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4  

 

4. RESULTADOS 

4.1 Caracterização Sociodemográfica e Clínica 

 

Os resultados foram divididos em análise de categorização demográfica e clínica e 

escores dos domínios de qualidade de vida segundo o instrumento WHOQOL-bref. 

Na tabela abaixo, encontram-se os valores identificados na aplicação do questionário 

sociodemográfico e clínico. E, a seguir, os gráficos correspondentes a esses valores. 

Tabela 2: Tabela de frequência dos dados demográficos 

Variáveis       Frequência 
Percentual 

(%) 

Sexo F 13 37,14 

M 22 62,86 

Religião 
Católica 15 42,86 

Cristã 18 51,43 

Outros 2 5,71 

Filhos Vivos 

0 3 9,68 

1 9 29,03 

2 11 35,48 

3 8 25,81 

Sem informações 4   

Nível Educacional 

Ensino Médio Completo 3 8,57 

Ensino Médio Incompleto 1 2,86 

Fundamental Completo 7 20 

Fundamental Incompleto 14 40 

Pós-Graduado 2 5,71 

Superior Completo 3 8,57 

Superior Incompleto 1 2,86 

Nenhum 4 11,43 

Comorbidades 

DM 1 2,86 

HAS 11 31,43 

Nenhuma 22 62,86 

Outros 1 2,86 

Tempo de Estoma 1 ano 2 5,71 
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1 a 3 anos 15 42,86 

> 6 anos 13 37,14 

Tem cuidador Sim 12 34,29 

Encaminha ao programa pelo 

Hospital de Origem Não 17 48,57 

Sim 18 51,43 

Costuma sair de casa 
Não 4 11,43 

Sim 31 88,57 

Idade 

40 - 49 anos 5 14,29 

50 - 59 anos 8 22,86 

60 - 69 anos 16 45,71 

70 - 79 anos 4 11,43 

>= 80 anos 2 5,71 

Praticante de religião 
Não 7 20 

Sim 28 80 

Estado Civil 

Casado 17 48,57 

Divorciado 4 11,43 

Solteiro 4 11,43 

União Estável 4 11,43 

Viúvo 6 17,14 

Renda Familiar 

< 1 Salário 6 17,14 

1 Salário 11 31,43 

2 a 3 Salários 15 42,86 

> 3 Salários 3 8,57 

Mora com 
Família 26 74,29 

Só 9 25,71 

Tipo de Estoma 
Colostomia 33 94,29 

Ileostomia 2 5,71 

Tempo neste ambulatório 

0 a 6 meses 1 2,86 

6 meses a 1 ano 9 25,71 

1 a 2 anos 4 11,43 

> 3 anos 21 60 

Realiza autocuidado 
Não 1 2,86 

Sim 34 97,14 

Situação atual 

Aposentadoria por Doença 12 35,29 

Aposentadoria por Tempo/Idade 10 29,41 

Licença Médica 6 17,65 

Outro 5 14,71 

Trabalhando 1 2,94 

Sem informações 1   
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Gráfico 1: Gráfico de setores da variável sexo 

F

M

Categoria

22; 62,9%

13; 37,1%

Gráfico de Setores de Sexo

 

 

Observa-se que 62,9% dos pacientes são do sexo masculino e 37,1% do sexo 

feminino. 

 

Gráfico 2: Gráfico de setores da variável idade 

>= 80 anos

40 - 49 anos

50 - 59 anos

60 - 69 anos

70 - 79 anos

Categoria

4; 11,4%

16; 45,7%

8; 22,9%

5; 14,3%

2; 5,7%

Gráfico de Setores de Idade

 

 

Do grupo analisado, 45,71% dos pacientes possuem entre 60 e 69 anos; seguem-se os 

pacientes de 50 a 59 anos, o que corresponde a 22,9%; os pacientes de 40 a 49 anos perfazem 

14,3%; os pacientes de 70 a 79 anos, equivalendo a 11,4%; por fim, com apenas 5,7%, os 

pacientes com idade acima de 80 anos. 
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Gráfico 3: Gráfico de setores da variável Religião 

Católica

Cristã

Outros

Categoria

2; 5,7%

18; 51,4%

15; 42,9%

Gráfico de Setores de Religião

 

 

Em relação à religião, consideram-se cristãos 51,4%, sendo que destes, 42,9% são 

católicos e 5,7% de outra denominação cristã. 

 

Gráfico 4: Gráfico de setores da variável praticante de religião 

Não

Sim

Categoria

28; 80,0%

7; 20,0%

Gráfico de Setores de Praticante

 

 

Em relação à questão anterior sobre religião, 80% dos pacientes afirmaram ser 

praticantes, enquanto que 20% não praticam a religião citada. 
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Gráfico 5: Gráfico de setores da variável filhos vivos 

0

1

2

3

Categoria

8; 25,8%

11; 35,5%

9; 29,0%

3; 9,7%

Gráfico de Setores de Filhos Vivos

 

 

Através do gráfico acima, pode-se observar que a maioria dos pacientes possui dois 

filhos vivos, o que representa 35,5%; seguem-se os que possuem um filho, perfazendo 29%; 

os com três filhos equivalem a 25,8%; e, finalmente, os que não têm filhos vivos, 

correspondendo a 9,7%. 

 

Gráfico 6: Gráfico de setores de Estado Civil 

Casado

Divorciado

Solteiro

União Estável

Viúvo

Categoria

6; 17,1%

4; 11,4%

4; 11,4%

4; 11,4%

17; 48,6%

Gráfico de Setores de Estado Civil

 

 

Em relação ao estado civil, do total analisado, 48,6% são casados; 17,1% são viúvos; e 

11,4% são divorciados, solteiros ou com união estável. 
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Gráfico 7: Gráfico de setores de nível educacional 

Ensino Médio Completo

Ensino Médio Incompleto

Fundamental Completo

Fundamental Incompleto

Nenhum

Pós-Graduado

Superior Completo

Superior Incompleto

Categoria

1; 2,9%

3; 8,6%

2; 5,7%

4; 11,4%

14; 40,0%

7; 20,0%

1; 2,9%

3; 8,6%

Gráfico de Setores de Nível Educacional

 

 

Dentre os pacientes, 40% possuem Fundamental Incompleto; 20% têm Fundamental 

Completo; 11,4% não possuem nenhum nível educacional; e os 28,6% restantes se enquadram 

nos demais níveis educacionais. 

 

Gráfico 8: Gráfico de setores de renda familiar 

< 1 Salário

> 3 Salários

1 Salário

2 a 3 Salários

Categoria

15; 42,9%

11; 31,4%

3; 8,6%

6; 17,1%

Gráfico de Setores de Renda Familiar

 

 

Observando o gráfico 8, constata-se que 42,9% possuem uma renda de dois a três 

salários; 31,4% dos pacientes apenas um salário; 17,1% recebem menos de um salário; e 8,6% 

apresentam uma renda familiar superior a três salários. 
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Gráfico 9: Gráfico de setores de comorbidades 

DM

HAS

Nenhuma

Outros

Categoria

1; 2,9%

22; 62,9%

11; 31,4%

1; 2,9%

Gráfico de Setores de Comorbidades

 

 

Em relação às comorbidades, 62,9% não apresentam; 31,4% apresentam HAS; e 2,9% 

apresentam DM ou outras. 

 

Gráfico 10: Gráfico de setores da variável “mora com” 

Família

Só

Categoria

9; 25,7%

26; 74,3%

Gráfico de Setores de Mora com

 

 

Pela análise do gráfico, comprova-se que 74,3% dos pacientes moram com a família, 

enquanto que 25,7% moram sozinhos.  
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Gráfico 11: Gráfico de setores da variável tempo de estoma 

> 6 anos

1 a 3 anos

1 ano

3 a 6 anos

Categoria

5; 14,3%

2; 5,7%

15; 42,9%

13; 37,1%

Gráfico de Setores de Tempo de Estoma

 

 

Em relação a variável tempo de estoma, observa-se que 42,9% possuem de um a três 

anos; 37,1% estão nessa situação há mais de seis anos; 14,3% utilizam de três a seis anos; e 

5,7% possuem estoma há um ano. 

 

Gráfico 12: Gráfico de setores de tipo de estoma 

Colostomia

Ileostomia

Categoria

2; 5,7%

33; 94,3%

Gráfico de Setores de Tipo de Estoma

 

A maioria dos estomas é a colostomia, com 94,3% dos pacientes; a ileostomia é 

utilizada por apenas 5,7%. 

 

 

 

 

 



55 

 

Gráfico 13: Gráfico de setores da variável “tem cuidador” 

Não

Sim

Categoria

12; 34,3%

23; 65,7%

Gráfico de Setores de Tem Cuidador

 

 

Analisando as informações acima, pode-se comprovar que 65,7% dos pacientes não 

têm cuidador, enquanto 34,3% possuem algum cuidador. 

 

Gráfico 14: Gráfico de setores da variável “tempo nesse ambulatório” 

> 3 anos

0 a 6 meses

1 a 2 anos

6 meses a 1 ano

Categoria

9; 25,7%

4; 11,4%

1; 2,9%

21; 60,0%

Gráfico de Setores de Tempo Neste Ambulatório

 

 

De todos os pacientes do estudo, 60% estão no ambulatório há mais de três anos; 

25,7% estão de seis meses a um ano; 11,9% estão de um a dois anos; e 2,9% de zero a seis 

meses. 
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Gráfico 15: Gráfico de setores da variável “encaminhado ao programa pelo hospital de 

origem” 

Não

Sim

Categoria

18; 51,4%
17; 48,6%

Gráfico de Setores de Encaminhado ao Programa pelo Ho

 

 

Do total dos pacientes, 51,4% foram encaminhados pelo hospital de origem e 48,6% 

não. 

 

Gráfico 16: Gráfico de setores da variável “realiza autocuidado” 

Não

Sim

Categoria

34; 97,1%

1; 2,9%

Gráfico de Setores de Realiza o Autocuidado

 

É possível confirmar que enquanto 97,1% dos pacientes realizam o autocuidado com o 

estoma, apenas 2,9% não o fazem. 
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Gráfico 17: Gráfico da variável “costuma sair de casa” 

Não

Sim

Categoria

31; 88,6%

4; 11,4%

Gráfico de Setores de Costuma Sair de Casa

 

 

 Pela amostra no gráfico, percebe-se que 88,6% dos pacientes costumam sair de casa e 

apenas 11,4% não têm esse hábito. 

 

Gráfico 18: Gráfico de setores da variável situação atual 

*

Aposentadoria por Doença

Aposentadoria por Tempo/Idade

Licença Médica

Outro

Trabalhando

Categoria

1; 2,9%

5; 14,3%

6; 17,1%

10; 28,6%

12; 34,3%

1; 2,9%

Gráfico de Setores de Situação Atual

 

 

Em relação à situação atual dos pacientes, 34,9% dos pacientes obtiveram 

aposentadoria por doença; 28,6% correspondem aos aposentados por tempo/idade; 17,1% 

encontram-se de licença médica; 14,9% apresentam outras situações; e 2,9% estão 

trabalhando ou não responderam a pergunta. 
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4.2 Categorização dos scores 

 

Posteriormente, realizou-se uma análise de regressão linear múltipla com 0,05 de 

significância e 95% de confiança para apontar o domínio que melhor explica o escore total 

dos pacientes deste estudo. 

 

Tabela 3: Tabela modelo de regressão linear múltipla dos domínios 

Variável R² P Valor 

Modelo de Regressão 99,61% < 0,0001 

  Domínio1 1,51% < 0,0001 

  Domínio2 64,28% < 0,0001 

  Domínio3 14,81% < 0,0001 

  Domínio4 17,98% < 0,0001 

  Global 1,01% < 0,0001 

 

Pela tabela 3, conclui-se que o modelo de regressão é significativo, visto que seu P 

valor é menor que 0,05 e uma explicação de 99,61%. Observa-se também que todos os 

domínios são significativos, inclusive o global, porém o domínio que mais colabora com o 

modelo de regressão é o 2, perfazendo 64,28% de explicação; segue-se o Domínio 4, que 

corresponde a 17,98%; o Domínio 3, equivalendo a 14,81%; o Domínio 1, que totaliza 1,51%; 

e o Global, configurando 1,01%. 

Após essa análise, os pacientes foram classificados de acordo com o escore Total de 

cada um, sendo que os resultados podem ser melhor observados no gráfico de setores a seguir. 
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Gráfico 19: Gráfico de setores da variável classificação 

Precisa Melhorar

Regular

Categoria

27; 77,1%

8; 22,9%

Gráfico de Setores de Classificação

 

Pela classificação do escore total dos pacientes, pode-se observar que 77,1% foram 

classificados como “regular”; 22,9% dos pacientes receberam a classificação “precisa 

melhorar”; nenhum paciente apresentou as demais classificações apontadas pelo material de 

apoio e análise do questionário de Qualidade de Vida. 

Realizou-se também um teste de normalidade dos dados com 0,05 de significância e 

95% de confiança na variável do Escore Total para identificar se apresentava uma distribuição 

dos dados Normal, a fim de realizar com maior precisão um teste estatístico para verificar a 

existência de diferença entre as variáveis demográficas.  

Gráfico 20: Gráfico do teste de distribuição Normal da variável Total (escore) 
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Diferentemente dos demais testes estatísticos, o de normalidade, para ser significativo, 

ou seja, para a variável apresentar uma distribuição Normal, o P valor deve ser maior que 

0,05. Pelo gráfico acima, pode-se concluir que o escore Total do questionário de Qualidade de 

Vida segue uma distribuição Normal com um P valor > 0,10. Por esse resultado, define-se a 

utilização de um teste paramétrico para verificar se existe diferença estatística do Escore Total 

em cada uma das variáveis demográficas. 

Primeiramente, realizou-se uma análise descritiva do Escore Total em cada uma das 

variáveis demográficas, apresentando a Média, o Desvio Padrão e o Intervalo de Confiança 

com 95%, que pode ser visto na tabela a seguir: 

Tabela 4: Tabela de análise descritiva cruzada do Escore Total versus variáveis demográficas 

Variável N Média 
Desvio 

Padrão 

IC de 95% 

Escore Total 

Sexo 
F 13 73,17 9,93 (67,98; 78,35) 

M 22 77,29 8,74 (73,31; 81,28) 

Idade 

40 - 49 anos 5 72,08 7,76 (63,78; 80,39) 

50 - 59 anos 8 73,61 7,88 (67,05; 80,17) 

60 - 69 anos 16 78,47 9,6 (73,83; 83,11) 

70 - 79 anos 4 78,7 11,82 (69,42; 87,99) 

>= 80 anos 2 65,972 1,309 (52,845; 79,099) 

Religião 

Católica 15 74,61 8,75 (69,65; 79,58) 

Cristã 18 76,16 10,16 (71,62; 80,69) 

Outros 2 80,79 5,24 (67,18; 94,39) 

Praticante 
Não 7 78,94 5,58 (71,80; 86,07) 

Sim 28 74,97 9,91 (71,40; 78,53) 

Filhos Vivos* 

0 3 80,79 4,9 (69,64; 91,94) 

1 9 79,55 9,43 (73,12; 85,99) 

2 11 71,53 10,44 (65,71; 77,35) 

3 8 75,46 8,79 (68,64; 82,29) 

Estado Civil 

Solteiro 4 72,22 15,45 (62,59; 81,86) 

União Estável 4 78,94 10 (69,30; 88,57) 

Casado 17 77,57 7,76 (72,90; 82,25) 

Divorciado 4 74,77 8,44 (65,14; 84,40) 

Viúvo 6 71,53 9,76 (63,66; 79,39) 

Nível Educacional 

Nenhum 4 75,23 5,07 (65,07; 85,40) 

Fundamental Incompleto 14 73,51 10,72 (68,08; 78,94) 

Fundamental Completo 7 76,16 12,13 (68,47; 83,84) 

Ensino Médio Incompleto 1 77,08 * (56,76; 97,41) 

Ensino Médio Completo 3 78,01 4,04 (66,27; 89,75) 

Superior Completo 3 82,95 8,4 (71,21; 94,68) 
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Superior Incompleto 1 80,79 * (60,46; 101,11) 

Pós-Graduado 2 73,84 4,58 (59,47; 88,22) 

Renda Familiar 

< 1 Salário 6 74,77 9,29 (68,16; 81,38) 

1 Salário 11 68,58 8,88 (63,70; 73,46) 

2 a 3 Salários 15 80,35 7,09 (76,18; 84,53) 

> 3 Salários 3 81,1 3,74 (71,75; 90,44) 

Comorbidades 

DM 1 80,79 * (61,42; 100,15) 

HAS 11 73,55 9,19 (67,71; 79,39) 

Nenhuma 22 76,87 9,63 (72,74; 81,00) 

Outros 1 70,6 * (51,24; 89,97) 

Mora com 
Família 26 75,23 8,13 (71,49; 78,97) 

Só 9 77,29 12,48 (70,93; 83,65) 

Tempo de estoma 

1 ano 2 59,028 0,655 (47,332; 70,724) 

1 a 3 anos 15 76,4 9,73 (72,13; 80,68) 

3 a 6 anos 5 83,56 6,45 (76,17; 90,96) 

> 6 anos 13 74,59 6,76 (70,00; 79,18) 

Tipo de Estoma 
Colostomia 33 75,76 9,45 (72,43; 79,10) 

Ileostomia 2 75,69 8,51 (62,14; 89,24) 

Cuidador 
Não 23 74,87 9,46 (70,91; 78,83) 

Sim 12 77,47 9,08 (71,99; 82,95) 

Tempo nesse 

ambulatório 

0 a 6 meses 1 79,86 * (60,19; 99,53) 

6 meses a 1 ano 9 74,2 9,84 (67,64; 80,76) 

1 a 2 anos 4 75,93 15,45 (66,09; 85,76) 

> 3 anos 21 76,2 8,35 (71,91; 80,49) 

Encaminhado ao 

programa pelo Hospital 

de Origem 

Não 17 73,11 10,79 (68,65; 77,57) 

Sim 18 78,27 7 (73,93; 82,60) 

Realiza o Autocuidado 
Não 1 66,9 * (48,00; 85,79) 

Sim 34 76,02 9,29 (72,78; 79,26) 

Costuma sair de casa 
Não 4 74,31 10,66 (64,74; 83,87) 

Sim 31 75,95 9,27 (72,51; 79,38) 

Situação atual* 

Trabalhando 1 58,56 * (41,22; 75,91) 

Licença Médica 6 75,69 8,76 (68,61; 82,78) 

Aposentadoria por Doença 12 75,39 8,83 (70,38; 80,39) 

Aposentadoria por Tempo/Idade 10 81,53 8,24 (76,04; 87,01) 

Outro 5 69,86 7,65 (62,10; 77,62) 

 

Analisando a tabela acima, constata-se que as mulheres apresentam um  Escore  Total 

menor que o dos homens, com uma média de 73,17 contra 77,29, respectivamente. Em 

relação à idade, a faixa que apresenta menor escore de qualidade de vida é a de maiores de 80 

anos, com uma média de 65,97; em seguida, a faixa de 40 a 49 anos com 72,08; depois, 
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segue-se a faixa de 50 a 59 anos, perfazendo 73,61; a faixa de 60 a 69 anos com 78,47; e, por 

último, a faixa de 70 a 79 anos, que correspondeu à maior média: 79,7.  

Em relação à religião, a menor média é de católicos, com 74,61; em seguida, as 

demais designações cristãs, com 76,16; e uma média de 80,79 para os que apresentam outras 

religiões. 

No que tange a filhos vivos, quatro casos não apresentam resposta; os pacientes com 

dois filhos representam a média mais baixa – 71,53; na sequência, os que têm três filhos 

correspondem a uma média de 75,46; os que possuem um filho apenas enquadram-se na 

média de 79,55; e os que não têm filhos possuem a maior média de qualidade de vida, que é a 

de 80,79. 

No que se refere ao estado civil, os que apresentam menor média de qualidade de vida 

são os viúvos, correspondendo a 71,53; seguem-se os solteiros, equivalendo a 72,22; os 

divorciados, com 74,55; os casados apresentam 77,57; e os com união estável representam a 

maior média, 78,94. 

No que concerne ao nível educacional, os pacientes que possuem o nível Fundamental 

incompleto apresentam o menor escore de qualidade de vida, com 73,51; seguidos dos pós-

graduados, que representam 73,84; os pacientes que não possuem nenhum estudo apresentam 

um escore total de 75,23; aqueles com Fundamental completo correspondem a 76,16; com 

Ensino Médio incompleto, o total é de 77,08; os pacientes com Ensino Médio completo 

representam 78,01; os com curso Superior incompleto equivalem a 80,79; os que possuem 

curso Superior completo perfazem 82,95. 

Analisando a renda familiar, os pacientes que apresentam renda de um salário 

possuem um escore de 68,58; os que têm renda inferior a um salário representam 74,77; 

depois, os de renda entre dois e três salários, cuja média é de 80,35; e os que possuem renda 

superior a três salários correspondem a 81,1. 

Em relação às comorbidades, os pacientes que possuem outras comorbidades 

apresentam um escore médio menor com 70,6; em seguida, destaque para os que possuem 

HAS, que representam 73,55; os que não apresentam nenhuma comorbidade têm uma média 

de 76,87; e os que possuem DM correspondem a 80,79. 

Os pacientes que moram com a família possuem um escore médio de 75,23; os que 

moram sozinhos, 77,29.  

Acerca do tempo de estoma, os pacientes que o possuem há um ano apresentam uma 

média de 59,02; seguindo-se os que o utilizam há mais de seis anos, que corresponde a 74,59; 
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os que fazem uso entre um e três anos totalizam 76,4; e, por último, os que possuem estoma 

de três a seis anos, que apresentam um escore médio de 83,56. 

Quanto ao tipo de estoma, a média do escore de qualidade de vida é muito semelhante.  

Os pacientes que possuem Ileostomia apresentam um escore de 75,69, enquanto que os de 

colostomia, 75,76. 

Os pacientes que não possuem cuidador possuem uma média de 74,87; os que têm 

cuidador apresentam 77,47. 

Em relação ao tempo no ambulatório, os pacientes que estão de seis meses a um ano 

apresentam um escore médio de 74,2; os que estão de um a dois anos revelam um escore de 

75,93; aqueles que estão há mais de três anos têm o escore médio de 76,2; e os que estão de 

zero a seis meses apresentam escore de 79,86. 

Os pacientes que não foram encaminhados ao programa pelo hospital de origem 

possuem um escore médio de 73,11, já para aqueles que tiveram esse encaminhamento, o 

escore é maior, alcançando 78,27. 

Os pacientes que não costumam sair de casa apresentam um escore médio de 74,31; os 

que têm esse hábito possuem escore médio de 75,95. 

Em relação à situação atual, um dos pacientes não manifestou nenhuma informação; 

dentre os que deram informações, há quem esteja trabalhando, apresentando um escore de 

58,56; os que se encontram em outra situação possuem um escore médio de 69,86; os 

aposentados por doença têm escore de 75,39; os que estão de licença média apresentam escore 

médio de 75,69; por último, os aposentados por tempo de serviço ou idade, que possuem 

escore de 81,53. 

Realizou-se, então, o teste paramétrico de comparação múltipla das médias de HSU 

(MCB), que consiste em comparar cada nível da variável com a melhor ou pior média dos 

outros níveis da variável analisada, conseguindo distinguir o melhor ou o pior que o outro, 

considerando-se a média da variável estudada. Nesse caso específico, a variável estudada é o 

escore total do teste de qualidade de vida, que será comparado com os níveis de cada variável 

demográfica. Escolheu-se para as comparações o nível com média mais baixa, ou seja, o nível 

que possui a menor média de qualidade de vida.  Esse teste, realizado com um nível de 

significância de 0,05, 95% de confiança e uma taxa de erro de cinco para cada nível pareado, 

tem como hipótese nula que todas as médias são iguais e hipótese alternativa que ao menos 

uma das médias é diferente. 
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Tabela 5: Tabela do teste de igualdade das médias do Escore Total versus variáveis 

demográficas 

Variáveis Diferença de Níveis 
Diferença 

de Médias 

IC de 95% 

Escore Final 
P Valor 

Sexo F - M -4,13 (-9,57; 1,31) 0,104 

Idade 

40 - 49 anos - >= 80 anos  6,11 (-23,77; 11,55) 0,551 

50 - 59 anos - >= 80 anos 7,64 (-9,05; 24,32) 0,421 

60 - 69 anos - >= 80 anos 12,5 (-3,33; 28,33) 0,132 

70 - 79 anos - >= 80 anos 12,73 (-5,55; 31,01) 0,192 

Religião 
Católica - Cristã -1,54 (-8,20; 8,17) 0,511 

Outros - Católica 6,17 (-8,17; 20,51) 0,335 

Praticante Não - Sim 3,97 (-2,67; 10,60) 0,159 

Filhos Vivos 

0 - 2 9,26 (-4,16; 22,68) 0,173 

01/fev 8,02 (-1,24; 17,29) 0,089 

02/mar -3,94 (-13,51; 5,64) 0,398 

Estado Civil 

Casado - Viúvo 6,05 (-4,36; 17,53) 0,291 

Divorciado - Viúvo 3,24 (-10,90; 18,04) 0,687 

Solteiro - Viúvo 0,69 (-13,45; 14,84) 0,852 

União Estável - Viúvo 7,41 (-6,74; 22,21) 0,349 

Nível Educacional 

Ensino Médio Completo - 

Fundamental Incompleto 4,5 (-11,74; 30,39) 0,776 

Ensino Médio Incompleto - 

Fundamental Incompleto 3,6 (-22,8; 34,5) 0,907 

Fundamental Incompleto  - 

Fundamental Completo 2,65 (-9,17; 26,36) 0,833 

Pós-Graduado - 

Fundamental Incompleto 0,33 (-14,46; 22,84) 0,964 

Nenhum - Fundamental Incompleto 1,72 (-12,75; 26,68) 0,918 

Superior Completo - Fundamental 

Incompleto 9,44 (-6,80; 35,33) 0,36 

Superior Incompleto - Fundamental 

Incompleto 7,3 (-19,1; 39,8) 0,778 

Renda Familiar 

< 1 Salário - 1 Salário 6,19 (-2,63; 15,00) 0,17 

2 a 3 Salários - 1 Salário 11,77 (0,00; 18,67) 0,001 

> 3 Salários - 1 Salário 12,51 (0,00; 23,82) 0,03 

Comorbidades 

DM - Outros 10,2 (-14,7; 39,8) 0,516 

HAS - Outros 2,95 (-11,07; 24,85) 0,741 

Nenhuma - Outros 6,27 (-4,42; 27,71) 0,574 

Mora com Família - Só -2,06 (-8,19; 4,08) 0,287 

Tempo de estoma 

1 a 3 anos - 1 ano 17,38 (0,00; 30,75) 0,011 

3 a 6 anos - 1 ano 24,54 (0,00; 39,41) 0,002 

> 6 anos - 1 ano 15,56 (0,00; 29,06) 0,024 

Tipo de Estoma Colostomia - Ileostomia 0,07 (-11,54; 11,68) 0,496 



65 

 

Cuidador Não - Sim -2,6 (-8,22; 3,02) 0,22 

Tempo nesse 

ambulatório 

0 a 6 meses - 6 meses a 1 5,7 (-16,8; 28,1) 0,608 

1 a 2 anos - 6 meses a 1 1,72 (-11,05; 19,84) 0,729 

> 3 anos - 6 meses a 1 2 (-6,47; 18,10) 0,625 

Encaminhado ao 

programa pelo Hospital 

de Origem 

Não - Sim -5,16 (-10,33; 0,01) 0,05 

Realiza o Autocuidado Não - Sim -9,12 (-25,07; 6,82) 0,17 

Costuma sair de casa Não - Sim -1,64 (-10,10; 6,81) 0,372 

Situação atual 

Aposentadoria por doença- 

Trabalhando 16,82 (-4,50; 38,14) 0,138 

Aposentadoria por tempo/idade - 

Trabalhando 22,96 (0,00; 44,45) 0,035 

Licença Médica - Trabalhando 17,13 (-4,99; 39,25) 0,148 

Outro - Trabalhando 11,3 (-11,14; 33,73) 0,4 

 

Em relação ao teste de igualdade das médias, como é possível perceber pela tabela 

acima, nem todas as diferenças são significativas, pois apenas 6 P valores são abaixo de 0,05, 

sendo que os intervalos de confiança das variáveis que não possuem um P valor significativo 

contém o 0 entre os limites inferior e superior. Entretanto, pode-se verificar entre os níveis de 

cada variável a maior diferença em relação ao nível da menor média de qualidade de vida, 

independentemente da significância. 

Quanto à variável sexo, observa-se que não existe diferença significativa entre os 

sexos feminino e masculino, em face do P valor de 0,104.  

No que se refere à idade, também não existe diferença significativa entre nenhum dos 

níveis, porém os que apresentam maior diferença correspondem aos pacientes de 70 a 79 anos 

em relação àqueles de mais de 80 anos, com uma diferença de 12,75. 

Analisando a religião, foi possível constatar que não existe diferença significativa 

entre as médias de nenhum dos níveis, entretanto observa-se maior diferença entre os 

católicos e os que possuem outras religiões. Ainda sobre os pacientes praticantes ou não da 

religião optante, observa-se também que não existe diferença significativa entre os que 

praticam ou não a religião apontada. 

No que diz respeito à variável filhos vivos, nota-se que a média do escore de qualidade 

de vida não é significativa em nenhum dos níveis, embora se perceba maior diferença entre os 

que não têm filhos e os que possuem dois filhos apenas. 

Analisando o estado civil, não existe diferença significativa entre as médias, apesar da 

existência de uma maior diferença entre os que possuem união estável e os viúvos. 
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Em relação ao nível educacional, também não existe diferença significativa entre as 

médias, porém a maior diferença se apresente entre quem possui curso Superior completo e 

Fundamental incompleto. 

Já no que tange à renda familiar, existe diferença significativa primeiramente entre os 

pacientes que recebem de dois a três salários e os que recebem apenas um salário de renda 

com P valor de 0,001; há também diferença entre quem recebe mais de três salários e quem 

recebe somente um salário de renda com um P valor de 0,03. 

Em relação às comorbidades, não existe diferença significativa, mas cabe destacar que 

há pacientes que não possuem nenhuma e outros com comorbidades diversas. 

No que se refere aos pacientes que moram com familiares e os que moram sozinhos, 

não foi constatada nenhuma diferença significativa entre as médias. 

Em relação ao tempo de estoma, existe diferença significativa entre todos os níveis e o 

de menor média, que abrange os pacientes estomizados há um ano; existe diferença entre 

quem possui estoma de um a três anos com um P valor de 0,011 e quem possui de três a seis 

anos, apresentando um P valor de 0,02, sendo essa a maior diferença de médias; os que usam 

o estoma há mais de seis anos apresentam um P valor de 0,024.  Não se observou diferença 

significativa entre os tipos de estoma, nem entre os pacientes que têm ou não um cuidador.  

Em relação ao tempo em que o paciente se encontra no ambulatório, também não 

existe diferença significativa, embora a maior seja entre os pacientes que se encontram de 

zero a seis meses e os de seis meses a um ano. 

Em relação ao encaminhamento do paciente, não existe diferença significativa, visto 

que mesmo que o P valor seja exatamente igual a 0,05, entre o intervalo de confiança contém 

0, o que corrobora com a não rejeição da hipótese nula de que todas as médias são iguais. 

Em relação à realização do autocuidado e de sair ou não de casa, também não existe 

diferença significativa do escore médio da qualidade de vida nessas duas variáveis. 

No que se relaciona à situação atual dos pacientes, existe diferença significativa 

apenas entre os que são aposentados por tempo e idade e os que estão trabalhando, com um P 

valor de 0,035. 
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CAPÍTULO 5  

 

5. DISCUSSÃO 

 

Pode-se perceber que 62,9% dos pacientes entrevistados são do sexo masculino, o que 

refuta um pouco o que se encontra na literatura, pois segundo o INCA (2015), a maioria das 

pessoas afetadas pelo câncer colorretal são do sexo feminino (figura 1).  

Em comparação com alguns estudos analisados, em dois deles obteve-se uma 

similaridade no quesito gênero, em que em ambos os estudos houve uma prevalência do sexo 

masculino (MORAES et al, 2016 e MELOTTI et al, 2013). No estudo de SOUZA et al, 2016, 

a proporção de homens e mulheres estomizados foi igual. Já no estudo de Salles, Becker e 

Faria, 2014, o gênero mais acometido foi o feminino, com uma maior porcentagem (70%) em 

relação ao sexo masculino.  

Em todos os estudos, constatou-se que a principal causa de confecção de uma estomia 

é o câncer colorretal, o que demonstra que tanto o sexo masculino como o feminino são 

afetados. 

Todos os participantes também alegam ter uma religião, pois isso contribui para uma 

busca pela fé na esperança de cura ou de viver plenamente com uma estomia. Nesse estudo, 

18% dos participantes disseram pertencer à religião cristã e 15% afirmaram professar o 

catolicismo. Acredita-se que a religião é um fator importante para melhorar a saúde, 

fornecendo apoio espiritual e influencia a capacidade de resiliência frente às situações de 

adversidades da vida. Outros estudos também vão ao encontro dessa concepção, haja vista a 

maioria dos participantes participarem de algum credo religioso (SOUZA et al, 2016; 

MORAES et al, 2016). 

Dos 35 participantes, 11 pacientes possuem dois filhos vivos, o que representa 35,5%; 

seguindo pelos que possuem um filho apenas, com 29%; três filhos perfazem 25,8%; e sem 

filhos vivos totalizam 9,7%. Ter um suporte familiar influencia positivamente no auxílio para 

o autocuidado, bem como interfere em todo processo saúde-doença, melhorando dessa forma 

a qualidade de vida (SALLES, BECKER, FARIA, 2014). 

Em relação à escolaridade, comprovou-se que 40% dos pacientes possuem 

Fundamental Incompleto; seguido de 20% com Fundamental Completo; 11,4% sem nenhum 

nível educacional; e os 28,6% restantes apresentando os demais níveis educacionais. A 

maioria tem nível Fundamental incompleto, o que contribui para as dificuldades em relação a 

tratamentos e diagnósticos.  
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Analisando outros estudos, existe semelhança em relação ao nível educacional dos 

participantes do estudo, em que dois deles citam o Nível Fundamental como predominante e 

outros dois aparecem com uma prevalência maior de pessoas analfabetas e semianalfabetas 

(SOUZA et al, 2016; MELOTTI et al, 2013, MORAES et al, 2016; SALOMÉ, ALMEIDA, 

SILVEIRA, 2014). A escolaridade é um aspecto relevante para o pleno entendimento das 

diretrizes para o cuidado adequado com o estoma e com os equipamentos de coleta de 

resíduos, o acompanhamento regular da saúde, nutrição e higiene, bem como as diversas 

condições estabelecidas a partir da cirurgia (SOUZA et al, 2016).  

Em relação às comorbidades, (62,9%) não apresentam; (31,4%) apresentam HAS; e 

2,9% apresentam DM ou outras. Esses dados desencontram da pesquisa realizada por 

(KIMURA et al, 2017), onde (57,15%) comum n=32 apresentaram HAS e (35,50%) com 

n=21, apresentaram DM. Essas comorbidades se relacionam com a grande possibilidade de 

desenvolvimento do câncer colorretal em associação, por exemplo, com outros fatores como o 

alcoolismo e tabagismo (KIMURA et al, 2017). A HAS e o DM são as comorbidades mais 

evidenciadas na prática clínica e que estão relacionadas a fatores de complicação de diversas 

patologias, inclusive do câncer. 

O tempo de estoma dos participantes é de um a três anos; segue-se quem está 

utilizando por um período superior a seis anos, o que já se considera um tempo razoável de 

adaptação do indivíduo. No estudo de Salles, Becker, Faria 2014, afirma-se que indivíduos 

com maior tempo de estomia apresentam um grau de satisfação maior com a vida. Na prática 

podemos evidenciar essa afirmação, pois pessoas com menos tempo de estomia tendem a ser 

mais preocupadas, ansiosas, abaladas emocionalmente, o que com o tempo, podemos perceber 

que a pessoa tende a aceitar a condição de “estar estomizado’’ passando a interagir e se 

permitir ao autocuidado.  

A variável “tem cuidador”, mostrou que 35, 23 (65,71%) não dispõem desse 

profissional, ou seja, realizam o autocuidado, o que é considerado um fator positivo para 

aceitação da situação. 

Na variável “encaminhado pelo hospital de origem”, podemos perceber que ficaram 

bem equilibrados os valores, já que 18 pacientes (51,43%) afirmaram que foram 

encaminhados ao Pólo de atendimento pelo hospital de origem, fortalecendo a referência e 

contrarreferência no SUS, obedecendo ao artigo 5
o 

da Portaria nº 400, que diz: “estabelecer 

fluxos e mecanismos de referência e contrarreferência para a assistência às pessoas com 

estoma na atenção básica, média complexidade e alta complexidade, inclusive para cirurgia de 

reversão de estomias nas unidades hospitalares”. Em contrapartida, 17 (48,57%) disseram não 
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terem sido encaminhados pelo hospital de origem. Grande parte dos pacientes e dos 

profissionais não sabem da existência dos Pólos de Ostomizados, que é distribuído em todo o 

estado, fazendo com que os pacientes demorem a encontrar essa assistência, levando a um 

gasto financeiro desnecessário, com equipamentos coletores e adjuvantes, estresse, ansiedade, 

podendo contribuir para o surgimento de complicações nesse intervalo de tempo, 

prejudicando a QV. 

Dentre os participantes, 35, 31 (88,57%) alegam sair de casa com frequência, enquanto 

quatro (11,43%) não saem de casa. Essa variável está diretamente relacionada à qualidade de 

vida, pois pessoas que costumam sair de casa com frequência tendem a aceitar sua 

deficiência, o que colabora para a melhoria de sua qualidade de vida, já que tendem a ser 

pessoas mais independentes. 

A faixa etária correspondente a 60-69 anos, o que representa 45,7% do grupo 

analisado; seguem-se pacientes de 50 a 59 anos, com 22,9%; pacientes de 40 a 49 anos, que 

totalizam 14,3%; pacientes de 70 a 79 anos, perfazendo 11,4%; e com apenas 5,7% os 

pacientes com idade acima de 80 anos, que corresponde ao que se encontra na literatura, que 

diz acometer pessoas acima de 50 anos. Esse resultado também se assemelha a alguns 

estudos, já que, segundo a literatura, com o aumento da idade há maior incidência de casos de 

câncer, como é o caso do câncer colorretal. 

Percebe-se também um progressivo aumento de casos de câncer colorretal, 

acometendo uma faixa etária de 40 a 49 anos, o que comprova uma incidência da doença 

numa faixa etária menor do que a esperada para esse tipo de câncer. Essa realidade é 

decorrente de vários fatores já citados anteriormente, como alimentação desequilibrada, falta 

de atividade física, aumento de consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, dificuldade em 

realização de exames preventivos, dentre outros (SOUZA et al, 2016; MELOTTI et al, 2013; 

MORAES et al, 2016; NETO et al, 2016; SALOMÉ et al, 2014). 

Dos 35 participantes, 17 (48,5%) são casados, o que corrobora outros estudos 

analisados que ressaltam a relevância do apoio emocional oferecido pelo parceiro no processo 

de aceitação e adaptação, o que de certa forma está ligado ao autocuidado. Ter alguém que o 

ajude e também está ligado à função sexual, o que neste estudo não foi tão impactante como 

em outros (MAHJOUBI et al, 2012; KIMURA et al, 2017; SOUZA et al, 2016).  

Um estudo citou o impacto da estomia na sexualidade dessas pessoas, interferindo 

para diminuir a qualidade de vida, já que a pessoa entra em um ciclo de isolamento, mudanças 

nas relações pessoais, dentre outras (SALOMÉ, ALMEIDA, SILVEIRA, 2014). 
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Os distúrbios da função sexual têm duas origens: físicas ou emocionais. A cirurgia 

realizada também pode causar alguns distúrbios fisiológicos, como a redução ou perda de 

libido, diminuição ou ausência da capacidade de ereção, ejaculação anormal, dentre outros. 

Assim como o homem, a mulher pode apresentar dispareunia, redução ou perda da libido 

(SALLES, BECKER, FARIA, 2014). 

Além disso, alguns estudos indicam que os indivíduos casados gozam de níveis mais 

elevados de bem-estar físico e psicológico em relação a pessoas separadas ou divorciadas 

(KIMURA 2017; KIMURA et al, 2017). 

A sexualidade ainda se torna um tabu para muitas pessoas e na prática poucos se 

sentem à vontade para falar sobre essa questão, porém a sexualidade faz parte do ser humano 

e contribui para uma melhor qualidade de vida.  

Dos 35 participantes, 12 (35,3%) são aposentados por doença ou tempo de serviço e, 

no geral, os que trabalham, preferem aposentar-se. Os pacientes que estavam desempregados 

não conseguem se integrar ao mercado de trabalho. Dos quatro estudos analisados, apenas 

dois citam a situação de ocupação dos participantes, em que prevaleceu a aposentadoria, 

embora sem especificar: se por doença, por idade ou tempo de serviço (SOUZA et al, 2016; 

MELOTTI et al, 2013). 

Uma das alterações ocasionadas pela presença de um estoma, segundo Kimura et al, 

2017; Salomé, Almeida, Silveira, 2017, é a alteração do papel e do status social do paciente 

na família e na sociedade, pois é comum que após a cirurgia, aquele paciente que trabalhava 

seja aposentado o que o faz deixar de ser o provedor dessa família, tornando-se dependente 

desta em relação ao seu cuidado.  

O estoma ainda é pouco conhecido por pessoas o que acaba por gerar preconceitos e 

discriminações pela sociedade, pois ocasiona um descrédito a pessoa estomizada em sua 

capacidade produtiva, muitas vezes afastando-a do mercado de trabalho através da 

aposentadoria.  

Quanto à renda familiar, 42,9% possuem uma renda de dois a três salários; 31,4% 

apenas um salário; 17,1% menos que um salário; e 8,6% apresentam uma renda familiar 

maior que três salários. A renda da população estudada foi ao encontro da que se encontra na 

literatura, em que se observa uma população com renda de mais ou menos um a três salários 

mínimos (MORAES et al, 2016; SALOMÉ, ALMEIDA, SILVEIRA, 2014; SOUZA et al, 

2016). Embora o câncer seja uma doença que atinge a toda a população, sem distinção de 

qualquer natureza, mas na prática podemos ver um aumento em populações com baixa renda, 

devido à dificuldade de recursos financeiros o que dificulta o diagnóstico e tratamento 
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precoces, exames de última geração, difícil acesso aos serviços de saúde em função das 

nossas políticas públicas de saúde que estão cada vez mais precárias. 

Quanto ao perfil clínico, a maior parte dos participantes tem uma colostomia; quanto 

ao tempo, de um a três anos de estomia. Uma grande parte também faz acompanhamento há 

aproximadamente três ou quatro anos no Pólo, o que contribui para não terem sofrido um 

impacto tão grande na qualidade de vida, pois segundo a literatura, quanto mais tempo de 

convivência com o estoma, mais adaptados estarão às novas condições e melhor será sua 

qualidade de vida (VERWEIJ et al, 2016). 

Ao avaliar os scores médios de QV obtidos nos diversos domínios (tabela 2), 

observou-se que o domínio mais comprometido foi o domínio global (1,01%), seguido pelo 

domínio I-físico (1,51%), a seguir o domínio III- Relações Sociais (14,81%), ficando em 

último o domínio IV- Ambiental (64,28%).  

Semelhantes valores foram encontrados em um estudo com pessoas estomizadas 

definitivas por câncer no Município de São José do Rio Preto- SP; onde os menores scores 

foram para os domínios geral e domínio I- físico (PEREIRA et al, 2012). 

Um outro estudo recente que avaliou homens estomizados intestinais por câncer 

colorretal apresentou resultados divergentes dos dois anteriores, em que o menor score foi 

para o domínio global, seguido do domínio IV-ambiental e tendo como melhor score o 

domínio III- relações sociais (KIMURA et al, 2017). 

Analisando outro estudo com pessoas estomizadas por câncer do Distrito Federal, 

percebe-se semelhança com o estudo analisado acima, em que o menor score foi apontado no 

domínio global, seguido pelo domínio IV- ambiental e o melhor score aparece para o domínio 

III- social (KIMURA, KAMADA, GUILHEM, 2016). 

Outro estudo bem parecido com essa mesma população estudada revela que os 

domínios I-físico e domínio III- relações sociais são negativamente comprovadas, com 

menores scores de QV (KIMURA et al, 2017). 

A comparação dos domínios de QV, em relação ao sexo constatou que as mulheres 

apresentam um score total menor que a dos homens com uma média de 73,17 contra 77,29. 

Isso pode ser caracterizado pelo maior impacto da autoimagem na mulher em comparação aos 

homens, as mulheres são mais sensíveis à alteração da imagem corporal em relação aos 

homens, com sentimentos de vergonha em ter uma parte do intestino exposta (PEREIRA, 

2012). 

Em relação à faixa etária, houve divergência quanto aos scores de QV que indicou que 

o menor score de QV ficou para a faixa etária de maiores de 80 anos (65,97), seguida da faixa 
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etária de 40 a 49 anos (72,08). Isso se deve ao fato das pessoas mais velhas serem mais 

debilitadas fisicamente e necessitarem de alguém que os ajude nas atividades de vida diárias. 

Os domínios de QV em relação à religião apresentaram menor score a religião católica 

(74,61) em relação à evangélica (76,16), enquanto os com outras religiões apresentaram um 

melhor score (80,79). Mas, neste estudo, todos apresentaram alguma escolha religiosa, o que 

contribui para um score elevado do domínio II-psicológico, pois a religião é o apoio espiritual 

mais procurado pelas pessoas estomizadas. Esse resultado se assemelha com outros estudos 

(KIMURA et al, 2017; KIMURA et al, 2017). 

Em relação ao baixo nível de escolaridade, esse estudo se assemelhou a outros 

parecidos, em que o menor score apareceu para quem possuía nível de escolaridade baixo, 

nível fundamental incompleto (73,51), enquanto o maior score se encontra para pessoas 

graduadas (82,95). Esse resultado reflete um pouco da realidade do perfil de escolaridade do 

nosso País (PEREIRA, 2012; KIMURA, KAMADA, GUILHEM, 2017; KIMURA et al, 

2017). 

Quanto ao estado civil, houve diferenças significativas nos scores total de QV, onde se 

tem a menor média para de QV para os viúvos (74,53), seguindo dos solteiros (72,22), 

divorciados (74,55), casados com (74,57) ficando o maior score para os com união estável 

(78,94). Esse resultado se assemelha muito com outros estudos que dizem que ter um 

companheiro, seja legalmente casado ou não, gozam de níveis mais elevados de bem-estar 

físico e psicológico (KIMURA, KAMADA, GUILHEM, 2016). 

 Neste estudo, contatou-se que 77,1% foram classificados como tendo uma QV regular 

e 22,9% foram classificados como tendo uma QV que precisa melhorar segundo o 

instrumento de QV.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Foram encontradas dificuldades quanto à seleção dos participantes do estudo, pois os 

arquivos encontrados estavam com fichas desatualizadas ou com telefones inexistentes, o que 

impossibilitou a comunicação e a coleta dos dados. 

Outra dificuldade foi o instrumento WHOQOL-bref, por constar de perguntas muito 

abertas, não permitindo ser totalmente autoexplicativo. Pelo fato de boa parte dos pacientes 

ter baixo grau de instrução, foi necessária a presença da pesquisadora para o preenchimento 

do questionário.  

Acredita-se que, ao analisar e traçar um perfil da pessoa com estomia, maior 

contribuição pode ser oferecida para o melhor cuidado dos pacientes por parte dos 

profissionais de saúde, desencadeando reflexões para uma assistência integral ao estomizado e 

aos familiares, facilitando o planejamento de ações preventivas, detecção precoce de 

patologias e promoção do aprimoramento da relação profissional-paciente. 

Esta revisão revela que tais questões da qualidade de vida afetadas após a cirurgia para 

a confecção do estoma podem ser contornadas quando bem trabalhadas pelos profissionais da 

saúde. O conhecimento dos fatores que podem interferir na qualidade de vida e saber 

identificá-los nos pacientes são os passos para uma assistência de qualidade a essa clientela. 

Como se pode concluir, o tema qualidade de vida é tratado sob os mais diferentes 

olhares: o da ciência – por meio de várias disciplinas –, o do senso comum, o dos pontos de 

vista objetivo ou subjetivo, o das abordagens individuais ou coletivas. Os estudos apontam, 

em geral, para situações relacionadas à qualidade da vida cotidiana dos indivíduos, 

subsequente a experiência de doenças, agravos ou intervenções médicas. O papel dos 

profissionais de saúde é tanto o de promover o bem-estar como o de prevenir complicações.  

Embora as pessoas com estomias definitivas tenham uma QV não muito ruim, estudos 

futuros são necessários para melhorar certos aspectos da QV, para determinar se mudanças 

levam ao aumento da QV. Além disso, pesquisas devem ser direcionadas para estudos 

prospectivos usando instrumentos mais específicos de QV em pacientes com estomias tendo 

como causa o câncer colorretal, bem validados para facilitar a comparação de resultados. 
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7. RECOMENDAÇÕES  

 

A partir da conclusão deste trabalho, gostaria de sugerir algumas recomendações para 

profissionais da área de saúde que trabalham com pessoas com estomias, sejam elas 

definitivas ou temporárias, para que possamos com isso, tentar melhorar a qualidade de vida 

dessas pessoas. 

 

► Capacitações periódicas para as equipes de saúde hospitalares e da atenção básica para dar 

suporte aos Pólos de atendimentos regionais. 

► Reuniões para proporcionar trocas de experiências, orientar sobre patologias, complicações 

e práticas para o autocuidado, estimular novo relacionamentos sociais, entre outros. 

► Criar oficinas de grupos e grupos de apoio com o intuito de diminuir a ociosidade, 

aumentar a autoestima, proporcionar trocas de experiências, aumentar a criatividade, 

estimular novos relacionamentos sociais, dar suporte psicológico, entre outros. 

► Incentivar a atividade física com orientação, evitando o sedentarismo. 

► Incentivar o retorno ao trabalho se possível, para melhorar a autoestima.  

► Atentar para que esse conteúdo seja mais abordado na graduação para possibilitar que 

enfermeiros graduados adquiram um saber mínimo e dessa forma saber encaminhar para o 

especialista (Estomaterapeuta). 

► Incentivar pesquisas com o tema a nível de graduação e pós-graduação lato e strictu senso 

para que se desenvolva objetos de estudo, para, assim, melhorar a qualidade de vida dessas 

pessoas como por exemplo: elaboração de protocolos de orientação, protocolos de cuidado 

voltados a essa clientela, estimulando a publicação destes. 

► Oferecer mais cursos de especialização em estomaterapia, considerando o aumento 

epidemiológico de pessoas com estomias e o tamanho do território Brasileiro, pois, 

atualmente, só contamos com 16 cursos no Brasil, que não dão conta de capacitar a 

quantidade necessária de profissionais. 

► Que o enfermeiro que trabalha na área tenha noção dos direitos dessas pessoas e saiba 

direcioná-los para a especialidade que o acompanhe (Assistente Social). 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução n° 466/2012 – CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

Pesquisadora Responsável: Daniele Brito Valladão Maciel / Orientador: Prof. Dr. Mauro 

Leonardo Salvador Caldeira dos Santos  

 

E-mail: dbvaladao@yahoo.com.br / mcaleo@gmail.com  

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Análise da 

qualidade de vida em pacientes oncológicos portadores de ostomias definitivas”, de 

responsabilidade da pesquisadora Daniele Brito Valladão Maciel. O objetivo do estudo será 

avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos portadores de ostomia definitiva de um 

serviço de referência no Município de Itaboraí - Rio de Janeiro. As respostas serão analisadas 

por estatística sem nenhuma identificação dos questionários com nomes ou apelidos. Sua 

participação na pesquisa consistirá em responder as perguntas sob forma de questionário. 

Informamos que nesta pesquisa não haverá riscos. Sua participação é voluntária, portanto, o 

(a) senhor (a) não é obrigado (a) a dar informações e/ ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar da pesquisa, não sofrerá nenhum 

dano nem haverá modificação na assistência que vem recebendo nesse serviço. Você receberá 

uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e o endereço do pesquisador responsável 

e demais membros de equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. 

A finalidade desta pesquisa é de contribuir para aumentar o conhecimento científico, 

na área de enfermagem com foco na educação, contribuindo para o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e assistência de enfermagem. Assim, solicito sua autorização para 

apresentar os resultados da pesquisa em eventos da área científica. Por ocasião dos resultados, 

sua identificação será mantida em sigilo. 

 

Itaboraí, _______ de ________________ de 2018. 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando de 

acordo em participar do estudo, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem 

sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento. 

 

mailto:dbvaladao@yahoo.com.br
mailto:mcaleo@gmail.com
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Nome: _____________________________  Identidade  : ___________________                                                         

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações:  E-mail: etica@vm.uff.br /  Tel/fax: (21) 2629-9189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B - Questionário sociodemográfico e clínico 

 

1- Data de aplicação do instrumento: 

2- Iniciais do sujeito:                                                                         

3- Sexo:  □ F       □M 

4- Idade: 

5- Religião:                                                                          

6- Praticante: □ Sim     □  Não 

7- Filhos vivos: 

8- Estado civil: □ solteiro     □ casado     □ viúvo    □ divorciado   □ união estável  

9- Nível educacional: □ nenhum    □ fundamental incompleto   □ fundamental completo 

□ensino médio completo   □ ensino médio incompleto    □ superior incompleto □ 

superior completo  □ pós-graduação 

10- Renda familiar: □ < 1 salário mínimo (937,00)     □ 1 salário mínimo 

      □ 2 salários mínimos   □ 3 salários mínimos   □ 4 salários mínimos  □ > 4 salários 

mínimos 

11- Quais comorbidades possui?     □ HAS       □  DM      outras □     Quais?  

12- Mora só □           Com família □          

13- Há quanto tempo tem o estoma?   □ 1 a 3 anos         □ 4 a 6 anos           □ > 6 anos 

14- Tipo de estoma:  □ colostomia         □ ileostomia                 

15- Tem cuidador?   □ sim              □ não 

16- Quanto tempo faz seguimento neste ambulatório:  □ 0 a 6meses     □ 6 meses a 1 ano    □ 

1 a 2 anos     □3 a 4 anos        □ > 4 anos 

17- Encaminhado ao programa pelo hospital que foi atendido?  □ sim        □ não 

18- Se não, como soube do programa?___________________________________ 

19- Realiza o autocuidado com o estoma? □ sim              □ não 

20- Se não, quem o faz? ______________________________________________ 

21- Costuma sair de casa?         □ sim                □ não 

22- Situação atual:   □ licença médica        □ aposentado por doença      □ aposentado tempo 

de serviço/idade           □ trabalhando            □ outro 
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APÊNDICE C - Instrumento WHOQOL 

 

Instruções: Esse questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem 

certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que 

lhe parece mais apropriada, Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 

perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas 

semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 Nada Muito 

pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 

que necessita? 

1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o 

apoio de que necessita nestas últimas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se 

você recebeu apoio como abaixo. 

 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu “nada” de apoio. 

  Muito ruim Ruim Nem ruim 

nem boa 

Boa Muito 

boa 

1 Como você avalia sua 

qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

  Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

2 Quão satisfeito você está 

com sua saúde? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 

semanas. 

 

   

 Nada Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamen

te 

 

 

3 

Em que medida você acha que 

sua dor (física) impede você de 

fazer o que você precisa? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  

4 

O quanto você precisa de algum 

tratamento médico pra levar sua 

vida diária? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 

O quanto você aproveita a 

vida? 

1 2 3 4 5 

 

  

6 

Em que medida você acha que a 

vida tem sentido? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  

7 

O quanto você consegue se 

concentrar? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  

8 

O quanto você se sente em 

segurança em sua vida diária? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  

9 

Quão saudável é o seu ambiente 

físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 

fazer certas coisas nessas últimas duas semanas. 

  Nada Muito 

pouco 

Médio Muito Completamen

te 

 

  10 

Você tem energia suficiente 

para o seu dia a dia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 11 

Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 12 Você tem dinheiro suficiente 

para satisfazer suas 

necessidades? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 13 Quão disponíveis para você 

as informações de que 

precisa no seu dia a dia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 14 Em que medida você tem 

oportunidades de atividade 

de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida 

  Muito 

ruim 

Ruim Nem ruim 

Nem bom 

Bom Muito bom 

 

  15 

Quão bem você é capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

 

  Muito 

insatisfeito 

 

Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

 

Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

 

 16 

 

Quão satisfeito(a) você 

está com o seu sono? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 17 

 Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 

de desempenhar as 

atividades do seu dia a 

dia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 18 

Quão satisfeito (a) você 

está com sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

 Quão satisfeito (a) você 1 2 3 4 5 
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19 está consigo mesmo (a)? 

 

20 

Quão satisfeito (a) você 

está com suas relações 

pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, 

colegas)? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

21 

Quão satisfeito (a) você 

está com sua vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

 

 22 

Quão satisfeito (a) você 

está com o apoio que 

você recebe dos amigos? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 23 

Quão satisfeito (a) você 

está com as condições 

do local aos serviços de 

saúde? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 24 

Quão satisfeito (a) você 

está com o seu acesso 

aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

 

 25 

Quão satisfeito (a) você 

está com o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se à frequência com que você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas últimas duas semanas 

  

 

Nunca 

 

Algumas        

vezes 

Frequentemente Muito 

frequentemente 

Sempre 

 

26 

Com que frequência 

você tem sentimentos 

negativos tais como 

mau humor, 

desespero, ansiedade, 

depressão? 

 

     1 

 

       2 

 

           3 

 

          4 

 

            5 
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Alguém o ajudou a preencher este questionário?     □ Sim              □ Não 

Quanto tempo você levou para preencher o questionário? ______________ 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética 
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ANEXO B - Declaração de Anuência  

 

 


