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                                              Resumo 
        
Esta pesquisa tem como objeto de estudo os saberes e percepções do paciente com 

estoma intestinal provisório por neoplasia colorretal, visando o autocuidado. E como 

objetivos: - Descrever o conhecimento dos pacientes com estoma intestinal provisório, 

no pré-operatório acerca do procedimento cirúrgico; - Analisar as percepções e 

sensações anatomo-fisiológicas do paciente, no pós-operatório; - Elaborar um roteiro 

com tópicos de intervenções específicas de ações educativas do cuidado de enfermagem 

ao paciente com estoma intestinal provisório e aos enfermeiros. Metodologia: Estudo 

descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, tendo como referencial teórico a 

Teoria do Autocuidado de Orem e a Prática Dialógica de Paulo Freire. O cenário foi o 

ambulatório de cirurgia abdômino pélvica de um hospital público referência no 

tratamento oncológico. A coleta de dados deu-se através de entrevista semi estruturada 

no período de outubro/2011 a março de 2012. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer sob n CAAE: 0008.0.007-11.   

Resultados: Foram entrevistados 30 pacientes com estoma intestinal provisório no pós 

operatório, de acordo com as respostas do roteiro de entrevistas, emergiram duas 

categorias: Categoria 1-O pré-operatório- o conhecimento da cirurgia e a realização do 

estoma intestinal, onde 28 sujeitos relataram terem sido orientados no pré operatório 

pelo médico a respeito da cirurgia e implantação do estoma intestinal, somente 1 sujeito 

relatou ter recebido orientação pela enfermeira nesta fase. Categoria 2- Autocuidado e o 

corpo modificado, 26 sujeitos não sabiam que era normal sentirem a sensação 

evacuatória e terem perda de muco e flatus pelo ânus. Conclusão: Observa-se a 

necessidade da consulta de enfermagem no pré operatório, a fim de apropriá-los do 

conhecimento da cirurgia a ser realizada e no pós operatório deve-se incluir a ação 

educativa referente à sensação evacuatória, eliminação de flatus e muco via anal, de 

modo a contribuir com a prática da enfermagem dirigida a estes pacientes. A fim de 

subsidiar este cuidado de enfermagem elaborou-se uma guia para os enfermeiros e um 

guia para os pacientes, relacionados às especificidades desta clientela submetida a este 

procedimento. 

Descritores: Enfermagem. Enfermagem Oncológica. Educação em Saúde.  

Autocuidado. Estomia. 
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                                                  Abstract 

The main object in this research is the knowledge and perception of the patient with 

temporary intestinal stoma through colorectal neoplasia, bearing considerations about 

self-care. Its main objectives are: to analyse the knowledge of patients with temporary 

intestinal stoma, with regards to the surgical procedure during the pre-surgery stage; to 

describe  the knowledge of patients with temporary intestinal stoma, with regards to 

anatomo-physiological perceptions and sensations during the post-surgery stage; to 

elaborate a set of guidelines focusing on specific interventions of educational actions for 

patients with temporary intestinal stoma, geared at both patients and nurses. 

Methodology: Descriptive and exploratory research with a qualitative approach having 

as its theoretical reference Orem’s Self-Care Theory and Paulo Freire’s Dialogical 

Practice. The context was the Outpatients Unit for abdominal and pelvic surgery, at a 

public hospital which is a reference for the treatment of cancer.  Data was collected by 

means of semi-structures interviews in the period between October 2011 and March 

2012. The research was approved by the Ethics and Research Committee of the National 

Institute for Cancer (CAAE: 0008.0.007-11).   Outcomes: Thirty patients with 

temporary intestinal stoma were interviewed during the post-surgery stage. Two main 

categories emerged from the answers to the interview script: Category 1- The pre-

surgery stage – with regards to knowledge about the surgery and the actual undergoing 

surgery, 28 subjects affirmed having received orientation from the doctor about the 

surgery and the implantation of intestinal stoma, during the pre-surgery stage. Only one 

subject affirmed having received orientation from the nurse during this stage. Category 

2 - Self-care and altered body – 26 subjects did not know that it was normal to feel the 

evacuating sensation, nor that there would be loss of mucus and flatus via the anus. 

Conclusion: It can be concluded that there is a need for a consultation with the nurse 

during the pre-surgery stage in order for the patient to become acquainted with the 

surgery he or she will undergo. The post-surgery stage should include educational 

action to give information about the evacuating sensation, and the elimination of mucus 

and flatus via the anus, thus fostering a nursing practice directed towards the patients.  

Aiming at promoting this type of nursing care, a guidelines manual was elaborated for 

the nurses and another one for the patients, focusing on the specificities of the public 

undergoing such medical procedures. 

Descriptors: Nursing; Oncology Nursing; Health Education; Self-Care; Stomy.                                                                                               
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
______________________________________________________________________ 

Aproximação com a Temática e a Problemática do Estudo 

No cotidiano profissional como enfermeira especialista atuando por dez anos em 

um ambulatório de enfermagem em estomaterapia, de um Hospital Público de referência 

no atendimento a pacientes com câncer, Hospital do Câncer I-INCA-MS, chamou-me a 

atenção os pacientes com estoma intestinal provisório, em decorrência por câncer 

colorretal. 

Observei que as dificuldades advindas destes pacientes, não se detinham 

somente ao manuseio do estoma e equipamento coletor, mas deviam-se também as 

sensações e percepções corporais e fisiológicas decorrentes da cirurgia, tais como o 

desejo de evacuar por via anal, a presença e eliminação de muco por via anal, dor em 

região anal e outros.  

 Empiricamente evidenciei que os pacientes com estoma intestinal provisório, 

não estavam orientados para estes acontecimentos considerados “normais”, para este 

tipo de pacientes com estoma intestinal provisório. As dúvidas frente a presença de 

sensações e percepções (evacuatória, de eliminação de flatus e eliminação de muco via 

anal)  exacerbava o seu desconforto e ansiedade, fazendo com que eles procurassem a 

emergência médica ou consultas médicas extras, na maioria das vezes desnecessária, 

pois se detinha a esclarecer que o que estavam sentindo era esperado, frente às 

expectativas da cirurgia realizada. 

Assim sendo, enquanto enfermeira especialista na área de estomias, de uma 

instituição de referência, responsável pela pesquisa e tratamento do câncer, percebi as 

necessidades e dúvidas dos pacientes com estoma intestinal provisório por câncer 

colorretal quanto as alterações corporais e fisiológicas advindas da complexidade da 

cirurgia, além daquelas relacionadas ao autocuidado do estoma. Mesmo havendo uma 

cartilha educativa para o cuidado com o estoma, esta não é suficiente para informar toda 

a abrangência e complexidade do paciente com estoma intestinal provisório. 

Senti a necessidade de mais informações aos enfermeiros no conhecer e 

aprofundar-se dos cuidados que devem ser prestados aos pacientes submetidos a este 

procedimento, devido às alterações e sensações corporais e fisiológicas para que o 

cuidado de enfermagem nesta situação, não se direcione somente ao cuidado com o 

estoma e manuseio do equipamento coletor (bolsa de estomia), mas que atenda as reais  
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necessidades psicofisiológicas e sociais do paciente, do acompanhante e familiar. 

É rotina da instituição no momento da alta hospitalar ,do paciente com estoma a 

orientação para o cuidado co o estoma e manuseio do equipamento coletor (bolsa 

coletora), tanto para o portador com ostomia definitiva e/ou provisório, porém não se 

atendo as especificidades da clientela em estudo, tendo em vista que há especificidades 

quanto as orientações e cuidado com o estoma provisório como já mencionado.   

Em consonância com a Política Nacional de Humanização, estabelecida pelo 

SUS (2003), a fim de contemplar a integralidade do sujeito/paciente, e proporcionar um 

acolhimento humanizado, a Política de Atenção Oncológica (2005)e a Diretrizes 

Nacionais para Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas (2009), que emerge este 

estudo de modo a contribuir  e ter-se uma melhor compreensão das  necessidades 

individuais e psicosócio emocionais deste paciente, que se encontra em um momento de 

“fragilidade” frente às instâncias vividas pela situação doença e a implantação de um 

estoma intestinal para a eliminação de excretas intestinais.  

Diante ao exposto e na vivência profissional de dez anos no ambulatório de 

estomaterapia da referida instituição, no cotidiano do dia a dia, percebi a necessidade de 

se elabora um roteiro com tópicos de intervenções específicas de ações educativas de 

cuidado de enfermagem ao paciente com estoma intestinal provisório em decorrência de 

neoplasia colorretal., acrescentando informações que minimizem complicações em 

decorrência da ansiedade e insegurança do paciente e seu familiar, e contribua para uma 

recuperação mais plena e com qualidade e que visam o autocuidado deste paciente, e 

manual com tópicos de atualização aos enfermeiros de modo a contemplar e contribuir 

com a disseminaçõ do conhecimento, de modo a aprimorar a prática cotidiana. 
          Assim, este trabalho tem como objeto de pesquisa, os saberes e percepções do 

paciente com estoma intestinal provisório por neoplasia colorretal, visando o 

autocuidado. 

          Pressupõe-se que os pacientes com estoma intestinal provisório, que são 

orientados e informados sobre os possíveis sinais, sintomas e sensações que podem 

ocorrer no pós-operatório no período em que estão com estoma intestinal provisório, 

assumem o seu autocuidado com o estoma, manuseio do equipamento coletor, 

diminuição dos problemas de pele periestomal  e  retornam as atividades básicas diárias,  

mais efetivamente, com   menos  dúvidas e mais seguros em relação ao seu autocuidado,  

contribuindo  para  uma  adaptação  mais  eficaz  mesmo  que  temporariamente. Sendo  

                                                           2 



                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                   

assim o estudo tem como questões norteadoras: 

 

Questões Norteadoras: 

- O que sabem os pacientes com estoma intestinal provisório sobre o  seu autocuidado? 

-Que ações educativas o enfermeiro deve implementar ao paciente com estoma 

intestinal provisório sobre o procedimento cirúrgico e o autocuidado e o pós operatório 

tendo em vista os saberes e percepções dos pacientes?  

          Assim, traçaram-se os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral  

     Avaliar   o conhecimento dos pacientes com estoma intestinal provisório, acerca do 

autocuidado no pós operatório, em decorrência de neoplasia colorretal,visando as ações 

educativas do enfermeiro  

  

Objetivos Específicos 

1- Descrever o conhecimento dos pacientes com estoma intestinal provisório, no pré-

operatório acerca do procedimento cirúrgico;  

2- Analisar a percepção dos pacientes com estoma intestinal provisório devido neoplasia 

colorretal, acerca das percepções e sensações anatomo-fisiológicas, no pós-operatório; 

3-Elaborar um roteiro com tópicos de intervenções específicas de ações educativas de 

cuidado de enfermagem ao paciente com estoma intestinal provisório; contemplando os 

pacientes e os enfermeiros. 

 

Relevância, Justificativa e Contribuições da Pesquisa. 

O câncer colorretal representa um importante problema de saúde pública em 

todo mundo. No Brasil a estimativa do Instituto Nacional de Câncer de novos casos de 

para o ano de 2012 é de 14.180 em homens e 15.960 em mulheres É o terceiro câncer 

mais prevalente em homens (depois de próstata e traquéia, brônquio e pulmão), sendo 

que até 2011 era o quarto tipo de câncer mais freqüentemente diagnosticado em homens 

é também o terceiro câncer mais prevalente em mulheres (depois de mama e colo de 

útero) ¹;²;³. 

Nas últimas décadas, a abordagem terapêutica do cuidado ao paciente com  
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câncer colorretal, ganhou configuração multiprofissional, sendo o enfermeiro 

estomaterapeuta responsável pelas orientações de autocuidado, principalmente as 

relacionadas ao manuseio do estoma e equipamento coletor 3,15. 

           A cirurgia continua sendo a única forma de tratamento potencialmente curativo 

para portadores de neoplasia colorretal. No câncer de reto a radioterapia pré-operatória, 

isolada ou combinada à quimioterapia tem sido empregada de forma crescente nos 

últimos anos, propiciando a ressecabilidade em tumores irressecáveis e aumentado as 

chances de preservação esfincteriana 5;6. 

Com o advento da sutura mecânica e a idealização das bolsas colônicas e com a 

observação de que a margem de ressecção distal ao tumor de 2 cm, a mutilante cirurgia 

de Miles (na qual é realizada a amputação do reto ,canal anal e ânus e é realizada 

colostomia definitiva) começou a perder espaço em detrimento dos procedimentos 

conservadores do esfíncter anal, já que agora era possível tecnicamente realizar 

anastomoses ultra baixas ,na qual os pacientes passaram a ficar com estoma intestinal 

provisório7 . 

Com isto evidencia-se a importância da mudança de paradigmas no cuidado a 

este paciente de modo a contemplar as suas necessidades, em conformidade com a 

cirurgia realizada e as implicações desta no seu viver. Não mais considerando todos os 

pacientes que realizaram um estoma intestinal, como se não tivessem o ânus, pois os 

pacientes que realizam cirurgia e ficam com estoma provisório, permanecem com ânus 

e tem toda a percepção e sensação evacuatória e isto não é irreal ou algo fantasioso. É 

fisiologicamente normal. 

Entretanto os pacientes são preparados e orientados de forma incipiente, para 

identificar as sensações e percepções corporais fisiológicas, enquanto portador do 

estoma provisório.8 Diante disso, eles vivenciam situações constrangedoras, que o 

afetam fisica-psico-emocionalmente e socialmente acarretando agravos em seu modo de 

viver. Mesmo o estoma intestinal sendo provisório, acarreta alteração na vida do 

indivíduo, nos aspectos bio-psico-sociais pela alteração da imagem corporal e auto - 

estima além de, ter que lidar e apreender a autocuidar-se no  que diz respeito ao estoma 

e equipamento coletor.  

Tendo em vista o exposto, considero relevante e importante a pesquisa, devido a 

mudança na abordagem a este paciente quando da ação educativa pelo enfermeiro,  
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considerando e se apercebendo  das  mudanças  anatomo-funcionais  que  interferem em                                                                                                                                                   

qualidade de vida e no seu autocuidado.   Tal fato instigou o interesse em aprofundar-

me nesta temática, pois percebi e senti a necessidade de pesquisas que abordem estas 

questões que afetam os pacientes que estão com o estoma intestinal provisório.  

No intuito de conhecer o estado de arte sobre a temática, realizei uma busca nas 

bases de dados online e percebi que os trabalhos são focados para o cuidado de 

enfermagem ao paciente com estoma intestinal definitivo, em sua maioria.  

Com vista a conhecer a recorrência da temática, na enfermagem dos estudos que 

abordam o cuidado ao paciente com estoma intestinal provisório, foi efetuada uma 

pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde-BVS, na primeira quinzena de 

março de 2012, utilizando as bases de dados Lilacs, Scielo e Medline.  

Os critérios de inclusão foram: artigos completos disponíveis online (pela 

facilidade da disponibilidade do artigo) no período de 1990 a 2010, em inglês, 

português e espanhol. No primeiro momento da busca, foram utilizados os descritores 

associados: cuidados pré-operatórios, ostomia e estoma cirúrgico de forma cruzada. O 

resultado contou com cinco artigos, nenhum deles com artigo disponível na íntegra, três 

artigos eram publicações em inglês em revistas internacionais, dois artigos eram em 

português, publicados em revistas nacionais. 

 Pela leitura do resumo todos os artigos abordavam a demarcação pré-operatória.  

No segundo momento foi realizada nova busca com os descritores: ostomia, 

enfermagem, autocuidado, cuidados pré-operatórios e estoma cirúrgico, foram 

encontrados dois artigos em inglês, que se repetiam na busca anterior e não estavam 

disponíveis online, sendo, portanto descartados. 

Procedeu-se nova busca, utilizando os seguintes descritores: ostomia, 

enfermagem e autocuidado. Foram encontrados 33 artigos, dos quais 06 estavam 

disponíveis online com texto completo, e 5 obedeciam  ao critério de inclusão referente 

a temporalidade.Realizado nova busca com os descritores estomia e autocuidado, sendo 

encontrados 88 artigos, nove (9) com textos completos disponíveis, dos quais seis (6), já 

estavam inclusos na busca anterior. Nenhum dos artigos abordava o cuidado específico 

ao paciente com estoma intestinal provisório. 
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Em uma pesquisa (estudo descritivo), com 08 ostomizados, que utiliza a Análise  

de Conteúdo para identificar as alterações causadas no conviver com um estoma,destaca                                                                                      

que dois eram portadores de  colostomia provisória. Enfatiza  que  um dos  maiores    

problemas por estes  pacientes é referente a auto-aceitação que interfere no seu 

autocuidado. Refere ainda, que os pacientes com estoma temporário (da pesquisa) não 

acreditam ser capazes de conviver com o (estoma) e aguardam com muita ansiedade a 

oportunidade para o fechamento do mesmo. 

Realizando nova busca com os descritores: educação em saúde, estomia, 

enfermagem e autocuidado, não houve a apresentação de nenhuma pesquisa com esses 

descritores. Utilizaram-se então os descritores: educação em saúde, estomia e 

autocuidado, encontrado um artigo com resumo somente que aborda sobre o cuidao 

domiciliar em um paciente com fístula abdominal. 

Como resultado final foram encontrados 121 artigos,dos quais 7 foram 

selecionados.Diante do resultado da pesquisa bibliográfica realizada, justifica-se a 

importância da pesquisa em questão, pois demonstra que pouco tem sido produzido 

acerca da complexidade e a dimensão do cuidado ao paciente com estoma intestinal 

provisório, bem como a necessidade de se propor um roteiro de cuidado específicos de 

enfermagem, que contemple a este paciente. 

Tendo em vista que, atualmente, há uma preocupação com o cuidado para além 

da visão estritamente técnica e tecnológica, para um cuidado que envolva atributos 

próprios da relação humana, essa visão humanizada exige uma intervenção holística 

junto ao cliente e sua família7. 

O progresso do conhecimento científico desencadeou uma busca de explicações 

para os fenômenos do campo profissional para além do modelo biomédico focalizando 

o cuidado de enfermagem na pessoa, na promoção de sua integralidade e não somente 

na patologia8. 
  Visto que o cuidado de enfermagem é uma atitude profissional que se realiza 

entre sujeitos esta atividade profissional deve ser embasada pelo saber técnico-

científico, sendo construído com o(s) sujeito(s), em consonância com a dimensão 

expressiva do cuidado. Esse cuidado deve ser norteado por condutas éticas de 

responsabilidade, profissionalismo, zelo e respeito para com o cliente cuidado,  
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princípios estes, fundamentais para a realização de qualquer cuidado, tendo em vista 

principalmente que estamos “lidando com vidas”9. 

De modo que a enfermeira  tem  que  estar  habilitada  técnica  e  cientificamente                                                                  

para que suas ações contribuam para a recuperação e promoção do bem estar do 

paciente com estoma intestinal provisório na sua totalidade, principalmente para o seu 

autocuidado, nesse sentido, há necessidade de buscar novos conhecimentos para 

fundamentar e respaldar uma atuação profissional que responda às necessidades do 

paciente e contribua para o reconhecimento e a valorização da enfermeira 8. 

Assim o presente estudo busca aprofundar esta problemática, visto que há 

escassez de trabalhos, em especial de enfermeiros, abordando este tema. Considera-se o 

estudo relevante também para o ensino, ao trazer conceitos e discussões importantes no 

cuidado de enfermagem a estes pacientes. 

 A pesquisa deverá contribuir com a prática da enfermagem dirigida a estes 

pacientes, fornecendo subsídios teóricos científicos para a assistência de enfermagem, 

de modo a delinear as ações de avaliação e do cuidado de enfermagem, numa prática de 

cuidado singular, diferenciado e humanizado.  

 Os resultados da pesquisa deverão contribuir com os estudos nas demais áreas 

de saúde, e com a especialização de enfermagem em estomaterapia, com a enfermagem 

oncológica, em especial com a enfermagem do HC I-Instituto Nacional de Câncer e com 

os estudos e ampliação da produção do conhecimento da linha de pesquisa: cuidado de 

enfermagem para os grupos humanos do Curso de Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

A fim de esclarecer e aprofundar a pesquisa, no que diz respeito à temática, 

optou-se em discorrer sobre alguns pontos considerados relevantes para o embasamento 

científico. 

______________________________________________________________________ 

História das Ostomias 

A criação de um estoma intestinal é um procedimento básico na cirurgia 

intestinal. Existem evidências de que Praxógoras de Kos (em 350 AC) realizou estomas 

em casos de trauma abdominal sendo que o conhecimento de que uma ferida de parede 

abdominal 

poderia levar a perda de conteúdo fecal é referido na Bíblia,(Juízes ²¹ ²³)10. 

 

                  “e Aod estendendo sua mão esquerda tirou uma adaga e lha cravou no ventre (de Eglon, rei de 

Moab) com tanta força que os copos entraram com a folha pela ferida... e logo os excrementos do ventre 

surgiram pela ferida”.      

 

No século XVI Paracelsus declara sua enfática preferência em favor do “ânus 

artificial” sobre qualquer outra manipulação do intestino traumatizado. Referências 

médicas sobre colostomias tornam-se mais freqüentes a partir do início do século 

XVIII 10. 

Alex Littré é considerado o “pai da colostomia”, pois mesmo sem confeccioná-

la, a idealizou em 1710, ao realizar a autópsia de um recém-nascido com malformação 

retal e descobrir que poderia exteriorizar as alças intestinas à parede intestinal11. 

Em relação a primeira colostomia realizada existem controvérsias em literatura. 

Há relatos de que tenha sido feita em 1750 na esposa de um pescador com uma hérnia 

encarcerada. Outra referência é atribuída a C. Duret, professor de Cirurgia no Hospital 

militar da marinha de Brest, que teria efetuado uma derivação fecal ilíaca em um bebê 

de três dias com ânus imperfurado. Este teria vivido até os 45 anos. O nome deste 

cirurgião é controvertido, assumindo alguns autores que teria sido Dubois, cirurgião de 

Napoleão e não Duret, o autor desta operação. Outros atribuem a Pillore a realização 

com sucesso da primeira ostomia em 1776 11. 

A primeira ileostomia de que se tem registro foi confeccionada em 1879 por  
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Baum, cirurgião alemão, em paciente com câncer obstrutivo de colón ascendente e que 

veio a falecer após o seu fechamento, em função de deiscência da anastomose 

ileocolônica. O primeiro paciente a sobreviver após procedimento para ileostomia foi 

reportado por Maydl, da Áustria em 1883, também operada por câncer de cólon 11. 

A clássica “colostomia em alça” com bastão de apoio é introduzida por Carel 

Maydl em 1883 e com mais detalhes em 1888. (Bloch (em 1892) e Witzel (em 1894) 

propõe a técnica de colostomia de “duas bocas” (separadas por segmento da pele) 

visando maior fixação e posterior reconstituição do trânsito pela técnica do 

“esmagamento do septo” (este “esmagamento” feito por pinças especiais que 

comprimiam as paredes de cada uma das alças, uma contra a outra, abaixo da parede, 

permitia pela necrose isquêmica gerada, a reconstituição do trânsito, levando a 

desfuncionalização dos estomas, atrofia e posterior fechamento das bocas)10. 

Na   virada   do  século   trabalhando   independentemente ,  Paul   e   Miculicz, 

vislumbraram a possibilidade de  se ressecar  tumores  de  colón (através de grande alça 

que expusesse a lesão e fosse retirada após sua fixação natural) criando uma colostomia 

em “cano de espingarda”, ou  seja, com  a  terminação  proximal  e distal paralelamente 

entre si e perpendicularmente à parede, possibilitando  a  reconstituição do trânsito pela 

técnica de esmagamento já descrita 10. 

Em 1930 McBurney exteriorizou a ileostomia separadamente incisão cirúrgica 

principal, abrindo espaço para novas e promissoras idéias. Nessa época, há a  primeira 

tentativa de confecção de uma bolsa coletora para ileostomizados, engendrada por 

Alfred A. Strauss, de Chicago, cujo modelo foi melhorado  por Koening, ileostomizados 

e estudante de química10, 11. 

O dispositivo era de borracha aderente que cobria o estoma, impedindo 

vazamento do conteúdo para a pele e fixado a esta com um preparado de látex, além de 

conter um cinto de segurança. Em 1940, este sistema ficou conhecido como Bolsa de 

Strauss Koening 11. 

Desde o que podemos chamar de “era moderna das estomias” (ou seja, desde o 

início do século XIX) os estudos se voltaram quase que exclusivamente para as 

colostomias, porque as derivações cólicas supriam as necessidades terapêuticas e 

derivações de intestino delgado, embora conhecidas, eventualmente levavam os 

distúrbios   metabólicos   e  nutricionais  severos. O   aumento   do   conhecimento   de  
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patologias intestinais, em especial as doenças inflamatórias, levou John Young Brown, 

a realizar em 1913, a primeira ileostomia visando manter em repouso o colón de um 

paciente portador de retocolite ulcerativa, posteriormente o trânsito foi reconstituído 

através de uma anastomose entre o íleo e o colón sigmóide 10. 

Em 1943 no Canadá, Gavim Milller realiza a primeira proctocolectomia com 

ileostomia definitiva em uma jovem também acometida de retocolite ulcerativa 10. 

Embora os princípios básicos para a realização das colostomias já estivessem 

estabelecidos desde os últimos anos do século XIX, no início da década de 1950, novos 

conhecimentos são alcançados em especial através dos trabalhos de Patey (enfatizando a 

sutura colo-cutâneo) e de Butler (excisão combinada do reto). Ainda nesta década, em 

sua última metade, Sames C.P. e Goligher JC. desenvolveram isoladamente a técnica de 

colostomia terminal extraperitoneal10. 

A década de 1950 constitui um marco no desenvolvimento da área de ostomia 

não só em cirurgias, mas também em equipamentos. É quando surge a proposta 

cirúrgica de eversão total da mucosa ileal, quase que simultaneamente por Turnbull em 

Cleveland, e Brooke em Londres, utilizada até os dias atuais e que veio contribuir 

sobremaneira para a melhoria da qualidade de vida associada a um maior conhecimento 

do comportamento biológico dos tumores colorretais, permitiu o desenvolvimento de 

estratégias de tratamento que resultaram em ganho de sobrevida e melhora da qualidade 

de vida dos pacientes portadores de adenocarcinoma do reto 11,12. 

 

Evolução do Tratamento Cirúrgico Colón Retal 

Jacques Lisfanc, em 1826 realiza provavelmente a primeira operação bem 

sucedida de câncer de reto, através da abordagem perineal. Em 1883, Vicenz Czerny 

contesta esta via de acesso e passa a advogar o acesso combinado abdominoperineal. A 

seguir Ernest Milles, populariza a ressecção abdômino perineal, transformando-a na 

conduta padrão para o tratamento do câncer retal. Milles modificou o procedimento 

original proposto por Czerny12. 

Com a alta taxa de mortalidade relatada por Milles nos primeiros 61 casos 

tratados até 1914, apenas depois de 1930, com os progressos ocorridos em diferentes 

áreas, técnica  cirúrgica, transfusão  sanguínea, anestesia  e  cuidados  pós-operatórios a  
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ressecção abdômino perineal foi considerada segura e aceita como conduta padrão para 

o tratamento do câncer de reto. 12. 

A busca em realizar cirurgias menos mutilantes como a ressecção abdômino 

perineal em que há a amputação do reto e ânus, já no início do século XX em 1908 

Monynihan no Reino Unido descreveu uma abordagem que foi essencialmente a 

cirurgia de ressecção anterior de reto. Hartmann em 1923 realiza a ressecção do reto 

deixando a região anorretal sem ser removida, diminuindo a morbidade e a mortalidade 

da ressecção.  Na década de 1930 Dixon, nos Estados Unidos descrevia a ressecção 

anterior de reto com a preservação esfincteriana e através de seus estudos, dá início à 

era da cirurgia preservadora de esfíncter12. 

A evolução tecnológica associada a um maior conhecimento do comportamento 

biológico dos tumores colorretais, permitiu o desenvolvimento de estratégias de 

tratamento que resultaram em ganho de sobrevida e melhora da qualidade vida dos 

pacientes portadores de adenocarcinoma de reto12. 

Do ponto de vista técnico o advento dos grampeadores tornou possível a 

confecção de anastomoses colorretais baixas, com preservação do esfíncter anal, sem 

prejuízo oncológico, em pacientes previamente candidatos à amputação abdômino 

perineal12. 

Em 1977 surgem os grampeadores circulares, que definitivamente contribuíram 

para a realização das anastomoses colorretais. A partir então se iniciou uma nova era, 

nas cirurgias colorretais por câncer colorretal, aumentando o número de cirurgia com 

preservação esfincteriana sem prejuízo da radicalidade oncológica. Tem início a era da 

margem distal de 2 cm (da margem anal). Com isso aumentou as chances de 

preservação esfincteriana12, 13. Ou seja, evitando-se a mutiladora cirurgia de Milles, na 

qual se faz a amputação do reto e canal anal, ficando o paciente com colostomia 

definitiva. 

Na cirurgia de Ressecção Anterior de Reto, é realizada a resseção da parte 

comprometida pelo tumor, obedecendo aos princípios de radicalidade oncológica nas 

cirurgias oncológicas. É realizada a anastomose da área intestinal operada, razão da 

realização da estomia intestinal provisória de proteção. Proteção da anastomose, caso 

ocorra deiscência  mesmo  que  mínima, mas que compromete sistemicamente a vida do  
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paciente, sendo necessário a reintervenção cirúrgica, caso não tenha sido feito o estoma 

intestinal provisório.  

Na cirurgia de Hartmann (figura 5), por questões técnicas cirúrgicas ou clínicas 

do paciente, não é realizado no momento da ressecção da área adoecida a anastomose 

intestinal, sendo feito um estoma intestinal terminal (característico do estoma intestinal 

definitivo), onde a boca (parte) proximal intestinal é exteriorizada no abdômem, por 

onde são eliminadas as excretas intestinais. A boca distal fica sepultada no abdômem, 

aguardando o momento de haver condições clínicas para o fechamento, nesse caso 

quando ocorre o fechamento, este é denominado de reconstrução intestinal, por vezes 

havendo a necessidade da confecção de uma estomia intestinal em alça, em outro 

segmento intestinal, a fim de proteger a anastomose intestinal que foi anastomosada. 

No estoma intestinal descompressivo (colostomia ou ileostomia), o estoma é 

realizado a fim de desviar o trajeto das excretas, em caso de obstrução intestinal, fístula 

reto vaginal, reto vesical, ou outras situações que necessite do desvio do trajeto das 

fezes, como nos casos úlceras de pressão de difícil manipulação para o cuidado em 

região sacra ou glútea, síndrome de Fournier, acidentes que afetem a região retal, anal, 

perineal, e outras situações em que haja a necessidade do desvio de excretas intestinais.  

 

A Estomaterapia como Especialidade na Enfermagem 

A estomaterapia como especialidade nasceu oficialmente em 1961, na Cleveland 

Clinic Foundation, nos EUA, onde foi instituído o primeiro curso do mundo. Seus 

precursores foram Rupert Turnbull (médico coloproctologista) e Norma Thompson Gill 

 ((paciente de Turnbull, ileostomizada em decorrência de retocolite ulcerativa), 

considerados os pais da estomaterapia que precederam a primeira associação, como 

organização formal, a United Ostomy Association) (UOA) 13. 

Até a década de 1970, a estomaterapia podia ser exercida por outros 

profissionais de saúde e até por leigos. Mas com a criação da World Council of 

Enterostomal Therapist (WCET-fundado em 1978), a partir de 1980 a estomaterapia 

passou a ser uma especialidade exclusivamente da enfermagem 13 

O WCET é o órgão oficial da estomaterapia mundial, tem como finalidade 

principal à promoção dos especialistas e a normalização da especialidade em todo 

mundo 13 
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A estomaterapia brasileira nasceu, oficialmente, em 26 de junho de 1984, no 

município de São Paulo – SP, a partir da formação do Grupo de Interesse Clínico em 

Enfermagem em Enteroestomaterapia (GICEE), posteriormente denominado Grupo de 

Enfermagem em Enteroestomaterapia (GEE) e por último Grupo de Enfermagem em 

Estomaterapia (GEEST), o qual foi vinculado à Comissão de Educação da Associação 

Brasileira de Enfermagem Seção São Paulo (ABEn –Seção SP). (Sobest)14. 

           Este grupo promoveu diversas atividades científicas tais como: reuniões, 

simpósios e cursos de extensão, até a sua desativação não oficial em 1986.                              

Posteriormente, em decorrência da implantação do primeiro curso de Especialização em 

Enfermagem em Estomaterapia no país em 1990 na Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (EEUSP) e conseqüente fortalecimento da especialidade, 

houve a necessidade de reativar as atividades científicas do grupo. Desta feita, não mais 

como grupo de enfermagem, mas como uma sociedade multidisciplinar14. 

Em dezembro de 1992, foi fundada a Sociedade Brasileira de Estomaterapia – 

SOBEST14.  

Foi a primeira entidade de especialista a vincular-se a ABEn.  

Em 1997, o estatuto sofreu a primeira alteração e a SOBEST, passou a ser denominada 

Sociedade Brasileira de Estomaterapia: ostomias, feridas e incontinências (SOBEST)14.  

Em 2005, passou a ser denominada Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, 

feridas e incontinências – SOBEST. A mudança de sociedade para associação se fez em 

cumprimento ao novo Código Civil Brasileiro14.  

          Com relação ao termo, durante anos ostomia  era usado no Brasil como sinônimo 

de estomia. Devido às incertezas sobre qual o melhor termo – estomia, estoma ou 

ostomia – para o mesmo significado, em 2004, a SOBEST realizou uma consulta à 

Academia Brasileira de Letras (ABL). A partir do parecer da ABL que o termo Ostomia 

não existia na língua portuguesa, a SOBEST fez as devidas alterações, tanto em seu 

estatuto como em seus demais documentos e processos de educação de seus associados 

e comunidade científica. Como uma entidade científico-cultural, é seu dever utilizar 

corretamente a língua portuguesa, é uma associação multiprofissional de caráter 

científico e cultural14. 

             O estatuto estabelece a natureza, a finalidade, os objetivos, a organização 

administrativa e as atribuições de cada um de seus membros e foi fundamentado nas  
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bases éticas e filosóficas da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), em nível 

nacional, e do World Council of Enterostomal Therapists (WCET) a nível 

internacional.Além das bases éticas e filosóficas vigentes para o exercício da 

enfermagem no Brasil, a SOBEST está alicerçada nos preceitos estabelecidos e aceitos 

mundialmente para a enfermagem em Estomaterapia14. 

          É uma associação sólida, ética, respeitada e conceituada pela comunidade 

científica. Está vinculada à Comissão de Educação da Associação Brasileira de 

Enfermagem Seção São Paulo (ABEn–Seção SP) e, juntamente com outras Sociedades 

de Especialistas em Enfermagem, à Academia Brasileira de Especialistas em 

Enfermagem (ABESE) 14. 

A estomaterapia é uma especialidade (pós-graduação latu sensu) da prática do 

enfermeiro - instituída no Brasil em 1990 - voltada para a assistência às pessoas com 

estomias, fístulas, tubos, cateteres e drenos feridos agudas e crônicos e incontinências 

anal e urinária, nos seus aspectos preventivos, terapêuticos e de reabilitação em busca 

da melhoria da qualidade de vida. 15 

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

Enfermeiro Estomaterapeuta (ET) e o enfermeiro estomaterapeuta (ET-TiSOBEST), 

que tem o título de especialista concedido pela Sobest obedecendo aos critérios 

estabelecidos pela referida sociedade14.  

          A SOBEST reconhece como estomaterapeuta, somente os enfermeiros pós-

graduados em cursos de especialização que abranjam todas as áreas da especialidade e 

sejam reconhecidos tanto pela SOBEST quanto pelo World Council of Enterostomal 

Therapists (WCET ). O título de enfermeiro estomaterapeuta Ti SOBEST é conferido, 

exclusivamente pela SOBEST e a obtenção desse título se dá por meio de concurso 

público realizado pela SOBEST, cuja aprovação poderá ser somente por memorial ou 

memorial e prova. O título deverá ser renovado a cada 6 anos14. 

       O enfermeiro estomaterapeuta é o profissional indicado para cuidar de pessoas que 

necessitam de15: 

• Cuidados com estomias: traqueotomia,  esofagostomia,  ileostomia, jejunostomia 

e colostomia.  

• Cuidados com fístulas, tubos, cateteres e drenos. prevenção, avaliação e 

tratamento de feridas crônicas e agudas.  
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Orientação para prevenção de complicações nos pés de pessoas idosas, diabéticas 

e/ou com problemas de circulação. 

• Reabilitação de incontinências urinária e anal: realização de cateterismo vesical 

intermitente, eletroestimulação, biofeedeback e medidas educativas. 

        O Brasil possui até o momento, 17 (DEZESSETE) cursos de Especialização de 

Enfermagem em Estomaterapia, sendo sete devidamente credenciados pelo WCET, 

cinco referendados pela SOBEST a ser credenciado pelo WCET e três  em processo de 

análise 14. 

 

Considerações sobre Estoma Intestinal Provisório e o Cuidado de Enfermagem 

A palavra estoma significa “boca” e tem origem grega. Colostomia e ileostomia 

são, respectivamente, aberturas do colón e do íleo na parede abdominal. As causas da 

realização das mesmas podem ser: câncer colorretal, traumas, infecção perineal, fístula 

reto vaginal, doenças benignas e outras15. 

      É classificado como estoma intestinal provisório quando fica por um 

determinado período de tempo. Ex.proteção de anastomose intestinal 15; 

2-Quanto ao tipo de construção cirúrgica dos estomas intestinais provisórios, estes 

podem ser: 

2.1-Duas bocas - em alça: Quando uma única alça intestinal é exteriorizada e é realizada 

a abertura de duas saídas (a proximal para eliminação do efluente intestinal e outra 

distal para eliminação de muco e resíduos fecais,figura 1). 

Figura 1: Estoma intestinal em alça (A- boca proximal para eliminação do efluente 

intestinal e; B- boca distal para eliminação de muco e resíduos fecais). 
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 Figura 1: Estoma intestinal em alça (A-boca proximal para eliminação de excretas 
intestinais e; B-boca distal para eliminação e resíduos  fecais).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-Duas bocas com dois estomas separados: é realizada a confecção de dois estomas na 

parede abdominal. A: o estoma proximal, para eliminação do efluente intestinal no qual 

é acoplada a bolsa coletora; B: o distal, comumente denominado de fístula mucosa para 

eliminação de muco, onde pode ser  utilizado uma cobertura com  gaze  somente (figura 

2): 
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Figura 2: Estoma intestinal com duas bocas separado. A: estoma proximal, por onde é 

eliminado as fezes; B: estoma distal, para eliminação de muco. 
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2.3-Dupla boca ou colostomia a Miculicz conhecido também como cano de espingarda: 

quando o estoma terminal e o distal (fístula mucosa) são abocados juntos (lado a lado), 

em uma única abertura vide figura 3abaixo.  
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2.4-Colostomia Terminal (provisória): a boca distal é anastomosada no segmento 

intestinal proximal (figura 4), exceto na cirurgia de Hartmann (figura 5),  

Figura 4: Colostomia Terminal, boca distal é anastomosada no segmento intestinal 

proximal. 
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Figura 5: Colostomia Terminal a Hartmann: A - estoma proximal é implantado no 

abdômem e; B- parte distal fica sepultado no abdômem para posterior reconstrução do 

trânsito intestinal, se houver condições clínicas e cirúrgicas do paciente, 
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É imprescindível que o enfermeiro saiba em qual parte do segmento intestinal 

foi realizado o estoma intestinal ao planejar e implementar a assistência a essa clientela.       

pois  a característica e a freqüência do efluente intestinal, irá variar de acordo com a 

parte do segmento intestinal exteriorizado.  

Além do que, é necessário atentar-se quanto aos cuidados e as orientações da 

manutenção da integridade cutânea paraestomal, através da retirada delicadamente do 

equipamento aderido a pele, durante a troca do mesmo. Evitar o uso de substâncias 

alcoólicas ou agressivas a pele. E utilizar equipamento coletor corretamente, evitando 

dissabores como, o vazamento do conteúdo intestinal, e lesões da pele paraestomal, que 

causam incomodo e transtornos aos pacientes. 

Educação em Saúde  

A educação desenvolve o homem como um indivíduo, como parte de um 

ambiente completo, incluindo aspectos biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e 

físicos que “compõem o elo da existência”, contribuindo para que as pessoas adquiram 

novas maneiras de se relacionar, permitindo decisões livres e seleção de alternativas de 

acordo com o contexto de informações, habilidades cognitivas e suporte disponível 16. 

O tema “ações educativas em saúde” vem se constituindo em um elemento de 

direcionamento, questionamento e de reflexões quando se trata de promoção, prevenção 

ou de saúde integral do ser humano. Nesse sentido, é imprescindível que os 

profissionais que trabalham com a saúde e os diferentes aspectos do desenvolvimento 

humano, em um nível mais direto ou mais indireto, na constituição de programas ou 

mesmo em diferentes espaços de intervenção, busquem formas de propiciar dinâmicas 

de atendimento que estejam em consonância, com a etapa evolutiva e com os 

paradigmas que norteiam seu trabalho 17. 

As práticas educativas se deparam, crescentemente, com novos desafios e 

dilemas éticos oriundos do processo tecnológico e biotecnológico em face da 

complexidade destes novos objetos de reflexão, a educação necessita ampliar o 

conhecimento para além da capacidade intelectual do indivíduo e para além do próprio 

campo de interesse. Cabe ao educador assumir, uma atitude medidora, de (re) pensar e 

estimular alternativas de inserção do indivíduo na sociedade de forma responsável e 

comprometida 18. 

O cotidiano do cuidado é composto de atividades e procedimentos advindos de  
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agravos à saúde e doenças propriamente ditas, que constituem um novo contexto de                       

vida, por necessidade de enfrentamento, imposição de rotinas e risco de complicações.  

Neste contexto o paciente geralmente precisa de um entendimento detalhado 

sobre sua condição para poder maximizar as oportunidades de recuperação e 

manutenção de sua saúde. 

Assim, quando pensamos o ato de cuidar temos que considerar o cuidado em si, 

o paciente e o profissional que o executa, além das suas implicações e do contexto no 

qual se inserem. Portanto, a abordagem técnica do cuidado e a atenção para as funções 

orgânicas e respostas humanas às terapêuticas objetivam e, talvez, atendam ao 

tratamento da doença em si, mas não às necessidades humanas de cunho psicossocial e 

espiritual, e, menos ainda, aos desejos dos pacientes 19. 

A educação para a saúde é de fundamental importância. Quando se trata do 

cuidado de enfermagem, a relação educativa está sempre presente: cuidando de ti, tenho 

a  obrigação moral de te ensinar a te cuidar a ti mesmo. O processo educativo prevê que 

educador e educando desenvolvam papéis significativos entre si, resultando em um 

novo projeto de vida (válido no nível individual como no cotidiano) 16,19. 

Enquanto prática social a educação, vai muito além do transmitir e repassar 

conhecimentos específicos, onde ensinar se limitam à transmissão de conhecimentos, 

informações ou esclarecimentos úteis ou indispensáveis à educação. A educação 

envolve um processo dinâmico e sistemático de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e comportamental do ser humano, visando à sua melhor integração individual 

e social 18. 

Diferentemente do ensinar, a educação visa conduzir para fora e aprimorar não 

apenas conhecimentos cognitivos lineares, mas comportamentos e atitudes humanas, 

compreender a lógica do outro – sujeito envolve uma atitude profundamente humana e 

ética por parte do educador/mediador 18. 

A educação deve integrar à organização, missão, valores e plano estratégico das 

instituições de saúde, cabendo aos líderes favorecer a educação de pacientes por meio 

da criação de estrutura que programe o processo educativo, garantindo recursos 

necessários, inclusive o tempo dedicado pelos profissionais para a educação de 

pacientes e familiares, supervisionando o desenvolvimento, o desempenho e a melhoria 

contínua do processo educacional16. 
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Segundo  a  Joint  Commission  on  Accreditation  of  Healthcar e  Organizations  

(JCAHO), a educação de pacientes tem quatro alvos16, 20:*Conhecimento e 

entendimento 

É componente vital da educação. Os pacientes devem ter conhecimento para 

participar das decisões sobre seus cuidados. Precisam saber suas condições de saúde, 

entende-las e aceitá-las. Só a partir disso poderão participar efetivamente, esforçando-se 

para melhorar e recuperar a saúde. 

*Criação de atitudes e de perspectivas diferentes 

Os pacientes necessitam enfrentar adequadamente a doença e participar 

efetivamente de seu cuidado. Precisam evitar atitudes negativas ou perspectivas 

errôneas sobre sua condição de saúde. Para ajudar o indivíduo o profissional de saúde 

poderá esclarecer-lhe dos agravos advindos de sua doença, cirurgia e/ou tratamento, 

através de um programa educativo cuidadoso que possibilite ao paciente um melhor 

entendimento, proporcionando a sua participação. 

*Construção de habilidades 

Muitos pacientes precisam adquirir habilidades para o autocuidado para terem 

autonomia e  efetividade de equipamentos médicos, segurança no uso de medicações e 

dietas apropriadas, incluindo a preocupação com interações droga-alimentação. 

*Mudança de comportamento 

Para os pacientes melhorarem seu nível de saúde, eles precisam freqüentemente 

alterar ou modificar comportamentos. 

A tarefa de educar o paciente contém uma série de inquietações no âmbito do 

conteúdo, da forma de repassar o conhecimento, na avaliação do aprendizado, nos 

problemas encontrados e nas condições que determinam e influenciam situações de 

sucesso e de insucesso. A informação fornecida tem que ter um significado individual 

para o paciente e deve ser vista sob duas perspectivas: a ideológica e a prática 16. 

A ideológica acontece do ponto de vista de autonomia do paciente, de sua 

dignidade e do respeito por si próprio. Significa em primeira instância, que o paciente 

tem o direito de saber. Têm caráter emancipatório, propõe que os pacientes tenham 

consciência sobre sua saúde, dos tratamentos alternativos disponíveis e suas 

conseqüências. A informação contribui para minimizar o sentimento de incerteza e 

insegurança advindo da doença 16. 
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Na  perspectiva  prática, a   informação  é  essencial  para  a  implementação  do        

cuidado de enfermagem, os pacientes que entendem mais sobre suas  condições  aderem 

mais aos tratamentos e metas de enfermagem propostas, contribuindo para o sucesso das 

intervenções 16. 

Portanto a educação é um processo, um ganho de habilidades que o ser humano 

adquire durante sua vida. Ela só e possível porque o homem é um ser simbólico, capaz 

de abstrair a realidade, de criar novas situações, de interferir no seu processo natural 22. 

A educação em saúde é uma das habilidades oferecidas ao ser humano para que 

ele possa se cuidar. Educar é, portanto, um recurso, uma forma de preparar o indivíduo 

para enfrentar as vicissitudes da vida. Em outras palavras, educação é uma forma de 

adaptação ao novo. Na educação de um paciente é muito importante definir se ele 

assimilou ou não conhecimento relevante e se aprendeu as habilidades necessárias 16,23. 

A função da educação em saúde é contribuir para ampliar as potencialidades, as 

habilidades humanas, romper preconceitos e valores que restringem o agir humano. O 

profissional age indiretamente sobre o corpo, pois trabalha constantemente com a 

linguagem, e o sujeito tem condições de aceitar ou não as intervenções do técnico 23. 

Somente a compreensão da natureza da doença, dos sinais e sintomas esperados, 

das características de riscos potenciais, ou mesmo da iminência de agravos à condição 

estabelecida e do suporte necessário, fará com que os pacientes e suas famílias sintam-

se preparados para enfrentar o desafio do autocuidado 16. 

 

Imagem Corporal 

A imagem corporal é a imagem mental do corpo e não é necessariamente 

compatível  com a estrutura corporal ou aparência real de uma pessoa.Ela estruturaliza-

se em nossa mente,no contato do indivíduo consigo mesmo e com o mundo que o 

rodeia24,25. 

A imagem corporal não é mera sensação ou imaginação. É a figuração do corpo 

em nossa mente e as alterações na aparência do corpo, como uma amputação, 

desfiguração, cicatrizes, são estressores que afetam a imagem corporal24, 25. 

A percepção da mudança por um indivíduo e a importância relativa colocada 

sobre a imagem corporal irão afetar o significado de uma perda de função ou mudança 

na aparência. Embora  não  detectadas  pelos  outros, essas  mudanças corporais têm um  
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impacto negativo, devido a imagem corporal negativa, que freqüentemente leva a 

efeitos adversos na saúde, como a depressão24. 

A realização de uma estomia intestinal altera a aparência e o funcionamento do 

corpo, embora as mudanças nem sempre sejam visíveis quando a pessoa esta vestida.. 

Embora a imagem corporal não se modifique apenas pela maturação, dor, doença e 

mutilação, mas também por toda insatisfação que está ligada ao distúrbio libidinal24, 25. 

A personalidade humana atravessa situações das mais diversas na vida, 

tornando-se imperiosas as mudanças e adaptações. Tudo isso se reflete na construção da 

imagem do corpo. Não há imagem corporal sem personalidade, pois ambas mantém 

relação íntima e específica25. 

Do ponto de vista psicanalítico, a imagem corporal é construída através da 

interação entre o ego e o id, em interjogo contínuo das tendências egóicas com as 

tendências libidinais25. 

Os orifícios anatômicos constituem as zonas mas sensíveis do corpo, com sua 

psicologia específica.Os órgãos,portadores dessas aberturas, levam o indíviduo a ter 

contato com o mundo externo e com isso procede-se a descoberta do corpo.Ao se dar 

ênfase às tendências psicosexuais dos orifícios anatômicos do 

corpo:olhos,boca,ânus,meato urinário e orifício vulvar, aproxima-se o corpo da 

mente,pois essas aberturas do soma são sede de fantasias psíquicas25. 

A imagem corporal não é sempre a mesma. É lábil, mutável e incompleta. 

Depende do uso que fazemos dela, de nosso pensamento, de nossas percepções e das 

relações objetais. O homem considerado “normal” mantém a unidade do corpo em 

virtude do predomínio de tendências construtivas. A modelagem embora vaga e nunca 

definitiva acompanhe as necessidades da vida25. 

Temos que considerar que os fatores socioculturais, além da mídia e a 

globalização são fatores que interferem no modelo de imagem corporal, a serem 

seguidos ou percebidos. 

 

Política Nacional de Humanização e Assistência Oncológica  

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi instituída no Brasil em 2003, e 

traduz os princípios e modos de operar no conjunto das relações entre todos que 

constituem o SUS, incluindo os diferentes níveis de complexidade de atendimento. Tem  

                                                             26 



                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                   

o objetivo de difundir uma nova cultura de humanização na rede pública brasileira além 

de melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários26. 

As diretrizes da PNH se referem a: 

*Gestão Participativa e Compartilhada (Co-gestão) do processo de produção de saúde. 

*Clinica ampliada, incluindo a dimensão social e subjetiva na abordagem dos processos 

de adoecimento e produção de saúde, a interação dos diferentes saberes profissionais e a 

incorporação do olhar do usuário. 

*Acolhimento, com responsabilização e vínculo, na continuidade do processo 

terapêutico. 

*Ambiência acolhedora, com espaços de trabalho propiciadores de encontros 

produtivos. 

             O acolhimento visa à escuta, a valorização das queixas do paciente/família, a 

identificação das suas necessidades, o respeito às diferenças, enfim é uma tecnologia 

relacional permeada pelo diálogo definido como uma conversação entre duas ou mais 

pessoas na qual existe envolvimento, escuta e percepção recíproca. Não é apenas um 

espaço ou um local, mas uma postura ética, não pressupõe hora ou profissional 

específico pra fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, necessidades, 

possibilidades, angústias e intervenções26. 

 A nova política Nacional de Atenção Oncológica, instituída em dezembro de 

2005, promove a descentralização e a valorização da co-responsabilidade entre a rede de 

serviços e as equipes profissionais, visando a integralidade da atenção em oncologia27. 

           Em conformidade a esta nova Política Nacional de Atenção Oncológica, foi 

baseado um de seus artigos (artigo 2ª, parágrafo IX), que versa sobre qualificar a 

assistência e promover a educação permanente dos profissionais de saúde na área 

oncológica, que consolidou a incorporação da PNH na Rede de Atenção Oncológica 

(RAO), atendendo aos princípios da integralidade e da humanização27. 

O objetivo deste novo enfoque é a superação da fragmentação da atenção, 

dispersa e segmentada entre as ações das diferentes categorias profissionais que, apesar 

da alta qualidade técnica de suas intervenções, produzem dispersão, duplicidade e 

descontinuidade no processo de tratamento, assim como na comunicação e nos vínculos 

estabelecidos com os usuários27. 

Visto que, a comunicação e a atenção a graves seqüelas dos tratamentos, tais 

como mutilações, prejuízo de funções e suas conseqüências na perda de qualidade de  
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vida (prejuízos nas relações afetivas e profissionais, perda do referencial de auto-

imagem e rebaixamento da auto-estima), colocam claramente a necessidade de 

cooperação de saberes e disponibilidades, e também a importância de laços solidários 

entre as equipes e a rede social dos usuários27. 

Tendo em vista, que a oncologia é uma especialidade que demanda alta 

complexidade assistencial durante todo o processo terapêutico, em 1998 foi estruturada 

as unidades hospitalares que prestam atendimento ao paciente oncológico, sendo 

instituído  os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).,que são 

classificados em três tipos de  instituições , em conformidade com o espaço 

físico,recursos humanos e recursos tecnológicos27.  

Em 2005 através das Portarias nº 2.439/05 e nº 741, foram definidas as 

características das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON), Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e 

os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia27.  

 As Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), 

é o hospital que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para 

o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil(colo de 

útero,mama próstata, estômago, colón e reto). Nas UNACON sem radioterapia, este 

serviço deve ser referenciado27. 

Já os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), 

tem que possuírem condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para 

o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de câncer. Sendo obrigatórios os 

de cirurgia em: cancerologia cirúrgica, cirurgia geral/coloproctologia, 

ginecologia/mastologia, urologia, cabeça e pescoço, torácica e plástica; oncologia 

clínica (quimioterapia para adultos); serviço de hematologia27. 

Os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia são os CACON 

que exercem o papel de auxiliar, de caráter técnico ao gestor do SUS nas políticas de 

Atenção Oncológica, e tem como exigências específicas: - Credenciamento como 

CACON; Hospital  de  Ensino; Residência  e /ou Curso  de  Especialização  Médica em  
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Radioterapia e Cancerologia Cirúrgica e Clínica; Residência e/ou Curso de 

Especialização em Enfermagem Oncológica27.  

Podemos observar que além de requerer dos profissionais de enfermagem 

extrema habilidade relacional e afetiva, considerando as necessidades e especificidades 

dos usuários, que imputam aos profissionais a necessidade de enfrentamento, 

perenizados durante a operacionalização da assistência aos usuários, ao programar o 

cuidado de enfermagem ao paciente com estoma intestinal devido neoplasia colorretal, 

devemos considerar o dispositivo do “acolhimento” como uma postura ética, que 

integre o paciente como protagonista em seu processo terapêutico, considerando sua 

cultura, seus saberes e sua capacidade  de avaliar riscos27. 

Considerando o cenário oncológico e os sujeitos desta pesquisa (pacientes com 

estoma intestinal provisório), a equipe de enfermagem torna-se fundamental enquanto 

equipe de referência na atenção diária, responsável e gestora desse processo no cuidado 

e reabilitação destes paciente27. 

 

Diretrizes Públicas de Atenção a Pessoa Ostomizada 

 Uma questão que afeta os sujeitos com estoma intestinal é a aquisição de 

equipamentos coletores (bolsa de colostomia/ileostomia), para que possam viver 

dignamente e ter uma qualidade de vida. Porém, sabemos das implicações sócias 

econômicas que a doença e a aquisição destes equipamentos acarretam a estes sujeitos e 

seus familiares. 

 Frente a estas questões foi estabelecida através da Portaria 116 de 09 de 

setembro de 1993 a concessão dos equipamentos coletores no SIA/SUS, Sistema de 

Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde e o treinamento dos pacientes 

para melhor adaptabilidade, através de instituições complementares. 

 Ainda no mesmo ano, através da Portaria 146 de 14 de outubro de 1993, foram 

estabelecidas as diretrizes para a concessão dos equipamentos através da assistência 

ambulatorial, ficando sob a responsabilidade das secretarias estaduais/municipais de 

saúde, através da coordenação técnica designada pelo gestor local.  

Lembrando que estas conquistas é fruto das reinvidicações da Sociedade 

Brasileira dos Ostomizados, criada em 1985 e também fortalecida com a criação do 

Curso de Especialização de Enfermagem em Estomaterapia em 1990. 
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Em 2009 foi publicada a Portaria 400 em 16 de novembro (anexo 2), que contou 

com  participação na sua elaboração de especialistas representado pela Sobest-

Associação Brasileira de Estomaterapia e dos usuários através da ABRASO, Associação 

Brasileira dos Ostomizados, que amplia e melhor dispõe o atendimento a pessoa 

estomizada. 
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CAPÍTULO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO  

______________________________________________________________________ 

Corroborando com a autora20 quando afirma que a enfermagem é educação ao 

autocuidado do cliente pela enfermeira e uma prática coletiva da cidadania, os 

enfermeiros podem ajudar os pacientes e suas famílias a aprenderem como manter a 

saúde, como restaurá-la ou como se adaptar com maior independência possível, e 

adquirindo conhecimento e habilidades para lidar com suas necessidades de saúde, 

visando o autocuidado16.  

. Compactuando com os autores que mencionam o cuidar implica na interação 

entre quem cuida e quem é cuidado e essa ação abrange a técnica e a sensibilidade. pois 

o caráter holístico do cuidado envolve as dimensões físicas, morais, espirituais, 

psicológicas, sociais e culturais da pessoa de quem cuidamos19,entretanto para que isso 

ocorra  é fundamental  além da sensibilidade uma prática do enfermeiro. 

         Tendo em vista que a efetiva educação requer a ajuda aos pacientes a fim de 

possam adquirir conhecimentos, competências e as habilidades necessárias para 

procederem à continuidade de seus cuidados, essa educação começa direcionando e 

acompanhando o processo de mudanças pessoais, como o aprendizado do paciente sobre 

a doença propriamente dita e aceitação às mudanças em sua vida causadas pelas 

condições trazidas a ele no hospital16. 

         Frente às considerações acima, julga-se conveniente para este estudo nos 

apropriarmos da teoria do Autocuidado de Orem e da Prática Dialógica de Paulo Freire. 

 

A Teoria Geral de Enfermagem de Orem.  

Todas as teorias de enfermagem apresentaram o cuidado como um componente; 

no entanto, foi Dorothéa Orem quem o relacionou com a educação em saúde ao elaborar 

sua teoria do autocuidado. Desta forma, sua compreensão foi de que a enfermeira, ao 

cuidar, deve ter como propósito tornar o cliente independente, ensinando-o como 

realizar, por si mesmo, as ações necessárias para prevenção de doenças e promoção da 

saúde a partir de seu potencial para aprendizagem e desenvolvimento 22. 

De modo a conduzir a oferta dos cuidados de enfermagem, para Orem a 

enfermagem tem como especial preocupação a necessidade de ações de autocuidado do  
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indivíduo, e oferecimento e controle disso, numa base contínua para sustentar a vida e a 

saúde, recuperar-se de doença ou ferimento e compatibilizar-se com seus efeitos. Orem 

divide sua teoria geral de enfermagem, em três partes relacionadas. Essas partes são: (1) 

autocuidado, (2) deficiências do autocuidado e (3) sistemas de enfermagem 29. 

*Teoria do Autocuidado 

A teoria do autocuidado engloba três aspectos: 1- Autocuidado “prática de 

atividades, iniciadas e executadas pelos indivíduos, em seu próprio benefício, para 

manutenção da vida, da saúde e do bem-estar; 2-A atividade de autocuidado constitui 

uma habilidade humana que significa” a habilidade para engajar-se em autocuidado”, 

donde considera-se as particularidades e singularidades de cada indivíduo; 3- A 

exigência terapêutica de autocuidado, que são ações a serem executadas durante algum 

tempo, para satisfação de requisitos de autocuidado 23.  

*Teoria de Déficit de Autocuidado23 

Constitui a essência da teoria geral de enfermagem de Orem, uma vez que 

delineia quando há necessidade do cuidado de enfermagem, e de como ocorrerá esse 

processo de cuidado, visto que ele é realizado através do diagnóstico de enfermagem, 

que irá ditar a amplitude do cuidado a ser executado. 

Pode haver o oferecimento de cuidados de enfermagem, caso as habilidades para 

cuidar sejam menores para satisfazer a demanda atual de autocuidado, devido a 

diminuições previsíveis de habilidades de cuidados; e quando as pessoas precisam 

incorporar medidas recém-prescritas e complexas de autocuidado a seus sistemas de 

autocuidado, cujo desempenho requeira conhecimento e habilidades especializadas, a 

serem adquiridos, através de treinamento e experiência; ou o indivíduo necessite de 

ajuda para recuperar-se de enfermidade ou ferimento, ou para compatibilizar-se com 

seus efeitos 23. 

Orem identifica cinco métodos de ajuda: 

1-Agir ou fazer para o outro. 

2-Guiar o outro. 

3-Apoiar o outro (física ou psicologicamente). 

4-Proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, quanto a 

tornar-se capaz de satisfazer demandas futuras ou atuais de ação. 

5-Ensinar o outro. 
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*A Teoria de Sistemas de Enfermagem 

Baseia-se nas necessidades de autocuidado e nas necessidades do paciente para a 

execução de atividades de autocuidado. Orem identificou três classificações de sistemas 

de enfermagem para satisfazer aos requisitos de autocuidado do paciente. São as 

seguintes: o Sistema Totalmente Compensatório23 no qual há dependência de outrem 

para a satisfação e realização do autocuidado ao paciente. 

 O Sistema Parcialmente Compensatório, na qual o paciente, digamos seria 

semidependente, pois realiza algumas tarefas relacionadas ao seu autocuidado, porém 

depende de ajuda para a realização de cuidados que exijam mais complexidade e 

habilidades 23. 

 O Sistema de Apoio-educação, na qual a pessoa consegue executar ou pode 

aprender a executar medidas de autocuidado terapêutico, de ordem interna ou externa, 

embora não consiga fazer isso sem auxílio 23. Neste contexto insere-se a presença do 

enfermeiro, como profissional capacitado a suprir as deficiências e auxiliar na 

reabilitação deste indivíduo que necessita de suporte para realizar seu autocuidado. 

Lembrando ainda que neste contexto deve-se considerar o estado psico emocional do 

paciente para inserir-se no seu autocuidado. 

Orem29 tem uma preocupação em sua teoria com os aspectos psicoemocional e 

sócio culturais do paciente para a implementação do autocuidado, e salienta a 

necessidade de uma tecnologia de informação, com ou sem o uso de recursos materiais 

ou instrumentos. 

Ela divide as tecnologias em duas categorias29: 1- as tecnologias sociais ou 

interpessoais que enfoca a adequação da comunicação a idade e perfil sócio cultural 

emocional do paciente e adequado as demandas do paciente e 2- tecnologias 

reguladoras, que enfoca a manutenção e promoção dos processos vitais. Para a autora a 

integração eficaz das duas tecnologias proporcionará uma enfermagem profissional de 

qualidade. 

Outro aspecto abordado por Orem29 diz respeito à determinação das deficiências 

de autocuidado do paciente pela enfermeira e quanto estas deficiências irão 

comprometer as atividades de autocuidado, de modo que o enfermeiro tenha habilidade 

para atender as demandas e suprir a elas. 

A meta desta teoria29 é capacitar o paciente a tornar-se agente de seu  
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autocuidado. Relacionando ao cuidado com o paciente estomizado intestinal a meta na 

intervenção a este paciente é que este assuma seus cuidados com o estoma e 

equipamento coletor, de modo que ele seja  um agente de mudança e transformação, no 

conviver com o estoma. 

Salientando que a autora29 pontua a importância da educação permanente como 

componente profissional da educação em enfermagem, de forma que os enfermeiros são 

educados e não treinados, chamando também a atenção para o raciocínio clínico no 

diagnóstico de enfermagem e no estabelecimento de metas para o cuidado de 

enfermagem. 

Considero relevante e pontual, utilizar os pontos relevantes desta teoria para o 

autocuidado, pois apesar do passar dos anos, a autora se preocupou na qualidade do 

cuidado de enfermagem, pautado na cientificidade, sem deixar porém de abarcar o 

indivíduo holisticamente. 

 

 A Pedagogia Educativa de Paulo Freire 

A educação conscientizadora, também chamada problematizadora, 

fundamentada no referencial teórico de Paulo Freire, tem por base a metodologia 

participativa, que implica num constante ato de desvelamento da realidade, buscando a 

emersão das consciências, resultando na inserção crítica do homem na realidade. Tem 

como objetivos a transformação social, a troca de experiências, o questionamento, a 

individualização e a humanização 30. 

Paulo Freire, através de suas obras, insere em seus questionamentos uma 

educação multicultural, ética, libertadora e transformadora. Seu pensamento ainda é 

contemporâneo e inspira a teoria e a prática da educação 31.  

Em suas reflexões, evidencia cuidados com a educação, propondo a 

humanização das relações e a libertação dos homens. Também fala da educação para 

uma sociedade que pensa,ouve,sente, se veste de forma diferente. Ele traz a educação 

solidária, dialogada, sem arrogância e supremacia do educador, defendendo a 

articulação do saber, conhecimento, vivência, comunidade, escola, meio ambiente, 

traduzindo-se em um trabalho coletivo. A articulação proposta por Freire representa a 

interdisciplinaridade, hoje tão comentada nas ciências, em geral na educação e política 

de esperança, de luta revolucionária, de amor e de fé no ser humano 31. 
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No limite entre teoria e filosofia da educação, o pensamento de Freire tem 

colaborado de forma significativa na construção de uma educação reflexiva na 

enfermagem, incorporando uma educação critica e problematizadora, compreendendo o 

que é e para que serve a educação, indo de encontro à proposta pedagógica hegemônica 

do monólogo, batendo de frente com aqueles conteúdos prontos e preestabelecidos31.            

Pois, valoriza a cultura, a palavra, ou seja o sujeito no seu modo de “ser” e 

“estar” na sociedade, criando uma pedagogia cheia de existência e amor – a pedagogia 

da liberdade – instituindo uma vivência solidária, com relações sociais e humanas, 

buscando, com o educando, consciência crítica através de um processo “práxico”, ético 

e interdisciplinar 31.  

Visto que a educação problematizadora utiliza as experiências cotidianas do 

aprendiz, sistematizadas e teorizadas, em uma relação dialógica e participativa. Conduz 

à transformação da realidade através da reflexão e da ação 30. 

É uma prática essencialmente educativa, participativa que mobiliza pessoas a 

tomar consciência do novo, do desconhecido, na medida em que temas emergem e são 

sustentados com depoimentos de uns e reposicionamento de outros. Estas podem 

provocar mudanças de atitude e comportamento mais saudáveis, resultando em 

autonomia, independência e interdependência para um viver cuidando de modo mais 

satisfatório 32. 

Da mesma forma, a enfermeira, em sua prática assistencial mediatizada pelas 

idéias freireanas, pode se considerar, junto com seu cliente, também um aprendiz, no 

momento em que visualiza o cuidado também como atividade de educação em saúde, 

não se percebendo dona do cuidado, e não tendo uma atitude verticalizada no ato 

holístico de cuidar. Assim, ela poderá construir uma prática libertadora, crítica, 

valorizando  o cliente 31. 

A proposta de uma ação transformadora de cuidar e educar, fundamenta-se na 

condição de a enfermeira retornar ao senso comum. Evidentemente, não no sentido de 

destruí-lo ou expropriá-lo, mas de torná-lo mais coerente e consciente de sua realidade 

concreta frente ao sistema de saúde instituído que, por vezes, se contrapõe às suas 

expectativas33. 

A  pedagogia   freireana   para   o  campo   da  educação   em   saúde  aplicada  à  
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Enfermagem    nutre  de  elementos teóricos  necessários à  discussão  acerca da posição  

ingênua do paciente diante dos cuidados e da cultura científica em saúde. Visto que a 

linguagem utilizada no discurso científico precisa ser descodificada para o sujeito 

paciente 33. 

Não se trata aqui de modelar comportamentos ou atitudes, nem tampouco de 

doutrinar o indivíduo baseado em critérios valorativos, mas em fazer das práticas 

educativas e de saúde, sejam eles teóricos ou terapêuticos espaços de possibilidades ou 

oportunidades favoráveis para o desenvolvimento da autoconsciência, da autonomia ou 

da autodeterminação 18. 

A construção da subjetividade na concepção freireana ocorre através do processo 

dialógico-reflexivo no coletivo. Neste, o homem se torna sujeito e se auto-desenvolve a 

partir da reflexão e do diálogo sobre seu ambiente, isto é, sobre a sua situação concreta. 

O diálogo entendido não somente como ouvir o outro, mas também como forma de 

interação e problematização da situação existencial para uma possível transformação da 

realidade pessoal e social 18. 

Compreender o homem a partir das circunstâncias que o cercam envolve um 

processo de subjetivação progressiva. O ser humano sentir-se-á engajado e 

comprometido com o  processo de transformação da realidade, ao perceber-se sujeito 

ativo, criativo, dialógico e crítico, a partir de conteúdos significativos e  utilização de 

metodologias participativas e mobilizadoras capazes de revelar o potencial subjetivo e 

transformador dos sujeitos envolvidos no processo 18. 

Acredito que ao inserir a prática dialógica de Paulo Freire, no cotidiano do 

cuidado de enfermagem ao paciente com estoma intestinal provisório, estaremos 

estabelecendo uma ponte de possibilidades e ganhos, pelo paciente e pelo profissional, 

pois há uma construção em conjunto, respeitando as individualidades e singularidades 

de cada ser, em seu processo de aprendizagem. 

 A fim de tornar mais claro a aproximação do referencial teórico de Orem e a 

prática dialógica de Paulo Freire, elaborou-se um quadro com os aspectos que 

aproximam  entre os dois referenciais teóricos(quadro 1): 
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Quadro 1: Aspectos consonantes entre o referencial do autocuidado de Orem e a Prática 

Dialógica de Paulo Freire, Rio de Janeiro, 2012. 

Teoria do Autocuidado de Orem 

5 métodos de ajuda 

Prática Dialógica-Paulo Freire 

- Agir ou fazer pelo outro; 

- Guiar o outro; 

- Apoiar o outro; 

- Proporcionar um ambiente acolhedor 

- Ensinar o outro 

    - Conscientização 

    - Dialógo 

    - Conhecer a realidade 

    - Tomar consciência 

    - Empoderamento do seu cuidado 

 

 

 

Nesta perspectiva tem-se a possibilidade de um trabalho para o autocuidado, 

articulando-se os dois referenciais que se complementam no cuidado de enfermagem 

numa prática humanizadora de acolhimento, de escuta sensível e no empoderamento do 

sujeito para o seu autocuidado, pois estão direcionadas para a educação do sujeito que é 

a meta do cuidado de enfermagem ao paciente com estoma intestinal, preconizadas pela 

Política Nacional de Humanização e a Política de Atenção Oncológica e se atendo a 

Política Nacional de Atenção a Pessoa Estomizada.. 
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CAPÍTULO 4 – BASES METODOLÓGICAS  

______________________________________________________________________ 

Caracterização da pesquisa 

 Abordagem e tipo de estudo: 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, com 

sujeitos que realizaram um estoma intestinal provisório, devido neoplasia colorretal. 

As pesquisas descritivas têm como principal objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno. A pesquisa exploratória 

proporciona maior familiaridade com o problema, ou seja, têm o intuito de torná-lo mais 

explícito. Tanto uma quanto a outra, são realizados pelos pesquisadores preocupados 

com a atuação prática, pois pretendem descrever com exatidão os fatos e fenômenos de 

determinada realidade 34. 

 

Local de estudo: 

A pesquisa foi realizada no consultório de estomaterapia do Ambulatório da 

cirurgia abdominopélvica, do Hospital de Câncer I-Instituto Nacional de Câncer na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

Sujeitos da pesquisa: 

Pacientes com estoma intestinal provisório em decorrência de neoplasia 

colorretal, atendidos no ambulatório de cirurgia abdômino-pélvica, no período de 

novembro/2011 a março de 2012. 

           O encaminhamento do paciente para a pesquisa ocorreu quando do seu 

comparecimento para  consulta com a enfermeira estomaterapeuta no ambulatório.  O 

paciente era então encaminhado para a pesquisadora, para explicação do estudo e 

consentimento em participar da pesquisa. 

 

Critérios de Inclusão: 

          Indivíduos com estoma intestinal provisório devido neoplasia colorretal 

independente do tipo histopatológico, com idade a partir de 18 anos, alfabetizados, 

ambos os sexos, sem qualquer tipo de seqüela/deficiência física, mental e/ou déficit 

cognitivo. 
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Vale ressaltar que para matricular-se no Instituto Nacional de Câncer o paciente 

já deve ter a confirmação da patologia. 

 

Critérios de exclusão: 

               Pacientes com neoplasia colorretal, submetidos à cirurgia de Ressecção 

Abdômino Perineal, em que é realizado estoma intestinal definitivo ou com estoma 

intestinal provisório decorrente de outra patologia oncológica.. 

 

Coleta de Dados: 

Foi realizado através de um roteiro de entrevista (Apêndice 3 e 4) com questões 

fechadas e abertas.  Foi utilizando o roteiro 3, para avaliar as informações do paciente 

acerca das informações dadas no  pré-operatório,  e o roteiro 4, para avaliar o 

autocuidado  no pós operatório. 

Vale ressaltar que durante as entrevistas, conforme emergiam as dúvidas, elas 

iam sendo esclarecidas, conforme as necessidades e demandas do paciente. 

 

Período de coleta de dados: 

        A coleta de dados iniciou-se no final de outubro de 2011 e encerrou-se na primeira 

quinzena de março de 2012. A duração deste período deu-se devido os feriados de fim 

de ano e diminuição das cirurgias entre dezembro/2011 e janeiro/2012. 

 

Resultados e análise de dados: 

            Foram entrevistados trinta sujeitos com estoma intestinal provisório, no pós 

operatório. Após a análise dos dados, estes são apresentados de forma descritiva, de 

acordo com a contagem das freqüências das respostas para as perguntas fechadas e 

abertas. Com base nestes dados optou-se em categorizar os sujeitos de acordo com as 

respostas relacionadas aos formulários: pré operatório e pós operatório. 

Assim as categorias que emergiram foram intituladas de acordo com os 

formulários aplicados e divididos em duas categorias: 

-Categoria 1: O Pré Operatório - O conhecimento da cirurgia e a realização do estoma 

intestinal 

-Categoria 2:O Pós Operatório – Autocuidado e o Corpo Modificado 
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Todos os dados foram confrontados, categorizados e analisados à luz da Teoria 

do autocuidado de Orem e da Pedagogia da Educação de Paulo Freire e de autores 

pertinentes à temática. 

     

Dos Aspectos Éticos 

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

Instituto Nacional de Câncer, em 19/07/2011 sob nº CAAE-0008.0.007.007-11. 

Em atendimento a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS, os 

sujeitos da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) após terem sido devidamente esclarecidos, quanto aos aspectos éticos 

relacionados aos objetivos e rumo da pesquisa, bem como às formas de produção de 

dados e inserção no estudo. 

O TCLE foi apresentado, explicado ao paciente e eles foram convidados a 

participar do estudo, no momento da consulta de enfermagem. A consulta de 

enfermagem foi no 1ª andar, no consultório da cirurgia abdômino pélvica do Hospital do 

Câncer I – INCA.   
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dados Sócios Demográficos 

      Foram entrevistados 30 pacientes com estoma intestinal provisório em decorrência 

de câncer colorretal. 

 

Quanto ao Gênero:  

        Sete (7) pacientes eram do sexo masculino, vinte e três (23) pacientes do sexo 

feminino. Conforme censo do Instituto Nacional de Câncer de 2012, o câncer colorretal 

é o terceiro câncer mais prevalente em mulheres, e também o terceiro câncer mais 

prevalente em homens. Na avaliação por região é a 2ª neoplasia mais freqüente em 

homens e mulheres na região sudeste. 2. 

          Nesta pesquisa evidenciaram-se um maior número de mulheres, corroborando 

com os dados encontrados em outras pesquisas35, 36, que apontam as mulheres como 

pessoas que buscam com maior freqüência à assistência à saúde e, os homens como 

sujeitos que apresentam algumas dificuldades, inerentes do seu próprio papel na 

sociedade de buscar ou dar continuidade a um tratamento de saúde. Além disso, há o 

estigma cultural da manipulação do corpo, do toque retal.  

          A cirurgia e a doença trazem como conseqüências, além da imagem corporal 

alterada, modificações de ordem anatômo-fisiológica, pois freqüentemente devido a 

localização do tumor e tamanho, pode acarretar dificuldades relacionadas à sexualidade, 

em algumas mulheres é realizado a colpectomia posterior (retirada parcial da 

vagina),nos homens pode ocasionar disfunção erétil, além do que pode ocorrer em 

ambos, implicações urológicas  como  bexiga neurogênica ou incontinência urinária. É 

necessário a disponibilidade e sensibilidade do enfermeiro para o momento mais 

propício de realizar a ação educativa, frente a todas as mudanças oriundas da cirurgia e 

da doença, em conformidade com as demandas físicas e emocionais do paciente.  

 

Quanto a Idade:  

                Um (01) paciente estava na faixa etária de 20-29; dois (2) na faixa etária de 

30-39;  seis (06) na faixa etária de 40-49; dez (10) na faixa etária  de 50-59: seis (06)  
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estavam na faixa etária de 60-69; três (03) na faixa etária de 70-79; 02 na faixa etária de 

80-89. 

Podemos observar com relação à idade a ordem crescente da incidência, com 

predominância a partir da quinta década de vida. Nesta pesquisa pode-se observar a 

incidência maior entre 40 e 69 anos de idade, observa-se ainda que a a maioria são 

mulheres que estão nesta faixa etária. 

Conforme já mencionado anteriormente as mulheres buscam mais os programas, 

as instituições e os profissionais de saúde em relação ao homem. Além do que na área 

oncológica  há os programas governamentais de prevenção do câncer de colo de útero e 

de mama, direcionados a esta clientela devido a incidência, como também já 

mencionado anteriormente. 

Em pesquisa com mulheres idosas, a autora37 afirma que estas procuram mais os 

programas voltados para essa faixa etária com o objetivo de melhorar sua qualidade de 

vida, isto é, refletirem sobre o cuidado de si/autocuidado. Pois os programas de saúde 

voltados para a saúde da mulher, faz com que elas procurem mais assistência e 

informações relacionadas a educação em saúde, contribuindo com a sua saúde. 

O câncer em qualquer local do intestino grosso ocorre com maior freqüência em 

adultos e idosos, corroborando com as pesquisas que demonstram a relação direta da 

idade com este tipo de câncer sendo o colón sigmóide e reto locais freqüentes deste 

carcinoma38, 39. Isto é quanto maior a idade maior a probabilidade de se ter esta 

patologia. 

Deve-se considerar que um estoma intestinal provisório ou definitivo, pode 

acarretar muitos problemas para pessoas em especial as idosas, pois  além de adaptar-se 

a muitas mudanças no corpo devidas ao envelhecimento, a estomia intestinal pode 

necessitar de maior adaptação. Visto que, a presença do estoma e do equipamento 

coletora (bolsa de estoma intestinal) afeta a auto-estima do sujeito. Traz toda uma 

questão relacionada às habilidades, físicas e cognitivas para o autocuidado 38,39.  

Dentre as alterações orgânicas podemos citar o ressecamento cutâneo, o que 

torna a pessoa mais susceptível a traumatismos da pele, reserva mais baixas de energia, 

artrite nos membros, movimentação mais lenta diminuição da acuidade visual e auditiva 

está entre os problemas que podem criar obstáculos à capacidade de autocuidado de um 

estoma intestinal, pela pessoa idosa 38,39. 
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Assim o enfermeiro ao cuidar de uma pessoa com estoma intestinal provisório, 

independente do gênero, na perspectiva freireana, sabe a característica transcental que o 

homem possui.  Freire40 diz que tanto o homem e mulher, que permite auto objetivarem-

se e, a partir daí, reconhecer órbitas existenciais diferentes e que tal transcendência o 

leva na raiz de sua finitude, na consciência que tem desta finitude. 

E a finitude tem uma forte relação com o processo de envelhecimento, mas que 

pode ser percorrida com qualidade no cuidado que o enfermeiro preste neste período e 

com o autocuidado que o paciente com estoma intestinal necessita independente da 

idade. 

 

Quanto ao Grau de Instrução: 

Onze (11) pacientes tinham o 1ª grau incompleto; sete (07) com 1ª grau 

completo; seis (06) 2ª Grau Completo; dois (2) com 2ª grau incompleto: cinco (05) com 

3ª grau completo. 

Apesar da maioria dos sujeitos terem o 1ª grau completo/incompleto, para 

Freire41 somente a partir de uma situação, que lhes determina a própria percepção que 

dela estão tendo, é que podem mover-se. Este mover-se deve ser trabalhado pelo 

enfermeiro para que haja mudança, vontade de viver, acreditar que o sujeito mesmo 

com baixa instrução quer continuando vivendo, produzindo e que o cuidado prestado é 

viável. Conforme Freire41 pontua a viabilidade deve aparecer aos homens como desafio 

e não como freio ao ato de buscar. 

Na verdade, um cuidado que prima pelo diálogo, neste caso entre o enfermeiro e 

o paciente com estoma intestinal provisório, caminha no movimento de busca para um 

“ser mais”41. Nesta perspectiva o cuidado do enfermeiro, não se efetiva no isolamento, 

no individualismo nas decisões de cuidado, mas na comunhão, no diálogo, na 

solidariedade dos existires independente do grau de escolaridade de seu paciente. 

Neste contexto, considero que as ações educativas para serem efetivas, devem 

considerar o contexto social, cultural para que os objetivos educacionais junto ao 

paciente sejam alcançados, de forma que as informações fornecidas devem ser claras, 

diretivas e objetivas, além de uma abordagem dialógica de fácil entendimento.  

A informação é essencial para a implementação do cuidado de enfermagem; os 

pacientes que entendem sobre suas condições  aderem mais aos tratamentos e metas de  
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enfermagem propostas, contribuindo para o sucesso das intervenções, para um melhor 

êxito, pode se utilizar de recursos educacionais disponíveis.  

 

Quanto ao Estado Civil:      

Sete (07) eram viúvas; dezoito (18) casados/união estável, deste grupo somente 

dois sujeitos relataram não manter bom relacionamento com o cônjuge; dois(2) 

divorciados;03 são solteiros.  

De todos os pacientes somente 01 não tinha apoio familiar.  A ostomia também 

funciona como uma mutilação da família e não só do paciente, uma vez que todos os 

membros acabam por ter que se integrar a essa experiência e o seu significado dentro de 

suas vidas, isoladamente e nas relações. Esta re-significação é fundamental para a 

manutenção das funções da família frente às demandas originadas pela doença/ostomia, 

sem reduzir a auto-estima do paciente 42. 

Neste momento em que o paciente com estoma intestinal temporário atravessa, é 

imprescindível o enfermeiro contar com um acompanhante e estimular o mesmo a 

participar do cuidado prestado ao seu familiar. 

Visto que reestruturar significa criar novas formas de intercâmbio pessoal e de 

rotinas que possam refletir o ajustamento da família, isto é, o equilíbrio das relações 

entre o paciente e os demais elementos do núcleo familiar quanto às atividades, funções 

e afetividade 42. 

Também, o próprio acompanhante necessita de cuidados do enfermeiro, tendo 

em vista a possível agressão visual que proporciona uma “bolsa de estoma intestinal”.  

Como visto nesta pesquisa, a maioria dos sujeitos possuem união estável e 

também o número considerável de mulheres. Deve-se considerar  quanto, a aparência, o 

corpo e auto estima podem ser afetadas no paciente com um estoma intestinal. E torna-

se difícil para o paciente se mostrar para o seu cônjuge, filhos, filhas e outras pessoas 

que fazem parte do seu cuidado. 

O enfermeiro na relação com o acompanhante deste paciente pode perceber 

sentimentos, comportamentos e questionamentos diferentes, visto que tanto o paciente 

quanto os seus familiares estão diante de uma situação que nunca imaginavam. Então,  

deve-se buscar estratégias para viabilizar  ações de autocuidado da pessoa com estoma e  
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também o cuidado com o próprio cuidador. 

Como por exemplo, compreender os sentimentos em relação ao paciente e 

escutar o cuidador, seja ele familiar ou não. Para Freire43, somente quem escuta 

pacientemente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas condições 

precise falar a ele. 

Então se denota a importância do diálogo e a escuta entre o enfermeiro/paciente 

e o seu cuidador. Em pesquisa bibliográfica44 sobre a prática educativa de enfermagem 

na perspectiva freireana, as autoras enfatizam que o enfermeiro deve aguçar sua 

capacidade de ouvir o outro, pois o ato participativo é humanizante. 

 

Causas que levarão a realização da ostomia: 

 Nove (09) pacientes realizaram colostomia provisória descompressiva, dos 

quais seis (06) devido estarem com obstrução intestinal pelo tumor estar localmente 

avançado e impedir a eliminação intestinal (evacuação) por via anal, um (01) dos 

sujeitos apresentava fístula reto-vaginal; dois (02) apresentaram abcesso perianal ainda 

no período de tratamento  neo-adjuvante. 

Apesar de o rastreamento do câncer colorretal ser eficaz e viável do ponto de 

vista econômico, sua aplicação não é disseminada e 85% dos tumores ainda são 

diagnosticados em estádio avançado durante investigação de pacientes sintomáticos 45. 

Vinte e um  (21) pacientes realizaram o estoma intestinal provisório de proteção, 

em decorrência da  ressecção curativa do tumor .Sendo dezesseis (16) cirurgias de 

Ressecção Anterior de Reto (RAR), 02 cirurgias de Retossigmoidectomia,  02 cirurgias 

de Retossigmoidectomia a Hartmann, 01 cirurgia com colectomia direita e uma 

exenteração pélvica anterior.Quanto ao tipo das cirurgias realizadas estas já foram 

discutidas anteriormente. 

No câncer colorretal a cirurgia continua sendo a única forma de tratamento 

potencialmente curativo para portadores desta neoplasia. No câncer de reto a 

radioterapia pré-operatória, isolada ou combinada à quimioterapia tem sido empregada 

de forma crescente nos últimos anos, especialmente para os tumores T3/T4 e/ou N1/N2, 

com isso propiciando a ressecabilidade em tumores irressecáveis e as chances de 

preservação esfincteriana 3,4. 

 

 

                                                                  44 



                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                   

Tratamento Neo-Adjuvante e Adjuvante 

Os nove (09) pacientes que realizaram colostomia descompressiva, estavam 

realizando ou iriam iniciar o tratamento neo-adjuvante. Já os paciente que realizaram a 

cirurgia curativa, seis (06) pacientes realizaram Qt+Rxt associada antes da cirurgia. 

Dois (2) pacientes realizaram radioterapia exclusiva, devido problemas clínicos não 

podiam realizar quimioterapia. Oito (8) pacientes não realizaram tratamento neo-

adjuvante. 

Em oncologia o tratamento neo-adjuvante (quimioterapia e/ou radioterapia) é 

realizado previamente ao tratamento cirúrgico com vistas a diminuir o volume tumoral, 

e melhorar tecnicamente a ressecabilidade cirúrgica dos tumores não ressecáveis. 

Quanto a realizarem tratamento adjuvante os pacientes submetidos a cirurgia 

curativa, ainda não tinham definição se iriam fazer, pois aguardavam retorno com o 

cirurgião responsável, bem como o resultado histopatológico da peça cirúrgica.Exceto 

três (03) pacientes que estavam inseridas em estudo de protocolo institucional, que 

sabiam que teriam que fazer, ou melhor dar continuidade ao tratamento com a 

realização da quimioterapia pós operatória. 

O tratamento adjuvante com quimioterapia e/ou radioterapia é realizado no pós 

operatório com vistas a erradicar a doença microscópica, e após laudo histopatológico 

para estadiamento da doença. Lembrando que o tratamento radioterápico é realizado 

somente uma vez, ou seja, antes ou após a cirurgia. 

Então as ações educativas do enfermeiro visando o autocuidado do paciente com 

estoma intestinal provisório é imprescindível para a qualidade do cuidado de 

enfermagem, valorizando a prática profissional e a mesma exige uma prática crítica, um 

movimento dialético entre fazer e pensar ético. O fazer, o pensar para o autocuidado que 

o enfermeiro necessita estimular no paciente com estoma intestinal provisório pode ser 

um desafio, tendo em vista o estigma da situação que impõe o câncer colorretal no 

paciente. 

Para o enfermeiro o desafio de aprender a ouvir e dialogar com estes pacientes 

que podem colocar questionamentos que para estes profissionais, são de simples 

entendimento, não necessitando fundamentalmente de uma tecnologia pesada.   

Concordo com Freire46 , quando escreve que a educação tem caráter 

permanente,não há seres educados e não educados estamos todos nos educando.  
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           Existem graus de educação, mas estes não são absolutos. O saber se faz através 

de uma superação constante.  

Por isso, não podemos nos colocar na posição do ser superior que ensina a um 

grupo de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que comunica um saber 

relativo a outros que possuem outro saber relativo. Isto o torna um ser capaz de 

relacionar-se, de sair de si46.  

Daí que, para esta concepção como prática da liberdade a sua dialogicidade 

comece, não quando o educador - educando se encontra com os educando - educadores 

em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai 

dialogar com estes 41. 

 

Categorias: 

As categorias que emergiram foram categorizadas de acordo com as respostas do 

roteiro das entrevistas aos pacientes: 

Categoria 1: O pré Operatório- O conhecimento da cirurgia e a realização do 

estoma intestinal 

Os 30 sujeitos ao serem questionados sobre as informações que foram realizadas 

no período pré operatório sobre a cirurgia e a inserção do estoma provisório, vinte oito 

(28) pacientes responderam positivamente, que foram informados pelo médico da 

cirurgia e do procedimento cirúrgico, e que teriam que ficar com estoma.  

Somente um (01) paciente e familiar relataram não terem sido orientados, porém 

esta paciente estava com uma colostomia a Hartmann, internou para realizar a cirurgia 

de reconstrução de trânsito, e teve que realizar uma colostomia provisória para proteção 

da anastomose intestinal. Entretanto na sua expectativa de ir para cirurgia para 

reconstrução de trânsito, não sabia e não foi informada da necessidade de ainda 

permanecer com estoma intestinal provisório. A paciente e familiar relataram a 

frustação e decepção da permanência do estoma. Quando foi por mim orientada, eles 

sentiram-se aliviados e reconfortados, por entenderem todo o processo pela qual a 

paciente estava passando. Um dos pacientes tinha realizado a colostomia fora do INCA 

e não tinha sido informada. Quanto à orientação pré operatória pelo enfermeiro, 

somente um (01) paciente referiu ter sido orientado pela enfermeira no pré-operatório. 

Neste período por vezes devido à demanda do trabalho assistencial, ou por  
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pouco considerar este momento do processo de saúde/doença do paciente, o enfermeiro 

foca-se nos cuidados técnicos não se atendo as demandas psicoemocionais vivenciadas 

pelo paciente naquele momento que são essenciais para o seu autocuidado no pós 

operatório e reabilitação. 

Observa-se pelas falas abaixo, que foi mencionado pelo médico para os 

pacientes da necessidade da cirurgia e inserção do estoma intestinal: 

 

[.....O doutor disse que eu teria que fazer a cirurgia e que teria que usar a “bolsinha” por um tempo...](1) 

[.... Sim, ele disse que teria que fazer uma cirurgia(colostomia),pois não tinha como sair pelo ânus,por 

causa do tumor.](2) 

[.... doutor falou  que eu ia ter que usar a bolsinha, que somente na hora da cirurgia  veria se dava para, 

fazer a cirurgia para evitar de ficar com a bolsa para sempre.....] (3) 

 

Conforme apresentado acima, o médico ainda é o profissional que tem a 

responsabilidade de comunicar o procedimento cirúrgico ao paciente. 

Entretanto, a cirurgia seja eletiva, ou de emergência, é um evento estressante e 

complexo. A fase pré-operatória compreende o período de tempo desde quando é 

tomada a decisão da intervenção cirúrgica até o paciente ser transferido para a mesa da 

sala de cirurgia 11. 

Muitas pessoas desconhecem a função de determinados órgãos e, se por ventura, 

precisar retirar algum durante o procedimento cirúrgico, tem dificuldade em determinar 

que falta faça o mesmo ao funcionamento corporal 36. Neste contexto insere-se a 

presença do enfermeiro, profissional capacitado para proceder as informações 

necessárias ao paciente, neste momento de instabilidade emocional e dúvidas 

Quando indagado os sujeitos sobre se já tinham visto, se sabiam como era um 

estoma intestinal e a bolsa coletora, somente dois (02) tinham total conhecimento por 

serem da área a saúde, não tendo, porém um conhecimento mais aprofundado do estoma 

e equipamento coletor. Um (01) sujeito procurou informações na internet. Dois (02) 

sujeitos conheciam porque viram no hospital, porém ficaram “assustados” com o 

tamanho do estoma ( provavelmente os pacientes que virão tinham prolapso do estoma 

intestinal). 

          Surpreende o fato de apenas um sujeito ter procurando informações a respeito da  
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estomia através de recursos tecnológico, quando vivemos uma era com informações 

disponíveis na Internet, donde denota a importância da informação verbal pelo 

profissional da saúde.Tendo em vista, que tal desconhecimento causa angústia, 

ansiedade, passividade, enfim, sentimentos negativos que precisam ser eliminados.          

          Considera-se então relevante fornecer orientações e esclarecimentos às pessoas no 

momento de pré-operatório, objetivando acolhê-las terapeuticamente, sanar suas 

dúvidas e desconstruir medos e fantasias, assim como, fornece subsídios para que 

possam enfrentar a situação cirúrgica mais fortalecida emocionalmente 47. 

A relação de cuidado que se estabelece entre o enfermeiro e o paciente é de 

suma importância neste momento, pois o sujeito pode ser comunicado do procedimento 

cirúrgico, mas não sabe exatamente o que irá acontecer depois, como se observa na fala 

abaixo: 

[..... tinha que botar  a “bolsinha”, porque não estava evacuando pelo ânus....Fiquei preocupada em como 

lidar depois....](5) 

 

Uma intervenção cirúrgica, por si, só causa ansiedade ainda mais quando não se 

sabe exatamente o que irá acontecer, conforme outra depoente respondeu: 

 

[.....Se desse para não fazer não faria (a colostomia), mas se fosse necessário tinha que fazer. Teria que 

ficar uns 4meses.] (9) 

 

Para Freire39 como não há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não 

pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade. É, portanto, através de sua 

experiência nestas relações que o homem desenvolve sua ação-reflexão, como também 

pode tê-las atrofiadas. Conforme se estabeleçam estas relações, o homem pode ou não te 

condições objetivas para o pleno exercício da maneira humana de existir. 

A consulta pré-operatória do paciente candidato a ter um estoma intestinal, é 

fundamental no seu processo de re-adaptação. Pode ser um instrumento de emancipação 

do sujeito ao desenvolver práticas participativas que problematizam o contexto e dão 

voz ao sujeito. Com isso, é possível criar um ambiente mais íntimo e próximo das 

diferentes realidades, sendo que talvez esse seja o início de um processo 

problematizador e emancipatório 44. 
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Deve  ser  realizada  e  conduzida  de  maneira  individualizada e somente após a  

definição do diagnóstico e cirurgia a ser realizada. Devem-se utilizar recursos 

audiovisuais disponíveis, além da demonstração e manipulação do equipamento coletor, 

para melhor compreensão do paciente e de seu acompanhante 15. 

Além do que a consulta de enfermagem pré-operatória, minimiza a ansiedade e o 

temor, esclarece dúvidas, pois freqüentemente os pacientes não têm idéia do que é uma 

estomia, do equipamento coletor (bolsa de colostomia), e de como irão conviver com 

um estoma.  Deve ser realizada e conduzida de maneira individualizada e somente após 

a definição do diagnóstico e cirurgia a ser realizada. Devem-se utilizar recursos 

audiovisuais disponíveis, além da demonstração e manipulação do equipamento coletor, 

para melhor compreensão do paciente e de seu acompanhante 14. 

Lembrando que na prática dialógica de Paulo Freire40 o diálogo, é uma relação 

horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se de 

amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso só o diálogo comunica. 

E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé 

um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então uma relação de 

simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. 

Em relação ao autocuidado, o enfermeiro deve valorizar as condições globais 

normalmente levantadas nesta etapa, pela avaliação do estado nutricional, dos padrões 

prévios de eliminações urinária e/ou intestinal, existência e qualidade de alergias, 

condições da parede abdominal e deficiências físicas que interfiram nas destrezas e 

habilidades do autocuidado como alterações visuais, articulares, usam de aparelhos, 

próteses, etc 48. 

Nesta fase, é considerada também de suma importância a demarcação prévia do 

local do futuro estoma, de modo a facilitar e promover o autocuidado e favorecer a 

qualidade de vida do paciente 48.         

A Sociedade Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinência, 

estabeleceu as competências clínicas de atuação do enfermeiro estomaterapeuta, tendo 

como base o currículo mínimo exigido na especialidade de enfermagem em 

estomaterapia. 7 No que se refere à área de estomias (intestinal e urinário)14,  no pré-

operatório , cabe ao enfermeiro estomaterapeuta: 
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*Realizar a consulta de enfermagem, utilizando instrumento de avaliação que possibilite 

a obtenção de subsídios para a implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem em estomaterapia (o histórico deve contemplar dados relacionados aos 

aspectos sócio-demográficos, da saúde em geral e outros aspectos relevantes, bem como 

o exame físico); 

*Orientar (dialogar) quanto ao ato operatório, ao preparo prévio em geral, o estoma, aos 

equipamentos coletores, aos programas públicos de assistência e a Associação de 

Estomizados; a Declaração Internacional dos Direitos dos Ostomizados; a possibilidade 

de visita de outra pessoa estomizada que esteja reabilitada. 

Neste processo de diálogo com o paciente, tem-se que respeitar as 

individualidades e limitações psico emocionais, sociais e culturais, no processo de 

doença de modo à propicionar, uma transformação/ação positiva no enfrentamento desta 

fase em sua vida.  

Pois mesmo o estoma intestinal sendo provisório, acarreta alteração na vida do 

indivíduo, nos aspectos bio-psico-sociais pela alteração da imagem corporal e auto-

estima, a ter que lidar e apreender a autocuidar-se no cuidado com o estoma e 

equipamento coletor 6. 

Neste contexto, conforme pontua Freire 40 “o que importa, realmente, ao ajudar-

se o homem é ajudá-lo a ajudar-se. É fazê-lo agente de sua própria recuperação. É pô-lo 

numa postura conscientemente crítica de seus  problemas.” 

Pois para Freire46 quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-

la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu e suas circunstâncias. 

A consciência se reflete e vai para o mundo que conhece: é o processo de 

adaptação. A consciência é temporalizada. O homem é consciente, na medida em que 

conhece, tende a se comprometer com a  própria realidade 46. Neste sentido, destaca-se a 

importância da consulta de enfermagem pré-operatória a estes pacientes, a fim de 

desmistificar os mitos, tabus e medos e torná-lo seguro e inserido no seu processo 

saúde/doença, doença/saúde, sem que haja imposição nos cuidados, respeitando a 

individualidade e tendo uma conduta ética. 
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Devem-se realizar as ações educativas a partir do que o sujeito conhece e se 

apercebe como pessoa e das demandas oriundas de suas necessidades,  valorizando-o  e 

respeitando as suas dificuldades de entendimento no processo de tratamento em que se 

encontra.Conforme pontua Freire43, o desrespeito a educação, neste caso a de 

saúde,pode ser deteriorada entre nós, neste caso o enfermeiro, quando nos falta a 

sensibilidade ou a abertura ao bem-querer da própria prática educativa, no ajudar o 

homem a ajudar-se. 

Para a pessoa que passa por este processo de colocação de estoma provisório, o 

seu acompanhamento é imprescindível para que possa agir em favor do seu autocuidado 

Para Freire46 a primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido 

está em ser capaz de agir e refletir. 

 

Categoria II– Autocuidado  e  o Corpo Modificado: 

Vinte e quatro (24) sujeitos, realizavam a higiene (limpeza) do equipamento 

coletor  (bolsa coletora) sozinhos, seis (06) sujeitos ainda não realizavam a higiene 

sozinhos. Dezesseis (16) sujeitos realizavam a troca do equipamento coletor e limpeza 

do estoma e pele periestoma, dezenove (19) não estavam inseridos neste processo. 

É rotina hospitalar da instituição onde foi realizada a pesquisa, no momento da 

alta hospitalar os pacientes com estoma intestinal serem orientados para o cuidado 

domiciliar (cuidado com estoma, manuseio e troca do equipamento coletor).  E insere-se 

o acompanhante, familiar neste processo.    

      

  [Desde que saí do hospital faço sozinha, a enfermeira me ensinou direitinho. Nas duas primeiras vezes 

que fui trocar, tremia toda, depois me acostumei a fazer.] (6) 

        

A cirurgia e a doença trazem como conseqüências, além da imagem corporal 

alterada, modificações de ordem anatômo-fisiológica, pois freqüentemente devido a 

localização do tumor e tamanho, é realizado colpectomia posterior (retirada parcial da 

vagina) na mulher, que acarreta dificuldades relacionadas a sexualidade além também 

de implicações urológicas, que podem ocorrer, como a incontinência urinária. 

Em específico no pós-operatório, o uso de equipamentos adequados (bolsa de 

colostomia/ileostomia) deve ser feito concomitante ao ensino das ações inerentes de  
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cuidado do estoma e pele peri estoma e ao estímulo da pessoa estomizada ou do familiar 

responsável para a realização de tais procedimentos ou habilidades básicas necessárias a 

estes cuidados. Embora estes aspectos sejam fundamentais à reabilitação, o enfermeiro 

estomaterapeuta ou não, deve se conscientizar de que a motivação para o aprendizado 

guarda relação com vários fatores de ordem física e emocional49. 

Pode-se evidenciar no estudo que os pacientes vão se inserindo gradualmente no 

seu autocuidado e aceitando-se a cuidarem de si, realizando primeiramente a higiene da 

bolsa. Já a troca do equipamento coletor (bolsa de ostomia), requer mais habilidade e 

gera mais insegurança, até o momento do paciente sentir-se realmente apto a realizá-la e 

também  ter condições psicoemocionais em realizar, conforme se evidencia na fala 

abaixo: 

   

   [No começo eu não olhava. Levou uns vinte dias para começar a me aceitar. Aí pensei e resolvi, tenho 

que fazer e fiz.] (19) 
              

  A perda da função evacuatória por via anal leva o paciente a um processo de 

“enlutamento” que é individual, podendo se estender por muitos anos sem deixar de ser 

adaptativa 50-51. 

De modo que a convivência com o estoma exige da pessoa estomizada a adoção 

de inúmeras medidas de adaptação e reajustamento às atividades do dia-a-dia, incluindo 

nestas o aprendizado das ações de autocuidado do estoma e pele peri-estoma49. 

O processo educativo implica modificação e adaptação de comportamentos, 

objetivando o ajustamento à doença e ao tratamento. Este pode ocorrer, formalmente, 

através de propostas institucionalizadas, ou informalmente, durante as atividades de 

cuidar. Evidentemente, a efetividade das ações educativas dependerá da adequada 

avaliação das demandas do cliente42. 

Na pedagogia freireana, nenhuma ação educativa pode prescindir de uma 

reflexão sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais. Não há 

educação fora das sociedades humanas e não há homem isolado 46. 

Pois para ele, a instrumentação da educação é algo mais que a simples 

preparação de quadros técnicos para responder às necessidades de desenvolvimento de 

uma área, depende da harmonia que se consiga entre a vocação ontológica deste “ser  

 

                                                     52 



                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                   

situado e temporalizado” e as condições especiais desta temporalidade e desta 

situacionalidade46. 

Visto que para Freire 41 “não se pode pensar em objetividade sem subjetividade. 

Não há uma sem a outra, que não podem ser dicotomizadas. Subjetividade e 

objetividade em permanente dialogicidade. Não há uns sem os outros, mas ambos em 

permanente integração ”. 

Num pensar dialético freireano, ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente 

solidários. Mas a ação só é humana quando, mais que um puro fazer, é que fazer, isto é, 

quando também não se dicotomiza da reflexão 41. 

Os sujeitos quando questionados sobre as possíveis ocorrências tais como: sobre 

a vontade de evacuar por via anal, dor na região do ânus, eliminação de flatus, presença 

de muco e incômodo ao sentar, dos trinta (30) entrevistados, quatro (04) sujeitos 

mencionaram que foram avisados que estas sensações poderiam ocorrer. 

Entretanto, os vinte e seis (26) sujeitos restantes, tiveram algumas dificuldades e 

não sabiam que estas sensações e percepções poderiam ocorrer, conforme as falas 

abaixo: 

      

        [... a gente foi orientada como cuidar e fazer a limpeza da bolsinha. Essas outras informações que a 

senhora falou a gente não sabia não](29) 

        [.....ninguém me explicou que  isso podia acontecer...] (24) Obs. Paciente entrou chorando na sala 

porque tinha perdido muco e líquido pelo ânus. 

         

Nas ações educativas para o autocuidado ao paciente com estoma intestinal 

provisório, deve-se incluir as orientações quanto às sensações e percepções anatomo 

fisiológicas que podem ocorrer mesmo estando eliminando as fezes pelo estoma 

intestinal 6. 

Para Freire 41 o educador que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 

invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não 

sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como processos de 

busca. 

Daí que, para esta concepção como prática da liberdade a sua dialogicidade 

comece, não quando o educador-educando se encontra com os educando - educadores  
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em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai 

dialogar com estes 41.  

As ações educativas realizadas pelos enfermeiros sobre estas sensações 

mencionadas pelos pacientes as quais maioria nesta pesquisa, desconhecem, favorecerá 

o autocuidado deste paciente e minimizará a ansiedade acerca do tratamento, do cuidado 

e do desconhecido. Como se observa nas falas abaixo, quando a enfermeira 

(pesquisadora) esclarece acerca das sensações que podem ocorrer quando se tem um 

estoma intestinal provisório: 

 

  [  “.....que bom que a senhora tocou neste assunto, eu estava  enlouquecendo com tudo isso que estava 

sentindo e acontecendo comigo, ....agora me sinto mais tranqüila e aliviada.Obs.Suspiros e sorriso.”](23) 

  [ “.....que alívio a senhora me explicar isso,....Obs.Suspiros e sorriso] (14) 

  [ “....muito obrigado mesmo, por me explicar essas coisas...Obs.Suspiros e sorriso.](21) 

 

No cotidiano do cuidado por vezes nos direcionamos para o cuidado técnico de 

como cuidar do estoma e realizar a troca do equipamento coletor e deixamos de 

perceber as reais necessidades do paciente, que estão visíveis e “gritantes”. Há de se ter 

sensibilidade para detectar as demandas percebidas na subjetividade do paciente. 

No momento em que a percepção crítica se instaura, na ação mesma, se 

desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na 

superação das “situações-limite”, pois da imersão (problema) em que se achavam, é que 

existe o engajamento, capacitando-se para se inserirem na realidade que vai se 

desvelando 41.  

Nesta pesquisa, observou-se que, apesar dos pacientes serem comunicados sobre 

a necessidade da colocação de um estoma pelo médico, apenas quatro (04) sujeitos 

sabiam sobre as sensações como a presença da sensação evacuatória, eliminação de 

flatus. e muco por via anal mesmo estando com estoma intestinal provisório. 

Neste processo de preparação para o estoma, o enfermeiro pode ter um papel 

fundamental como educador, dialogando com o paciente sobre os itens que podem ser 

considerados simples, mas que trazem um enorme desconforto para o paciente.    

Nesta ação e reflexão de mediação da ação transformadora, não é possível falar 

em ator, no singular, nem apenas em atores, no plural, mas em atores em 

intersubjetividade, em intercomunicação, conforme enfatiza Freire41 na teoria dialógica  
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da ação há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua 

transformação . 

Neste contexto, julgamos pertinente a concepção de Orem29 que apresenta três 

categorias de requisitos de autocuidado ou exigências, tais como: universais, requisitos 

desenvolvimentais de autocuidado e autocuidado por desvio de saúde. 

No requisito de autocuidado Universais29, que esta relacionada às necessidades 

básicas, psico-sócio-afetivas, dentre as quais podemos relacionar a provisão de 

cuidados, associada a processos de eliminação e excreção, a manutenção de um 

equilíbrio entre solidão e interação social, à prevenção de riscos à vida humana, ao 

funcionamento humano e ao bem-estar humano, a promoção do funcionamento e 

desenvolvimentos, em grupos sociais, conforme o potencial humano, limitações 

humanas conhecidas e o desejo de ser normal.  

Neste requisito, podemos inserir a importância das ações educativas no pré 

operatório dos pacientes que irão se submeter a um procedimento cirúrgico, em especial 

nesta pesquisa onde os pacientes submeteram-se a cirurgia, resultando na inserção de 

um estoma intestinal. 

No requisito de desenvolvimento para o autocuidado que são “tanto as 

expressões especializadas de requisitos universais de autocuidado que foram 

particularizadas por processos de desenvolvimento, quanto a novos requisitos, derivados 

de alguma condição ou associado a algum evento, citando como exemplo a adaptação a 

mudanças físicas. 

No paciente que realiza um estoma intestinal, mesmo que provisório, seu 

enfrentamento frente à nova condição, irá depender de várias variáveis, como a história 

de vida, suporte familiar, além do que a noção de que o câncer é um ente, tem forma e 

tamanho e necessita ser extraído por meio de uma intervenção cirúrgica, para remover 

não só o câncer, mas também as partes afetadas levam a correspondência entre câncer e 

mutilação52.  

O estigma de doença grave é motivo de sujeição aos preconceitos e de encobrir a 

situação está presente nos comportamentos das pessoas. A experiência de estar com  

câncer e ter uma colostomia causam impactos e sofrimento em função dos valores e 

crenças presentes na sociedade. Viver a experiência de portador de colostomia por 

câncer é confrontar os valores e as crenças do grupo com os valores e crenças 

pessoais52.  
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A pessoa ostomizada experimenta sentimentos que vão desde revolta e 

depressão, podendo a reação e o comportamento manifestados variarem ao longo do 

tempo e de pessoa para pessoa. Deste modo é essencial os profissionais de saúde 

estarem atentos às reações destas pessoas, tendo em consideração todas as 

especificidades na prestação de cuidados de saúde53. 

Na pesquisa realizada dezesseis (16) pacientes manifestaram aceitar bem a 

colostomia, pois relatam ser necessário para sua cura e tratamento, quatro (4) não 

aceitam, três (3) aceitam por ser provisório, seis (6) aceitam com resignação,dois (2) 

manifestam a dificuldade de aceitação. Nas falas abaixo podemos identificar esta 

dificuldade de aceitação: 

 

[.......é não tem jeito, não....] (15) 

[.....não caiu a ficha ainda.....](30) 

[....eu olho assim, fico desesperada.Fico nervosa, dá vontade de vomitar, começo a tremer, a suar....] (22) 

[....estou com essa idade (80 anos) e ficar assim. Não estou aceitando não, está difícil para mim] (30) 

 

A perda da função evacuatória até então controlada e realizada de maneira 

restritiva, pode acarretar “frustração” e “dor”. O indivíduo leva um tempo para este 

processo de luto para consigo mesmo e readaptar-se. Este processo tem um tempo para 

cada um, e a angústia deste paciente no vivenciar “ser” e “estar” estomizado, implica na 

compreensão da subjetividade. 

Essa ruptura ou modificação traz graves transtornos psicológicos e de 

desaptação, que são vivenciados como verdadeiros lutos. São compreensíveis o quadro 

de angústia e a reação depressiva no pós-operatório 54. Tal compreensão nos leva a 

entender o quadro manifestado observado na prática no cuidado ao paciente com 

estoma, quanto à dificuldade de autocuidarem-se.  

Além do que, as facilidades e dificuldades existentes no processo de viver com 

um estoma intestinal impõem uma nova maneira de perceber e sentir a vida. As 

questões relacionadas à imagem corporal e auto-estima se fazem presentes, 

principalmente no início deste processo55.. 

No autocuidado por desvio de saúde, que é exigido em condições de doença, 

ferimento ou moléstia, ou pode ser conseqüência de medidas médicas, dos quais dentre  
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os requisitos para o autocuidado por desvio de saúde,propostos por Orem28, enfatizamos         

o de: conscientização e atenção aos efeitos e resultados de condições e estados 

patológicos; modificação do autoconceito (e da auto-imagem), na aceitação de si como 

estando num estado especial de saúde e necessitando de formas específicas de cuidados 

de saúde11,28.  

            Ao nos reportarmos a pesquisa em questão, relacionada a este requisito 

inserimos a necessidade do autocuidado referente ao estoma intestinal provisório, que 

envolve a limpeza, higiene e troca do equipamento coletor, além dos cuidados com o 

estoma e a pele periestoma. E também as sensações e transformações corporais e 

fisiológicas que ocorre nos sujeitos da pesquisa em questão, mesmo estando eliminando 

as fezes pelo estoma intestinal 6. 

No processo de reabilitação do paciente com estoma intestinal provisório, ele 

necessita modificar seu estilo de vida e adequar-se, temporariamente a anormalidade do 

desvio das excretas intestinais, e as conseqüências advindas de toda essa mudança em 

seu corpo, bem como as conseqüências advindas da cirurgia em si, e isso exigem além 

habilidades físicas motoras, mas também de um período de adaptação a todo o impacto 

frente à doença em si e seu tratamento.  

Durante a coleta, a pesquisadora não se deteve a coletar os dados em relação a 

ocorrência das sensações inesperadas e inespecíficas destes pacientes, mas ocorreu um 

diálogo sobre os fatos desconhecidos pelos pacientes, havendo a “problematização” a 

“conscientização” tão  enfatizada por Paulo Freire. 

Para Freire41 a “problematização” parte das situações vividas, neste caso a 

presença das sensações e percepções inerentes do procedimento cirúrgico. Sendo assim, 

o enfermeiro pode partir da discussão ou do diálogo sobre a função do aparelho 

digestivo e ajudar o paciente a refletir sobre o porquê destes sinais que ocorrem mesmo 

estando eliminando as fezes por um estoma intestinal. Muitas são as possibilidades para 

que esta reflexão ocorra entre o paciente e o enfermeiro e o paciente entenda o que está 

acontecendo com seu corpo. 

A “conscientização” é tomar posse da realidade e isto só ocorre se o enfermeiro 

assumir a posição junto ao paciente que acarrete transformação, tentando libertá-los 

para o seu cuidado, o seu autocuidado de forma efetiva sem atitudes verticalizadas tão  
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realizadas na educação em saúde.  

De acordo com os dados levantados na pesquisa, dois (2) pacientes com estoma 

provisório foram a emergência e dois (2) ligaram para o hospital, procurando 

informações ou atendimento devido as sensações e percepções sentidas. Este 

desconhecimento pode interferir no seu autocuidado, bem como no processo 

reabilitatório de autocuidado com o estoma intestinal. 

Frente a essas situações se apresenta como possibilidade de atuação do 

enfermeiro, tanto no pré operatório como no pós operatório, visando minimizar o déficit 

de autocuidado. 

Assim, as etapas da Teoria do Autocuidado de Orem28 se adéquam, pois pode ser 

considerada desde o pré-operatório através do apoio-educação que se perpetua no pós-

operatório tardio, e perpassa pelo pós-operatório mediato e imediato. No pós-operatório 

há oferta de cuidados de enfermagem totalmente compensatória, progredindo para o 

parcialmente compensatório, conforme a melhora do paciente, e sua inserção no 

treinamento através do treinamento de habilidades e técnicas para o manuseio do estoma 

e equipamento coletor, bem como entender todas as mudanças advindas da cirurgia 

geradora do estoma intestinal provisório. 

Ao nos reportarmos a pesquisa, identificamos que o paciente no pós-operatório 

mediato e imediato de cirurgia que resulte na confecção de um estoma intestinal 

provisório apresenta déficit para o autocuidado conforme pontua a Teoria de Orem28 e 

neste período o enfermeiro (a), necessita estar apto a identificar as reais necessidades de 

cuidado e autocuidado e de como ofertar seu cuidado, de modo a promover o auto 

domínio do paciente, frente a cuidar-se de si com um estoma, a saber, manipular e 

manusear o equipamento coletor e a conviver frente a esta nova condição de estar 

estomizado, e a mudanças corporais e fisiológicas decorrentes da cirurgia. 

Assim elaborou-se um guia com tópicos de ações específicas a serem abordados 

aos pacientes com estoma intestinal provisório no pré operatório e pós operatório.   

Para Freire 41 o educador que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 

invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não 

sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como processos de 

busca. 

Daí que, para esta concepção como prática da liberdade a sua dialogicidade   se 
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inicie não quando o educador - educando se encontra com os educando - educadores em 

uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai 

dialogar com estes 41.  

Quanto mais assuma os homens uma postura ativa na investigação de sua 

temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, 

explicitando sua temática significativa, se apropriam dela 41. 

 Com as duas categorias apresentadas e discutidas elaborou-se uma guia com as 

ações educativas a serem abordadas: 

- Tecnologia Educacional 1: Roteiro de Ações Educativas para o Paciente com Estoma 

Intestinal Provisório: guia para os enfermeiro.  

- Tecnologia Educacional 2: Orientações Específicas  ao Paciente com Estoma 

Intestinal Provisório. A tecnologia educacional é uma ferramenta, que deve ser 

acompanhada do diálogo entre o educador e educando, para que se processe em uma 

prática dialógica, no caso do paciente estomizado intestinal deve ser inserido a 

demonstração e manipulação do equipamento coletor e manuseio (higiene ) do estoma. 
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Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 
 
 
 
Roteiro de Ações Educativas ao Paciente com Estoma Intestinal 
Provisório: guia para o enfermeiro 
 

 

Este roteiro visa auxiliar ao profissional no cuidado ao paciente com estoma intestinal 

provisório, mas devem ser consideradas as particularidades e singularidades de cada 

indivíduo para que este processo educativo transcorra em uma prática dialógica de 

respeito ao “outro”. Para isto se processar devemos saber ouvir e identificar as 

necessidades diante as demandas do paciente no momento. 

 

Pré-Operatório 

Realizar a consulta de enfermagem: 

Obs. Deverá ser realizada após definição e deliberação da cirurgia pelo cirurgião. 

a- Identificar-se ao paciente e familiar, e informá-los sobre o motivo e a importância 

deste primeiro encontro; 

b - Identificar o nível de conhecimento do paciente e familiar sobre o procedimento 

cirúrgico a ser realizado, questionando-o que ele sabe a respeito da cirurgia, e do 

estoma intestinal; 

c- Ouvir as dúvidas,sentimentos, percepção, expectativas do paciente e familiar; 

d- Realizar as ações educativas: 

-Quanto ao procedimento cirúrgico: 

 a- Abordar sobre a cirurgia a ser realizada conforme proposta médica; 

 b - Explicar  o motivo da realização do estoma intestinal; 

*Se é por obstrução intestinal (colostomia descompressiva); 

*Colostomia de Proteção: quando é realizada a anastomose dos segmentos intestinais 

onde foi realizada a ressecção da doença, e é necessário desviar as excretas intestinais 

deste local; 

c- Explicar a necessidade do uso dreno, cateteres, sondas no pós operatório; 
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d-Sobre o estoma intestinal: como será, cuidados, a bolsa coletora, demonstrar a 

manipulação da bolsa; 

-Abordar e explicar sobre o preparo de colón nas cirurgias eletivas; 

- Esclarecer as dúvidas e inquietações do paciente e familiar (sexualidade, convívio 

social, aspectos econômicos); 

*Dar abertura perguntando ao paciente se ele tem ainda alguma dúvida ou quer 

discorrer sobre mais algum situação que o preocupa neste momento.  

 

Pós-Operatório  

1-Dependendo das condições clínicas e psicoemocionais do paciente, estas orientações 

podem ocorrer no pós operatório imediato, mediato. Inserir familiar ou pessoa que irá 

auxiliar no cuidado do paciente inicialmente; 

2-Checar o procedimento cirúrgico realizado, antes de realizar as ações educativas de 

modo a identificar a cirurgia realizada, tipo de estoma realizado, local do segmento 

intestinal em que foi realizado o estoma intestinal; 

3-Orientar: 

- Quanto ao tipo de estoma e local do segmento intestinal em que foi realizado, pois 

dependendo do local do segmento intestinal em que é confeccionado o estoma, recebe a 

denominação do mesmo. Ex. Colostomia em colón transverso (transversostomia), 

colostomia em colón sigmóide (sigmoidostomia), intestino delgado (ileostomia), é 

importante no momento da ação educativa detalhar ao paciente de forma clara e 

simples, o local do segmento intestinal onde foi implantado o estoma intestinal, para 

que este compreenda o motivo do funcionamento e característica da fezes do seu 

estoma; 

- Lembrando que determinados nomes designado para o estoma já deduz o local onde 

foi realizado e a técnica cirúrgica utilizada na confecção: ex:sigmoidostomia  em alça 

ou terminal, transversostomia em alça ou terminal, ileostomia em alça ou terminal, 

colostomia/ileostomia a Miculicz. 

- Se for estoma intestinal em alça, verificar e orientar se foi colocado o bastão/haste , 

caso presente explicar quanto aos cuidados na manipulação e quando é feita retirada do 

bastão (figura 1); 
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Figura 1: Estoma intestinal com bastão/haste (A: estoma proximal por onde é eliminado 

as fezes; B:estoma distal, por onde é eliminado muco; C: bastão colocado de forma 

horizontal junto ao estoma): 

 

              

4-Pode ocorrer à presença de muco (tipo catarro) pela boca distal do estoma (se de duas 

bocas); 

-Mesmo estando com estoma intestinal provisório, o paciente poderá sentir 

vontade de evacuar pelo ânus, eliminar flatus, haver perda de muco pelo ânus. 

- Nos pacientes submetidos a cirurgia para ressecção da doença neoplásica e  na 

qual foi realizado anastomose colorretal ou coloanal ou ileoretal ou ileoanal e  

utilizado stapler (grampeador mecânico) por via anal, poderá sentir incômodo e 

dor em região anal, e por vezes até dificuldade para sentar inicialmente. 
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-Evitar carregar peso, e fazer esforço abdominal especialmente quando for realizado 

colostomia em alça, a fim de evitar prolapso. 

-O estoma tende a diminuir de tamanho em 30-45 dias, devido à redução do edema da 

mucosa pela manipulação cirúrgica durante o ato cirúrgico. 

-Realizar as ações educativas referentes ao cuidado com o: estoma; troca, higiene, 

manipulação do equipamento coletor; 

-Desmistificar o cuidado utilizando palavras de fácil entendimento; 

 
               A característica e a freqüência do efluente intestinal são determinadas pelo 

local do segmento intestinal onde foi confeccionado o estoma. Assim, temos nas 

colostomias em colón sigmóide e descendente, fezes de consistência sólida ou 

formadas. Colostomias em colón transverso e ascendente, fezes semi-liquida, semi-

sólida. Na ileostomia a característica do efluente intestinal é liquida a semi-liquida. 7  

 
Quadro 1: Funcionamento intestinal  e característica do efluente do estoma conforme o 
segmento intestinal em que foi realizado; 
 Ileostomia Transversostomia 

Alça Direito 
Transversostomia 
Alça Esquerdo 

Colón Esquerdo 
Sigmoidostomia 

Funcionamento 5-6 x/dia 4-5 2-3 x/dia 1-2 x/dia 
Característica 
do efluente 
intestinal 

Liquida a 
semi-liquida 

Semi liquida a 
semi pastosa 

Semi pastosa Pastosas, 
moldadas 

 

              Lembrando que no pós operatório a um período de adaptação intestinal que 

dependerá do retorno do funcionamento intestinal e orientação nutricional. Outra 

característica dos estomas intestinais diz respeito a técnica cirúrgica utilizada para a 

confecção do estoma, podendo ser: 

5.1-Duas bocas em alça (colostomia): Quando em uma única alça intestinal é                                                                                                                                                     

realizado a abertura de duas saídas, a proximal para eliminação do efluente intestinal,                        

outra distal para eliminação de muco e resíduos fecais, e também é colocado o 

bastão/haste (A) para maturação do estoma a pele),  vide   figura 1. 
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5.2-Duas bocas com dois estomas separados: é realizada a confecção de dois estomas na 

parede abdominal. A: o estoma proximal, para eliminação do efluente intestinal no qual    

é utilizada a bolsa coletora e B: o distal, comumente denominado de fístula mucosa, 

para eliminação de muco, onde pode ser utilizada uma cobertura com gaze somente 

(figura 2 abaixo):Figura 2 
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Figura 3-Dupla boca ou colostomia a Miculicz conhecido também como cano de 

espingarda: quando o estoma terminal e o distal (fístula mucosa) são abocados juntos 

(lado a lado), em uma única abertura: 
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 Figura 4-Terminal: a boca distal é anastomosada no segmento intestinal proximal 

(figura 5), exceto na cirurgia de Hartmann (figura 6), na qual o segmento distal é 

sepultado no abdômem para posteriormente reconstrução do trânsito intestinal, que 

dependerá das condições clínicas e cirúrgicas do paciente. Em alguns casos passa a ficar 

como estoma definitivo.  

Figura 4: Colostomia Terminal (provisória). 
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Figura 5: Colostomia Terminal a Hartmann (A: estoma proximal é implantado no 

abdômem e B: parte distal fica sepultada no abdômem): 
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Apesar das particularidades da confecção cirúrgica do estoma intestinal, 

devemos considerar, quanto a realização e implantação deste afeta a autoestima e 

autoimagem do paciente. Assim sendo, a ação educativa do enfermeiro deve ser 

realizado em consonância com as condições e demandas físicas, sócioemocionais e 

culturais do paciente. 
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1-O que é estoma intestinal? 

É a abertura no abdômem de uma saída para eliminação de fezes. Quando é feito no 

intestino grosso chamamos de colostomia, e quando é feita no intestino fino chamamos 

de ileostomia.  

 

2-Porque é usado a palavra provisória? 

- Porque o estoma intestinal vai ficar por um determinado período de tempo. Este 

período vai ser determinado por suas condições clinicas de recuperação e da avaliação e 

liberação médica e tratamento proposto, para ser feito o fechamento. 

 

3-Quando é indicado a realização do estoma intestinal provisório? 

Ele é realizado no caso de cirurgias colorretais em que é retirado uma parte do 

intestino/reto doente. Então é realizada a anastomose (sutura) intestinal deste local, e 

para evitar problema de cicatrização, é realizado o estoma intestinal para desviar as 

fezes deste local . 

Pode também ser realizado em casos em que há uma úlcera de pressão (ferida) 

na região sacra ou nádegas que dificulte a cicatrização, pela contaminação da fezes, bem 

como à outras situações que podem levar a realização deste tipo de estoma como: 

acidente por arma de fogo ou acidente por arma branca (ex.faca) , acidente 

automobilístico, doenças benignas , etc. 

  Ele também pode ser  realizado quando o indivíduo não está conseguindo ou está 

com dificuldade de evacuar(eliminar as fezes-côcô) pelo ânus, é quando chamamos de 

colostomia descompressiva, como  exemplo: devido a presença de tumor . 

 

4-Como funciona, ou seja, como e quando são eliminadas as fezes?  

Nas colostomias dependerá do local do intestino grosso onde foi feita, que irá 

determinar o número de vezes que funciona; 

 Já quando é feita no intestino fino (a ileostomia), nesse caso, funciona várias fezes ao 

dia, as fezes no início são liquidas a semi-liquidas, depois de um período de adaptação 

podem ficar semi pastosas. Neste tipo de estoma as recomendações também são no 

sentido de ingerir líquido mais vezes ao dia e procurar se alimentar com menos intervalo 

de tempo.  
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3-O que é o “bastão” ou ‘“haste” que é colocado neste tipo de estoma? 

-Neste tipo de estoma intestinal, em alguns casos é colocado um bastão ou haste, para 

“segurar”, o estoma e ajudar na cicatrização ao redor da pele. Após 7-10 dias este bastão 

é retirado, por vezes pode ser necessário ficar por um período maior de tempo, 

dependerá da avaliação médica, ou do (a) enfermeiro (a) estomaterapeuta.  

Veja exemplo de um estoma intestinal com haste na figura 1 :  

 

Figura 1: Estoma intestinal com bastão/haste (A). 
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4-Tem mais de 1 tipo de estoma intestinal provisório? 

Sim, depende da técnica cirúrgica utilizada pelo cirurgião, da indicação e condições 

clínicas do paciente. Para melhor esclarecimento pergunte ao seu médico ou enfermeira 

responsável. 

 

: 5-O que é normal sentir tendo um estoma intestinal provisório? 

- Quando você realiza uma cirurgia e é necessário ficar com estoma intestinal provisório 

(colostomia ou ileostomia), poderá sentir e perceber situações consideradas 

previsíveis neste tipo de cirurgia, tais como: desejo de evacuar e/ou eliminar flatus 

(gazes) por via anal; eliminar secreção pelo ânus tipo catarro; 

 

Observação 1: Em especial nos pacientes que fazem cirurgias colorretais e que ficam 

com colostomia provisória, pode também ocorrer dor em região anal; incomôdo 

para sentar; secreção sanguinolenta pelo ânus após cirurgia ( deverá procurar a 

emergência somente em casos de hemorragia). Com o decorrer de sua recuperação isso 

diminuíra. 

 

Observação 2: Quando é realizado a colostomia ou ileostomia, devido a obstrução 

intestinal pela presença de tumor, em que as vezes tem que fazer quimioterapia ou 

radioterapia antes de fazer a cirurgia para retirar o tumor, pode apresentar em mais 

quantidade a presença de muco pelo ânus e as vezes com odor,sendo necessário  utilizar 

absorvente, pode apresentar dor mais acentuada,.e pode ocorrer sangramento com mais 

freqüência, deve procurar por atendimento médico se ocorrer sangramento em grande 

quantidade. 

 

6-Posso realizar atividade física? 

- Evite carregar peso e fazer atividades que exija  esforço abdominal.  

 

Observação: Os flatus (gazes) vão sair pelo estoma intestinal, fazendo com que a bolsa 

coletora, fique cheia de ar,nesses casos deve-se ir ao banheiro e abrir a parte inferior da 

bolsa para esvaziá-la. Tem algumas marcas de bolsas coletoras que já vem com filtro 

próprio para a saída dos flatus (gazes). 
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7-Como é realizado a cirurgia para o fechamento do estoma intestinal provisório? 

- Dependerá do tipo e técnica cirúrgica utilizada pelo seu médico. Em alguns casos, o 

fechamento ocorre no próprio local da estomia, sem necessidade da abertura do 

abdômem.  

 

8- Como é feito o preparo intestinal (lavagem intestinal) tendo o estoma intestinal? 

- É feito pela introdução de líquidos pelo estoma, e também pelo ânus. Pode ser 

necessário fazer este tipo de lavagem intestinal também para realizar exames como a 

colonoscopia. 

 

9-Quem é o enfermeiro estomaterapeuta? 

É o enfermeiro especializado no cuidado as pessoas com estomas, com feridas e 

incontinências. 

 

10-Onde posso encontrar as bolsas coletoras? 

Existem os núcleos e pólos distribuidores que fornecem gratuitamente. Procure se 

informar onde é o local de referência no seu município. 

Também podem ser adquiridas em lojas de produtos médicos cirúrgicos, onde pode se 

adquirir outros produtos considerados acessórios se quiser utilizar, tipo: lenço 

removedor para a bolsa coletora; lenço adesivo que ajudam na fixação e adesividade da 

bolsa; desodorante para uso em bolsas coletoras de estoma intestinal; cinto para melhor 

fixação da bolsa, etc. 

 

Estes tópicos de ação educativa ao paciente com estoma intestinal provisório foram 

realizados para lhe ajudar nesta fase de sua vida. Procure esclarecer suas dúvidas 

com seu médico e com o (a) enfermeira, e também com o (a) enfermeiro (a) 

estomaterapeuta. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Freire40 reforça que o perigo do assistencialismo, está na violência do seu 

antidiálogo e o que importa, a ajudar o homem é ajudá-lo a ajudar-se e fazê-lo agente de 

sua própria recuperação. Neste contexto considero que o enfermeiro ao levantar as 

necessidades do paciente com estoma intestinal provisório para o seu autocuidado numa 

prática dialógica, identificando o que sabe sobre a doença e dúvidas e dificuldades  

sobre o seu autocuidado, o profissional assume o caminho de “responsabilização”  tão 

bem abordada por Freire40 em substituição ao “assistencialismo”, pois para o autor no 

“assistencialismo”, não há decisão, só há gestos que revelam passividade e 

“domesticação” do homem. 

          Em um momento em que há a doença e uma intervenção cirúrgica, com a 

implantação de um estoma intestinal, mesmo que transitória, o enfermeiro necessita agir 

de forma com que o diálogo seja o agente transformador, para que o paciente realiza o 

seu autocuidado, pois segundo Freire40 o homem qualquer que seja o seu estado é um 

ser aberto. 

        Como foi visto o câncer  colorretal ocorre com maior freqüência em pessoas mais 

velhas, mas mesmo assim diante de todos os fatores, as mudanças e estigmas do 

envelhecimento, o enfermeiro na perspectiva freireana sabe que o homem existe no 

tempo, está dentro, está fora, herda, incorpora, modifica, porque não está preso em um 

tempo reduzido a um hoje permanente que o esmaga dele, banha-se nele, temporaliza-

se40.        

Como podemos perceber, alguns pacientes submetidos a cirurgia para inserção 

do estoma provisório realizam quimioterapia antineoplásica+radioterapia (neo-

adjuvante)antes da cirurgia curativa. Isto necessita da atuação do enfermeiro 

conduzindo essa relação com o autocuidado, através de uma relação dialógica com estes 

pacientes no pré operatório, dirimindo as dúvidas e questionamentos do tratamento, 

propiciando um engajamento positivo do paciente e seu acompanhante/familiar nesta 

etapa. 

Podemos evidenciar nesta pesquisa, a necessidade premente da presença 

inquestionável do enfermeiro (a) estomaterapeuta ou não, na realização da consulta de 

enfermagem pré-operatória em especial a estes pacientes, a fim de desmistificar o  
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cuidado, medos e tabus referentes ao procedimento cirúrgico. Sendo realizado numa 

perspectiva dialógica, a fim de tornar os pacientes conscientes e críticos de sua situação, 

E também inserir nas orientações de alta hospitalar e consultas no ambulatório de 

enfermagem, o roteiro com tópicos de ações educativas ao paciente com estoma 

intestinal provisório. 

Mesmo atuando em instituições, com rotinas pré-estabelecidas podemos 

estabelecer uma relação de cuidado dialógico e conscientizador, de forma a emancipar e 

tornar o paciente suficiente e inserido em seu autocuidado. Para que isso ocorra tem que 

haver desprendimento e compromisso do profissional e sensibilidade para saber ouvir o 

outro, da comunicação interagindo entre os sujeitos. 

Apesar de todo aparato tecnológico, e da disponibilidade do acesso as redes 

virtuais deste século, nada substitui a interação humana do cuidado entre eu e tu, tu e eu. 

a meu ver é o que compreende a essência  da dimensão humana do cuidado de 

enfermagem. 

Os pacientes que irão submeter-se a cirurgia para fechamento do estoma 

intestinal provisório, também devem ser re-orientados acerca do procedimento e dos 

cuidados pós-operatórios, visto que o retorno da evacuação por via anal é motivo de 

apreensão para eles. Tendo em vista que a cirurgia para o fechamento do estoma 

intestinal é outro procedimento cirúrgico, que exige cuidados e demanda orientações 

adequadas, objetivas e claras ao paciente, de modo a contribuir com sua participação de 

forma efetiva e positiva, propiciando e proporcionando uma melhor recuperação.  

Finalizando, espera-se com esta pesquisa e a elaboração das tecnologias 

educacionais: Guia para os Enfermeiros de Ação Educativa ao Paciente com Estoma 

Intestinal Provisório, e o Guia com orientações específicas ao Paciente com Estoma 

Intestinal Provisório, contribuir com a Política Nacional de Humanização (PNH) do 

SUS, Política de Atenção Oncológica e Diretrizes nacionais de Atenção à pessoa 

Ostomizada, no cuidado ao paciente com estoma intestinal provisório devido câncer 

colorretal, propiciando um atendimento acolhedor, atendendo suas  demandas físicas e 

emocionais, e favorecendo o desenvolvimento técnico científico dos profissionais da 

área de enfermagem e outras áreas afins da saúde. 

Espera-se também ter contribuído com o cuidado de enfermagem ao paciente  
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portador de estoma intestinal provisório decorrente de outras patologias e/ou situações 

que o levem a realização deste tipo de estoma. 
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Apêndices 
______________________________________________________________________ 
Apêndice 1 
Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 
Coordenação Geral de Pós-Graduação e Pesquisa 
Mestrado Profissional de Enfermagem Assistencial – MPEA 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Projeto de Pesquisa: Ações Educativas do Enfermeiro(a) visando o Autocuidado ao 

Paciente com Estoma Intestinal Provisório por Neoplasia Colorretal. 

 

Pesquisador Responsável: Maria da Penha Schwartz (enfermeira), sob orientação da 

Profª Drª Selma Petra Chaves Sá. 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense 

Telefone: 21-9609-9362 / 21-2565-7415 / 21-9986-1946 

 

     O Sr (Srª) está convidado a participar deste projeto de pesquisa que tem como 

objetivo geral avaliar as orientações de enfermagem realizadas aos pacientes submetidos 

a cirurgias colorretais, e que realizaram um estoma intestinal provisório no abdômem 

(colostomia ou ileostomia,para eliminação de fezes), na qual terá que utilizar uma bolsa 

coletora para armazenar as fezes,  ou seja, busca avaliar se as orientações realizadas no 

pré-operatório e pós operatório de sua cirurgia,  foram satisfatórias e contribuíram 

positivamente para a sua recuperação. 

     A sua participação só se dará após a explicação do estudo e consentimento 

em participar da pesquisa.   

A consulta ocorrerá no ambulatório da cirurgia abdômino pélvica  no 1º andar do 

Hospital do Câncer 1 – INCA, quando do comparecimento do paciente para primeira 

consulta pós operatória com a enfermeira estomaterapeuta. Neste momento os pacientes 

são encaminhados a pesquisadora, quando são então convidados a participarem da 

pesquisa. Os pacientes que não fizerem parte da pesquisa, receberam também todas as 

orientações, informações e cuidados referentes ao cuidado com o estoma e seu 

autocuidado. 
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A entrevista  será gravada em gravador digital, e sua identidade será mantida em 

sigilo, para isso o Sr(srª) será identificado com um número arábico. A pesquisa não trará 

riscos a sua saúde e não será utilizada para outro objetivo a não ser o que foi 

mencionado, sendo divulgados os resultados da pesquisa em eventos e publicação 

científica, mantendo-se o sigilo dos participantes. Dentre os benefícios da pesquisa será 

conhecer, avaliar e contribuir na recuperação do cliente submetido à cirurgia colorretal e 

que convive com estoma intestinal provisório. O participante do estudo terá acesso a 

qualquer momento às informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados a pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas, através do telefone 

das pesquisadoras, que estão na primeira folha deste termo ou através do telefone do 

Comitê de Ética e Pesquisa do INCA, que fica situado na rua André Cavalcanti 

nº37  Centro na cidade do Rio de Janeiro, telefone  3207-6500 ou 3233-1410.    A 

participação é voluntária, sem qualquer remuneração e o convidado terá liberdade de 

retirar este consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

qualquer prejuízo à continuidade do tratamento na instituição. O participante ficará com 

uma cópia deste documento. 

Eu,........................................................................ ......................., li e entendi todas as 

informações sobre este estudo e todas as minhas perguntas e/ou dúvidas foram 

respondidas e esclarecidas. Sendo assim concordo em participar como voluntário, no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

                                        Rio de Janeiro,.......de.................   de ............................... 
 
 ___________________________________________________-_______________ 
(Nome e assinatura do paciente) 
 
 
__________________________________________________________- 
Maria da Penha Schwartz 
(Responsável por obter o consentimento) 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
(Testemunha) 
 
 
 
(Testemunha) 
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Apêndice 2 - Folha de Coleta de Informações do Paciente 
 
Universidade Federal Fluminense 
Escola de enfermagem Aurora Afonso Costa 
Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 
 
Data: 
Identificação: 
 
Nome: Iniciais: 
 
DN:                                Idade: 
 
Estado Civil:                                                           Cor: 
Mora: 
 
 
Fez tratamento neo-adjuvante: 
...Não... Sim:     ... QT.        ...Rxt 
 
Fará tratamento adjuvante: 
...Não... Sim:     ...Qt.        ...Rxt 
... Não sabe informar 
... Sem avaliação até o momento de retorno ao médico 
 
 
Diagnóstico:... 
 
... 
 
Cirurgia realizada: ... 
 
... 
 
... 
 
Estoma: Ileostomia...                       Colostomia... 
                                                            (transversostomia...    Sigmoidostomia........  
                                                              CE:...                  CD:... 
                   
Tipo: Duas bocas:   ...Alça 
                                ... Duas bocas – Miculicz 
                               ... Duas bocas – Devine 
           
         Terminal:     ...Hartmann 
                               ...anastomose (distal no terminal)  
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Apêndice 3 - Roteiro 01 
 
Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa 
Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 
 
Entrevista com questões fechadas e abertas a ser utilizado para avaliar as 
orientações do Pré-Operatório  
. 
 
Identificação: 
 
Data: 
 
Cirurgia realizada: 
 
 
1-O Sr (a) foi informado sobre a cirurgia a ser realizada? ( )Sim       ( ) Não 
Caso SIM, quem informou e o que sabe: 
 
 
2-O Sr (a) foi informado como é realizado este tipo de cirurgia? ( )Sim   ( )Não 
Caso SIM, quem informou e o que foi informado: 
 
3-O Sr(a) foi informado quanto a realização do estoma intestinal provisório, ou seja, que 
teria que usar uma “bolsinha” para armazenar as fezes por um período de tempo? 
 () Sim     ( ) Não 
Caso SIM, quem informou e o que foi informado: 
 
 
4-O Sr (a) sabe o que é um estoma intestinal, ou melhor, o que é uma colostomia ou 
ileostomia?  ( ) Sim      ( ) Não 
Se resposta SIM, o que sabe: 
 
  
5-O Sr (a) conhece/conhecia ou já tinha visto como é a bolsa para armazenar as fezes? 
 ( )Sim  ( ) Não 
Caso SIM, o que sabe: 
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Apêndice 4 - Roteiro 02 
 
Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 
 
 
Roteiro de entrevista a ser utilizado para avaliação do Pós-Operatório  
 
Identificação: 
Data: 
 
1-Realiza a higiene (limpeza) do equipamento coletor (bolsa coletora)? 
( ) Sim       (  )Não 
 
Caso resposta afirmativa (SIM), como procede: 
 
Se resposta negativa: 
( ) Sente nojo 
( ) Não quer ver o estoma 
( ) Refere fraqueza 
( ) Sente-se inseguro 
( )Dificuldade de realizar o cuidado devido a inadequação do banheiro 
( )Dificuldade de realizar devido a dificuldade no manejo do equipamento coletor 
( )Dificuldade de realizar devido a FO abdominal 
( )Dificuldade em realizar devido a dificuldade em visualizar a bolsa coletora 
( ) Dificuldade em realizar devido a dificuldade em visualizar o estoma 
( )Dificuldade em realizar devido acuidade visual deficitária 
( )Dificuldade em realizar devido falta de destreza manual 
( ) Recusa-se a fazer 
( )Comodidade; tem quem faz 
( )Debilidade: ( )Motora  ( ) Psicológica            
( ) Outro:.............................................................................................................. 
 
 
2-Realiza a troca do equipamento coletor e limpeza do estoma e pele periestoma? 
( ) Sim      ( ) Não 
Caso SIM, como procede: 
 
Se resposta negativa: 
( ) Sente nojo 
( ) Não quer ver o estoma 
( ) Refere fraqueza 
( ) Sente-se inseguro 
( )Dificuldade de realizar o cuidado devido a inadequação do banheiro 
( )Dificuldade de realizar devido a dificuldade no manejo do equipamento coletor 
( )Dificuldade de realizar devido a FO abdominal 
( )Dificuldade em realizar devido a dificuldade em visualizar a bolsa coletora 
( ) Dificuldade em realizar devido a dificuldade em visualizar o estoma 
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( )Dificuldade em realizar devido acuidade visual deficitária 
( )Dificuldade em realizar devido falta de destreza manual 
( ) Recusa-se a fazer 
( ) Outro:.............................................................................................................. 
 
3-Sente/sentiu vontade de evacuar por via anal? 
( ) Sim       ( ) Não 
Se resposta SIM, como descreveria:.................................................................................... 
 
4-Sente/sentiu dor em região anal? 
( ) Sim      ( ) Não 
Se resposta SIM, como descreveria e quando ocorre:......................................................... 
 
5-Sente/sentiu vontade de eliminar “flatus”? 
( )Sim       ( ) Não 
Se resposta SIM, como descreveria:.............................................................................. 
 
6-Eliminou muco por via anal? 
( ) Sim     ( ) Não 
Se resposta SIM: ............................................................................................................. 
 
7-Tem dificuldade em sentar, devido incômodo na região anal? 
( ) Sim    (  ) Não 
Se resposta SIM, como descreveria:......................................................................  
 
 8-Quanto  aceitação de estar com o estoma intestinal? 
( ) Não aceita        ( ) Resignado      ( )Boa aceitação  ( )Aceita por ser provisório 
( )Revoltado        ( ) Outra:................................................................................... 
 
9-Quanto a comunicação? 
( ) Comunicativo               ( ) Responde monossilabicamente 
( ) Não quer interagir 
 
10-Quanto à adaptação a estar estomizado? 
( ) Adaptado      ( ) Em processo de adaptação 
( ) Não se adapta 
 
11-Já sai sozinho (padaria, consulta médica, supermercado) 
( ) Sim      ( ) Não 
Se resposta afirmativa (SIM): O que costuma realizar/fazer: 
 
Se resposta negativa. Qual o motivo? 
 
12-Realiza alguma atividade social (vai a  igreja, clube, cinema) 
( ) Sim    ( ) Não 
Complementação a resposta:... 
 
13- O senhor (a) gostaria de fazer alguma pergunta, ou tem alguma dúvida 
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Anexo 2 – Portaria 400, de 16 de novembro de 2009. 
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Anexo 3 - Cartilha de Orientação ao Paciente Estomizado – INCA 
 
Câncer / 
 
 
 

 
 
Disponível em: www1. inca.gov.br /inca/arquivos/cuidados_a_sua_estomia.pdf 
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