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RESUMO 

REIS BL. Efeito da bolsa com válvula de irrigação no padrão do desconforto da 

pessoa colostomizada: estudo quase experimental. [Dissertação de mestrado]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2020. 

Introdução: O câncer colorretal e as doenças inflamatórias, obstruções e traumas 

intestinais são as principais causas da confecção de estoma intestinal. Na tentativa de 

minimizar o desconforto provocado pela exteriorização no abdômen de uma parte do 

intestino grosso para eliminação de fezes e gases, foi proposto o uso de uma válvula de 

irrigação acoplada à bolsa de colostomia.  Objetivo:Verificar o efeito da bolsa com 

válvula de irrigação no padrão de (des) conforto da pessoa colostomizada. Método:Estudo 

quase-experimental, em um único grupo, com pré e pós-teste. A avaliação do padrão de 

(des) conforto foi realizada antes da intervenção (T0), com o uso da bolsa de colostomia 

tradicional e após intervenção (T1), com o uso da bolsa com válvula de irrigação. Para 

avaliação do padrão de (des) conforto foram considerados os atributos limpeza da bolsa; 

eliminação de gases e controle do odor, utilizando uma escala cromática. Em cada atributo, 

verificou-se os termos linguísticos: dificuldade mínima, levemente moderada, moderada, 

moderadamente máxima e máxima para definir aumento, manutenção ou redução do 

desconforto nos dois momentos. Critérios de inclusão: maiores de 18 anos com colostomia 

definitiva à esquerda; em uso de bolsa coletora padrão da instituição. Critérios de exclusão: 

uso da bolsa tradicional inferior a três meses; complicações no local do estoma; uso de 

oclusão do estoma; residente fora do Município do Rio de Janeiro ou em área de risco 

devido à violência. Finalizaram o estudo 30 participantes registrados no banco de dados de 

um centro municipal de reabilitação. A pesquisa foi autorizada conforme parecer 

consubstanciado CAAE: 17566319.5.3001.5279 do Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Antônio Pedro e pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Resultados: O perfil dos participantes caracteriza-se por sexo masculino, idade superior a 

60 anos, etnia branca, situação conjugal casada, nível educacional fundamental, aposentado 

e convivência familiar de 1 a 2 pessoas, diagnóstico de câncer de reto, com tempo de 

colostomia de 1 a 2 anos, com utilização da bolsa de uma peça do tipo opaca sem filtro. Na 

avaliação de cada atributo nos momentos T0 e T1, observou-se em relação à limpeza da 

bolsa, que 17 (56,7%) participantes apresentaram redução na dificuldade. No atributo 

“controle de odor”, 24 (80%) participantes também obtiveram redução, o mesmo 

aconteceu no atributo “eliminação de gases”, com 16 (53,3%) participantes. Em relação à 

avaliação do padrão de desconforto entre os momentos T0 e T1 mediante o cruzamento dos 

três atributos, constatou-se redução do (des) conforto em 20 (66,6%) participantes, pois no 

momento (T0), 13 (42,9%) apresentaram (des) conforto máximo, 14 (46,2%) 

moderadamente máximo e 03 (9,9%) moderado. No momento T1, apenas 3 (9,9%) 

apresentou desconforto máximo, 16 (52,8%) moderadamente máximo, 10 (33,3%) 

moderado e 01 (3,3%) com (des) conforto levemente moderado. Conclusão: Os dados 

mostram que houve redução no padrão de (des) conforto com o uso da bolsa de colostomia 

com válvula de irrigação na bolsa de colostomia, produto que foi proposto neste estudo.  

Produto: bolsa de colostomia comválvula de irrigação. 

 

Descritores: Tecnologia em saúde; Estomia; Bolsas cólicas. 

 



ABSTRACT 

REIS BL. Efeito da bolsa com válvula de irrigação no padrão do desconforto da 

pessoa colostomizada: estudo quase experimental. [Dissertação de mestrado]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2020. 

Introduction: Colorectal cancer and inflammatory diseases, obstructions and intestinal 

traumas are the main causes of bowel stoma. As an attempt to minimize the discomfort 

caused by the externalization in the abdomen of a part of the large intestine to eliminate 

feces and gases, it was proposed the use of an irrigation valve attached to the colostomy 

bag. Objective: To verify the effect of the bag with an irrigation valve on the discomfort 

pattern of the colostomized person. Method: Almost experimental study, in a single group, 

with pre and post-test. The evaluation of the discomfort pattern was performed before the 

intervention (T0), with the use of the traditional colostomy bag and after intervention (T1), 

with the use of the bag with an irrigation valve. To evaluate the discomfort pattern, the 

attributes of bag cleaning were considered; elimination of gases and odor control, using a 

chromatic scale. In each attribute, the following linguistic terms were verified: minimum 

difficulty, slightly moderate, moderate, moderately maximum and maximum to define 

increase, maintenance or reduction of discomfort in both moments. Inclusion criteria: 

people over 18 years old with definitive colostomy on the left; people in use of the 

institution's standard collector's bag. Exclusion criteria: use of the traditional bag for less 

than three months; complications at the site of the stoma; use of stoma occlusion; resident 

outside the municipality of Rio de Janeiro or in a risk area due to violence. The study was 

completed by 30 participants registered in the database of a municipal rehabilitation center. 

The research was authorized according to the CAAE opinion: 17566319.5.3001.5279 of 

the Ethics Committee of the Antônio Pedro University Hospital and the Municipal Health 

Department of Rio de Janeiro. Results: The profile of the participants is characterized by 

male gender, age over 60 years, white ethnicity, married marital status, elementary 

educational level, retired and family life of 1 to 2 people, diagnosis of rectal cancer, with 

colostomy time from 1 to 2 years, using the Opaque Colostomy Bag without Filter. In the 

evaluation of each attribute at moments T0 and T1, it was observed in relation to the 

cleaning of the bag, that 17 (56.7%) participants showed a reduction in difficulty. In the 

"odor control" attribute, 24 (80%) participants also obtained reduction, the same happened 

in the attribute "elimination of gases", with 16 (53.3%) Participants. Regarding the 

evaluation of the discomfort pattern between moments T0 and T1 by crossing the three 

attributes, there was a reduction in discomfort in 20 (66.6%) participants, because at the 

time (T0), 13 (42.9%) presented maximum discomfort, 14 (46.2%) moderately maximum 

and 03 (9.9%) Moderate. At the time T1, only 3 (9.9%) presented maximum discomfort, 

16 (52.8%) moderately maximum, 10 (33.3%) moderate and 01 (3.3%) slightly moderate 

discomfort. Conclusion: The data shows that there was a reduction in the discomfort 

pattern with the use of the colostomy bag with irrigation valve in the colostomy bag, the 

product proposed in this study. 

Product: colostomy bag with irrigation valve. 

 

Keywords: Biomedical Technology; Ostomy; Colonic Pouches.  
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1 INTRODUÇÃO 

 As doenças crônicas não transmissíveis têm assumido expressividade e se mostrado 

um problema de saúde no Brasil, adquirindo a responsabilidade de 72% das causas de 

morte.  Entre as doenças crônicas o câncer tem parcela robusta na prevalência de morte1. 

 A estimativa de câncer para o Brasil em cada ano do triênio 2020-2022 menciona 

que ocorrerão 625 mil casos novos, o que representa 41 mil casos de câncer de cólon e 

reto, resultado no segundo mais predominante na população adulta, excluindo-se os casos 

de câncer de pele não melanoma2. 

 A cirurgia para realização do estoma se faz necessária para construir um novo 

trajeto no cólon ou íleo em região abdominal, para a saída de gases e fezes, podendo ser 

temporária ou definitiva³.  

 Além das neoplasias, outras causas podem levar a confecção de estoma intestinal 

tais como obstrução, doenças inflamatórias intestinais e trauma, esta última tornando-se 

expressiva por causas externas nos centros urbanos, aumentando a incidência em adultos 

jovens4,5.  

 O estoma intestinal acarreta no uso de uma bolsa coletora, por isso a tomada de 

decisão para sua confecção é inicialmente tão traumatizante que o indivíduo chega a 

cogitar a morte, sendo a consideração pela família e a vida em si uma motivação para 

seguir em frente6. 

 As alterações emocionais, constrangimento e redução ou perda da autoestima 

acarretam isolamento social. Tal fato se justifica também pela incapacidade em controlar o 

movimento intestinal, o transbordamento, o odor ou o vazamento de fezes líquidas4. 

Assim, o apoio e a interação dos profissionais, cuidadores e familiares são imprescindíveis 

para o enfrentamento da situação, melhor aceitação, conquista da autoestima, autocuidado, 

retorno as atividades e convívio social, pois é um período complexo, carregado de 

subjetividades e dificuldades7,8. 

 Nesse contexto, os profissionais de saúde devem se esforçar para promover o 

conforto das pessoas com estomas, pois requerem cuidados importantes como mudanças 

no padrão alimentar, manipulação adequada da bolsa coletora e higiene. No tocante à 

manipulação da bolsa, observa-se a necessidade de propor novas tecnologias para otimizar 

este processo, visando minimizar o desconforto relacionado a odores, sujidades e 
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constrangimento, principalmente quando há necessidade da ajuda de terceiros para auxílio 

no cuidado9. 

 Enquanto enfermeira assistencial em um hospital universitário no estado do Rio de 

Janeiro, atuando em uma enfermaria cirúrgica e de clínica médica, observei o sofrimento 

vivido pelos indivíduos que se deparam com a necessidade de confecção de um estoma. 

Durante cuidados a essas pessoas, percebi que além do estigma e traumas desencadeados 

pela nova realidade, torna-se necessária adaptação para enfrentamento das inúmeras 

dificuldades na manipulação da bolsa, considerando a fixação, higienização e eliminação 

de odores, principalmente pós-alta hospitalar. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de 

orientação e treinamento por profissional capacitado/especializado, além do uso de 

equipamentos que facilitem a manipulação da bolsa. 

 Assim, acredita-se que técnicas e tecnologias devem ser propostas para facilitar a 

manipulação da bolsa durante higienização, eliminação de gases e controle do odor, 

minimizando inclusive riscos de vazamentos, complicações e o desconforto. Trata-se de 

uma inovação tecnológica por se tratar de uma proposta de produto que pretende melhorar 

significativamente as suas características funcionais10.  

 Com o objetivo de ampliar as opções de equipamentos para o cuidado do estoma 

intestinal foi idealizada a bolsa de colostomia com válvula de irrigação partindo de alguns 

pressupostos como as situações de constrangimento gerados pelo desprendimento da bolsa 

devido à distensão por gases, falta de lugar apropriado para higienizar a bolsa, dispersão de 

odor no ambiente durante a manipulação e a facilidade de manuseio pelo cuidador quando 

o colostomizado é acamado.  

 Para produção do produto foi utilizada bolsa de colostomia de variados modelos e 

marcas de acordo com a preferência do participante. Este material foi preparado fazendo 

uma pequena perfuração no local demarcado para introdução de um conector sistema 

fechado na parte externa e uma conexão de impressão em 3D para fixação. 

 Este conector tem por objetivo permitir a ejeção e aspiração de líquidos/gases 

através da pressão e encaixe produzido com o auxílio de uma seringa e, após a retirada 

desta, o sistema bloqueia impedindo a possibilidade de vazamento.  

 Tal dispositivo pode facilitar a vida da pessoa colostomizada no que tange, 

principalmente o domínio do autocuidado em ambientes não adaptados.  
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 Importa mencionar o material proposto foi confeccionado a partir de materiais já 

existentes utilizando adaptações e conexões para a produção, o que interfere na qualidade 

do produto final, principalmente no design e volume da válvula que pode ser reduzida caso 

seja produzida já aderida à bolsa.  

 

Figura 1 - Bolsa de colostomia com válvula de irrigação. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Própria autoria, 2020). 

Figura 2 - Bolsa de colostomia com válvula de irrigação. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

(Própria autoria, 2020). 

 Acredita-se que o uso deste dispositivo simplificará a manipulação, minimizará a 

sujidade e controlará o odor, reduzindo o desconforto da pessoa colostomizada.  Diante de 
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tais considerações, foi elaborada a seguinte questão de pesquisa: Qual o efeito do uso da 

bolsa de colostomia com válvula de irrigação no padrão de (des) conforto da pessoa 

colostomizada? 

 

1.1 Objetivos 

Objetivo geral: 

• Verificar o efeito da bolsa com válvula de irrigação no padrão de (des) conforto da 

pessoa colostomizada. 

 

Objetivos específicos: 

• Avaliar o padrão de (des) conforto do uso da bolsa de colostomia tradicional; 

• Avaliar o padrão de (des) conforto do uso da bolsa de colostomia com válvula de 

irrigação; 

• Comparar o padrão de (des) conforto entre o uso da bolsa de colostomia com 

válvula de irrigação e a bolsa tradicional e, 

• Elaborar um manual de utilização da bolsa de colostomia com válvula de irrigação, 

a partir das dificuldades apresentadas pelos participantes da pesquisa. 

 

1.2 Hipótese 

 Hipótese especulativa: Há igualdade no padrão de (des) conforto da pessoa em uso 

da bolsa de colostomia com válvula de irrigação e a bolsa tradicional. 

 Hipótese alternativa: Existe diferença no padrão de (des) conforto da pessoa em uso 

da bolsa de colostomia com válvula de irrigação e a bolsa tradicional. 

 

2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 A confecção dos estomas intestinais vem aumentando significativamente com os 

índices crescentes de ocorrência de câncer de cólon e reto, além da violência. De acordo 

com a Internacional Ostomy Association, em países desenvolvidos, com boa assistência 

em saúde, há cerca de 1 (Hum) estomizado para cada 1.000 habitantes, porém esse número 
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pode ser bem elevado em nações menos desenvolvidas. Isso remete ao fato de que novas 

tecnologias devem ser desenvolvidas para tornar a vida dessas pessoas mais satisfatória. 

 Visando identificar as inovações tecnológicas para o manejo do estoma intestinal, 

realizou-se uma revisão integrativa de literatura, publicada em 201911. Foram selecionados 

apenas 06 artigos, sendo 05 publicados em inglês e 01 em chinês. Os resultados revelam 

que as inovações tecnológicas se detiveram quase em sua totalidade, no formato e material 

utilizado em produtos já existentes, mais especificamente a placa de aderência e o selo 

moldável, além de mudanças no material do reservatório, fechamento da bolsa e filtro de 

carvão ativado.  

 Foi possível constatar que as inovações tecnológicas são resultado direto de 

problemas que pessoas estomizadas possam encontrar na adaptação ao novo estilo de vida. 

De maneira geral, os artigos selecionados partiram de dois pressupostos cruciais: 1. As 

tecnologias disponíveis no mercado para atenuar as dificuldades advindas dessas mudanças 

são melhoradas progressivamente desde o início das práticas de estomização; 2. As 

inovações tecnológicas se pautaram prioritariamente na prevenção de vazamentos, que é 

um problema no cotidiano das pessoas estomizadas. 

 Diante da precariedade de publicações científicas sobre esta temática, 

principalmente no cenário acadêmico brasileiro, este estudo se justifica por possuir sua 

importância enquanto inovação tecnológica do cuidado, que visa facilitar a manipulação da 

bolsa e minimizar o desconforto dessa clientela específica. Dessa maneira, poderá trazer 

maior aproveitamento do tempo dispensado durante a manipulação do dispositivo, além de 

proporcionar maior confiança e empoderamento da pessoa nas suas atividades cotidianas, 

dentro e fora de casa. Além disso, considera-se uma prioridade de pesquisa por envolver 

uma tecnologia de reabilitação de baixo custo para pessoas com necessidades especiais e 

produto para saúde patenteável12. 

 Do ponto de vista social, possibilitará atenuar os fatores impeditivos da pessoa 

estomizada em exercer sua autonomia e cidadania, quiçá sua ocupação no mercado de 

trabalho, haja vista que reduzirá os desconfortos advindos da utilização da bolsa 

tradicional. Ainda neste contexto, se tornará mais uma opção de dispositivo para o 

autocuidado desta população. 

 A inovação tecnológica proposta poderá servir para realização de trabalhos futuros. 

Ademais, discussões sobre o tema poderão emergir, estimulando o desenvolvimento de 
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novas tecnologias e o aprimoramento de técnicas para o cuidado.Destaca-se ainda, que o 

objeto da pesquisa e o produto resultante deste estudo apresentam total aderência com a 

linha de pesquisa e área de conhecimento do MPEA.   

 

3  REFERENCIAL TEMÁTICO 

3.1 Aspectos históricos das tecnologias utilizadas nos estomas intestinais 

 Historicamente, pode-se considerar que a preocupação com a técnica cirúrgica era 

maior do que relacionado aos cuidados com o estoma, pois até o século XX não houve 

grandes mudanças no sistema coletor fecal, até então era utilizado câmaras de pneu de 

carro, lata de atum e saco de pão associado a substâncias como amido de milho e pó de 

talco para evitar vazamentos. Para eliminar odores era utilizado perfume, extrato de hortelã 

entre outros 13. 

 Em 1795, o cirurgião Kaguesceau adaptou um pequeno saco de couro no estoma 

para coletar as fezes. Em 1824, Richard Marttaud, idealizou um cinto ajustável com uma 

caixa metálica no centro. Nos anos de 1924 e 1929, John R. Greer desenvolveu um coletor 

em bolsa de lona com papel higiênico e uma folha de papel oleado ligado ao estoma por 

um cinto. Em 1930, Alfred A. Strauss, Henry Koenig e H. W. Rutzen desenvolveram a 

primeira bolsa coletora aderida à pele através de um preparado de látex e espaço para 

colocação de cinto para maior segurança, sendo chamada posteriormente de Bolsa de 

Ktrauss Koenig Rutzen13.  

 Já em 1951 surgiu a Perry Model, desenvolvida por Murle Perry que consistia em 

uma bolsa plástica com papel absorvente e vedação de borracha ajustável ao corpo para 

evitar contato com a área adjacente. Em 1954, surgiu a bolsa descartável autoadesiva 

idealizada por Elise Sorensen. O maior avanço tecnológico surgiu em 1952, por Kupert 

Turnbull, a descoberta de Karaya, com o poder absorvente utilizada como barreira 

protetora da pele com excelentes resultados, dando origem, em 1972, a bolsa coletora com 

anel desse produto. Deste então esse material foi sendo aprimorado para atender as 

necessidades das pessoas estomizadas14. 

 Produtos de Karaya, como anel e cola que eram fortemente utilizados no cuidado 

do estoma não estão mais disponíveis, estes foram substituídos por um flange (base que 
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adere a bolsa à superfície abdominal) que passou a ser um recurso padrão em todos os 

aparelhos de uma e duas peças. Nos últimos 15 anos, os produtos acessórios cresceram em 

popularidade sendo atualmente usado pela maioria das pessoas com estoma em alguma 

situação, podendo ser considerado como parte do kit de estoma. Com esta grande 

variedade de materiais para estoma disponíveis, a escolha pode ser difícil. O motivo da sua 

utilização varia, mas principalmente deve ser para resolver um problema de estoma ou para 

servir como medida preventiva14. Na atualidade é possível relacionar inúmeros dispositivos 

e acessórios disponíveis no mercado que auxiliam a pessoa estomizada na realização do 

autocuidado, sendo alguns com maior especificidade na ocorrência de complicações. 

Dentre eles, placa, disco, pó, spray, creme, película, filme, cinto para fixar a bolsa, presilha 

para fechamento da bolsa, mensurador de estoma, filtro de carvão ativado para eliminação 

de gases, cinta de proteção para hérnia periestoma, lenço removedor de adesivo, lenço 

barreira, cápsulas absorventes que solidificam os efluentes. Porém para manter a 

integridade da pele se faz necessário o uso de dispositivo e sistema coletor apropriado, 

associado a condições adequadas de higiene9. 

3.2 Políticas públicas voltadas para pessoa estomizada 

 No tocante à legislação e às políticas públicas voltadas para a pessoa estomizada, o 

Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, marca a conquista da definição do estoma 

como uma deficiência física e garante às pessoas com estomas o direito a todas as ações 

afirmativas praticadas no país, ou seja, os mesmos benefícios a que têm direito as pessoas 

com deficiência, tais como: cota nas universidades e no mercado de trabalho, benefício de 

salário mínimo sem condição de trabalho, passe livre com transporte gratuito, entre outros.  

 Outro marco importante foi a Portaria n° 400 de 16 de novembro de 2009 do 

Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes nacionais para a atenção à saúde das 

pessoas com estomas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e dita o modelo de 

implantação dos serviços de saúde para essa clientela nos estados e nos municípios, com a 

finalidade de atender a todos os pacientes para os quais for indicada a concessão de 

dispositivos coletores15.  

 Ainda sobre os aspectos legais, cita-se a Resolução normativa nº 325, da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regulamenta a Lei nº 12.738/12, e determina 

que os planos de saúde tenham a obrigação de fornecer bolsas de colostomia, ileostomia, 
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urostomia e adjuvantes, como as barreiras protetoras de pele, entre outros, para o uso 

hospitalar, ambulatorial ou domiciliar.  

 É importante ressaltar que a diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) 

do Sistema Único de Saúde brasileira, expressa na Clínica Ampliada e Compartilhada, 

envolve a educação em saúde para conquista da autonomia e da liberdade individual, na 

qual os conhecimentos científicos não são impostos de maneira verticalizada, mas são 

disponibilizados às pessoas, de forma clara e adequada ao seu nível de conhecimento, 

promovendo condições para que lidem melhor com sua condição16. 

 

4  REFERENCIAL TEÓRICO 

O conforto sob a ótica de Kolcaba 

 No contexto do cuidado de enfermagem, o conforto foi abordado como teoria de 

médio alcance por Katharine Kolcaba, formada em 1987, pela Escola de Enfermagem 

Frances Payne Bolton, Case Western Reserve University (CWRU), se especializou em 

gerontologia enquanto trabalhava como enfermeira chefe em uma unidade de demência, 

época em que começou a teorizar sobre conforto. Após se formar no mestrado em 

enfermagem,realizou o doutorado para desenvolver ainda mais sua teoria17. 

 Por 22 anos, Kolcaba ensinou enfermagem na Escola de Enfermagem da 

Universidade de Akron e hoje se encontra aposentada, tendo como passatempo a 

jardinagem, caminhadas, leitura e culinária, além de fundadora e coordenadora de um 

programa de enfermagem da paróquia local ao qual realiza trabalhos voluntários à sem-

tetos patrocinado pela igreja18.  

 A teoria do conforto é um termo complexo que tem vários significados e usos na 

linguagem comum, sendo um substantivo ou um adjetivo de um resultado intencional, com 

foco no pessoa / família e atendimento de qualidade 17.  

 Os conceitos utilizados na teoria do conforto de Kolcaba são: 

- Enfermagem: avalia as necessidades de conforto do paciente, família e comunidade com 

avaliação do nível de conforto antes e após uma intervenção; 

-Paciente: indivíduo, família e comunidade que necessita de cuidados de saúde; 



 

22 
 

- Ambiente: local onde se insere o paciente, família e comunidade, que pode influenciar no 

conforto, porém pode ser manipulado com o objetivo de melhorar o conforto; 

- Saúde: quando em pleno funcionamento, é facilitado pela intensificação do conforto no 

paciente família e comunidade17. 

 O conforto total do paciente pode ser alcançado através de intervenções no cuidado 

de enfermagem: 

- O enfermeiro identifica as necessidades não satisfeitas de conforto do paciente; 

- Elabora intervenções para essas necessidades; 

- Quando a intervenção é eficaz, o conforto alcançado será diretamente relacionado ao 

comportamento saudável e estado de bem-estar, trazendo o resultado esperado; 

- Ambos (enfermeiro e paciente) concordam com os resultados e comportamentos 

saudáveis desejados. 

 Desta forma os pacientes que alcançam o conforto são mais propensos a participar 

dos comportamentos saudáveis de saúde17.    

 O conforto apresenta alguns pressupostos apresentados pela teórica:  

- Os seres humanos apresentam respostas holísticas aos estímulos complexos; 

- A enfermagem deve apresentar o conforto como um resultado holístico; 

- Satisfazer as necessidades básicas de conforto deve ser uma meta para os seres humanos; 

- Os pacientes devem assumir ativamente um comportamento de saúde e estar satisfeitos 

com seus cuidados de saúde; 

- A qualidade institucional deve ser pautada em um sistema de valores direcionados para os 

receptores do cuidado17.   

 Para kolcaba o conforto é a ausência de preocupação, dor, sofrimento, entre outros, 

como causa ou efeito de desconforto. O resultado do conforto é a experiência imediata de 

ser fortalecido quando as necessidades de alívio, tranquilidade e transcendência que são 

abordados nos contextos de dimensão física, psicoespiritual, ambiental e sociocultural 17. 

 O “alívio” é a sensação de ter uma necessidade de conforto satisfeita; 

“tranquilidade” é um estado de calma ou de contentamento; e “transcendência” é 

caracterizada como uma condição na qual a pessoa consegue superar um problema ou dor 

19. 

 Para Kolcaba, as necessidades de conforto podem ser experenciadas em quatro 

contextos: físico, psicoespiritual; sociocultural e ambiental: 
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 “Físico” está relacionado a sensações corporais e o equilíbrio do corpo; O 

“Psicoespiritual” à consciência interna de si mesmo, o que inclui autoestima, autoconceito, 

sexualidade, significado na vida de alguém de uma ordem superior de existência e sua 

relação; O “Sociocultural” envolve as relações interpessoal, familiar, social, práticas 

religiosas etc.; e o “Ambiental” à base externa da experiência humana, incluindo 

temperatura, iluminação, ruídos, odores, cor, mobiliário, paisagem, etc19. 

 Kolcaba acredita que os enfermeiros praticam o cuidado reconfortante 

intuitivamente, mas não documentam seu total efeito sobre os pacientes.  O foco explícito e 

a documentação deste tipo de cuidados holísticos são chamados de gerenciamento de 

conforto e inclui maior alívio da dor ou ansiedade. Assim, profissionais que adotam o 

modelo de prática baseada na teoria do conforto, estão usando um padrão simples e 

individualizado de cuidado que é eficiente, criativo e satisfatório para si e aos destinatários 

dos seus cuidados. Quando maior conforto é documentado, sua utilização será, cada vez 

mais, demonstrada20. 
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5  MARCO TEÓRICO-METODOLÒGICO 

5.1 Utilização da lógica fuzzy para avaliação do conforto 

 Considerando a subjetividade da avaliação do conforto, optou-se por utilizar a 

Lógica fuzzy, pois torna possível a produção de cálculos mediante informações imprecisas, 

similar a mente humana. 

 A lógica fuzzy baseada na teoria dos Conjuntos fuzzy, vem ganhando espaço nos 

vários campos da ciência21,22. Desenvolvida em 1965 por Lotfi Asker Zadeh, engenheiro 

eletrônico e professor na Universidade da Califórnia – Berkeley, a Lógica fuzzy é definida 

como a que se aproxima da mente humana com capacidade de codificar informações 

ambíguas, cujos limites não tenham fronteiras nítidas, além de definir o grau de 

importância a cada elemento, diferentemente das teorias matemáticas muito rígidas 23. 

 Esta abordagem se contrapõe a lógica clássica de Aristóteles do meio excludente 

onde o elemento observado “pertence” ou “não pertence” a uma determinada classe, ao 

passo que a proposta fuzzy caracteriza uma abordagem mais próxima do raciocínio lógico 

inerente à verbalização24. Assim, propôs a flexibilização da pertinência de elementos aos 

conjuntos, ou seja, sugeriu a utilização do grau de pertinência, tendo em vista que um 

elemento pode pertencer parcialmente a um conjunto25.  

 A proposta principal da teoria de fuzzy é simples. Se não é possível determinar os 

limites exatos da contingência de um elemento, faz-se necessário buscar uma escala que 

permita tomar a decisão acerca de sua pertinência segundo uma teoria atribuída à 

possibilidade de ocorrência26.   

 Nessa perspectiva, deve ser considerada uma função de pertinência que forneça o 

grau de pertinência dos diferentes elementos considerados no conjunto. O grau de 

pertinência permite classificar, agrupar os elementos de maneira diferente da lógica 

clássica, favorecendo a reinterpretação de antigos conceitos. Assim, a lógica fuzzy difere da 

lógica convencional, trabalhando com o conceito de verdade parcial, quer dizer, com 

valores de verdade que variam entre o completamente verdadeiro e o completamente falso 

da lógica Booleana, possibilitando trabalhar com variáveis linguísticas27.  

5.2 Variáveis linguísticas fuzzy 

 As operações dos conjuntos clássicos são união, intersecção e o complemento. Para 

obter os conjuntos fuzzy e suas operações, é preciso generalizar a função da lógica clássica 
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para o intervalo [0,1], o que implica em considerar um contínuo de valores de pertinência 

exclusivamente os valores zero e um. Assim, uma variável linguística fuzzy é expressa por 

um termo linguístico, que concede um conceito à variável, e quantitativamente por uma 

função de pertinência25. 

 O uso do termo linguístico, frequente no nosso cotidiano para expressão de 

conceitos e conhecimentos durante a comunicação entre as pessoas, em muitas áreas, pode 

ser considerado a maneira mais importante de quantificar as informações. Normalmente, o 

especialista, no caso desta pesquisa, uma enfermeira com experiência nos cuidados junto às 

pessoas ostomizadas, possui um papel fundamental na modelagem fuzzy, pois é a própria 

que define esse domínio e realiza sua partição fuzzy. As variáveis numéricas são bastante 

úteis nas Ciências Exatas, porém, as variáveis simbólicas mostram a sua importância, 

sobremaneira em desenvolvimento das áreas de inteligência artificial e processos de 

decisão27.  

5.3 Conjuntos fuzzy 

 São conjuntos que permitem a visualização gráfica de variáveis linguísticas fuzzy, 

não possuem fronteiras bem definidas, foram introduzidos para lidar com problemas em 

que as transições de uma classe para outra ocorrem de maneira suave27. Estes conjuntos 

podem ser representados por figuras geométricas, neste estudo optou-se por trapézios com 

suporte constituído por uma escala cromática. 

 Assim, a lógica fuzzy viabiliza o levantamento de diferentes graus de pertinência, 

consistindo em uma ferramenta que pode capturar informações vagas, convertendo-as a 

valores de pertinência facilmente compreensíveis em uma escala de zero a um 

(Fuzzificação)25. 

5.4 Regras fuzzy 

 As regras fuzzy descrevem situações cuja inferência conduz a um resultado. Um 

conjunto de regras é capaz de descrever um sistema e várias possibilidades, cada uma é 

composta por um antecedente, e um consequente (se... então). Os antecedentes de uma 

regra definem uma região fuzzy no espaço das variáveis de entrada do sistema, já a 

elaboração dos consequentes exige conhecimento sobre a dinâmica do sistema. Após 

elaboração do conjunto de regras fuzzy, é necessária a utilização de uma “máquina de 

inferência” para extrair dela a resposta final28. 
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6  MÉTODO 

6.1. Desenho do estudo 

 Trata-se de um estudo quase-experimental realizado com grupo único avaliado 

antes e após intervenção, sendo os dados produzidos e tratados mediante a Lógica fuzzy, 

assim quali-quantitativo. 

 O estudo quase experimental envolve uma intervenção e não inclui uma 

randomização, e por isso, possui implicações no potencial de generalização dos resultados, 

entretanto, possibilita alternativas de explicação para o resultado observado29.  

 Optou-se pela Lógica fuzzy diante da subjetividade que envolve a diferenciação do 

padrão de (des) conforto da pessoa ostomizada mediante o uso da bolsa de colostomia 

tradicional e com a válvula de irrigação.  

 Estudo quali-quantitativo é aquele que envolve métodos quantitativos e qualitativos 

para a obtenção de uma análise mais profunda do assunto da pesquisa. Une as duas 

modalidades, na pesquisa qualitativa abordando aspectos voltados à subjetividade e na 

pesquisa quantitativa utiliza técnicas estatísticas que quantificam os dados para estudo29. 

6.2 Participantes 

 Participaram deste estudo 30 pessoas mediante aplicação dos seguintes critérios: 

 Critérios de inclusão: maiores de 18 anos com colostomia definitiva à esquerda; em 

uso de bolsa coletora de uma peça.  

 Critérios de exclusão: uso contínuo da bolsa tradicional inferior a 3 (três) meses 

(considerando que o autocuidado requer um tempo para adaptação); complicações no local 

do estoma (para não comprometer a aderência da bolsa e consequentemente a avaliação); 

uso de irrigação e oclusão do estoma (por utilizar técnica diferenciada para manipulação); 

residente fora do Município do Rio de Janeiro ou em área de risco. 

6.3 Campo de Pesquisa 

 A pesquisa foi realizada junto às pessoas colostomizadas acompanhadas no centro 

municipal de reabilitação do Rio de Janeiro, instituição coparticipante onde foi realizada a 

busca dos participantes submetidos à confecção de colostomia. Esta unidade de saúde é 

vinculada à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro, sendo 

referência em reabilitação, prestando serviços de média e alta complexidade nas 
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especialidades auditiva, física, intelectual e visual. Este centro oferece atendimento 

especializado a pessoas com deficiência permanente ou temporária. 

 O Centro de reabilitação atende a pacientes encaminhados pela rede pública de 

saúde promovendo ações que visam produzir, através de recursos terapêuticos, a 

possibilidade de locomoção, de comunicação, de autonomia e de independência, com 

dignidade, contribuindo para a inserção social das pessoas com deficiência. 

 Como os participantes não estavam hospitalizados, o campo para abordagem foi o 

ambiente domiciliar. No conjunto da produção de serviços de saúde, a visita domiciliar 

(VD) tem sido um dos instrumentos historicamente utilizados. Trata-se de uma estratégia 

privilegiada para o conhecimento do contexto em que vive o indivíduo e sua família, das 

condições socioeconômicas, da cultura, dos hábitos, da forma de cuidar da saúde, 

dimensões estas que na maioria das vezes não podem ser observadas durante o 

atendimento realizado dentro do consultório e no ambiente hospitalar. 

 Assim a VD proporciona ao profissional de saúde, ao estudante e ao pesquisador 

conhecer os modos de vida, prestar um atendimento mais particularizado, aprimorar a sua 

capacidade em comunicar, escutar e observar, criar vínculo, aproximar a prática 

profissional do cotidiano das pessoas e das famílias, uma vez que a dinâmica do processo 

saúde doença está intimamente relacionada ao contexto social e modos de vida 30. 

6.4 Procedimentos de coleta de dados 

 A seleção dos participantes foi realizada no banco de dados da instituição 

coparticipante. Este é organizado por fichas acondicionadas em ordem alfabética em um 

arquivo. Ressalta-se que a maioria, não possuía os dados completos sobre o paciente, 

tornando-se um critério para exclusão da ficha. Assim, a partir dos critérios de inclusão 

foram elencadas 98 fichas com dados completos de possíveis participantes do estudo.  
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Figura 3- Contato com os participantes. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

 

(Própria autoria, 2020). 

 

 No primeiro contato telefônico foram prestadas orientações sobre a pesquisa e 

obtido o máximo de informações sobre o estado de saúde, viabilidade da visita e 

elegibilidade do possível participante. 

 Considerando a situação de pandemia por Covid-19 durante o período de coleta de 

dados, houve a necessidade de orientar os prováveis participantes e implementar medidas 

de prevenção da doença.  

 No primeiro encontro domiciliar com a pessoa colostomizada foram prestadas todas 

as orientações sobre os objetivos e obtenção das informações julgadas pertinentes à 

pesquisa. Após esclarecimento das dúvidas e a concordância voluntária do participante no 

ingresso do quase-experimento, ocorreu a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) em duas cópias, ficando uma sob a guarda do respondente da pesquisa 

e a outra de posse da pesquisadora.  

 Durante a visita domiciliar foi realizada a inspeção no local do estoma e, em caso 

de recusa para retirada da bolsa, a integridade do estoma e região periestomal era 

autodeclarada pelo participante. Em se confirmando a elegibilidade foi aplicado um 

formulário para obtenção dos dados sociodemográficos para delinear o perfil dos 

participantes: nome, sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade, situação profissional, 

com quem vive, além de dados clínicos como: diagnóstico médico para confecção da 

98 •contatos

32 •Nº incorretos/não 
atenderam

29 •Recusaram

04 •Excluídos durante a 
visita

03 •Desistiram da participação no 
estudo

30 •Amostra final
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colostomia, tempo de colostomia, tipo de bolsa utilizada antes da intervenção, histórico de 

complicações durante uso da bolsa e a maior dificuldade no autocuidado.  

6.4.1 Aplicação da lógica fuzzy 

 A seguir, foi aplicado um instrumento para a avaliação do padrão de (des) conforto 

(T0), ou seja, antes da intervenção, avaliando cada atributo considerado relevante com o 

uso da bolsa tradicional. Este instrumento continha data, dados de identificação, registro do 

atributo e avaliação T0 ou T1, além de uma escala cromática em gradiente do branco, 

amarelo, laranja e vermelho27. Este gradiente de coloração constituiu o suporte dos 

conjuntos fuzzy, permitindo mensurar cada atributo nos momentos antes (T0) e após (T1) 

em relação ao uso da bolsa sem e com válvula de irrigação. Assim, cada participante 

marcou na escala a cor correspondente a intensidade de dificuldade relativa a cada atributo 

com o uso da bolsa tradicional (T0) e com o uso da bolsa com válvula de irrigação (T1). 

 

Figura 4 - Escala Cromática 

 

 

(Brandão, 2014). 

 

 Para avaliação das dificuldades antes e após a intervenção foi possível convergir 

para um padrão de (des) conforto, utilizando as regras lógicas condicionantes (“se, então”) 

que inferem nas avaliações do padrão do (des) conforto com o uso da bolsa de colostomia 

tradicional e da bolsa de colostomia com válvula de irrigação avaliando os atributos 

considerados relevantes: limpeza da bolsa; retirada de gases e controle de odor.  

 A definição destes atributos emergiu a partir da observação da assistência de 

enfermagem, autocuidado e enfrentamentos das pessoas colostomizadas. Considerando que 

a bolsa tradicional possui uma única abertura na parte inferior utilizada para eliminação 

das fezes e ejeção de água para limpeza (da parte inferior para a superior, ou seja, contra 

fluxo), destaca-se a importância de se avaliar o atributo “limpeza da bolsa”, acreditando 

que dispor de outra via de acesso na parte superior da bolsa, exclusiva para entrada de água 
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poderá reduzir o contato com as fezes e facilitará a sua eliminação na parte inferior, tendo 

em vista que o fluxo se dará de cima para baixo. 

Sobre o atributo “retirada de gases”, ratifica-se que embora a maioria das bolsas de 

colostomia possua filtro de carvão ativado para eliminação de gases, esta saída ocorre de 

forma lenta causando distensão da bolsa e desconforto à pessoa. Com o uso da bolsa com 

válvula de irrigação, proposta neste estudo, a retirada dos gases poderá ser facilitada 

através da aspiração manual com o auxílio de uma seringa. 

Em relação ao atributo “controle do odor”, acredita-se que a maior agilidade no 

processo de limpeza e de eliminação dos gases poderá reduzir a propagação de odores no 

ambiente. 

 Considerando o universo de produtos disponíveis para o cuidado da pessoa 

colostomizada, a bolsa com válvula de irrigação poderá ser um diferencial na promoção do 

conforto, por apresentar características funcionais que proporciona alívio nos aspectos 

descritos como atributos. 

 Após a primeira avaliação antes da intervenção (T0) foi realizada a orientação para 

o uso da bolsa de colostomia com válvula de irrigação, além da leitura e entrega de um 

manual de utilização da bolsa com válvula de irrigação, elaborado a partir da 

operacionalidade do material (anexo A), com o objetivo de elucidar possíveis dúvidas 

durante o processo de autocuidado. 

 Uma vez que normalmente a troca da bolsa ocorre a cada três a cinco dias, foram 

fornecidas três unidades da bolsa para as trocas, além das bolsas, foi fornecida 01 (uma) 

seringa de 60 (sessenta) ml com bico tipo luer lock, acompanhada de tampa plástica em 

função da operacionalidade da válvula. A marca e o modelo da bolsa de colostomia a ser 

fornecida aos participantes pela pesquisadora durante o período da pesquisa foram as 

mesmas comumente fornecido pela instituição coparticipante para pacientes sem 

intercorrência local ou sistêmica garantindo assim, a segurança do produto. As três bolsas 

que foram fornecidas aos participantes foram preparadas pela pesquisadora, utilizando-se a 

conexão de impressão tridimensional e a válvula bidirecional.  

 Os participantes utilizaram o produto por um período de sete dias, quando foi 

realizada a segunda avaliação dos atributos (T1) aplicando nova escala cromática, porém 

com as mesmas cores, a partir do uso da bolsa de colostomia com válvula de irrigação. 
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Nesta ocasião, o pesquisador se certificou junto ao participante se houve dificuldade e/ou 

intercorrência, registrando as observações citadas.  

 O tratamento fuzzy com o uso de termos linguísticos atribuídos aos fenômenos 

relacionados ao mundo visível, padrão do (des) conforto, torna possível classificar esses 

termos em (des) conforto mínimo, levemente moderado, moderado, moderadamente 

máximo e máximo, perpassando e quantificando o grau de (des) conforto pelas 

pertinências por classificação e nas interseções.  

 Foram usados os Conjuntos fuzzy para a etapa de Fuzificação, quando o suporte é 

apresentado em uma escala cromática em tonalidade gradiente que em função dos Conjuntos 

fuzzy permitiu aferir o grau de pertinência no intervalo de 0 e 1, além de classificar e 

quantificar o padrão de (des) conforto com o uso da Máquina de Inferência fuzzy27.Na Figura 1 

observa-se que um participante pode apontar para a cor indicada pela seta, logo se traça uma 

linha perpendicular até tocar a aresta do trapézio, a equação fornecerá a pertinência 

correspondente, mas caso a seta esteja na superposição de dois trapézios, adota-se a pertinência 

de menor valor. Concluída a etapa de Fuzificação em que cada atributo “limpeza da bolsa”, 

“retirada de gases” e “controle do odor” recebeu o Termo Linguístico e a pertinência 

correspondente, parte-se para a Máquina de Inferência “Se... então” que associa o termo 

linguístico do atributo de entrada (se...) ao termo linguístico de saída (então...) constituindo as 

regras fuzzydo Sistema Lógico fuzzy, que neste experimento resultou em 14 (quatorze) regras e 

05 (cinco) possibilidades de padrão de (des)conforto em relação à bolsa de colostomia 

tradicional e a bolsa de colostomia com válvula de irrigação (Figura 1 e 2). 
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Gráfico 1 – Gráfico dos Conjuntos fuzzy Trapezoidais referentes aos termos linguísticos de 

dificuldades e equações das arestas para obtenção das pertinências. Niterói, Rio de Janeiro, 

Brasil, 2020. 

 

(Própria autoria, 2020). 

 

 Na dimensão do presente estudo, considera-se que a pessoa colostomizada pode 

perceber diferentes graus de dificuldades relacionadas a cada atributo considerado 

relevante para definição dos padrões de (des) conforto.  
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Figura 5 - Sistema Lógico fuzzy 

 

(Lanzillotti e Lanzillotti, 2014). 

 

Figura 6- Máquina fuzzy para determinação de confronto (consequente) segundo os termos 

linguísticos inferidos pelos atributos "limpeza da bolsa", "controle de odor" e "retirada de 

gases". Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

 

(Própria autoria, 2020). 
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 Foram estabelecidas as seguintes regras fuzzy: 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é mínima, dificuldade no controle de odor é mínima ou 

levemente moderada e dificuldade na retirada de gases é mínima, levemente moderada ou 

moderada, ENTÃO o desconforto é MÍNIMO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é mínimo, dificuldade no controle de odor é mínima ou 

levemente moderada e dificuldade na retirada de gases é moderadamente máxima ou 

máxim, ENTÃO o desconforto é LEVEMENTE MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é mínima, dificuldade no controle de odor é moderada 

ou moderadamente máxima e dificuldade na retirada de gases é mínima, levemente 

moderada, moderada, moderadamente máxima ou máxima, ENTÃO o desconforto é 

LEVEMENTE MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é mínima, dificuldade no controle de odor é máxima e 

dificuldade na retirada de gases é mínima, levemente moderada ou moderada, ENTÃO o 

desconforto é LEVEMENTE MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é levemente moderada, dificuldade no controle de odor 

é mínima, levemente moderada ou moderada e dificuldade na retirada de gases é mínima, 

levemente moderada ou moderada, ENTÃO o desconforto é LEVEMENTE MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é mínima, dificuldade no controle de odor é máxima e 

dificuldade na retirada de gases é moderadamente máxima ou máxima, ENTÃO o 

desconforto é MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é levemente moderada, dificuldade no controle de odor 

é mínima, levemente moderada ou moderada e dificuldade na retirada de gases é 

moderadamente máxima e máxima, ENTÃO o desconforto é MODERADO; 
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SE dificuldade na limpeza da bolsa é levemente moderada, dificuldade no controle de odor 

é moderadamente máxima ou máxima e dificuldade na retirada de gases é mínima, 

levemente moderada, moderada, moderadamente máxima ou máxima, ENTÃO o 

desconforto é MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é moderada, dificuldade no controle de odor é mínimo, 

levemente moderado, moderado ou moderadamente máxima e dificuldade na retirada de 

gases é mínima, levemente moderada, moderada moderadamente máxima ou máxima, 

ENTÃO o desconforto é MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é moderada, dificuldade no controle de odor é máxima 

e dificuldade na retirada de gases é moderadamente máxima ou máxima, ENTÃO o 

desconforto é MODERADO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é moderada, dificuldade no controle de odor é máxima 

e dificuldade na retirada de gases é mínima, levemente moderada ou moderada, ENTÃO o 

desconforto é MODERADAMENTE MÁXIMO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é moderadamente máxima, dificuldade no controle de 

odor é mínima, levemente moderada, moderada, moderadamente máxima ou máxima e 

dificuldade na retirada de gases é mínima, levemente moderada, moderada, 

moderadamente máxima ou máxima, ENTÃO o desconforto é MODERADAMENTE 

MÁXIMO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é máxima, dificuldade no controle de odor é mínimo e 

dificuldade na retirada de gases é mínima, levemente moderada, moderada, 

moderadamente máxima ou máxima, ENTÃO o desconforto é MODERADAMENTE 

MÁXIMO; 

 

SE dificuldade na limpeza da bolsa é máxima, dificuldade no controle de odor é levemente 

moderada, moderada, moderadamente máxima ou máxima e dificuldade na retirada de 

gases é mínima, levemente moderada, moderada, moderadamente máxima ou máxima, 

ENTÃO o desconforto é MÁXIMO; 
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 As regras definidas abrangem todas as possíveis combinações das entradas e saídas 

do problema proposto. A consistência das regras foi analisada objetivando evitar 

contradições. , Na máquina de Inferência fuzzy, as entradas foram analisadas para gerar o 

conjunto fuzzyde saída com seu respectivo grau de compatibilidade 24. Assim, ao final do 

estudo, foi possível verificar o padrão de (des) conforto percebido por cada participante na 

fase pré intervenção, ou seja, com a bolsa de colostomia tradicional e após intervenção, 

com a bolsa de colostomia com válvula de irrigação. 

7  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 A aplicação da teoria dos Conjuntos fuzzy permite obter os valores de pertinência 

em cada categoria para cada atributo nos instantes To e T1. Foi possível verificar se houve 

migração positiva de categoria (Máximo/Moderadamente máximo; Moderadamente 

Máximo/Moderado; Moderado/Levemente moderado; Levemente moderado/Mínimo) ou 

redução de pertinência dentro da mesma categoria, o que é percebido como sucesso na 

intervenção22. 

8  ASPECTOS ÉTICOS 

 Esta pesquisa foi realizada atendendo ao disposto na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde/MS, que versa sobre as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos. O desenvolvimento da pesquisa 

somente teve início depois de autorizado conforme parecer consubstanciado do CEP do 

Hospital Universitário Antônio Pedro e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro com o seguinte registro de aprovação: CAAE: 17566319.5.3001.5279. 

8.1 Riscos 

 Esta pesquisa apresentou a possibilidade de ocorrer constrangimento devido 

necessidade de exposição do corpo (visualização do estoma e periestoma), fato que pôde 

ser minimizado através do uso de lençóis, expondo somente a área da colostomia. Outro 

possível risco foi a ocorrência de desprendimento da bolsa e/ou vazamentos, porém esta 

eventualidade é característica do uso de todas as bolsas de colostomia. Durante a 

entrevista, levantamento do histórico do participante e preenchimento dos formulários, 
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seria possível a ocorrência de fragilidade emocional. Nesta circunstância, o pesquisador 

orientou sobre o direito de desistir da participação ou fazer a abordagem em outro 

momento. Em relação ao risco de vazamento das informações confidenciais, os 

formulários utilizados foram identificados por números e guardados pelo pesquisador, 

respeitando a privacidade e sigilo dos participantes. 

8.2 Benefícios 

 Considerou-se a oportunidade de avaliar um novo produto; recebimento de 

assistência de enfermagem por parte da pesquisadora, especificamente relacionada ao uso 

da bolsa de colostomia durante o período do estudo; além de possibilidade de no futuro, 

com os resultados alcançados, a melhora da qualidade de vida e o conforto das pessoas 

com estoma intestinal. 
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9  RESULTADOS 

Caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes 

 A pesquisa foi realizada com 30 pessoas colostomizadas, residentes no município 

do Rio de Janeiro, atendidas em um centro municipal de reabilitação, onde recebem 

atendimento, materiais e suprimentos para o cuidado domiciliar.  

 Esta amostra apresenta uma predominância de participantes do sexo masculino, 

com idade superior a 60 anos, de etnia branca, situação conjugal casada, que cursou até o 

ensino fundamental, aposentado e convivência familiar de 1 a 2 pessoas no mesmo 

domicílio. 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das pessoas colostomizadas participantes da 

pesquisa. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

 

Características Especificações N= 30 % 

Faixa etária (anos) De 20 até 29 anos 1 3,33 

 De 30 até 39 anos 2 6,67 

 De 40 até 49 anos 7 23,33 

 De 50 até 59 anos 9 30,00 

 Acima de 60 anos 11 36,67 

Total   100 

Sexo  Masculino  17 56,67 

Etnia  Negra  8 26,67 

 Parda 9 30,00 

 Branca 13 43,33 

Total   100 

Situação conjugal solteiro 6 20,00 

 Casado 13 43,33 

 Separado 7 23,33 

 Viúvo  4 13,34 

Total   100 

Escolaridade Fundamental  8 26,67 

 Médio incompleto 7 23,33 

 Médio completo 6 20,00 

 Superior incompleto 2 6,67 

 Superior completo 7 23,33 

Total   100 

Situação 

profissional 

Aposentado  14 46,67 

Afastado 8 26,67 

 Autônomo  3 10,00 

 Do lar 5 16,66 

Total   100 

Componentes 

familiares 

Abaixo de 1 3 10,00 

Acima de 1 até 2 15 50,00 

 Acima de 2 até 4 10 33,33 

 Acima de 4 2 6,66 

Total   100 
(Própria autoria, 2020). 

 No que diz respeito ao perfil clínico dos participantes, observa-se que houve 

predominância do diagnóstico de câncer de reto, com tempo de colostomia de 1 a 2 anos. A 

bolsa mais utilizada foi do tipo opaca sem filtro. 

 Em relação ao histórico de complicações do estoma, observa-se que 12 (40%) dos 

participantes não apresentaram nenhum problema. Dos 30 participantes, 10 (33,33%) 
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consideram que a troca da bolsa coletora representa a maior dificuldade durante o 

autocuidado. Entretanto, 22 (73,33%) dos participantes declararam que não necessitavam 

de auxílio para a realização do autocuidado.  

Tabela 2 - Caracterização clínica das pessoas colostomizadas participantes da pesquisa. 

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

Diagnostico para confecção da colostomia        Nº 30                 % 

Câncer de cólon 10 33,33 

Câncer de reto 13 43,33 

Câncer de anal 2 6,67 

Doença de Crohn 2 6,67 

Doença vascular intestinal 1 3,33 

Trauma 2 6,67 

Total  100 

Tempo de colostomia (anos)                              Nº 30                 % 

Abaixo de 1 1 3,33 

1 a 2 11 36,67 

3 a 4  9 30,00 

5 a 6 5 16,67 

Acima de 7 4 13,33 

Total  100 

Tipo de bolsa utilizada                                         Nº 30                 %  

Transparente sem filtro 7 23,33 

Transparente com filtro 6 20,00 

Opaca sem filtro 11 36,67 

Opaca com filtro 6 20,00 

Total  100 

Histórico de complicações durante o uso da bolsa            Nº 30                 % 

Hiperemia  9 30,00 

Lesões periestomal 9 30,00 

Nenhum 12 40,00 

Total  100 

Maior dificuldade apresentada durante o autocuidadoNº 30                 % 

Trocar a bolsa 10 33,33 

Recortar a placa 2 6,67 

Retirar as fezes 3 10,00 

Fixar a bolsa 3 10,00 

Manter a pele seca para colocar a bolsa 1 3,33 

Lavar a bolsa  3 10,00 

Dificuldade total 1 3,33 

Nenhuma  7 23,33 

Total  100 

Necessidade de auxílio durante o autocuidado                  Nº 30                 % 

Não  22 73,33 
(Própria autoria, 2020). 
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  Os conjuntos fuzzy permitiram analisar o grau de dificuldade apresentado pelos 

participantes do estudo em relação a cada atributo nos dois momentos, verificando a 

mudança de categoria nos termos linguísticos: dificuldade mínima, levemente moderada, 

moderada, moderadamente máxima e máxima. 

 Na tabela 3, verifica-se o grau de dificuldade apresentado pelos participantes do 

estudo em relação ao atributo “limpeza da bolsa” nos dois momentos T0 e T1, constatando-

se que 17 (56,7%) participantes apresentaram redução da dificuldade após a intervenção.  
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Tabela 3 –Evolução da dificuldade mediante a avaliação dos participantes do estudo em 

relação ao atributo "limpeza da bolsa". Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

ID 

T0 T1 EVOLUÇÃO DA 

DIFICULDADE 

T0 a T1 CLASS PERT CLASS PERT 

Limpeza da bolsa 

2 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Mínima 1,00 Redução  

4 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,22 Redução 

5 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,25 Redução 

6 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção  

7 Moderadamente Máxima 0,22 Moderadamente Máxima 0,24 Aumento 

8 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,25 Redução 

9 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,24 Redução 

10 Dificuldade Moderada 1,00 Moderadamente Máxima 0,25 Aumento 

11 Moderadamente Máxima 0,28 Moderadamente Máxima 0,27 Redução 

12 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção  

13 Moderadamente Máxima 0,22 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

14 Dificuldade Máxima  1,00  Moderadamente Máxima 0,25 Redução 

15 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

16 Moderadamente Máxima 0,27 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

17 Levemente moderada 0,28 Levemente Moderada 0,25 Redução 

18 Dificuldade Moderada 1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Manutenção  

19 Dificuldade Moderada 1,00 Moderadamente Máxima 0,22 Aumento  

20 Levemente moderada 0,06 Levemente Moderada 0,25 Aumento 

21 Dificuldade Moderada 1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Manutenção  

22 Moderadamente Máxima 0,31 Moderadamente Máxima 0,09 Redução 

24 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção  

25 Dificuldade Moderada 1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Manutenção  

26 Moderadamente Máxima 0,25 Moderadamente Máxima 0,09 Redução 

27 Moderadamente Máxima 0,38 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

28 Levemente moderada 0,13 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

29 Dificuldade Máxima  1,00  Moderadamente Máxima 0,28 Redução 

30 Dificuldade Máxima  1,00  Moderadamente Máxima 0,09 Redução 

31 Moderadamente Máxima 0,06  Moderadamente Máxima 0,13 Aumento 

32 Levemente moderada 0,09 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

33 Dificuldade Máxima  1,00  Moderadamente Máxima 0,16 Redução 

(Própria autoria, 2020). 
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 Na tabela 4, verifica-se evolução do grau de dificuldade apresentada pelos 

participantes do estudo em relação ao atributo “controle do odor” nos dois momentos, 

constatando-se que 24 (80%) participantes apresentaram redução após a intervenção. 

Tabela 4–Evolução do grau de dificuldade apresentado pelo participante do estudo em 

relação ao atributo "Controle do odor". Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

ID 

T0 T1 EVOLUÇÃO DA 

DIFICULDADE 

T0 a T1 
CLASS PERT CLASS PERT 

Controle de odor 

2 Dificuldade Máxima  0,28 Moderadamente Máxima 0,28 Redução  

4 Dificuldade Máxima  0,19 Levemente moderada 0,19 Redução 

5 Dificuldade Máxima  0,22 Levemente moderada 0,22 Redução 

6 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

7 Dificuldade Máxima  0,24 Moderadamente Máxima 0,24 Redução 

8 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

9 Dificuldade Máxima  0,22 Moderadamente Máxima 0,22 Redução 

10 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção 

11 Moderadamente Máxima 1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

12 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

13 Dificuldade Máxima  0,22 Moderadamente Máxima 0,22 Redução 

14 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção 

15 Dificuldade Máxima  0,24 Moderadamente Máxima 0,24 Redução 

16 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

17 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção 

18 Dificuldade Máxima  0,25 Levemente Moderada 0,25 Redução 

19 Dificuldade Máxima  0,09 Moderadamente Máxima 0,09 Redução 

20 Dificuldade Máxima  0,06 Moderadamente Máxima 0,06 Redução 

21 Dificuldade Máxima  0,09 Moderadamente Máxima 0,09 Redução 

22 Dificuldade Máxima  0,22 Moderadamente Máxima 0,22 Redução 

24 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção  

25 Dificuldade Máxima  0,35 Moderadamente Máxima 0,35 Redução 

26 Dificuldade Máxima  0,09 Moderadamente Máxima 0,09 Redução 

27 Dificuldade Máxima  0,38 Moderadamente Máxima 0,38 Redução 

28 Moderadamente Máxima 1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Aumento 

29 Dificuldade Máxima  0,19 Moderadamente Máxima 0,19 Redução 

30 Dificuldade Máxima  0,13 Moderadamente Máxima 0,13 Redução 

31 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

32 Dificuldade Máxima  0,13 Moderadamente Máxima 0,13 Redução 

33 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Máxima  1,00 Manutenção 

(Própria autoria, 2020). 
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 Na tabela 5, verifica-se a avaliação do grau de dificuldade apresentada pelos 

participantes do estudo em relação ao atributo “retirada de gases” nos dois momentos, 

constatando-se que 16 (53,3%) participantes apresentaram redução da dificuldade após a 

intervenção. 

Tabela 5 -Evolução do grau de dificuldade apresentada pelos participantes do estudo em 

relação ao atributo "retirada de gases". Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

ID 

T0 T1 EVOLUÇÃO 

DADIFICULDADE 

T0 a T1 

 

CLASS PERT CLASS PERT 

Retirada de gases 

2 Dificuldade Máxima  1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

4 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,19 Redução 

5 Dificuldade Máxima  1,00 Levemente Moderada 0,22 Redução 

6 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,25 Redução 

7 Moderadamente Máxima 0,19 Moderadamente Máxima 0,27 Aumento 

8 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,32 Redução 

9 Dificuldade Máxima  1,00 Moderadamente Máxima 0,31 Redução 

10 Dificuldade Moderada 1,00 Moderadamente Máxima 0,24 Redução  

11 Moderadamente Máxima 0,27 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

12 Levemente Moderada 0,25 Dificuldade Máxima  1,00 Aumento 

13  Moderadamente Máxima 0,30 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

14 Levemente moderada 0,25 Moderadamente Máxima 0,25 Aumento 

15 Levemente Moderada 0,25 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

16  Moderadamente Máxima 0,22 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

17 Levemente moderada 0,25 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

18 Dificuldade Moderada 1,00 Moderadamente Máxima 0,27 Aumento 

19 Dificuldade Moderada 1,00 Levemente Moderada 0,10 Redução 

20 Levemente moderada 0,13 Levemente Moderada 0,38 Aumento 

21 Dificuldade Moderada 1,00 Dificuldade Moderada 1,00 Manutenção  

22 Dificuldade Moderada 1,00 Moderadamente Máxima 0,38 Aumento 

24 Levemente moderada 0,38 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

25 Levemente moderada 0,09 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

26 Moderadamente Máxima 0,25 Moderadamente Máxima 0,09 Redução 

27 Moderadamente Máxima 0,44 Dificuldade Moderada 1,00 Redução 

28 Levemente moderada 0,16 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

29 Dificuldade Máxima  1,00  Moderadamente Máxima 0,44 Redução 

30 Levemente moderada 0,16 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

31  Moderadamente Máxima 0,13  Moderadamente Máxima 0,06 Redução 

32 Levemente Moderada 0,41 Dificuldade Moderada 1,00 Aumento 

33 Dificuldade Máxima  1,00  Moderadamente Máxima 0,16 Redução 

(Própria autoria, 2020). 
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Tabela 6 - Padrão de desconforto em termos linguísticos dos participantes segundo os 

tributos limpeza da bolsa, e retirada de gases controle do odor nos momentos T0. Niterói, 

Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

 

(Própria autoria, 2020). 
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Tabela 7 - Padrão de desconforto em termos linguísticos dos participantes segundo os 

tributos limpeza da bolsa, retirada de gases e controle do odor nos momentos T1. Niterói, 

Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

 

(Própria autoria, 2020). 

A máquina de Inferência fuzzy definiu o termo linguístico adequado (Figura 6) para 

os dois momentos e foi calculada a pertinência ponderada, considerando os pesos 3, 2 e 1 

para os atributos “Limpeza da Bolsa”, “Controle do Odor” e “Retirada de Gases”, 

respectivamente. Constatando-se em redução de desconforto em 20 (66,6%) dos 

participantes e aumento do desconforto em 10 (34,4%) dos participantes. 
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Tabela 8 – Comparação dos resultados em termos linguísticos e pertinências 

ponderadas entre os momentos T0 e T1 

Part 
Desconforto T0 

Pertinência 

ponderada 
Desconforto T1 

Pertinência 

ponderada 

2 Máximo 0,76 Levemente moderado 0,76 

4 Máximo 0,73 Moderadamente máximo 0,21 

5 Máximo 0,74 Moderadamente máximo 0,24 

6 Máximo 1,00 Máximo 0,88 

7 Moderadamente máximo 0,22 Moderadamente máximo 0,25 

8 Máximo 1,00 Moderadamente máximo 0,51 

9 Máximo 0,74 Moderadamente máximo 0,25 

10 Moderadamente máximo 1,00 Moderadamente máximo 0,50 

11 Moderadamente máximo 0,52 Moderadamente máximo 0,64 

12 Máximo 0,88 Máximo 1,00 

13 Moderadamente máximo 0,23 Moderado 0,74 

14 Máximo 0,88 Moderadamente máximo 0,50 

15 Máximo 0,62 Moderado 0,75 

16 Moderadamente máximo 0,51 Moderado  1,00 

17 Moderado 0,52 Moderado 0,63 

18 Moderadamente máximo 0,75 Moderado 0,63 

19 Moderadamente máximo 0,70 Moderadamente máximo 0,16 

20 Moderado 0,07 Moderado 0,21 

21 Moderadamente máximo 0,70 Moderado 0,70 

22 Moderadamente máximo 0,40 Moderadamente máximo 0,18 

24 Máximo 0,90 Máximo 1,00 

25 Moderadamente máximo 0,63 Moderado 0,78 

26 Moderadamente máximo 0,20 Moderadamente máximo 0,09 

27 Moderadamente máximo 0,39 Moderado 0,79 

28 Moderadamente máximo 0,43 Moderadamente máximo 1,00 

29 Máximo 0,73 Moderadamente máximo 0,28 

30 Máximo 0,57 Moderadamente máximo 0,26 

31 Moderadamente máximo 0,39 Moderadamente máximo 0,41 

32 Moderado 0,16 Moderado 0,71 

33 Máximo 1,00 Moderadamente máximo 0,44 

(Própria autoria, 2020). 
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 No momento T1, após a avaliação dos atributos, os participantes foram perguntados 

sobre suas experiências durante o uso da bolsa com válvula de irrigação, sendo possível 

identificar que a o volume da válvula, apresar de pequena (2,2 cm) causou desconforto em 

12 (40%) participantes por interferir na vestimenta e percepção de sua presença sob a 

roupa.  

 

Tabela 9 – Observações dos participantes após o uso da bolsa com válvula de irrigação. 

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2020. 

 Nº 30 % 

Desconforto devido o volume da válvula  12 40,00 

Dificuldade para encaixar a seringa 6 20,00 

Dificuldade para injetar água 3 10,00 

Repetição do procedimento para retirar os 

gases da bolsa 1 3,33 

Nenhuma  8 26,67 

Total  100 
(Própria autoria, 2020). 
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10 DISCUSSÃO 

 As pessoas colostomizadas que participaram desse estudo apresentam 

características semelhantes a estudos publicados anteriormente no que se refere ao sexo, 

idade e estado civil31,33.  

 Prevaleceu neste grupo a participação de 56,6% homens e o diagnóstico mais 

frequente apresentado foi o câncer de reto, isso pode estar associado ao fato que risco de 

desenvolver câncer colorretal ao longo da vida é um pouco menor nas mulheres do que nos 

homens; cerca de 1 em 23 (4,4%) para homens e 1 em 25 (4,1%) para mulheres34. A idade 

também corresponde aos índices levantados por pesquisas de grande abrangência 

demonstrando que o câncer colorretal é predominante em idade igual ou acima de 50 

anos35. Neste contexto, pode-se dizer que a idade da pessoa colostomizada influencia na 

aceitação da utilização de um novo dispositivo e na habilidade em manipulá-lo. 

 Outro fator relevante que se destaca na caracterização do grupo estudado foi a 

situação conjugal e o número de pessoas que convivem com o colostomizado, o número de 

participantes casados e conviventes com 1 a 2 pessoas predominaram. Esta situação tem 

relação direta com a imagem corporal, funções psíquicas e diversos fatores que 

influenciam na atividade sexual e bem-estar. A família, parceiros e amigos facilitam o 

processo de reabilitação, manutenção, enfrentamento e adaptação da condição de vida atual 

ou permanente da pessoa estomizada36.  

 A escolaridade é outro aspecto relevante para o entendimento de todo o processo 

que permeia saber lidar com os dispositivos coletores, suprimentos para o autocuidado, 

acompanhamento regular de saúde, nutrição e higiene bem como as diversas condições 

estabelecidas a partir da cirurgia37. Considerando que houve a necessidade da utilização de 

um manual de instrução para utilização da bolsa coletora com válvula de irrigação, o nível 

de escolaridade foi satisfatório com 8 participantes com nível fundamental, 7 com ensino 

médio incompleto e 7 com ensino superior. Este resultado pode estar associado ao critério 

de exclusão “não residente em área de risco de violência urbana” já que a possibilidade de 

formação educacional é mais dificultada.  

 O tempo de colostomia variou de 1 a 2 anos em 36,7% dos participantes. 

Considerando que estas pessoas sofrem mudanças bruscas no seu estilo de vida, 

desorganização emocional intensa e sofrimento, é necessário um tempo para refletir e 

adaptar-se à nova realidade. Essa adaptação pode ocorrer de forma lenta ou rápida de 
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acordo com as experiências vivenciadas e a rede de apoio oferecida à pessoa 

colostomizada38. O benefício de se ter uma amostragem com essa média de tempo de 

colostomia, pode facilitar o processo de aceitação no uso de um novo dispositivo, já que 

pessoas bem adaptadas ao dispositivo comumente utilizado podem apresentar maior 

resistência às mudanças. 

 Os primeiros anos após a confecção do estoma são considerados de adaptação, 

nesse período é possível ocorrer complicações devido à falta de habilidade com o 

dispositivo coletor e demais suprimentos, entretanto na amostra desse estudo 40% dos 

participantes declararam não ter apresentado complicações periestoma, por isso é de 

grande importância à presença de uma equipe multidisciplinar e com competência para 

realizar uma abordagem individual ao paciente e sua família, com o objetivo de buscar a 

melhoria da qualidade de vida, a promoção do autocuidado e a redução das complicações 

nesse grupo de pacientes39. Importa mencionar que as complicações de ileostomias são 

mais frequentes que nas colostomias40. 

 As pessoas ostomizadas enfrentam grandes desafios durante a manipulação do 

estoma, sendo a troca da bolsa apontada pelos participantes desse estudo como sendo a 

principal dificuldade apresentada durante a manipulação do dispositivo tradicional. Esta 

afirmação pode estar relacionada à ocorrência de vazamentos e complicações físicas, 

psicológicas, sociais e financeiras, além das dificuldades estruturais enfrentadas no seu 

cotidiano, desde um local público adequado para higienização da bolsa coletora a recursos 

materiais de qualidade durante a utilização14. 

 Nessa amostra 36,7% dos participantes declararam usar a bolsa coletora opaca sem 

filtro, porém existem diferentes opções de bolsas coletoras. Em geral, todas têm uma parte 

adesiva que adere à pele em volta do estoma. As bolsas coletoras podem se classificar, 

quanto ao esvaziamento, em não drenáveis (fechadas) e drenáveis; como também, quanto 

ao sistema, em uma ou duas peças e o fechamento é feito com um grampo, para que não 

haja saída de dejetos e onde é acoplada ao corpo41.  

 Nos últimos 15 anos, não houve modificações significativas na bolsa coletora, as 

inovações tecnológicas detiveram-se, quase em sua totalidade, no formato e material 

utilizado para confecção do produto, mais especificamente placa de aderência, selo 

moldável, filtro e design da bolsa11. 
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 A tabela 3 apresenta o confronto dos resultados em termos linguísticos e 

pertinências nos momentos T0 e T1, onde 56,7% dos participantes obtiveram uma migração 

positiva após o uso da bolsa de colostomia com válvula de irrigação, sendo que 20% dos 

participantes mantiveram o (des) conforto. Identifica-se como satisfatório este resultado 

levando em consideração a idade dos participantes, o tempo de estoma e o período de 

adaptação ao novo produto. 

 Embora as orientações para a limpeza da bolsa sejam voltadas apenas para a 

retirada das fezes e limpeza da área drenável com papel higiênico ou lenço umedecido 43, 

muitos participantes declaram não utilizar esta prática, alegando se sentirem “sujos”, 

necessitando lavar a parte interna da bolsa como uma necessidade básica de conforto físico 

de acordo com Kolcaba19.  

 Nota-se, porém, que a preferência na utilização da água para higienizar a bolsa não 

pode ser considerada um fator isolado como causador de desprendimento. Vários fatores 

podem comprometer a aderência da bolsa a pele causando vazamento, pois a bolsa é 

aderida ao estoma apenas através do adesivo. Um fator considerado importante é a 

localização do estoma, pois quanto mais abaixo da linha da cintura estiver fixada, mais ela 

se movimenta motivando um descolamento, já que pode estar sobreposta à articulação da 

perna, além disso, pode ocorrer devido aos adesivos mal aplicados, à incompatibilidade 

deles com a pele ou o descuido por ter a bolsa demasiadamente cheia causando peso sobre 

a placa adesiva14. Considerando que o procedimento de limpeza/esvaziamento da bolsa 

deve ocorrer com grande frequência, este procedimento deve ser facilitado. 

 A tabela 4 refere-se ao atributo “controle do odor”, que está intimamente ligado aos 

demais atributos, demonstrando uma redução de 80% e manutenção do (des) conforto em 

16,6%, isso se dá ao fato da dificuldade em reduzir a dispersão sobre a própria face e o 

ambiente onde ocorre a manipulação da bolsa. Para Kolcaba, este conforto está relacionado 

ao contexto ambiental, onde os fatores externos influenciam na experiência humana19. 

 Na primeira avaliação os participantes consideraram como impossível qualquer 

forma de alívio neste atributo, porém na segunda avaliação, perceberam que ao ejetar a 

água através de outro acesso na parte superior da válvula, não haveria necessidade de 

direcionar a borda inferior para cima para jogar a água dentro da bolsa, além do 

desconforto em visualizar o conteúdo da bolsa, inspirar diretamente o odor, ainda tem o 

fato da necessidade de “sacudir” a bolsa para distribuir a água. 
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 Em contrapartida, no atributo “retirada de gases” o sucesso da intervenção não foi 

tão significativo, apresentando 53,3% de redução e 3,3% de manutenção do (des) conforto.  

Tal resultado pode estar relacionado ao tipo de bolsa utilizada, já que, nesta amostra, foi 

declarado o uso de bolsa com e sem filtro de gases. 

 Normalmente, para retirada de gases das bolsas sem filtro de carvão ativado, é 

necessário abrir o orifício inferior da bolsa, mesmo que não possua fezes ou a tenha em 

pequena quantidade42, desta forma, o procedimento torna-se mais trabalhoso, necessitando 

de um ambiente apropriado, pois ocorre dispersão de gases no ambiente e próximo do nariz 

do usuário. Com o uso da seringa para retirada de gases, esse odor fica retido no interior da 

seringa propiciando sua dispersão com um determinado distanciamento.  

 O filtro de carvão ativado tem por objetivo fazer a liberação gradual dos gases ao 

mesmo tempo em que retém os odores desagradáveis evitando que sejam percebidos por 

outras pessoas. A retenção dos gases liberado através do estoma podem distender a bolsa 

também comprometendo sua aderência dependendo do volume43. Não obstante, na 

ausência deste dispositivo, a bolsa com válvula de irrigação também proporcionará o 

manejo desses gases através do uso da seringa, realizando um esvaziamento seguro e 

imediato.  

 Após a segunda avaliação (T1), o participante pôde contribuir com sugestões e 

observações relevantes, 40% dos participantes apontaram o volume da válvula como um, 

fator negativo do produto, pois esse poderia ser percebido através da vestimenta. Este 

apontamento deve ser considerado para o aprimoramento da tecnologia idealizada.  

 Todavia, é compreensível que as transformações no corpo da pessoa ostomizada 

causam prejuízo à estética corporal e, consequentemente, à autoestima, alterando o 

conforto no contexto sociocultural19.  

 Na tentativa de se adequar a essas mudanças anatômicas no corpo, os indivíduos 

alteram sua vida e começam a usar roupas mais folgadas para não evidenciar a presença do 

dispositivo coletor, eliminação de fezes e flatos4,44. O insucesso nessa tentativa influencia 

negativamente em suas relações sociais e o estomizado passa a se considerar uma pessoa 

impotente às práticas que anteriormente eram realizadas14. 
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11 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

  Uma das limitações iniciais desta investigação foi o acesso ao banco de dados da 

instituição coparticipante, cujo sistema é totalmente manual, além dos dados incompletos, 

o que inviabilizava o acesso a possíveis participantes. 

 A escassez de recursos repassados para investimentos na pesquisa em nosso país 

compromete a viabilidade e a reprodutividade de estudos promissores para sociedade. 

Diante da indisponibilidade de recursos financeiros, neste estudo optou-se por utilizar a 

Lógica fuzzy por permitir viabilizar a produção de resultados a partir de um número 

reduzido de participantes.  

 No que diz respeito ao método de análise dos dados, importa mencionar a escassez 

de artigos publicados sobre a temática utilizando os Conjuntos fuzzye a Inferência fuzzy 

segundo as regras relacionais, pois vem sendo difundida recentemente na área da saúde. 

  Considerando que a própria pesquisadora realizou a coleta de dados e o grupo 

estudado demonstra carência emocional, houve intensa interação entre ambos durante a 

primeira avaliação. Desta forma, a construção dessa relação pode ter interferido nos 

resultados durante a segunda avaliação.   

 Outra limitação importante se refere ao surgimento da pandemia do Coronavírus, 

que dificultou a coleta de dados devido recusa de alguns prováveis participantes pelo 

receio de contaminação. 
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12 CONCLUSÃO 

 Através desse estudo, foi possível verificar o padrão de (des) conforto da pessoa 

colostomizada com o uso da bolsa de colostomia tradicional e o padrão de (des) conforto 

com o uso da bolsa de colostomia com válvula de irrigação, revelando uma migração 

satisfatória no padrão de desconforto, fato que afirma a hipótese alternativa: Existe 

diferença no padrão de (des) conforto da pessoa em uso da bolsa de colostomia com 

válvula de irrigação e a bolsa tradicional.  

 O uso da Lógica fuzzy permitiua inferência mediante a ação de expressar-se 

segundo a escala cromática para avaliar conforto/desconforto. 

 Os resultados aqui apresentados são de um pequeno número de pessoas 

investigados em um curto período. Dessa forma, não necessariamente refletem a realidade 

da maioria da população colostomizada, porém, demonstra a viabilidade do produto 

investigado.  

 Observa-se a necessidade de que novos estudos sejam realizados a fim de somar 

para prática baseada em evidências por meio de um conhecimento científico acerca dos 

resultados aqui analisados. Além disso, poderão emergir outras inovações com a intenção 

de auxiliar o cotidiano da pessoa ostomizada no processo de adaptação, manutenção e 

recuperação da saúde física, psíquica e social. 
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APÊNDICE A – Revisão Integrativa 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE C – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

 

Data: _____ /_____ / ________

Nome:

1. Sexo: 2. Idade: 3. Etnia:

4. Estado Civil: 5. Escolaridade:

6. Situação profissional:

7. Com quem vive:

8. Diagnóstico médico para confecção do estoma:

10. Tipo de bolsa utilizada:

11. Histórico de complicações durante o uso da bolsa:

12. Maior dificuldade apresentada no autocuidado:

13. Necessita de auxílio para o auto cuidado domiciliar? (   ) Sim (   ) Não

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Observações:

Nº ID:_______

9. Tempo de ostomia:
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APÊNDICE E – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO A - Manual de Instruções para uso da Válvula de Irrigação Acoplado à Bolsa de 

Colostomia 

 

 


