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RESUMO 

 

Introdução: A Atenção às Pessoas Ostomizadas é uma intervenção cujas diretrizes são 

delineadas pelo Ministério da Saúde do Brasil e por diversos Países do Mundo. No Brasil, 

existem cerca de 80 mil pessoas ostomizadas, com 1,4 milhão de utilizações nos serviços do 

SUS a cada ano. A avaliação de serviços de saúde, a garantia de acesso e de qualidade dos 

serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sob a lógica 

interdisciplinar, são prerrogativas do MS. Objetivos: Avaliar o grau de implementação das 

diretrizes para a Atenção às Pessoas Ostomizadas no município de Niterói (RJ). Os objetivos 

específicos foram: realizar estudo de avaliabilidade; analisar os contextos externo e político-

organizacional do município; analisar a influência do grau de implantação nos efeitos 

observados e descrever os fatores facilitadores e dificultadores para a implementação das 

diretrizes. Metodologia: Estudo de caso único desenvolvido em duas partes: estudo de 

avaliabilidade (EA) e avaliação de implementação. O EA apresentou a descrição da 

intervenção, a construção do Modelo Lógico e das Matrizes de Informação e de Análise e 

Julgamento, além do planejamento da avaliação. O Modelo de Avaliação Colaborativa 

proporcionou a participação dos sujeitos da pesquisa em todas as etapas. Os dados de fontes 

secundárias foram extraídos de documentos oficiais, relatórios ou qualquer outro tipo de 

informação sistemática, com o propósito de levantar dados sobre o componente “atividades”, 

o contexto político-institucional e o contexto externo. Para os dados primários, foi utilizada a 

observação direta, oficinas de consenso e entrevistas semiestruturadas com gestor, 

profissionais e usuários do serviço. A análise das informações foi realizada segundo a análise 

de conteúdo temática em Bardin. Resultados: O grau de implementação, na dimensão 

conformidade foi categorizada em três conjuntos de índices/subdimensões: disponibilidade, 

qualidade técnico-científica e oportunidade. Na subdimensão disponibilidade do componente 

estrutural Insumos, o serviço de atenção apresentou baixo nível de implantação. Nas 

subdimensões qualidade técnico-científica e oportunidade os índices de implementação foram 

parcialmente alcançados. O resultado final referente ao índice de implementação caracterizou  

o serviço como parcialmente implantado. O contexto externo teve uma influência restrita à 

implantação das diretrizes nacionais. O contexto político-organizacional, contribuiu na 

implantação das diretrizes nacionais na atenção aos ostomizados e nos efeitos da intervenção, 

ajudando a compreender a forma como a equipe trabalha, suas divisões de tarefas, o que se 

reflete no grau de implantação e os efeitos. O contexto governabilidade revelou aspectos que 

dificultaram a execução das atividades e alcance das metas. De forma geral, os contextos 

externo e político-organizacional influenciam a implantação das diretrizes no serviço de 

atenção, mais no sentido de limitar o seu desenvolvimento. Considerações finais: O Estudo 

de Avaliabilidade identificou a importância da realização da pesquisa avaliativa sobre a 

implementação das diretrizes nacionais, e proporcionou as ferramentas e condições iniciais 

para o desenvolvimento da mesma. Na análise de implantação, observou-se a prática centrada 

no usuário e suas necessidades, incluindo a distribuição dos insumos coletores. Por outro 

lado, identificou-se a falta de priorização política e financeira que vem sendo conferida ao 

setor, nos últimos anos. É fundamental que haja investimento em relação aos insumos 

coletores e adjuvantes, na readequação do espaço físico e na alocação de recursos humanos. A 

organização e a motivação da equipe apresentaram-se fragilizadas pela falta de valorização 

profissional e de mecanismos que garantam a totalidade das ações necessárias para a atenção 

integral dos usuários de ostomias. A análise da implementação das diretrizes forneceu 

subsídios para melhoria da qualidade da atenção, com vistas a repercutir na autonomia, 

autoestima e qualidade de vida dos usuários. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A motivação deste estudo é fruto da experiência vivenciada durante dois anos como 

enfermeira, atuando na Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação 

(SAECA) da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), à frente da Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas e da concomitante militância na área de auditoria, 

controle e avaliação do setor de saúde pública. Nos encontros os gestores dos diversos 

serviços de atenção às pessoas ostomizadas (SAPO), eram unânimes em suas colocações 

quanto à estrutura precária, às limitações dos profissionais envolvidos nesta prestação de 

serviços ocasionadas por escassez de recursos humanos e financeiros e quanto aos usuários 

insatisfeitos com o não fornecimento dos dispositivos de ostomias necessários. 

Optou-se pela avaliação da implantação das diretrizes voltadas para a pessoa 

ostomizada, por constituir-se uma preocupação das diretrizes básicas do Sistema Único de 

Saúde (SUS), instituído pela Constituição de 1988, no sentido de promover a integralidade da 

assistência a estas pessoas (BRASIL, 2005). 

Em 2005, o Ministério da Saúde publicou o documento intitulado “Avaliação na 

Atenção Básica em Saúde: caminhos da institucionalização”, com as bases conceituais e as 

principais estratégias orientadoras das ações desenvolvidas pela Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação do Departamento de Atenção Básica, entendendo a avaliação, 

como ferramenta  de  negociação  permanente  e  de  formação das  pessoas  no  cotidiano  de  

suas  práticas,  tornando-se,  então,  parte integrante  do  trabalho  no  Sistema  Único  de  

Saúde (SUS),  com  vistas  à  sua institucionalização (BRASIL, 2005). Até então, o cenário da 

avaliação em saúde no SUS, apresentava-se, por meio de processos incipientes, pouco 

incorporados às práticas, possuindo, quase sempre, um caráter mais prescritivo e burocrático 

(BRASIL, 2005; CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

O Departamento de Monitoramento e Avaliação em Saúde do SUS (DEMAS), criado 

em 2011, representa uma importante iniciativa para a alteração desse cenário, tendo em vista 

seu papel na coordenação, na formulação e execução da Política de Monitoramento e 

Avaliação do SUS. Tem como objetivos: planejar, avaliar e monitorar, ainda que com 

perspectivas, momentos e dimensões diferenciados, sendo essenciais para a consecução das 

políticas públicas e potência política na atual gestão do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). 

No entanto, os diversos Serviços Municipais de Atenção às Pessoas com ostomias carecem de 

efetiva avaliação a partir da construção de um modelo teórico lógico, baseado nas diretrizes 

nacionais. Encontra-se aí o desafio de realizar uma pesquisa avaliativa em um destes serviços 
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por entendê-la ser formativa e reorientadora das práticas vigentes, contribuindo para as ações 

de promoção da integralidade da assistência à clientela deste estudo e seus familiares. 

 Este trabalho está dividido em cinco seções, além da apresentação. Na seção 1, é feita 

uma revisão da literatura abordando os aspectos iniciais da estomia, incluindo o perfil 

epidemiológico e o campo da avaliação em saúde. Ainda nesta seção, é abordada a 

fundamentação teórica a respeito da avaliação de implantação como referencial teórico para 

este estudo. Na seção 2, são descritos os objetivos geral e específicos da presente tese. Na 

seção 3, discorre-se sobre os procedimentos de pesquisa, incluindo o tipo de avaliação, o 

modelo teórico da avaliação, suas dimensões, os contextos do estudo, as matrizes de análise e 

julgamento e os aspectos éticos. Na seção 4, são apresentados os resultados e a discussão do 

trabalho com as análises dos contextos e caracterização do grau de implementação do serviço, 

bem como as limitações do estudo. Por fim, a seção 5 tece considerações finais à guisa de 

conclusão do texto e as recomendações para pesquisas futuras. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os termos ostomia, ostoma, estoma ou estomia, de acordo com Gemelli e Zago (2002) 

e Santos (2005), são designativos oriundos do grego que significam uma abertura de qualquer 

víscera oca através do corpo, ocasionadas por situações diversas, recebendo denominações 

específicas de acordo com o segmento a ser exteriorizado. Segundo esses autores, as estomias 

intestinais podem ser temporárias ou definitivas, conforme a origem da doença. As estomias 

temporárias objetivam a proteção de uma anastomose e podem ser revertidas após algum 

tempo. Já as estomias definitivas, realizadas na impossibilidade de restabelecimento do 

trânsito intestinal, são indicadas geralmente em casos de câncer. Além disso, as estomias são 

consequências de doenças ou traumas e não se constituem como causas ou diagnósticos 

(GEMELLI, 2002). 

 A Portaria n. 400 de 16 de novembro de 2009 do Ministério da Saúde brasileiro 

define pessoas ostomizadas como aquelas que são submetidas a uma intervenção cirúrgica 

com exteriorização do sistema digestório, respiratório e urinário, criando um orifício externo 

denominado estoma. Quando essa exteriorização ocorre em algum segmento do intestino, para 

eliminação de fezes ou secreções, a abertura no cólon denomina-se colostomia e a abertura no 

íleo, ileostomia (BRASIL, 2009). 

De acordo com a United Ostomy Associations of América (UOAA), estima-se que no 

ano de 2013 existiam mais de 750 mil ostomizados e 120 mil novas cirurgias foram realizadas 

anualmente nos Estados Unidos da América (UOAA, 2013). No Brasil, existem cerca de 80 

mil pessoas com os diversos tipos de estomias, segundo a Associação Brasileira de 

Ostomizados (ABRASO) (ABRASO, s/d.). 

 Ainda em relação aos dados do País, as estomias de eliminação intestinal são as mais 

frequentes, especialmente as colostomias. Podem ocorrer em todas as fases da vida, desde o 

neonato, crianças, adolescentes, adultos e principalmente os idosos, por patologias diversas, 

como: anomalias congênitas, traumatismos abdominais, doenças inflamatórias intestinais        

(doença de Crohn, retocolite ulcerativa e diverticulite), assim como as neoplasias benignas e,  

predominantemente, o câncer colorretal, entre outras (MACÊDO; NOGUEIRA; LUZ, 2005). 

O câncer de cólon e reto é uma doença multifatorial influenciada por fatores genéticos, 

ambientais e relacionados ao estilo de vida (BOYLE; LEON, 2002). Os fatores hereditários, 

como o histórico familiar de câncer de cólon e reto e as doenças inflamatórias do intestino, 

representam apenas uma pequena proporção da variação observada na carga global da doença. 
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Nesse sentido, as diferenças geográficas observadas na incidência possivelmente refletem a 

adoção de hábitos de vida ocidentais (ARNOLD et al., 1971). É evidente a ocorrência de uma 

transição nutricional, em todo o mundo, que afeta principalmente os países em 

desenvolvimento. Os fatores de risco ligados ao estilo de vida são modificáveis e incluem: o 

consumo de bebidas alcoólicas, a baixa ingestão de frutas e vegetais, o alto consumo de 

carnes vermelhas e de alimentos processados, a obesidade, o tabagismo e a inatividade física 

(BOUVARD et al., 2015; FEDIRKO et al., 2011; HARRISS et al., 2009; WALTER, 2014; 

WORLD CANCER RESEARCH FUNDATION , 2012; INCA, 2017). 

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

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

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

mulheres. É o terceiro tipo de câncer mais frequente em homens e o segundo entre as 

mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de cólon e reto em 

homens é o segundo mais frequente na Região Sudeste (23,29/100 mil) e o terceiro nas 

Regiões Sul (22,17/100 mil) e Centro-Oeste (16,95/100 mil). Nas Regiões Nordeste (7,98/100 

mil) e Norte (4,97/100 mil), ocupa a quarta posição. Para as mulheres, é o segundo mais 

frequente nas Regiões Sudeste (23,86/100 mil) e Sul (22,92/100 mil). Nas Regiões Centro-

Oeste (17,98/100 mil), Nordeste (9,52/100 mil) e Norte (7,38/100 mil), é o terceiro mais 

frequente (INCA, 2017). 

O País é considerado área de risco moderado para o câncer colorretal, com taxa de 

mortalidade de sete pessoas para um grupo de cem mil (7:100.000) tanto em homens quanto 

em mulheres. O tratamento consiste em cirurgia, quimioterapia e radioterapia, sendo que a 

realização de uma colostomia permanente se constitui na mais efetiva terapia para o câncer 

colorretal (INCA, 2017). 

A confecção de uma ostomia acarreta mudanças na vida da pessoa: necessidade de 

realização do autocuidado, aquisição de material apropriado, adequação alimentar, 

convivência com a perda da continência intestinal, eliminação de odores, alteração da imagem 

corporal, alteração das atividades sociais, sexuais e cotidianas (MARUYAMA, 2004, p. 11). 

Alguns indivíduos recusam-se a olhar para o estoma, por relacionar a problemática às 

alterações corporais que surgem devido à idade avançada, e têm dificuldade em aceitar sua 

presença; alguns se afastam do convívio social (BARROS, 2014).  

Adaptar-se a uma ostomia é um processo longo, que requer cuidados e assistência 

multiprofissional continuadamente. Essa assistência multiprofissional deve ser oferecida 
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desde o pré-operatório, assim aumentam-se as chances de uma melhor adaptação do 

ostomizado a esta nova condição. À medida que os serviços de saúde oferecem um 

atendimento específico, planejado e sistematizado, viabiliza-se um melhor processo de 

adaptação e reabilitação na vida cotidiana (SANTOS; PAULA; SECOLI, 2008). 

De acordo com Hartz e Contandriopoulos (2004), a integração dos cuidados consiste 

em uma coordenação durável das práticas clínicas destinadas a alguém que sofre com 

problemas de saúde, visando a assegurar a continuidade e a globalidade dos serviços 

requeridos de diferentes profissionais e organizações, articuladas no tempo e no espaço, 

conforme os conhecimentos disponíveis. Os autores reforçam ainda a ideia, já experimentada 

pelos Estados Unidos e Inglaterra, da formação de um conselho ou comissão independente, 

com a presença de usuários e provedores, que controlasse a qualidade, os problemas e os 

resultados dos cuidados prestados, com os dados de monitoramento, contratando, quando 

pertinente, pesquisadores e consultores para as avaliações necessárias. 

 

1.1 POLÍTICAS E DIRETRIZES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO À SAÚDE DAS 

PESSOAS OSTOMIZADAS 

 

O primeiro registro da atenção à saúde do ostomizado no Brasil ocorreu em 1993, 

através da Portaria nº 116, de 9 de setembro, a qual estabelecia a tabela do Sistema de 

Informação Ambulatorial – SIA/SUS com os recursos financeiros destinados aos 

atendimentos ambulatoriais para concessão dos equipamentos de órteses, próteses e 

colostomias. Ainda naquele ano, a Portaria do Ministério da Saúde GM/MS nº. 146, de 14 de 

outubro, estabeleceu a rotina do atendimento aos ostomizados em regime ambulatorial 

(BRASIL, 1993). Em 2006, foi publicada a Portaria nº 1.097, assegurando a alocação dos 

recursos financeiros, pelos gestores estaduais, nos respectivos Municípios, por meio dos 

quadros da Programação Pactuada e Integrada da Assistência (BRASIL, 2006). 

A partir de 2012, foi estabelecida, pela Portaria/MS nº 2.602, a incorporação do 

recurso financeiro ao Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Para a gestão desses recursos, foi determinada ainda a pactuação na 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para avaliar a capacidade dos Municípios de cadastrar 

os estabelecimentos, regular o acesso e realizar o registro/captação da produção. A 

transferência, regular e automática, do valor mensal passou então a ser feita através do Fundo 

Nacional de Saúde, aos Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal 

(BRASIL, 2012c). 
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A pessoa ostomizada foi legalmente considerada como deficiente física, a partir do 

Decreto Federal 5.296, de 02 de dezembro de 2004, com os direitos inerentes a essa condição 

já previstos em leis anteriores (BRASIL, 2004). A pessoa com deficiência é a que possui 

limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra em uma das 

seguintes categorias: física, auditiva, visual, mental e múltipla. Este documento considera a 

deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 

(BRASIL, 2007). 

 Para o enfrentamento da situação relacionada à pessoa ostomizada, o Ministério da 

Saúde publicou a Portaria n. 400, de 16 de novembro de 2009, estabelecendo as Diretrizes 

Nacionais para a Atenção à Saúde dessas pessoas no âmbito do SUS, com objetivo de realizar 

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

fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança. Esta portaria 

determinou a classificação dos Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas em: 

Atenção às Pessoas Ostomizadas do Tipo I, para ações de orientação para o autocuidado, 

prevenção de complicações nas estomias e fornecimento de equipamentos coletores e 

adjuvantes de proteção e segurança; e do Tipo II para as mesmas ações do primeiro, mais a 

capacitação de profissionais (BRASIL, 2009). Os municípios habilitados com polos Tipo II, 

devem dispor de estrutura hospitalar para a realização dos procedimentos cirúrgicos e 

tratamentos de complicações, não possíveis de serem realizados nos polos do Tipo I. Nestes 

polos tipo II são realizadas cirurgias de reversão ou também chamada de reconstrução do 

trânsito intestinal as quais podem apresentar riscos como fístulas (abertura da emenda e 

extravasamento de conteúdo fecal para fora ou para dentro da cavidade abdominal) ou 

obstruções (fechamento da área da emenda causando dificuldade parcial ou total da passagem 

do conteúdo fecal), havendo necessidade de refazer a cirurgia. As causas podem ser devido a 

má cicatrização, rejeição do corpo pela intervenção, infecção, entre outros. “Nos casos de 

ileostomia e colostomia em alça, se for feito um estímulo no segmento em repouso fazendo 

com que o paciente evacue pelo ânus antes do fechamento, as complicações pós-operatórias 

são menos frequentes” (Biondo-Simöes, 2000). 
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Após a cirurgia, o médico vai avaliar qual é o período de acompanhamento pós 

operatório. Na maioria dos casos, o paciente vai ser periodicamente acompanhado de forma 

permanente, tendo retornos mais próximos no primeiro mês e mais espaçado nos períodos 

seguintes. 

 Nesse sentido, as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios em 

gestão plena e que aderiram ao Pacto pela Saúde passaram a adotar atividades de organização 

da Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas. Dentre essas ações, incluía-se: orientação 

quanto ao cadastro de pessoas com estoma; organização e promoção das ações na atenção 

básica; estabelecimento dos fluxos e mecanismos de referência e contra referência na atenção 

básica, na média e alta complexidade, inclusive para cirurgia de reversão de estomias nas 

unidades hospitalares; zelo pela adequada utilização das indicações clínicas de equipamentos 

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

controle e avaliação para a garantia do adequado desenvolvimento das atividades previstas 

para a assistência a estas pessoas; educação permanente abrangendo os profissionais na 

atenção básica, média e alta complexidade (BRASIL, 2009). 

No Rio de Janeiro, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas foi aprovada 

na Secretaria de Estado de Saúde (SES – RJ) pela Comissão Intergestores Bipatite (CIB), 

através da deliberação CIB nº 1182, de 27 de dezembro de 2010 (RIO DE JANEIRO, 2010). 

Esta deliberação considera, dentre outras normativas do Ministério da Saúde, a Portaria da 

Secretaria de Assistência à Saúde SAS/MS de nº 400, de 16 de novembro de 2009, 

designando os municípios Polo I e II da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas, 

os fluxos e as referências para as ações na Rede de Atenção por Região de Saúde no Estado 

do Rio de Janeiro e os recursos financeiros para aquisição dos materiais e bolsas coletoras, os 

quais estão definidos na programação dos tetos de média e alta complexidade dos municípios. 

Em 2012, esta deliberação foi substituída pela Deliberação CIB-RJ n. 1649, de 08 de março 

(RIO DE JANEIRO, 2012), e, por último, pela Deliberação CIB-RJ n. 2.790, de 14 de março 

de 2014 (RIO DE JANEIRO, 2014), a qual aprovou na forma do seu anexo 1 a atualização da 

Rede de Atenção aos Ostomizadas do Estado do Rio de Janeiro (Quadro 1) (BRASIL, 2009). 
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Quadro 1 – Rede de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no Estado do Rio de Janeiro. 

REGIÃO 
MUNICÍPIO 

ENCAMINHADOR 
MUNICÍPIO PÓLO I MUNICÍPIO PÓLO II 

BAÍA DE 

ILHA 

GRANDE 

Angra dos Reis ANGRA DOS REIS 

VOLTA REDONDA Parati 
VOLTA REDONDA 

Mangaratiba 

BAIXADA 

LITORÂNE

A 

Araruama 

CABO FRIO CABO FRIO 

Armação de Búzios 

Arraial do Cabo 

Cabo Frio 

Casimiro de Abreu 

Iguaba Grande 

Rio das Ostras 

São Pedro da Aldeia 

Saquarema 

Areal 

Comendador Levy Gasparian 

Engenheiro Paulo Gasparian 

Mendes 

CENTRO 

SUL 

Miguel Pereira 

TRÊS RIOS 
VASSOURAS 

Paracambi 

Paraíba do Sul 

Paty do Alferes  

Sapucaia 

Três Rios 

Vassouras VASSOURAS 

METRO II 

São Gonçalo SÃO GONÇALO 

NITERÓI 

Niterói NITERÓI 

Maricá 

ITABORAÍ 

Itaboraí 

Rio Bonito 

Silva Jardim 

Tanguá 

NORTE 

Campos dos Goytacazes 

CAMPOS DOS 

GOYTACAZES CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

Carapebus 

Conceição de Macabu 

Quissamã 

São Fidelis 

São Francisco de Itabapoana 

São João da Barra 

Macaé MACAÉ 

MÉDIO 

PARAÍBA 

Barra do Pirai 
VOLTA REDONDA VOLTA REDONDA 

Barra Mansa 
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Itatiaia 

Pinheiral 

Pirai 

Porto Real 

Quatis 

Resende 

Rio Claro 

Rio das Flores 

Valença 

Volta redonda 

METRO I 

Duque de Caxias 
DUQUE DE CAXIAS 

RIO DE JANEIRO 

Magé 

São João de Meriti SÃO JOÃO DE MERITI 

Belford Roxo 

BELFORD ROXO 

Mesquita  

Nova Iguaçu 

Japeri 

Itaguaí 

Queimados 

Seropédica 

Nilópolis NILÓPOLIS 

Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOROES-

TE 

Aperibé 

ITAPERUNA ITAPERUNA 

Bom Jesus do Itabapoana 

Cambuci 

Cardoso Moreira 

Italva 

Itaocara 

Itaperuna 

Lage do Muriaé 

Miracema 

Natividade 

Porciúncula 

Santo Antônio, de Pádua 

São José de Ubá 

Varre-Sai 

SERRANA 

Petrópolis Petrópolis 

TERESÓPOLIS  

Nova Friburgo Nova Friburgo 

Guapimirim 

TERESÓPOLIS  

São José do Vale do Rio Preto 

Sumidouro 

Teresópolis 

Trajano de Morais 

Bom Jardim 
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Cachoeira de Macacu 

Cantagalo 

Cordeiro 

Duas Barras 

Macuco 

Carmo 

SERRANA 
São Sebastião do Alto 

TERESÓPOLIS TERESÓPOLIS 
Santa Maria Madalena 

Fonte: Anexo I – Deliberação CIB n. 2.790, de 14/03/2014. 

 

Com a publicação da Portaria nº. 793, de 24 de abril de 2012, instituindo a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, que considerou a necessidade de 

ampliar e diversificar os serviços do SUS para a atenção às pessoas com deficiência, os polos 

de atenção aos ostomizados passaram a ser integrantes desta rede, organizados na atenção 

especializada (BRASIL, 2012ª). 

A garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 

assistência multiprofissional sob a lógica interdisciplinar, faz parte das diretrizes para o 

funcionamento desta Rede, além do desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com 

deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências. Os serviços já 

habilitados e que compõem a rede de atenção no Rio de Janeiro devem integrar os Centros 

Especializados de Reabilitação – CER, dispondo de instalações físicas e de uma equipe 

multiprofissional devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência 

especializada para essas pessoas, conforme as diretrizes contidas no anexo da Portaria 

GM/MS n. 793/2012, denominado Instrutivo de Ostomia, que define Serviço de Atenção às 

Pessoas Ostomizadas como aquele que presta assistência especializada de natureza 

interdisciplinar às pessoas com estomas, objetivando sua reabilitação, com ênfase na 

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

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (BRASIL 2012ª). 

Os serviços que compõem a rede de atenção aos ostomizados no Rio de Janeiro, 

atualizados pela deliberação CIB-RJ 2.790/2014, devem, de acordo com a Portaria GM/MS n. 

793, integrar os Centros Especializados de Reabilitação – CER, podendo ser organizados 

como CER II quando composto por dois serviços de reabilitação habilitados, CER III, três 

serviços de reabilitação habilitados ou CER IV quatro ou mais serviços de reabilitação 

habilitados (BRASIL 2012ª). 

Os incentivos financeiros, de investimentos e de custeio para o Componente Atenção 

Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, instituídos 
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na Portaria GM/MS n. 835 de 22 de abril de 2012, contemplam incentivo financeiro para a 

construção de CER, construção de oficina ortopédica, reforma ou ampliação para qualificação 

de CER II, CER III e CER IV, aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes. 

Esse incentivo financeiro deve ser repassado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

 

1.2 O CAMPO DA AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 

De acordo com Brousselle et al (2011), a compreensão da diversidade e da riqueza do 

campo da avaliação nos dias atuais pode ser constatada ao curso de sua história, com avanços 

teóricos importantes e introdução de novos métodos que permitiram obter avaliações cada vez 

mais finas e completas. 

A avaliação surgiu como prática sistemática na área de educação, na Europa e na 

América do Norte, por volta de 1910, com o intuito de medir a qualidade do sistema escolar. 

Nesse período, avaliar significava medir, e o avaliador era o técnico responsável pela 

aplicação dos instrumentos de medição. O foco da avaliação eram os indivíduos, através dos 

testes de conhecimentos dos estudantes, dos testes de quocientes de inteligência (QI) e da 

produtividade dos trabalhadores. A avaliação era considerada como uma consequência de um 

processo de evolução de construção e reconstrução que envolvia influências interatuantes, 

sendo a mais importante a de mensuração de diferentes atributos de crianças e jovens em 

idade escolar. O principal objetivo da escola era ensinar às crianças o que se reconhecia como 

certo (GUBA; LINCOLN, 2011; BROUSSELLE et al, 2011; SAMICO et al, 2010). 

Na década de 1940, logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o conceito de 

avaliação de programas sociais. Nessa época, o contexto político e social atribuía ao Estado o 

papel de provedor de bens sociais. Contudo, o cenário econômico era de escassez de recursos 

financeiros, aumentando a necessidade por melhores resultados, ou seja, por programas mais 

efetivos e com melhor custo-benefício. Nesse estágio, avaliar equivalia a descrever como os 

programas funcionavam e quais resultados foram alcançados. A transferência do foco da 

avaliação passou dos sujeitos para o programa (GUBA; LINCOLN, 2011; BROUSSELLE et 

al, 2011; SAMICO et al, 2010). 

Percebe-se, nesse período, dois grandes momentos em relação ao modelo de avaliação 

com foco na descrição. O primeiro tipo de avaliação limita-se a descrever o grau de alcance 

dos objetivos traçados, e o segundo refere-se ao momento da avaliação que costuma acontecer 

a posteriori, ou seja, os problemas só são conhecidos depois que já aconteceram sem 
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questionamento do seu valor e relevância, não observando, portanto, as lacunas dos 

programas. Nesse momento, o avaliador passa a assumir o papel de juiz e a responsabilidade 

de reunir e explorar todas as informações necessárias para avaliar o valor e o mérito dos 

programas sociais. Surge, nessa época, a institucionalização das práticas avaliativas e a 

emergência das iniciativas de profissionalização. A avaliação deve permitir durante o curso da 

intervenção fazer um julgamento sobre a intervenção para ajudar na tomada de decisões 

(GUBA; LINCOLN, 2011; BROUSSELLE et al, 2011; SAMICO et al, 2010). 

 Nesse estágio, a avaliação passa a considerar nos seus julgamentos os diferentes 

valores, percepções e necessidades dos demais atores envolvidos devido ao fato da 

intervenção ser objeto da avaliação ou poder ser afetada pelos resultados da avaliação. A 

avaliação passa a ser instrumento de negociação, segundo Guba e Lincoln (2011), entre todos 

os atores envolvidos na intervenção (gestores, trabalhadores, financiadores, clientes, etc.) e de 

fortalecimento do poder, ou empoderamento (GUBA; LINCOLN, 2011; BROUSSELLE et al, 

2011). 

Em geral distinguem-se quatro “gerações da avaliação” (Quadro 2) e seis períodos na 

história da avaliação. Essas gerações não devem ser consideradas antagônicas, excludentes e 

muito menos encerradas. Outras gerações ainda estão por vir (CRUZ; REIS, 2011). 

As mudanças foram, por um lado, impulsionadas pelos avanços técnico-científicos, ao 

serem desenvolvidas novas ferramentas de análise e novos conceitos, tanto do campo das 

Ciências Sociais e da Epidemiologia quanto da própria Avaliação (GUBA; LINCOLN, 2011). 

 
 

Quadro 2 – Gerações da Avaliação. 

Gerações 

da 

Avaliação 

Períodos 
Principal 

Característica 
Observações 

I 

Reformismo (1800 – 1900) 

Eficiência e testagem (1900 – 

1930) 

Medida 

Testes de QI 

Testes de conhecimentos dos 

estudantes 

Produtividade dos 

trabalhadores 

II Idade da inocência (1930-1960) Descrição 

Descrever em que medida os 

programas alcançaram seus 

objetivos 

Transferência do foco dos 

sujeitos para o programa 

 Expansão (1960-1973) Julgamento Julgamento da intervenção 
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Fonte: Guba; Lincoln (2011). 

 

Para verificar a conformidade de uma intervenção, utiliza-se a avaliação normativa 

que busca comparar os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços ou 

bens produzidos (processo), e os resultados obtidos, com critérios e normas 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). Nesse sentido, serão detalhados alguns dos conceitos 

utilizados neste estudo. 

A área de avaliação de programas, serviços e tecnologias, em geral, e na saúde, em 

particular, passa por um processo de expansão e diversificação conceitual e metodológica, 

bem como por uma crescente demanda para se constituir em instrumento de apoio às decisões 

necessárias à dinâmica dos sistemas e serviços de saúde na implementação das políticas de 

saúde (NOVAES, 2000). Apesar da grande diversidade terminológica sobre o tema, existe 

consenso para alguns autores em relação ao fato de que avaliar consiste em determinar o valor 

de uma intervenção ou programa a partir de um julgamento, feito com base em critérios 

previamente definidos, a ponto de influenciar a tomada de decisões 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997; PATTON, 1997; HARTZ, 2002; TANAKA; MELO, 

2004; WORTHEN et al., 2004). De acordo com Vieira-da-Silva e Hartz (2005), a avaliação 

deve ser compreendida também como uma estratégia para decidir como enfrentar e resolver 

problemas. 

O uso da avaliação no campo da saúde consiste numa importante ferramenta da gestão 

pública ou privada, permitindo mensurar os efeitos das intervenções. As novas 

responsabilidades municipais com a gestão do sistema de saúde requerem a incorporação da 

avaliação como componente do processo de planejamento e como elemento auxiliar nas 

iniciativas voltadas para a mudança do modelo assistencial. A incorporação da avaliação 

como uma atividade sistemática ao interior da gestão municipal de saúde pode ser considerada 

como um dos indicadores de modificação do modelo assistencial. Faz parte dos esforços do 

III Profissionalização e 

institucionalização (1973 – 1990) 

Avaliador assume o papel de 

juiz 

IV Dúvidas (1990 aos dias atuais) Negociação 

Instrumento de negociação 

entre os atores envolvidos na 

intervenção (gestores, 

trabalhadores, financiadores, 

clientes etc.) e de 

fortalecimento do poder – 

Empoderamento. 
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SUS e vem se consolidando no país, ampliar entre os profissionais inseridos no SUS a cultura 

de monitoramento e avaliação como prioridade para melhoria dos sistemas de saúde.  

Há vários tipos de avaliação, definidas por diversos autores. Michael Patton (1986 

apud CHAMPAGNE, 2011) chegou a recensear 132 deles, Para Suchman (1967, p. 31-32), a 

avaliação é definida como “a determinação, baseada em opiniões, documentos, dados 

objetivos ou subjetivos”, com critério utilizado na obtenção de objetivos. Arnold (1971) vê a 

avaliação com uma intenção mais ampla do que a verificação do alcance dos objetivos, em 

que a avaliação é a retroação planejada e sistemática de informações e que são necessárias 

para guiar a ação futura. Weiss (1972) agrega uma noção de funcionamento da avaliação, 

analisando os processos para poder aperfeiçoá-los. A noção de julgamento sobre o valor de 

um programa em uma perspectiva de ação, a partir da coleta e interpretação sistemática de 

provas, foi introduzida por Beeby (1977). No modelo Canadense, a avaliação é a análise de 

uma ação fundamentada, visando a certos objetivos, em termos da pertinência, implantação e 

resultados (BROUSSELLE et al, 2011). A avaliação, que, segundo Scriven (1991), é como “o 

processo de determinação do valor das coisas”, é entendida por Brousselle et al. (2011) como 

a determinação deste valor pelos critérios próprios de cada um. 

A avaliação dos programas foi definida por Patton (1997) como “a coleta sistemática 

de informação sobre as atividades, as características e os resultados desses programas a fim de 

emitir julgamento sobre eles, melhorar sua eficácia e esclarecer as decisões relacionadas a 

novos programas”. Entretanto, a definição de avaliação mais completa e complexa é 

apresentada por Contandriopoulos (2006), na qual 

avaliar consiste em fazer um julgamento de valor sobre uma intervenção, 

empregando dispositivos que permitam fornecer informações 

cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre uma intervenção ou 

qualquer um de seus componentes, de modo que os diferentes atores 

envolvidos possam manter a posição sobre a intervenção e construir 

(individualmente ou coletivamente) um julgamento sobre a mesma que possa 

se ‘traduzir em ações’. 
 

Monnier, Conan e Allen (1992) citam que a avaliação possui dimensões cognitiva, 

normativa, instrumental ou utilitária. Na dimensão cognitiva, a avaliação visa a produção de 

informações científicas válidas e socialmente legítimas que, sob o ponto de vista de Weiss 

(1988), propõe-se a assentar a utilidade da avaliação na qualidade científica do procedimento 

avaliativo. A dimensão normativa visa a emitir um julgamento, e a dimensão instrumental ou 

utilitária visa a melhorar uma situação. 

Para Tanaka e Melo (2004), entender a avaliação como um instrumento de gestão 

facilita um processo de decisão oportuno, a partir de resultados confiáveis, suficientemente 



22 

 

 

abrangentes e que atendam aos objetivos propostos pela avaliação. Uma intervenção pode 

sofrer dois tipos de avaliação: a avaliação normativa e a pesquisa avaliativa.  

A avaliação normativa é a atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma 

intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços 

ou os bens produzidos (processo), e os resultados alcançados, com critérios e normas. A 

ênfase teórica coloca-se nas tecnologias que tratam o evento a ser analisado, buscando isolá-lo 

de qualquer interferência de contexto. As avaliações normativas se apoiam no postulado de 

que existe uma relação entre os critérios e as normas escolhidos e os efeitos reais do programa 

ou da intervenção, tendo como função principal o apoio a gerentes em funções de rotina, 

como controle, acompanhamento e garantia da qualidade. A pesquisa avaliativa tem outras 

características, analisa a pertinência, os fundamentos teóricos, a produtividade os efeitos e os 

rendimentos de uma intervenção e as relações existentes entre a intervenção e o contexto no 

qual se situa. Tem fundamentos científicos e acrescenta ao processo normativo, os elementos 

do contexto (CONTRANDRIOPOULOS et al., 1997). 

 

1.3 AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

 

Segundo Silva e Hartz (2014), a análise de implantação ou implementação tem como 

foco da avaliação a relação entre a intervenção e seu contexto de inserção na produção dos 

efeitos, o que se torna importante quando a intervenção é complexa, com múltiplos 

componentes e contingencial. Na literatura sobre avaliação, não há distinção entre 

implantação e implementação. As análises ou avaliações de implantação ou implementação 

são muito relevantes para a avaliação de programas de saúde porque permitem ao investigador 

estudar os processos relacionados à operacionalização dos mesmos (VIEIRA DA SILVA, 

2005). Avaliação de implantação consiste, por um lado, em medir a influência que pode ter a 

variação do grau de implantação de uma intervenção nos seus efeitos e, por outro, em apreciar 

a influência do ambiente, do contexto no qual a intervenção está implantada nos efeitos desta 

intervenção; além de ser particularmente importante quando a intervenção analisada é 

complexa e composta de elementos sobre os quais o contexto pode interagir de diferentes 

modos (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997).  

Para Hartz e Camacho (1996), a análise da implantação se distingue das abordagens 

avaliativas descritivas pelo fato de permitir estabelecer como a variação no grau de 

implantação (avaliação da estrutura e processo) atua sobre os efeitos da intervenção e como 
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interagem as variáveis contextuais. Para eles, quando a avaliação é contemplada nos cursos de 

epidemiologia, ela se restringe à análise dos impactos. Porém, é necessário que a avaliação 

não omita problemas metodológicos e operacionais implicados na implementação da 

intervenção, cujo grau de implantação é condição indispensável para a validade sobre o 

julgamento dos impactos. Para Hartz et al (1997), a importância de avaliar a implantação é 

indispensável para se chegar a conhecer a totalidade das intervenções, no que se relaciona à 

validade de seu conteúdo. A validade, para os autores, diz respeito à intensidade com a qual as 

atividades são realizadas e sua adequação às normas existentes, e aos fatores explicativos das 

defasagens observadas entre a planificação e a execução das ações. Este tipo de avaliação nos 

obriga a construir, a priori, a teoria do programa, especificando sua “natureza” (componentes, 

práticas) e o contexto requerido como etapas prévias aos resultados esperados (HARTZ, 

1997). 

 Para realizarmos uma análise da implantação devemos então: especificar a priori os 

componentes da intervenção; as práticas requeridas para a implantação da intervenção; as 

práticas correntes em nível das áreas envolvidas e analisar a variação na implantação em 

função da variação das características contextuais (LEITHWOOD; MONTGOMERY, 1980 

apud DENIS; CHAMPAGNE, 1997). 

De acordo com Champagne et al (2013), a análise de implantação consiste em estudar 

as relações entre uma intervenção e seu contexto durante sua implementação com objetivo de 

apreciar o modo como, em seu contexto particular, uma intervenção provoca mudanças. 

Objetiva, ainda, delimitar melhor os fatores que facilitam ou comprometem a implantação de 

uma intervenção. Os objetivos da avaliação da implantação são vistos de formas variadas, por 

diferentes autores, como “avaliação dos processos” ou “avaliação da implementação”. 

(CHEN, 2005; BROUSSELLE, 2004). 

Segundo Patton (1997), os objetivos da análise de implantação tratam, essencialmente, 

de saber o que acontece em relação ao programa implantado e oferecer informações sobre as 

características do mesmo. O objetivo da análise de implantação é o de responder a quatro 

grandes categorias de perguntas que são: a avaliação das necessidades e da factibilidade, o 

planejamento e concepção do programa, a operacionalização e o aperfeiçoamento do 

programa. Estas categorias remetem a vários tipos de análise como a análise lógica, a análise 

estratégica e a apreciação normativa (CHAMPAGNE et al., 2011). 

Um dos cinco componentes das diretrizes nacionais para a atenção integral aos 

ostomizados é “Avaliação, Monitoramento e Acompanhamento das Ações”, dos Serviços 
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de Atenção à Saúde, a ser realizada pelos gestores Estaduais e Municipais, e do Distrito 

Federal, garantindo o cumprimento da portaria ministerial (BRASIL, 2009). Neste estudo, o 

conhecimento do grau de implantação das diretrizes voltadas para a atenção aos ostomizados 

nos serviços especializados constitui-se numa ferramenta valiosa para qualificar a tomada de 

decisão dos gestores, por meio de informações, baseadas no acompanhamento sistemático ou 

pelo julgamento reflexivo destas ações. 

Esta atenção especializada voltada para a pessoa com estomia encontra reforço nas 

palavras de Hartz e Contandriopoulos (2004), onde a integração propriamente dita dos 

cuidados, no nosso estudo, os cuidados com estomias, consiste em uma coordenação durável 

das práticas clínicas destinadas a alguém que sofre com problemas de saúde, visando a 

assegurar a continuidade e a globalidade dos serviços requeridos de diferentes profissionais e 

organizações, articuladas no tempo e no espaço, conforme os conhecimentos disponíveis. 

Além disso, espera-se que haja a integração das equipes multidisciplinares, de seus 

integrantes e sua inserção estrutural e participativa na rede dos cuidados (HARTZ; 

CONTANDRIOPOULOS, 2004). 

A avaliação da atenção à saúde das pessoas ostomizadas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, prevista pelo Ministério da Saúde com a publicação da Portaria n. 400, de 16 

de novembro de 2009, estabeleceu as Diretrizes Nacionais a serem observadas em todas as 

unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão, definindo que a 

atenção à saúde das pessoas com estoma seja composta por ações desenvolvidas na atenção 

básica e ações desenvolvidas nos Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas. 

(BRASIL, 2009). A proposição para esta pesquisa avaliativa é a de um estudo de caso voltado 

para a avaliação do grau de implantação, utilizando o modelo teórico lógico como ferramenta 

de pesquisa para verificar se as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde estão sendo 

aplicadas nos Serviços de Atenção do Estado do Rio de Janeiro de forma integralizada. 

Para a avaliação da implantação recorreu-se inicialmente ao estudo de avaliabilidade 

(EA), no anexo C. Os EA se constituem-se por um conjunto de procedimentos que precedem 

a etapa da avaliação para que esta etapa seja desenvolvida com maior facilidade, 

maximizando seus potenciais e favorecendo também a racionalização de recursos, 

frequentemente escassos para o processo avaliativo. Busca, através de avaliações e críticas, 

uma descrição coerente de um plano para a avaliação que se seguirá, tornando-a mais 

consistente e com maior credibilidade. Possibilita uma descrição completa do programa, a 

elaboração dos modelos lógico e teórico, a formulação das questões fundamentais a serem 
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abordadas pela avaliação, a organização de um plano de avaliação e o acordo entre as partes 

interessadas sobre todos eles, podendo servir de uma proposta de avaliação formal do 

programa (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004; THURSTON et al., 2005; 

LEVINTON et al., 2010; NATAL et al., 2010). 

  

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

No Brasil, existem cerca de 80 mil pessoas ostomizadas, segundo levantamento da 

Associação Brasileira de Ostomizados (ABRASO, s/d). O Ministério da Saúde propõe que 

sejam desenvolvidas ações na atenção básica, dirigidas às pessoas com estomia e seus 

familiares tendo em vista que, por ano, cerca de 1,4 milhão de pessoas utilizam esses serviços 

no SUS. A necessidade de garantir a estas pessoas atenção integral à saúde por meio de 

assistência especializada de natureza interdisciplinar com pleno atendimento às suas 

necessidades, a partir da qualificação dos processos de atenção que incluem prescrição, 

fornecimento e adequação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança, 

com área física adequada, recursos materiais específicos, profissionais capacitados e 

organização das unidades de saúde, levou o Ministério da Saúde a publicar a Portaria n. 

400/2009 com essas diretrizes a serem seguidas em todo Território Nacional (BRASIL, 2009). 

Os Serviços de Atenção às Pessoas com Estomias carecem de efetiva avaliação de sua 

implantação a partir de uma metodologia de avaliação específica, considerando o modelo 

teórico lógico existente, que considere as normativas contidas na política nacional. A 

institucionalização da avaliação, parte das diretrizes nacionais, tem como premissa refletir a 

realidade, por meio de ferramentas que auxiliem o aprimoramento das ações de cuidado em 

saúde, incorporando-as ao cotidiano de gestores e profissionais, e como função gestora tem 

por finalidade qualificar a tomada de decisão por meio de informações baseadas no 

acompanhamento sistemático e no julgamento reflexivo sobre as intervenções (BRASIL, 

2000). 

O acesso ao Serviço de Atenção à Pessoa Ostomizada é de fundamental relevância 

quando se pensa na capacidade das equipes para responder às demandas das pessoas 

atendidas, estando intimamente relacionados com as prioridades de atuação da equipe, com a 

população da área de abrangência, o perfil epidemiológico e os recursos disponíveis, de forma 

a viabilizar melhor qualidade de vida e maior grau de independência possível, incentivando a 

autonomia, a participação social, a dignidade e solidariedade humanas. Deve ser regulado 
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pelo gestor local, estadual ou municipal, observado o Plano de Ação Regional, onde devem 

estar estabelecidos os fluxos assistenciais (referência: Portaria n. 793, de 24 de abril de 2012, 

e Portaria n. 835, de 25 de abril de 2012, do Ministério da Saúde). 

O usuário deve ser atendido prioritariamente no serviço mais próximo de sua 

residência e dentro de sua região de saúde que disponha de estrutura física e funcional e de 

uma equipe multiprofissional devidamente qualificada e capacitada para a prestação de 

assistência especializada para pessoas ostomizadas (referência: Portaria n. 793, de 24 de abril 

de 2012, e Portaria n. 835, de 25 de abril de 2012, do Ministério da Saúde). Identificar e 

analisar a dimensão do acesso, dentre as diversas diretrizes da atenção às pessoas ostomizadas 

desenvolvidas nos serviços de atenção é muito importante, uma vez que poderá apontar os 

fatores facilitadores e dificultadores do contexto para a implementação.  

Com o presente estudo, busca-se evidenciar a importância da avaliação de implantação 

como processo indispensável ao fazer profissional, estimulando a reflexão crítica na busca 

pela construção de novas possibilidades de intervenção junto às pessoas ostomizadas 

atendidas em um serviço de atenção, localizado no Polo de Atenção aos Ostomizados, 

localizado no Hospital Municipal Orêncio de Freitas em Niterói – RJ. Entende-se que os 

resultados deste estudo podem explicitar situações para orientar ações e intervenções e, dessa 

forma, fornecer importantes subsídios aos gestores e profissionais de saúde para a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos pacientes/usuários do serviço de saúde estudado. 

Diante do exposto, propõe-se a responder as perguntas avaliativas: 

• Qual é o grau de implementação (GI) das diretrizes nacionais nos serviços de atenção aos 

ostomizados no Polo de Atenção do município de Niterói? 

• Quais são os fatores facilitadores e dificultadores para implementação das diretrizes da 

atenção aos ostomizados? 

• O grau de implantação do programa influencia os efeitos encontrados? De que forma? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Avaliar o grau de implementação das Diretrizes Nacionais aos Ostomizados no serviço 

de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada localizado no município de Niterói, no Rio de 

Janeiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Realizar estudo de avaliabilidade das Diretrizes Nacionais aos Ostomizados 

2. Analisar os contextos externo e político-organizacional do município de Niterói, 

identificando sua influência no processo de implantação das diretrizes nacionais; 

3. Analisar a influência do grau de implantação nos efeitos observados; 

4. Descrever os fatores facilitadores e dificultadores para a implementação das diretrizes. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

O modelo de avaliação enfoca o desenho do estudo, a abordagem e o foco da 

avaliação. A construção do modelo define o tipo de avaliação, o critério de seleção do 

município-caso, a forma de coleta e análise de dados, as limitações do estudo e a divulgação 

de seus resultados. 

Foi realizado um estudo de caso para avaliação de implementação das diretrizes 

nacionais voltadas para a atenção integral às pessoas ostomizadas em Niterói-RJ. A pesquisa 

avaliativa foi desenvolvida em dois momentos, estudo de avaliabilidade e avaliação de 

implementação, que tem como  foco a interação entre a intervenção e o contexto em que ela 

se insere. 

Foi utilizada uma abordagem tanto normativa, quanto formativa. Normativa, pois 

considera critérios e normas previamente definidas para o programa; e formativa, pois 

pretende fornecer informações para o aprimoramento dos Serviços de Atenção, especialmente 

a partir da perspectiva da equipe (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). 

 

3.2 ABORDAGEM COLABORATIVA 

  

 Para a condução do Estudo de Avaliabilidade e da análise da implementação das 

diretrizes da atenção aos ostomizados, utilizou-se da abordagem do Modelo de Avaliação 

Colaborativa apresentada por Rodriguez-Campos & Rincones-Gomez (2013). 

Para tanto os diversos atores interessados na avaliação participaram em todas as etapas 

citadas, principalmente na construção do modelo lógico e elaboração da matriz de análise e 

julgamento. Os avaliadores criaram intencionalmente um ambiente de parceria entre 

avaliadores e stakeholders, para fortalecer o desenho avaliativo, ampliar a coleta de 

informações e a compreensão dos resultados por parte de todos, de forma a aumentar sua 

utilização (RODRIGUEZ et al,  2013). 

Dentre as etapas inerentes às pesquisas avaliativas que utilizam a abordagem 

colaborativa foram realizadas as oficinas de consenso as quais possibilitaram, à partir das 

pessoas interessadas na avaliação, a identificação do escopo e das atividades críticas da 

avaliação e a definição dos critérios e padrões para construção do modelo lógico do serviço de 

atenção e das matrizes de análise e julgamento. 
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As contribuições dos profissionais durante o processo de avaliação, foram valorizadas 

através da motivação para que houvesse a divulgação de suas atividades em evento realizado 

com a participação dos diversos profissionais da comunidade hospitalar, da rede de atenção 

básica e das Unidades de Saúde da Família. 

 Em um esforço colaborativo, foi possível ainda, analisar os fatores facilitadores e 

dificultadores para implementação das diretrizes. 

A avaliação de implantação (DENIS; CHAMPAGNE, 1997) também foi escolhida 

como modelo, visto que as diretrizes nacionais nos serviços de atenção aos ostomizados 

dispõem de componentes estabelecidos, sendo necessário avaliar o que do previsto está sendo 

fornecido, para a compreensão do que concretamente acontece no campo. Consiste em 

especificar o conjunto dos fatores que influenciam as mudanças obtidas após a introdução de 

uma intervenção. Busca discriminar a contribuição dos componentes verdadeiramente 

implantados do programa (grau de implantação) para a produção dos efeitos (DENIS; 

CHAMPAGNE, 1997). 

  

3.3 ESTUDO DE CASO 

  

 Optou-se pelo estudo de caso por ser o que melhor se adequa à análise da implantação 

de uma intervenção (YIN, 2005; STAKE, 2006), utilizado quando certos tópicos da 

investigação são complexos, tornando-se difícil a distinção entre o fenômeno de interesse e as 

condições contextuais, havendo a necessidade de informações de ambas as situações. O 

estudo de caso tem como objetivo contribuir para com o conhecimento acerca dos processos 

organizacionais e outros fenômenos inseridos em contextos complexos (YIN, 2005). 

 Questões que necessitam de aprofundamento em relação ao objeto ou ao fenômeno 

pesquisados remetem ao uso da estratégia de estudo de caso. Somente o caso explanatório 

busca extrair uma compreensão detalhada de um fenômeno particular quando o caso não é 

visto como acessório para métodos quantitativos (LEE; COLLIER; CULLEN, 2007). 

De acordo com Stake (2006), os principais critérios para a seleção de casos incluem 

sua relevância e representatividade para o grupo no qual estão inseridos, a diversidade entre 

os contextos e as boas oportunidades para aprender acerca da complexidade e dos contextos. 

Os critérios para a seleção do caso incluíram: contar com serviço formal de atenção às pessoas 

ostomizadas implantado conforme a Deliberação CIB-RJ nº1649, de 8 de abril de 2012 (RIO 

DE JANEIRO, 2012); desenvolver ações de dispensação de insumos para os usuários; contar 
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com equipe profissional mínima, estabelecida pelas diretrizes nacionais; e ter um grande 

número de usuários cadastrados no serviço.  

O objeto do estudo de caso foi a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas em Niterói 

e sua Unidade de Análise (UA), o Polo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada no 

Hospital Orêncio de Freitas (HOF) no município. Este serviço localiza-se nas estruturas do 

Serviço Social e do Ambulatório deste hospital o qual está vinculado à Vice-Presidência de 

Assistência Hospitalar e de Emergência (VIPAHE) da Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói.  

O início das atividades do serviço de atenção se deu em 1985, sempre com a 

coordenação da assistente social do hospital e suporte técnico de enfermeiros, existindo 

atualmente um enfermeiro especialista em estomaterapia.  

 

3.4 MODELO TEÓRICO DA INTERVENÇÃO 

 

O modelo teórico da intervenção consiste em um instrumento para explicitar a teoria 

do Programa. Sua aplicação resulta em processo que facilita planejar e comunicar o que 

pretende com o Programa e qual o seu funcionamento esperado (CASSIOLATO, 2010). 

De acordo com alguns estudiosos da avaliação é importante partir da análise da teoria 

do programa para a identificação de deficiências ou problemas de desenho que poderão 

interferir no seu desempenho (BICKMAN, 1987). Construir o ML ou modelo teórico de um 

programa ou serviço consiste em detalhar os seus componentes e a forma de 

operacionalização dos mesmos, conforme a sequência lógica dos eventos envolvidos que 

representem os efeitos ou resultados. É um esquema visual que representa como um programa 

deve ser implementado, os resultados esperados, não significando a realidade em si. Dá ênfase 

às atividades estratégicas do programa, aos insumos necessários para desenvolvê-las, aos 

produtos, aos resultados esperados e ao impacto almejado (MEDINA et al., 2005). 

 

3.5 FONTES DE EVIDÊNCIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS  

 A utilização de diferentes abordagens metodológicas promove uma maior riqueza e 

consistência para o processo avaliativo. Estudos avaliativos que contemplam diferentes 

formatos metodológicos têm se mostrado mais efetivos, aumentando a validade dos achados 

da pesquisa (CDC, 1999). 
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 A análise das diversas técnicas e fontes de evidências foi realizada através da 

triangulação dos dados e métodos. Para Schutz, in Minayo (2005, p.29), compreende-se a 

avaliação por triangulação de métodos como: 

.”..expressão de uma dinâmica de investigação e de trabalho, que integra a 

análise das estruturas, dos processos e ds resultados, a compreensão das 

relações envolvidas na implementação das ações e a visão que os autores 

diferenciados constroem sobre todo o projeto: seu desenvolvimento, as 

relações hierárquicas e técnicas, fazendo dele um construto”. 

  

 As técnicas utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa compreenderam o 

levantamento de dados primários e dados secundários. Conforme definido por Mattar (1996, 

p. 48): “Dados primários: são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em posse 

dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de atender às necessidades específicas 

da pesquisa em andamento” e “Dados secundários: são aqueles que já foram coletados, 

tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados e que estão catalogados à disposição dos 

interessados”.  

 Para os dados primários, foi utilizada a observação direta do ambiente de trabalho, 

com o propósito de analisar os componentes “insumo” e “atividades” com utilização de 

roteiro próprio (Apêndice A – roteiro para observação direta nos serviços de atenção aos 

ostomizados), e entrevistas semiestruturadas. De acordo com Fortin (2009, p. 245), a 

entrevista é um modo particular de comunicação verbal que se estabelece entre o investigador 

e os participantes com o objetivo de colher dados relativos às questões de investigação 

formuladas. Para esse autor, tanto a entrevista quanto o questionário apoiam-se nos 

testemunhos dos sujeitos. As entrevistas foram aplicadas ao coordenador do serviço, aos 

profissionais de saúde e aos usuários e acompanhantes. Os critérios de inclusão para os 

informantes foram: ambos os sexos e maiores de 18 anos que concordaram em participar do 

estudo e usuários (ou seus familiares) cadastrados no serviço e com registro ativo. Os roteiros 

foram distintos para cada tipo de informante e aplicados pelo pesquisador responsável ou 

profissional devidamente capacitado para tal fim, para avaliar as necessidades de saúde e a 

percepção e satisfação dos usuários com a assistência prestada (Apêndices: B – roteiro 

aplicado ao coordenador do serviço; C – roteiro aplicado aos profissionais de saúde do 

serviço; e D – roteiro aplicado aos usuários e seus familiares).  

 As entrevistas foram aplicadas, de forma individual e em uma sala reservada, à 

coordenadora, à assistente social e à enfermeira estomaterapeuta, que atuam no serviço, e aos 

ostomizados. Duravam entre 20 e 58 minutos e foram realizadas no próprio local do estudo, 
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após esclarecimentos quanto aos objetivos da pesquisa, assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido e a garantia do anonimato. O registro das informações foi realizado por 

meio de gravador digital, as quais foram transcritas pelo próprio pesquisador, não eliminando 

nenhuma informação que resultasse no sentido da fala do entrevistado, facilitando a percepção 

dos conteúdos dos depoimentos. A análise das informações foi realizada segundo a análise de 

conteúdo temática em Bardin (2010), que possibilita descobrir os núcleos de sentido que 

compõem a comunicação e cuja frequência pode significar algo para o objetivo analítico 

escolhido. 

 Duas oficinas de consenso foram realizadas com os informantes-chave selecionados, 

durante o estudo de avaliabilidade. Nestas oficinas foi possível construir e validar o modelo 

lógico do serviço e as matrizes de análise e julgamento, com as dimensões, critérios e 

indicadores, Para tanto, considerou-se os seguintes critérios: clareza na descrição dos 

objetivos do programa; definição das metas plausíveis; atividades para operacionalização do 

programa escritas de forma coerente e objetiva; recursos necessários bem definidos para 

realização das ações e definição do público-alvo. Os itens que apresentaram maior consenso 

passaram a compor o modelo avaliativo definitivo. 

  Os dados de fontes secundárias foram extraídos de documentos oficiais, relatórios 

ou qualquer outro tipo de informação sistemática, com o propósito de levantar dados sobre o 

componente “atividades”, o contexto político-institucional e o contexto externo (Apêndice E). 

 A análise foi feita a partir de relatório de gestão, relatórios técnicos, planejamentos 

anuais, registros em arquivos e prontuários, normas, prontuários e protocolos disponíveis. Foi 

realizado um pré-teste de cada um dos instrumentos no próprio campo do estudo e 

consequente ajuste a partir da compreensão dos entrevistados, para avaliar a sua adequação e 

validade. 

 Com a finalidade de registrar a configuração do ambiente, foram utilizados recursos da 

fotografia (digital) cuja função, segundo Attané e Langewiesche (1997), é definida como 

ilustração interpretativa. Os autores explicam que 

a fotografia põe em evidência aspectos da realidade estudada que são 

detectados tanto no discurso dos informantes quanto nas entrevistas ou nas 

diversas formas de observação. Ela constitui-se, então, em dado suplementar 

ao mesmo tempo em que ilustra uma etapa da reflexão antropológica. Sua 

utilização implica em um vai-e-vem constante entre a reflexão antropológica 

e os dados apresentados na imagem.  
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Não foram fotografados profissionais ou pacientes, mantendo o sigilo dos 

participantes da pesquisa. Foram selecionadas 11 fotografias digitais as quais foram baixadas 

em um arquivo de computador e salvas com senha para proteger o arquivo. 

 A utilização do maior número possível de fontes de informação buscou aumentar a 

validade interna do estudo por meio da triangulação dos dados (MINAYO, 2010). Estas 

fontes também foram utilizadas para complementação das informações das entrevistas. O 

Quadro 3 apresenta os tipos de coleta e as fontes de dados de acordo com os objetivos da 

pesquisa.  

Quadro 3 – Objetivos Específicos, Tipos de Coleta e Fonte de Dados. 

Objetivos Específicos Coleta e Fonte de dados 

Realizar estudo de avaliabilidade das 

diretrizes da atenção aos ostomizados 

Pesquisa e análise documental 

Entrevistas semiestruturadas com os gestores e 

profissionais do serviço. 

Oficinas de consenso com os técnicos do 

serviço e pesquisadores. 

Descrever os contextos externo e político-

organizacional do município de Niterói; 

Pesquisa e análise documental 

Entrevistas semiestruturadas com os gestores e 

profissionais do serviço. 

Determinar o grau de implantação das 

diretrizes no serviço de atenção aos 

ostomizados. 

Entrevistas semiestruturadas com gestores, 

profissionais de saúde e usuários dos serviços. 

Observação direta das atividades do programa. 

Revisão de fichas individuais e prontuários 

Análise documental de normas e registros dos 

serviços de atenção. 

Descrever os fatores facilitadores e 

dificultadores para a implementação das 

diretrizes. 

Pesquisa e análise documental 

Entrevistas semiestruturadas com os gestores e 

profissionais do serviço 

Analisar a influência do grau de implantação 

nos efeitos observados 
Entrevista com usuários dos serviços 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.6 DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO 

 

 Nesta pesquisa, a avaliação de implementação compreendeu duas etapas: a descrição 

do grau de implementação, onde foram desenvolvidas as matrizes de informação, de análise e 

julgamento, e a análise explicativa para o grau de implementação observado, considerando-se 

os fatores de contexto externo e político-organizacional. Assim, foram construídas matrizes 

específicas: a matriz de informação, que apresenta um conjunto de indicadores que expressam 

a produção eos efeitos desta intervenção, com as fontes de informação e a legislação que 

fundamenta tais indicadores e as matrizes de análise e julgamento que tem a finalidade de 

estabelecer se os insumos e atividades deste serviço de atenção à pessoa ostomizada estão em 

conformidade com a legislação e as práticas vigentes.  

 Neste estudo, a conformidade foi escolhida como dimensão da análise da 

implementação das ações nos serviços de atenção aos ostomizados, focada nos componentes 

“insumos” e “atividades” e abordada sob três subdimensões: disponibilidade, oportunidade e 

qualidade técnico-científica. Os recursos, chamados neste estudo de “insumos” (recursos 

humanos capacitados, espaço físico, mobiliários, materiais, dispositivos coletores e 

adjuvantes, insumos de informática, acesso à internet, leis, portarias, protocolos, material de 

expediente), foram analisados sob a ótica da subdimensão disponibilidade. 

 As subdimensões disponibilidade e oportunidade dizem respeito à existência de 

insumos e atividades de maneira “oportuna”, ou seja, no momento exigido para que a atenção 

às pessoas ostomizadas fosse efetiva e em conformidade com os padrões e normas das 

diretrizes preconizadas. A subdimensão disponibilidade se coloca como central em relação à 

intervenção da atenção aos ostomizados, pois, nesse caso, há interesse na oferta dos recursos, 

para atender às necessidades que o serviço de atenção exige para implementação das ações e a 

qualidade técnico-científica, proposta por Vuori (1988), dos insumos e ações desenvolvidas 

para as ações, ou seja, conforme normas e protocolos estabelecidos. 
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3.7 DETERMINAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 

 

 Para a determinação do grau de implementação, desenvolveu-se as matrizes de análise 

e julgamento (MAJ) dos insumos e das atividades, para cada um dos critérios/indicadores, 

apresentados: as pontuações (Pont) com as descrições dos valores para cada um; a pontuação 

máxima esperada (PM), que se refere ao teto máximo atribuído para a cada critério/indicador 

estabelecido; e a pontuação alcançada (PA) a ser apresentada nos resultados desta pesquisa 

refere-se ao valor do critério/indicador coletado pela avaliação.  

Foram estabelecidas considerando as pontuações máximas que a dimensão 

implantação pode alcançar, resultante do somatório do grupo de indicadores de cada 

subdimensão (Σ dos pontos dos indicadores). Para a pontuação estimada (PE) foram 

consideradas como padrão as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde contidas nas 

diretrizes nacionais pertinentes às pessoas estomizadas, além das considerações dos 

envolvidos na implantação do projeto. 

Os pontos de corte foram arbitrados pela pesquisadora nas oficinas de consenso com 

os profissionais da equipe do serviço. Os dados relativos às dimensões levantados no 

município foram digitados e consolidados na matriz de análise e julgamento, considerando as 

bases de evidência. 

Os dados dos profissionais de saúde (mais de um) que fazem parte da base de 

evidência foram consolidados, e foi realizada a média por critério/indicador de cada 

subdimensão a qual corresponderá ao valor desta base de evidência na matriz. 

A proporção do somatório dos pontos observados nas categorias em relação à 

pontuação esperada para cada caso determinou o grau implantação: 

GI insumos = ∑ PO/∑PM x 100 

GI atividades = ∑ PO/∑PM x 100 e 

GI total = GI insumos + GI atividades / 2 

Onde: GI = grau de implementação; PO = pontuação observada e PM = pontuação máxima. 

Para definição da pontuação observada, quando para o mesmo critério ou indicador 

houver pontuação por mais de uma base de evidência, considerou-se a pontuação verificada 

nos documentos. Na ausência desta foi considerada a pontuação predominante. 

Os parâmetros do grau de implantação adotados foram definidos por meio de quartis, 

utilizando o modelo testado e validado por Cosendey (2003), num estudo que definiu o escore 

mais apropriado para o grau de implantação, como apresentados no Quadro 4.  
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Quadro 4 – Intervalos de escores para determinação do grau de implementação. 

Grau de implementação Percentual 

Implantado De 76% a 100% 

Parcialmente implantado De 51% a 75% 

Baixo nível de implantação De 26% a 50% 

Implantação incipiente Menor ou igual a 26% 

Fonte: Adaptado de Condensey, 2003. 

 

 

       

3.8 CONTEXTOS DO ESTUDO 

 

 A análise explicativa para o grau de implantação observado considera os fatores de 

contexto externo e político-organizacional e posterior análise da influência do grau de 

implantação nos efeitos da intervenção. Para a análise da influência dos fatores contextuais, 

no que se refere ao contexto externo, propôs-se a dimensão: Condições socioeconômicas 

(“subdimensão Dinâmica sócio demográfica”). O contexto político-organizacional, neste 

estudo, corresponde às dimensões de Governabilidade – subdimensão: utilização de recursos 

financeiros destinados à atenção aos estomizados – e Gestão do Serviço de Atenção – 

subdimensão: planejamento participativo.   Os resultados que serão apresentados foram 

extraídos de sites, documentos oficiais e entrevistas realizadas com informantes-chave, 

conforme o Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Dimensões e subdimensões da avaliação – contextos. 

Contextos Dimensões Subdimensões Critérios/ Indicadores 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 

E
x

te
rn

o
 

Condições 

socioeconomicas 

Dinâmica sócio 

demográfica 

Grau de escolaridade, renda, densidade 

populacional, índice de desenvolvimento 

humano, produto interno bruto. 

  
 

P
o

lí
ti

co
-

o
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

 

Governabilidade 

Utilização de recursos 

financeiros destinados a 

atenção aos 

estomizados 

Investimentos em aquisição de insumos 

coletores de acordo com Portaria n. 400. 

Repasse financeiro pelo teto de MAC. 

Gestão do Serviço 

de Atenção 

Planejamento 

participativo 

Capacidade de integração entre os 

gestores e demais sujeitos, envolvidos 

no processo de planejamento do serviço. 

Fonte: adaptado de Hartz, 1997. 
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 3.9 ASPECTOS ÉTICOS  

 Conforme a Resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996, do Ministério da Saúde, 

toda pesquisa deve ser realizada após o consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, 

indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes legais, manifestem a sua 

anuência à participação na pesquisa (BRASIL, 1996). 

Todo o projeto, os roteiros dos questionários e o documento de aceitação do estudo 

pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói (Declaração de anuência) foram submetidos ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro e aprovado com 

Parecer nº.1.795.572, de 27/10/2016 (CAAE: 59600.516.8.0000.5243).  

Durante a coleta dos dados, especialmente na realização de entrevistas, foi assegurado 

o sigilo das informações e o anonimato dos sujeitos envolvidos. A participação no estudo foi 

voluntária, e os entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

concordando com a participação na pesquisa (Apêndices F, G e H).  

Todos os entrevistados receberam explicação clara sobre os objetivos do 

estudo/avaliação. Os princípios éticos fundamentais foram priorizados em todas as etapas da 

investigação: autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça e equidade. 

Quanto aos benefícios, acredita-se que este estudo irá contribuir para a melhoria de 

vários itens estruturais, de recursos humanos e de qualidade da atenção ao usuário de 

estomias, refletindo na efetividade dos serviços e de intervenções específicas que poderão 

subsidiar os gestores a tomar decisões acertadas. 

O compartilhamento dos resultados da avaliação com os atores envolvidos se traduz 

como uma etapa fundamental do processo avaliativo. A pesquisadora se compromete em 

manter em arquivo, sob sua guarda, por cinco anos, os dados da pesquisa. Um relatório final 

será apresentado aos interessados na avaliação. Também serão elaborados artigos para 

periódicos especializados e serão feitas apresentações em congressos e outros eventos 

científicos. 
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3.10 VALIDADE DO ESTUDO 

 

 O critério adotado para o julgamento da qualidade deste estudo de caso refere-se à 

validade interna. A validade diz respeito à capacidade do instrumento para medir de fato o que 

se propõe a medir (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Yin (2010) observa que se deve 

identificar as medidas operacionais corretas para os conceitos estudados. Para o autor, a 

validade interna diz respeito apenas aos estudos do tipo explanatórios e refere-se à busca do 

estabelecimento da relação causal pela qual se acredita que determinadas condições levem a 

outras condições, diferenciadas das relações espúrias. Na interpretação de Godoy (2006), para 

ser internamente válida, as conclusões de uma pesquisa devem estar apoiadas nos dados, ou 

seja, até que ponto a descrição do caso representa os dados coletados. 

 Marques, Camacho e Alcantara (2015) afirmam que a validade interna está 

relacionada à fase de análise dos dados e seu cuidado consiste em fazer com que os resultados 

da análise estejam amparados por modelos lógicos de desenvolvimento dos argumentos e, ao 

mesmo tempo, tenham a capacidade de refletir a realidade estudada. No entanto, quando a 

análise se dá em relação à natureza e ao propósito do estudo de caso, a generalização 

estatística perde a relevância, pois não é objetivo do estudo de caso generalizar 

estatisticamente acerca de determinado fenômeno, mas, sim, entender determinado fenômeno 

como ele realmente ocorre, independentemente de haver outras realidades semelhantes. Como 

geralmente não se tem a possibilidade de replicar um caso, sua confiabilidade será 

demonstrada fundamentalmente por triangulações de dados, fruto da prática de diversos 

instrumentos de coleta de dados, encadeamento de evidências e rigor em todos os 

procedimentos realizados ao longo de toda a pesquisa (MARTINS, 2006). Em sua pesquisa, 

Cesar et al. (2010) verificaram a existência de triangulação dos dados como um dos pontos de 

avaliação do rigor metodológico. 

 Para Alves-Mazzotti (2006) a validação do conhecimento gerado pela pesquisa de 

estudo de caso e a aprovação de sua confiabilidade e relevância pela comunidade acadêmica 

exigem que o pesquisador se mostre familiarizado com o estado atual do conhecimento sobre 

a temática focalizada, de modo que ele possa, de alguma maneira, inserir sua pesquisa no 

processo de produção coletiva do conhecimento. 

 Os conhecimentos evidenciados nesse estudo de caso, condicionados por 

características contextuais específicas, permitiram desdobramentos para a teoria e para a 

prática de estudos posteriores. Para assegurar a credibilidade dos achados (validade interna), 
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os passos metodológicos foram seguidos com rigor: roteiro de entrevista testado e 

triangulação das fontes de informação usando distintos procedimentos de coleta de dados para 

a análise do contexto (OLIVEIRA et al., 2017; OLIVEIRA; DUSSAULT; CRAVEIRO, 

2017). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ESTUDO DE AVALIABILIDADE 

 

 O estudo de avaliabilidade (EA) foi realizado para obter um entendimento 

aprofundado sobre o objeto da pesquisa e melhor direcionamento ao objetivo e escolha do 

método a ser usado na avaliação. Neste estudo foi construido o MTL da intervenção e a matriz 

de análise e julgamento com ampla participação dos interessados. Os elementos constituintes 

do MTL, abordados em cada componente, mostraram entre si, uma relação de 

interdependência para o alcance dos resultados esperados. 

Este estudo encontra-se em processo de aprovaçao para publicação e encontra-se 

disponível na íntegra, no anexo C. 

 

4.1.1  Modelo Lógico da Intervenção 

Foi construído o ML da atenção aos ostomizados com base nas diretrizes nacionais 

(Figura 1), permitindo visualizar a constituição dos componentes do programa e da sua forma 

de operacionalização, discriminando todas as etapas necessárias ao cumprimento das metas. 

 Esta pesquisa avaliativa partiu do princípio de que a teoria do programa está 

explicitada de forma detalhada nas diretrizes nacionais voltadas para a atenção integral às 

pessoas ostomizadas, constituídas pela Portaria n. 400, de 16 de novembro de 2009 e 

Instrutivo de Ostomia – anexo referente à Portaria GM/SAS/MS Nº 793/2012, além de 

informações coletadas junto à coordenação do serviço de atenção (BRASIL, 2009). 

A estrutura para o funcionamento do programa contempla as instalações físicas do 

serviço as quais deverão estar em conformidade com as Normas para Acessibilidade a 

Edificações, Mobiliário Espaços e Equipamentos Urbanos (NBR 9050:2004). O consultório 

de atendimento deverá ser equipado com sanitário exclusivo com ducha higiênica e trocador, 

maca revestida de material impermeável, de fácil higienização, escada de dois degraus, 

estetoscópio, esfigmomanômetro, mesa auxiliar com rodízios, escrivaninha, armário, cadeiras, 

balança antropométrica, balança pediátrica, foco frontal, balde para lixo com tampa e controle 

de pedal, espelho com dimensões mínimas de 120x50 cm e pia para higiene das mãos 

(BRASIL, 2009). 

Deverão ser previstos, ainda, uma sala de reuniões para atendimento em grupo e um 

local destinado para estocagem dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança. A área física para estocagem dos equipamentos deve atender às normas vigentes 



44 

 

 

para o acondicionamento de medicamentos, segundo Manual de Boas Práticas para 

Estocagem de Medicamentos, CEME 1990, Portaria n. 2043, de 12 de dezembro de 1994, e 

Portaria n. 2661, de 20 de dezembro de 1995, ambas do Ministério da Saúde (BRASIL, 1994; 

1995), e Resolução RDC nº 59 de 27 de junho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2000). 

O Serviço deverá dispor de, no mínimo, os seguintes recursos humanos: 1 médico, 1 

enfermeiro e 1 assistente social. O número de profissionais deve ser adequado às demandas e 

à área territorial de abrangência do serviço, dando-se prioridade para maior proporção de 

enfermeiros na equipe. Os profissionais não necessitam ser exclusivos do serviço (BRASIL, 

2009). As atividades previstas nas diretrizes nacionais para um Serviço de Atenção 

determinam a inclusão das atividades: cadastro dos usuários, dispensação de bolsas e 

dispositivos adjuvantes, atendimento individual e multiprofissional, planejamento quantitativo 

e qualitativo dos equipamentos, atividades educativas junto aos ostomizados e familiares, 

ações de prevenção e tratamento ou encaminhamento de usuários com complicações nas 

estomias, atividades de capacitação de profissionais da atenção básica e da rede assistencial 

(BRASIL, 2009). 

A construção do ML foi proposta em consenso com a equipe do serviço, o que 

permitiu ampliar a validade interna da avaliação (GOMES et al., 2005; MEDINA et al., 2005; 

YIN, 2005). A identificação dos componentes, as atividades, os recursos/insumos, os 

produtos, os resultados intermediários e finais esperados do ML do Serviço de Atenção e 

como componentes da intervenção, a gestão e o desenvolvimento das ações. O modelo lógico, 

apresentado na Figura 1, representa as relações entre os objetivos propostos pela intervenção e 

seus efeitos, incluindo as relações entre as atividades planejadas e as mudanças ou resultados 

que a intervenção pretende alcançar, além da análise contextual (MEDINA et al., 2014).  

O contexto externo onde se insere o Polo de Atenção refere-se à caracterização do 

município e sua dinâmica sociodemográfica. O contexto político-organizacional é constituído 

pela governabilidade e gestão dos serviços de atenção. O contexto de implantação refere-se ao 

Polo propriamente, onde as ações de saúde são desenvolvidas. 

O ML apresenta os fatores contextuais do problema relacionado à atenção aos 

ostomizados a ser enfrentado, a estrutura e os componentes centrais do programa; ilustra as 

conexões entre estes componentes; e mostra as atividades e recursos previstos, bem como os 

resultados esperados. Deve explicitar o que a teoria do programa pretende alcançar e qual 

caminho deve ser percorrido para este alcance. 
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Habilitação do Serviço; 

Acompanhamento das 

ações; repasse dos RF 

Credenciamento do 

Serviço, repasse de 
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M
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Cadastro de Usuários 

Dispensação de bolsas e 

dispositivos adjuvantes 

Planejamento 

quantitativo e 

qualitativo dos 

equipamentos coletores 

e adjuvantes 

Atividades educativas 

junto aos ostomizados e 

familiares  

Atividades de 

capacitação de 

profissionais da atenção 

básica e da rede 

Assistencial 

Atendimento 

multiprofissional 

Atendimento individual 

Serviços de 

Atenção 

habilitados 

Ampliar o  

acesso e a 

qualidade do 

cuidado 

Melhoria da 

autoestima 

dos usuários 

Profissionais 

capacitados 

Melhoria das 

práticas 

assistenciais 

Acesso aos 

insumos 

Garantia de 

fornecimento 

de coletores e 

adjuvantes de 

qualidade 

Ações de prevenção e 

tratamento de 

complicações nas 

estomias  

Recursos financeiros: MS: Teto MAC 

Recursos humanos: Serviços de Atenção 

Insumos: Serviços de Atenção 

Figura 1 – Modelo lógico do serviço de atenção aos ostomizados. 

Legenda da figura 1: *VIPAHE/DESUT: Vice-Presidência de Assistência Hospitalar e de 

Emergência/Departamento de Supervisão técnica. **HOF/DAT/SS: Hospital Orêncio de 

Freitas/Departamento de Apoio Técnico/Serviço Social. ***SAECA:Superintendência de Atenção 

Especializada Controle e Avaliação. 
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4.1.2 – Matrizes de Informação 

As atividades desenvolvidas nos serviços de atenção foram analisadas sob as 

subdimensões oportunidade, pelas características de agilidade em algumas atividades 

(cadastro de usuários, dispensação das bolsas e adjuvantes e participação em grupos de 

autocuidado) e pela subdimensão qualidade técnico-científica definida como a aplicação 

apropriada dos conhecimentos científicos disponíveis, bem como da tecnologia e das 

informações na melhoria de saúde dos usuários de ostomia. 

A descrição do grau de implantação foi realizada a partir das matrizes de informação 

(Quadros 6 e 7) que apresentam um conjunto de indicadores que expressam o ML de 

avaliação desta intervenção com as fontes de informação e a legislação que fundamentam tais 

indicadores. 
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Quadro 6 – Matriz de informação do componente INSUMOS. 

Dimensão Subdimensão Critério/Indicadores Fonte de verificação Fundamento/Padrão

Recursos humanos suficientes Aplicação de questionário
Portaria  GM/SAS/MS Nº 400 de 16/11/2009  e  

Portaria GM/SAS/MS Nº 793 de 24/04/2012

Espaço físico com mobiliário 

suficiente

Observação de campo e 

aplicação de questionário

Normas para Acessibilidade a Edificações, 

Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos 

(NBR 9050:2004).

Consultório de atendimento com 

equipamentos suficientes

Observação de campo e 

aplicaçãode questionário Portaria  GM/SAS/MS Nº 400 de 16/11/2009  e  

Portaria GM/SAS/MS Nº 793 de 24/04/2012

Banheiro adaptado
Observação de campo e 

aplicaçãode questionário

Portaria  GM/SAS/MS Nº 400 de 16/11/2009  e  

Portaria GM/SAS/MS Nº 793 de 24/04/2012

Área de estocagem com mobiliário 

adequado

Observação de campo e 

aplicaçãode questionário

Manual de Boas Práticas para Estocagem de 

Medicamentos, CEME 1990, Portaria nº 

2043/MS, de 12/12/1994; Portaria 2661 

MS/SNVS, de 20/12/1995 e Resolução RDC nº 

59 de 27/06/2000.

Insumos coletores e adjuvantes 

suficientes

Observação de campo e 

aplicaçãode questionário

Portaria  GM/SAS/MS Nº 400 de 16/11/2009  e  

Portaria GM/SAS/MS Nº 793 de 24/04/2012

Normas, prontuários e protocolos 

disponíveis

Observação de campo e 

aplicaçãode questionário

Portaria  GM/SAS/MS Nº 400 de 16/11/2009  e  

Portaria GM/SAS/MS Nº 793 de 24/04/2012

Fontes: Portaria GM/SAS/MS nº 400 de 16/11/2009;  Portaria GM/SAS/MS nº 793 Adaptado de MORAES, 2014
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Quadro 7 – Matriz de informação do componente ATIVIDADES. 

Dimensão Subdimensão Critério/Indicadores
Fonte de 

verificação
Fundamento/Padrão

Reuniões de equipe para 

planejamento das ações

Análise documental e 

Aplicação de 

questionário

Realização de  grupos de autocuidado Observação de 

campo e Aplicação 

de questionário

Conhecimento de instrumentos legais 

que normatizam as ações para os 

serviços de atenção

Aplicação de 

questionário

Participação de técnicos em cursos de 

capacitação, promovidos por 

qualquer nível de gestão, referentes ao 

serviço

Análise documental e 

Aplicação de 

questionário

Planejamento quantitativo e qualitativo 

dos equipamentos coletores e 

adjuvantes

Análise documental

Qualidade técnica dos equipamentos: 

validade, conservação e adaptação 

pelos usuários

Observação de 

campo e Aplicação 

de questionário

Realização de cadastro de usuários 

em sistema informatizado Análise documental

Dispensação oportuna das bolsas e 

adjuvantes  

Análise documental e 

Aplicação de 

questionário

Tratamento ou encaminhamento 

oportuno das complicações do 

estoma

Análise documental e 

Aplicação de 

questionário

Fontes: Portaria GM/SAS/MS nº 400 de 16/11/2009;  Portaria GM/SAS/MS nº 793 Adaptado de MORAES, 2014
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4.1.3  Usuários e seus interesses na avaliação 

Tanto o gestor municipal quanto o coordenador, a equipe de técnicos, os usuários e 

seus acompanhantes, do serviço de atenção aos ostomizados, são considerados como 

indivíduos interessados na avaliação e que efetivamente poderão utilizar seus resultados. 

Estes foram entrevistados a partir de um roteiro semiestruturado, diferenciado para cada ator. 

A avaliação de implementação das diretrizes da atenção aos ostomizados, no 

município de Niterói, relaciona-se diretamente à capacidade de utilizar os resultados da 

pesquisa para tomar decisões sobre como melhorar o serviço. 

Considerando-se os múltiplos e variados interesses que cercam qualquer programa e a 

sua avaliação, foram definidos os potenciais usuários (stakeholders), seus respectivos 
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interesses na avaliação, as responsabilidades de cada ator e como os achados podem ser 

utilizados a partir da atuação de cada ator. 

Uma grande contribuição à teoria de stakeholders pode ser encontrada na obra de 

Donaldson e Preston (1995), em que descrevem uma organização como uma constelação de 

interesses cooperativos e competitivos que têm valor intrínseco. Os autores afirmam que a 

descrição da organização é fundamental para ajudar as pessoas a examinar as práticas 

normativas para instituir as partes interessadas que merecem atenção e as práticas de gestão 

ao recomendar estruturas e atitudes existentes no sistema de interesse das empresas. A matriz 

de sujeitos da avaliação encontra-se apresentada no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Matriz de sujeitos da avaliação. 

Atores Interesses na avaliação 
Responsabilidade 

na avaliação 
Uso dos achados 

Gestor 

Municipal 

Aprimoramento dos serviços na 

esfera municipal; identificar 

facilidades e dificuldades no 

processo de implementação para 

melhorar a capacidade gerencial. 

Autorizar a 

realização da 

pesquisa de 

avaliação. 

Dar suporte político 

e organizacional para 

implementação das 

ações. 

Prover investimentos 

financeiros 

necessários para 

impementaçao das 

diretrizes. 

Ajustes do programa, 

dos processos de gestão, 

maior efetividade das 

ações da rede de atenção 

e mobilização para 

mudança. 

Coordenador 

do Serviço 

Aperfeiçoar e adequar as 

atividades em sua gestão; 

Melhoria das ações; 

Identificar facilidades e 

dificuldades no processo de 

implementação. 

Disponibilizar as 

informações 

necessárias à 

execução do projeto 

de avaliação. 

Ajustes nos processos 

de gestão, mobilização 

para aplicar o processo 

avaliativo na rotina do 

serviço 

Profissionais 

de Saúde 

Melhoria das ações voltadas para a 

atenção aos ostomizados; 

Identificar facilidades e 

dificuldades no processo de 

implementação. 

Disponibilizar as 

informações 

necessárias no 

projeto de avaliação. 

Ajustes nos processos 

de trabalho, mobilização 

para aplicação do 

processo avaliativo na 

rotina do serviço. 

Usuários e 

familiares 
Melhoria das ações. 

Disponibilizar as 

informações 

necessárias no 

projeto de avaliação 

Melhoria na qualidade 

da atenção aos 

ostomizados. 

Fonte: A autora. 

 

 

 

 

4.1.4 Matriz de Análise e Julgamento 

 

A matriz de julgamento (MAJ) é constituída por critérios, indicadores, padrões e o 

mérito, sendo chamada também de matriz final da avaliação (NATAL et al., 2006). A MAJ 

tem a finalidade de estabelecer se os insumos e atividades deste serviço de atenção à pessoa 

ostomizada estão em conformidade com a legislação e as práticas vigentes.  

Para a determinação do grau de implantação das diretrizes no Serviço de Atenção aos 

ostomizados, desenvolveram-se a MAJ-INSUMOS e a MAJ-ATIVIDADES destes serviços 

de atenção para avaliar se estão em conformidade com a legislação e as práticas. Essas 

matrizes basearam-se no ML do Serviço de Atenção aos Ostomizados, mantendo as 
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dimensões e subdimensões e definidos os parâmetros para o julgamento de valor, pactuados 

nas oficinas de consenso. Foram constituídas por critérios estabelecidos, indicadores e pontos 

de corte com uma pontuação para cada um, segundo a normatização e a partir das 

subdimensões de disponibilidade, qualidade técnico-científica e oportunidade. 

Os indicadores relativos aos insumos se referiram à disponibilidade de recursos 

humanos, recursos físicos e recursos materiais necessários para as atividades.  

Os indicadores referentes aos recursos humanos foram definidos a partir das diretrizes 

legais que recomendam como equipe mínima para um serviço classificado como Tipo II: 1 

médico (médico clínico ou proctologista ou urologista ou gastroenterologista, cirurgião geral 

ou cirurgião pediátrico ou cancerologista cirúrgico ou cirurgião de cabeça e pescoço ou 

cirurgião torácico); 1 enfermeiro (com capacitação em assistência às pessoas com estoma); 1 

psicólogo; 1 nutricionista e 1 assistente social. 

Para os indicadores relativos aos recursos físicos e materiais, levou-se em 

consideração a existência de consultório de atendimento clínico, área de estocagem com 

mobiliário adequado, insumos coletores e adjuvantes suficientes; sala de reuniões para 

atendimento em grupo; normas, prontuários e protocolos disponíveis. As instalações físicas 

do Serviço foram avaliadas segundo as Normas para Acessibilidade a Edificações, Mobiliário 

Espaços e Equipamentos Urbanos (NBR 9050:2004). 

A composição das matrizes de Análise e Julgamento com os critérios, os indicadores e 

suas devidas pontuações estabelecidas, apresentam-se nos (Quadros 9 e 10). 
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Quadro 9 – Matriz de Análise e Julgamento – dimensão conformidade: distribuição das 

pontuações da – subdimensão disponibilidade pelo componente estrutural INSUMOS. 

 

D SD Insumos Critérios ou Indicadores PO GI (%)

Coordenador e/ou demais profissionais da equipe com 

especialização em saúde pública ou experiência no serviço > 

de 2 anos.                                                                                             

(5 pontos)

Sala de reuniões para atendimento 

em grupo                                           

PME= 4

Presença de sala de reuniões para atendimento em grupo                                                                          

(4 pontos)

Presença de sanitário exclusivo com ducha higiênica                               

(3 ponto)

Presença de maca revestida de material impermeável, de fácil 

higienização                                                                                        

(1 ponto)

Presença de escada de dois degraus                                                  

(1 ponto)

Presença de estetoscópio                                                        

(0,5 ponto)

Presença de esfigmomanômetro                                                                                         

(0,5 ponto)

Presença de mesa auxiliar com rodízios                                   

(0,5 ponto)

Presença de suporte de soro                                                     

(0,5 ponto)

Presença de escrivaninha                                                            

(0,5 ponto)

Presença de armário                                                               

(0,5 ponto)

Presença de cadeiras                                                                

(1 ponto)

Presença de balança antropométrica                                    

(0,5 ponto)

 Presença de balança pediátrica                                          

(0,5 ponto)

Presença de foco frontal                                                       

(0,5 ponto)

Presença de balde para lixo com tampa e controle de pedal                                                                                         

(0,5 ponto)

Presença de espelho com dimensões mínimas de 120x50 cm                                                                             

(2 pontos)

Presença de pia para higiene das mãos                                         

(2 pontos)

Sanitários feminino e masculino com 

duchas higiênicas e trocador                  

PME= 4

Presença de sanitários feminino e masculino com duchas 

higiênicas e trocador                                                              

(4 pontos)

Área de estocagem para os insumos 

coletores                                            

PME=4

Presença de área de estocagem com mobiliário adequado                                                                                

(4 pontos)

Garantia de distribuição mensal de insumos coletores ao longo 

do ano de 2016                                                                                  

(5 pontos)

Distribuição de insumos coletores e adjuvantes suficientes ao 

longo do ano de 2016, ao menos a cada trimestre.                                                                                

(4 pontos)

Distribuição de insumos coletores e adjuvantes suficientes ao 

longo do ano de 2016, acima de 3 meses                                                                                                                                                                                                          

(1 ponto)

Normas, prontuários e protocolos 

disponíveis                                         

PME=3

Presença de normas, prontuários e protocolos disponíveis                                                                              

(3 pontos)

TOTAL PO:  GI - INSUMOS: 

Legendas:          D: Dimensão            SD: Subdimensão       PME: Pontuação máxima esperada      PO: Pontuação observada    GI: Grau de implantação

Fonte:  Dados da pesquisa

TOTAL PME:  45

Consultório                                          

PME= 15

Insumos coletores e adjuvantes 

suficientes                                             

PME=5
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Recursos humanos                               

PME=10 

Equipe mínima para as ações de atenção                                  

(5 pontos)
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Quadro 10 – Matriz de Análise e Julgamento – dimensão conformidade: distribuição das 

pontuações das subdimensões qualidade técnico-científica e oportunidade pelo componente 

estrutural ATIVIDADES. 

 

D SD Atividades Critérios ou Indicadores PO GI %

Ausência de reunião de planejamento anual                                                            

(0 pontos)

Uma ou mais reuniões anuais de planejamento                                                     

(2 pontos)

Ausência de reunião para planejamento das ações                                                

(0 pontos)

Uma reunião anual para planejamento das ações                                     

(2 pontos)

Duas ou mais reuniões anuais para planejamento das ações                                        

(3 pontos)

Ausência de reuniões de grupos de autocuidado                                                   

(0 pontos)

Pelo menos uma reunião de grupos de autocuidado a cada 2 

meses                          (2 pontos)

Uma reunião mensal de grupos de autocuidado                                        

(3 pontos)

Ausência de conhecimento sobre instrumentos legais que regem 

os serviços de atenção                                                                                                   

(0 pontos)

Ao menos o coordenador com conhecimento sobre instrumentos 

legais que regem os serviços de atenção                                                                        

(2 pontos)

O coordenador e apenas mais um dos profissionais com 

conhecimento sobre instrumentos legais que regem os serviços de 

atenção                                                (3 pontos)

Ausência de participação de técnicos em cursos de capacitação, 

promovidos por qualquer nível de gestão, referentes ao serviço                              

(0 pontos)

Participação de 10% dos técnicos em cursos de capacitação, 

promovidos por qualquer nível de gestão, referentes ao serviço, 

nos últimos 2 anos                                                                  (2 

pontos)

Participação de mais de 10% dos técnicos em cursos de 

capacitação, promovidos por qualquer nível de gestão, referentes 

ao serviço, nos últimos 2 anos                                                                                                  

(3 pontos)

Ausência de controle de estoque relacionado á validade e 

conservação dos equipamentos                                                                                      

(0 pontos)

Equipamentos dentro do prazo de validade e em precárias 

condições de conservação                                                                                                          

(2 pontos)

Equipamentos dentro do prazo de validade e em boas condições 

de conservação                                                                                                        

(3 pontos)

Presença de registro do controle e histórico dos usuários, em 

meio digital (Excel, Word ou outro) com completitude, entre 50% 

a  75%  dos campos.                                                                                                                 

(2 pontos)

Presença de registro do controle e histórico dos usuários, em 

meio digital (Excel, Word ou outro) com completitude, acima  de 

75%  dos campos.                                                                                                     

(3 pontos)

TOTAL PO:   

GI - ATIVIDADES: SD         

(Qualidade Técnico- 

científica): 

Ausência de cadastro de usuários em sistema informatizado                                    

(0 pontos) 

Comprovação de cadastro de usuários em sistema informatizado                             

(3 pontos) 

Presença de bolsas e adjuvantes para dispensação a cada 30 dias                          

(3 pontos)

Presença de bolsas e adjuvantes para dispensação acima de  30 

dias                                                                                                          

(1 ponto)

Consultas com assistente social  realizadas por agendamento                                

(1 pontos)

Consultas com Assistente Social realizadas por demanda 

expontânea                                                                                            

(1 pontos)Consultas com enfermeiro  realizadas por agendamento                                       

(1 pontos)

Consultas médica realizadas por demanda expontânea                                          

(1 pontos)

Consultas médicas realizadas por agendamento                                                   

(1 pontos)

Consultas médicas realizadas por demanda expontânea                                         

(1 pontos)

Consultas com nutricionistas  realizadas por agendamento                                          

(1 pontos)

Consultas com nutricionistas  realizadas por demanda expontânea                            

(1 pontos)

Presença de referências especializadas para as  complicações do 

estoma (3 pontos)

Presença oportuna de médico, para atendimento das 

complicações                                                                                        

(3 pontos)

Presença oportuna de enfermeiro, para atendimento das 

complicações                                                                                         

(3 pontos)

TOTAL PO:   
GI - ATIVIDADES: SD         

(Oportunidade): 

Índice de implementação Total - Dimensão Conformidade: 

C
on

fo
rm

id
ad

e

Fonte: Dados da pesquisa

Consultas                                                                 

PME = 8

TOTAL PME  NA SD QUALIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA:  20 PONTOS

Q
ua

lid
ad

e 
T

éc
ni

co
-c

ie
nt

ífi
ca

Legendas:          D: Dimensão            SD: Subdimensão       PME: Pontuação máxima esperada      PO: Pontuação observada    GI: Grau de implantação

Tratamento ou encaminhamento oportuno das 

complicações do estoma                                                

PME = 9

TOTAL PME SD OPORTUNIDADE:  23 PONTOS

Controle de qualidade dos registros (Ficha 

individual dos usuários  e  Ficha de 

acompanhamento da dispensação mensal dos 

insumos coletores): meio digital (Excel, Word ou 

outro); completitude dos dados.                                           

PME = 3

O
po

rt
un

id
ad

e

Realização de cadastro de usuários em sistema 

informatizado                                                                  

PME = 3

Dispensação das bolsas e adjuvantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PME = 3

Participação de técnicos em cursos de 

capacitação, promovidos por qualquer nível de 

gestão, referentes ao serviço                                          

PME = 3

Qualidade técnica dos equipamentos: validade, 

conservação e limpeza                                              

PME = 3

Planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos coletores e adjuvantes                                               

PME = 2

Realização de reuniões de equipe para 

planejamento das ações                                              

PME = 3

Realização de  grupos de autocuidado                           

PME = 3

Conhecimento de instrumentos legais que 

normatizam as ações para os serviços de atenção                              

PME = 3
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4.2 ANÁLISE DO CONTEXTO EXTERNO: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E 

DINÂMICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 A análise do contexto, segundo Brousselle et al. (2011), visa a identificar os fatores 

que podem facilitar ou dificultar a implantação de uma intervenção. As mudanças nos fatores 

contextuais têm potencial de exercer um forte impacto sobre a sustentabilidade de um projeto 

e podem estar relacionadas às situações políticas e socioeconômicas e à estrutura 

administrativa em seus vários níveis (HARTZ et al., 1997).  

 Para a análise do contexto externo deste estudo, foram abordados a caracterização do 

município de Niterói com suas dinâmicas sociodemográficas e o contexto político-

organizacional a partir da governabilidade e da gestão dos serviços de atenção. 

 A caracterização e a dinâmica sociodemográfica do município foram feitas com base 

em dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Niterói e pelo site do IBGE, incluindo 

dados de ocupação urbana, dados sociodemográficos, escolaridade, renda domiciliar e 

indicador de saúde - mortalidade infantil.  

 Niterói é um município do Estado do Rio de Janeiro com origem em uma aldeia 

indígena fundada por Araribóia em 1573 com denominação de São Lourenço dos Índios. 

Atualmente o município é essencialmente urbano, com área total de 133,916 km2. Possui 

densidade demográfica de: 3640,8 hab./km2, caracterizando-se como um município bastante 

adensado, sendo o quinto município mais populoso do Estado com 487.562 habitantes (IBGE, 

2010ª). 

 Em relação à sua posição geográfica, tem como dados de referência: altitude de 2,5 m; 

latitude sul de 22º53’37’’; longitude W. Gr. De 43º07’15’’. Limita-se, ao norte, com o 

município de São Gonçalo; a leste, com o de Maricá; ao sul e a oeste, com o Oceano 

Atlântico. Faz parte da região Metropolitana II do Rio de Janeiro. É constituído por 52 bairros 

conforme mapa da divisão político administrativa de Niterói (Figura 2). Até a fusão entre os 

estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1975, Niterói foi capital estadual fluminense. 

Fica a 10,9 km da cidade do Rio de Janeiro e possui como acessos a Ponte Rio–Niterói e a 

Avenida do Contorno, ambos trechos da BR-101, a Alameda São Boaventura, trecho urbano 

da RJ-104, e a Avenida Everton Xavier, trecho urbano da RJ-108. Além desses acessos, pode-

se chegar à cidade por meio das linhas de ferry conhecidas como barcas (IBGE, 2017). 
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Figura 2 – Mapa – Divisão Político- Administrativa de Niterói. 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

Segundo dados do IBGE de 2010, o produto interno bruto (PIB) nominal de Niterói 

foi de 11,2 bilhões de reais, figurando como o quinto município com maior PIB do estado, 

depois da capital (a cidade do Rio de Janeiro), de Duque de Caxias, Campos dos Goytacazes e 

Macaé, além de ser o 45º município mais rico do Brasil.  

Niterói está entre as cidades mais alfabetizadas do Brasil, e, além de apresentar a 

menor incidência de pobreza, tem a população com maior renda mensal per capita e o maior 

índice de longevidade municipal do Estado do Rio de Janeiro. Segundo levantamento da 

OSCIP Instituto Trata Brasil, formada por empresas com interesse nos avanços do 

saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país, no ano de 2014, Niterói é a 

única representante do Estado do Rio no ranking dos 20 melhores municípios do país no 

quesito água tratada. Encontra-se na 12ª posição nacional, apresentando 100% do 

abastecimento de água tratada. No quesito tratamento de esgoto, o município aparece na 9º 

colocação e está entre as 10 cidades que tratam mais de 80% do seu esgoto. Os dados foram 

compilados do “Ranking do Saneamento das 100 Maiores cidades” (ITB, 2017). 

A taxa de mortalidade infantil na cidade é de 10.51 para 1.000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 0,1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, Niterói fica nas posições 63 de 92 e 63 de 92, respectivamente. Quando 
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comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3143 de 5570 e 4734 de 5570, 

respectivamente (IBGE, 2017). 

    

4.3 CONTEXTO POLÍTICO-ORGANIZACIONAL 

 

4.3.1 Governabilidade  

 A Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS) foi criada através de lei municipal 

n. 831, de 9 de julho de 1990, com finalidade, em seu Art. 4º, de prestar atenção à saúde em 

todos os níveis de forma universalizada, com garantia de acesso igualitário e gratuito à 

população do Município. A estrutura administrativa é composta por Presidência, Conselho 

Diretor Conselho Fiscal e Órgãos Administrativos (CMN, 2017).  

 Niterói foi habilitado na condição de gestão plena do Sistema Municipal de Saúde, em 

2002, de acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde do SUS (NOAS SUS).

 A estrutura organizacional da FMS é composta pela administração central, pela Vice-

Presidência de Atenção Hospitalar (VIPAHE) e Vice-Presidência de Atenção Coletiva, 

Ambulatorial e da Família – VIPACAF (FMS, 2017). 

 A Rede Municipal de Assistência à Saúde é constituída pela rede de urgência e 

emergência, hospitais, policlínicas, postos de saúde, médico de família, saúde mental, 

vacinação, medicamentos e saúde do trabalhador (Figura 3). 

A rede pública hospitalar do município de Niterói é composta por uma maternidade 

(Maternidade Alzira Reis Vieira Ferreira); dois hospitais gerais (Orêncio de Freitas e 

Municipal Carlos Tortelly); um hospital infantil (Getúlio Vargas Filho) e um hospital 

psiquiátrico (Jurujuba). No hospital Orêncio de Freitas, são realizadas cirurgias ginecológicas, 

urológicas, de hérnias, vasculares, distribuição de bolsas para pacientes ostomizados, além de 

ações de educação em saúde para os mesmos. Também são executadas no hospital cirurgias 

para reconstrução do trânsito intestinal, assim como são tratadas as complicações no pós-

cirúrgico (PMS/Niterói, 2014-2017). 

 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama
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Figura 3 – Rede Municipal de Assistência à Saúde de Niterói. 
Fonte: Prefeitura de Niterói, s/d. 

  

O Polo de Atenção às Pessoas Ostomizadas situa-se nas dependências do Hospital 

Orêncio de Freitas, o qual possui, entre outros serviços, uma emergência 24 horas para 

atendimento a cirurgias abdominais. O serviço de atenção aos ostomizados funciona de 

segunda a sextas-feira, das 9 às 16 horas, e tem, dentre outras atividades, a de dispensar 

equipamentos coletores para os 181 ostomizados cadastrados no serviço e residentes no 

município de Niterói. O atendimento para os ostomizados dos demais municípios da região 

metropolitana II foi acordado conforme a portaria de deliberação do serviço como polo II, 

apenas para a procedimentos cirúrgicos tais como a cirurgia de reconstrução do trânsito 

intestinal, porém a marcação desses procedimentos não ocorre diretamente no pólo de 

atenção, sendo realizada através do Sistema de Regulação Estadual (SER). 

 A regulação assistencial através dos Complexos Reguladores coloca em prática as 

estratégias de regulação de acesso, ao operar com base em linhas de cuidado previamente 

estabelecidas, fluxos assistenciais e protocolos clínicos, divididos nas centrais de regulação 

ambulatorial, de urgência e emergência e de internação (Brasil, 2006). 
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4.3.2 Gestão dos Serviços de Atenção  

 O serviço de atenção aos ostomizados de Niterói foi habilitado como Polo I e Polo II, 

em 2012, através da publicação da Deliberação CIB n. 1649 (RIO DE JANEIRO, 2012) 

passando a atender às exigências da Portaria n. 1.097 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) 

cujo valor anual de repasse financeiro ao município, na data de publicação desta Portaria, 

ficou estabelecido em R$ 29.229.20. 

 O atendimento é realizado por uma equipe reduzida, composta por enfermeiro 

estomaterapeuta e duas assistentes sociais, sendo uma destas a coordenadora do serviço até 

meados de 2017, época em que veio a falecer. Esses profissionais orientam e estimulam as 

pessoas com estomia a desenvolverem o autocuidado, de modo a retornar o mais rápido 

possível às suas atividades rotineiras, favorecendo a reinserção social o mais cedo possível. A 

pessoa com estomia recebe indicação do melhor tipo de equipamentos de acordo com seu 

caso, bem como orientação de como realizar a troca da bolsa coletora e sobre prevenção de 

complicações, que possam surgir ao longo do tempo, como, por exemplo, dermatite 

periestomia, prolapso, hérnia, dentre outros. O polo também fornece os equipamentos 

coletores indicados às pessoas cadastradas e que residem na área de cobertura assistencial do 

mesmo. 

A gestão dos serviços municipais de atenção às pessoas ostomizadas está vinculada à 

SAECA, e esta, por sua vez, à Subsecretaria de Unidades de Saúde, da SES-RJ. A SAECA é 

responsável pela habilitação e credenciamento dos polos de atenção aos ostomizados em todo 

o Estado do Rio de Janeiro, definidas nas reuniões das Conferências Intergestoras Bipartites 

(RIO DE JANEIRO, 2010). No entanto, um dos entrevistados informou não reconhecer esses 

vínculos como fortalecidos, conforme relato: 

Não recebemos há cerca de dois anos, visitas técnicas por esta referência 

estadual, não existe reuniões de aproximação com as coordenações dos 

demais polos há mais de 2 anos.  Apenas assuntos relacionados ao Sistema 

Estadual de Regulação (SER) são resolvidos com este setor responsável, na 

SES-RJ (E1). 

 

Em relação ao repasse financeiro, destinado à aquisição dos dispositivos coletores e 

adjuvantes, a equipe informa que a aplicação desse recurso é acompanhada a nível central e 

que o mecanismo de acompanhamento e controle dos mesmos se dá apenas pelo sistema 

municipal de controle de processos.   

A estrutura hierárquica do nosso Polo de Atenção passa por diversas 

instâncias superiores e isso demora na resolutividade dos problemas e 

compras das bolsas (E3). 
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Não temos acesso ao repasse financeiro mensal, feito pela secretaria estadual 

da saúde, para o nosso município. Seria bom que esse dinheiro fosse 

revertido em melhorias e adequações para o nosso serviço (E2).  

  

 O fluxo para aquisição dos insumos coletores, encontra-se disponibilizado pela 

Fundação Municipal de Saúde do município de Niterói, denominado “Detalhamento do Fluxo 

de Tramitação do Processo de Aquisição” (ANEXO H). 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO 

 

Os dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes cadastrados foram obtidos e 

analisados através do registro de controle disponibilizados pela coordenação do serviço. Do 

total dos 181 pacientes a maioria eram homens, sendo 104 (57,4%) com faixa etária 

predominante de idosos a partir de 61 anos, casados (60%), residentes com cônjuges e filhos 

(78%), possuíam casa própria (78%) e possuíam ensino fundamental ou médio completo 

(83%).  

Quanto a renda familiar, apenas 17% dos entrevistados afirmaram que suas rendas dão 

e ainda sobram para suas necessidades básicas, 50% responderam ser suficientes, mas não 

sobra nada para suas necessidades básicas e 33% disseram faltar um pouco ou bastante. 

 Em relação ao gênero, constatou-se que a maioria era do sexo masculino. Esse 

resultado se assemelha ao estudo de Santos; Bezerra; Bezerra; Paraguassú (2007) onde 56% 

era do sexo masculino. 

 Em relação a faixa etária os dados deste estudo coincidem com um estudo realizado 

em Portugal em que a idade média dos participantes era de 61 anos (SANTOS, 2016). 

 Dentre as ostomias, prevaleceram as colostomias com 138 (76%) pessoas, 21 

ileostomias (11.6%) e 15 urostomias (8,3%). Com relação ao motivo do estoma, a principal 

causa foi neoplasia maligna, com um total de 124 casos (69%), sendo que o câncer de cólon e 

retossigmóide perfizeram 43,5% desses casos. Como segunda causa mais prevalente, foi 

encontrado diverticulite, com 8 casos (4,4%), e terceira, o desvio de trânsito intestinal devido 

a úlceras de decúbitos por pressão, com 5 casos (2,8%). 

 Em relação ao tempo de permanência definido de sua ostomia, 78% eram permanentes 

e há mais de cinco anos. 
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4.5 CARACTERIZAÇÃO DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO AOS 

OSTOMIZADOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI   

 

4.5.1 Componente INSUMOS 

 

Neste componente, foram descritos, a partir das entrevistas e da análise observacional 

do pesquisador, os insumos referentes aos recursos humanos, ao espaço físico e aos 

dispositivos de ostomias. Constatou-se que, em relação ao insumo de recursos humanos, o 

quantitativo para o desenvolvimento das atividades era composto por duas assistentes sociais, 

uma enfermeira estomaterapeuta e uma técnica para o apoio administrativo. A equipe não era 

composta por profissional médico, no entanto, os pacientes com indicação para a reconstrução 

do trânsito intestinal eram referenciados e atendidos, por um médico especialista, pertencente 

ao quadro do hospital. 

 Consta em anexo da Portaria nº 400 que o serviço de atenção deverá dispor de equipe 

mínima composta pelos seguintes recursos humanos: 1 médico que poderá ser clínico ou 

proctologista ou urologista ou gastroenterologista, cirurgião geral ou cirurgião pediátrico ou 

cancerologista cirúrgico ou cirurgião de cabeça e pescoço ou cirurgião torácico; 1 enfermeiro 

com capacitação em assistência às pessoas com estoma; 1 psicólogo; 1 nutricionista e 1 

assistente social (BRASIL, 2009). 

 A coordenadora do serviço considerava o quantitativo dos profissionais do serviço de 

atenção insuficiente, devido ao acúmulo das atividades específicas para atendimento da 

demanda hospitalar. No entanto, a Portaria nº 400 explicita a não necessidade de os 

profissionais da equipe serem exclusivos do serviço (BRASIL, 2009).  

O ideal é que o atendimento aos nossos usuários seja realizado de forma 

integral, com equipe multiprofissional, num enfoque interdisciplinar (E3). 

 

Destaca-se a especialização da enfermeira do serviço, em estomaterapia e com mais de 

10 anos de atuação no serviço. 

Nosso serviço só conta com 1 assistente social pois a coordenadora faleceu 

em 2017 e uma enfermeira estomaterapeuta. O médico que a gente 

referencia, pertence ao quadro do hospital e atende apenas os pacientes com 

indicação de reconstrução do trânsito intestinal (E2). 

 

Todos os profissionais que compunham a equipe do serviço possuíam larga 

experiência na área de ostomia. A coordenadora do serviço possuía experiência no cargo há 

mais de 10 anos e a assistente social informou tempo de atuação no serviço de mais de 5 anos.  
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 A única funcionária administrativa que compunha a equipe tinha a responsabilidade, 

além das atribuições solicitadas pelo serviço social, de inserir os pacientes no Sistema 

Estadual de Regulação (SER), atualizar planilhas dos mesmos e organizar os insumos e 

adjuvantes. De acordo com entrevista, esta funcionária necessita de capacitação em recursos 

informatizados para melhor organização dos dados dos usuários nas diversas planilhas e 

sistema de regulação:  

A gente precisa de suporte administrativo com pessoal qualificado para 

desenvolver atividades que requerem conhecimento de informática, 

alimentação de dados em planilhas de Excel, Word etc. A administrativa tem 

boa vontade, mas não tem capacitação necessária para o que o serviço 

requer.  A gente não dispõe de acesso a internet (E1). 

 

Os profissionais que compunham o serviço alegaram que, apesar da portaria nacional 

GM/MS n. 400 não exigir a exclusividade dos profissionais para a composição da equipe, 

existe uma sobrecarga de suas atividades por acumularem tais atividades de assistência aos 

ostomizados com as demais demandas clínicas decorrentes dos pacientes internados. 

Todos os nossos pacientes são atendidos por nossa equipe. Mas deveríamos 

ter mais assistentes sociais pois acumulo a função de assistente social de 

toda a demanda do hospital (E1). 

Nossa equipe de três funcionárias e uma coordenadora é insuficiente para 

atender às diversas demandas do setor. Os usuários e seus familiares por 

vezes necessitam de encaminhamento de psicólogo e serviço de nutrição, 

mas nem sempre isso é possível (E3). 

 

 De fato, constatou-se, através de entrevista e observação em campo, deficiência na 

assistência prestada pelos profissionais da equipe do serviço, que alegaram sobrecarga de 

trabalho devido ao acúmulo das atividades específicas do serviço de ostomizados e as 

decorrentes de atividades de assistência social e de enfermagem para os demais pacientes 

hospitalizados. 

Acho que precisaríamos de um médico mais disponível para atender as 

demandas específicas e para tirar algumas dúvidas. Seria um grande auxílio 

(E.2). 

 

 A não exclusividade do profissional médico compondo a equipe fragiliza a atenção 

pois o encaminhamento não ocorre de forma oportuna, tendo em vista a necessidade de 

inserção do paciente no sistema informatizado de marcação de consultas acarretando demora 

no atendimento desse profissional. 
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 Apesar da existência de computador no serviço, verificou-se a dificuldade em ter 

acesso a internet pois, no prédio em que o serviço se localiza, não há rede de wi-fi.  

 

Apesar do município de Niterói ter pactuado o serviço com o Estado, 

assumindo ser polo I e II, até o momento o serviço não foi implantado, 

continuando sob a responsabilidade do S. Social sem atender as normas da 

referida Portaria (Portaria 400) na sua definição de RH, espaço físico e 

regularidade de compra de material para ser dispensado,recursos de 

informática e acesso a internet (E1). 

 

Quando eu quero usar a internet, tenho que ir ao prédio do hospital e nem 

sempre isso é possível (E2). 

 

 O serviço de nutrição pertence ao quadro do hospital e atende sempre que necessário, 

porém nem sempre de forma oportuna, às demandas encaminhadas pelo serviço de atenção. 

 Vale ressaltar que o serviço não possui profissional de psicologia para atendimentos 

aos usuários e seus familiares.   

 O espaço físico utilizado para o atendimento aos estomizados é composto por 3 salas, 

e 1 consultório. Inicialmente, os usuários, seus familiares e/ou cuidadores são recebidos por 

um membro da equipe do programa, na sala da coordenação do serviço, destinada às 

atividades de entrevista inicial, para coleta de dados de anamnese e registro na ficha 

individual do paciente, orientações quanto aos direitos e deveres da pessoa com estomias; 

esclarecimentos sobre o funcionamento do serviço, esclarecimento de dúvidas sobre a atual 

condição de vida e de outras dúvidas que porventura surgirem. Nesta mesma sala, ocorrem 

também as atividades decorrentes das demandas do Serviço Social para os demais pacientes e 

familiares do hospital. 

A não existência de um espaço físico exclusivo para o serviço de atenção aos 

estomizados, é um problema pois às vezes estamos conversando com algum 

paciente, explicando-lhe sobre seus direitos, tirando suas dúvidas e temos 

que dividir a sala com outros pacientes do hospital, tirando a privacidade 

deles (estomizados) (E2). 

  

Em seguida, o usuário é encaminhado para a sala de estocagem e distribuição dos 

insumos coletores. Nesta sala, um profissional da equipe promove a dispensação das bolsas 

coletoras, o registro da entrega desses insumos e o agendamento de retorno do usuário. Neste 

espaço, existem 5 estantes de ferro, em 2 dessas estantes são armazenados todo o material de 

ostomia e nas demais são armazenadas pastas tipo jeca, contendo o cadastro ativo dos 

usuários do serviço. Esta sala também divide espaço com um armário de aço com gavetas 

destinado ao arquivo morto dos pacientes excluídos do serviço por alta, óbito, abandono ou 

reconstrução do trânsito intestinal. Possui ainda duas cadeiras e uma pequena mesinha com 
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um fichário antigo de acrílico sobre a mesma, contendo as fichas de papel para 

acompanhamento da dispensação mensal dos insumos. Esta sala foi, de acordo com 

informações dos técnicos da equipe e constatação in loco da pesquisadora (Fotos 1, 2, 3, 4, 5 e 

6), considerada improvisada, não dispondo de mobiliário adequado para estocagem e pouca 

iluminação. 

Acho que esta sala (sala de distribuição dos insumos) não é adequada para 

receber os pacientes pois ela precisa de várias reformas para darmos o 

conforto para os pacientes. Às vezes eu até me sinto constrangida com essa 

situação (E2). 

 

O arquivo morto não deveria estar nesta sala, mas a gente prefere que esteja 

sob nosso controle (E2). 

 

 As Figuras 4, 5 e 6 ilustram uma estante de ferro para guarda de insumos coletores, e 

pastas tipo “Jeca” e um arquivo de aço com gavetas, localizados na sala destinada à 

distribuição de insumos aos pacientes e armazenamento do arquivo morto do serviço, sendo 

considerada pequena pelos profissionais do serviço devido ao acúmulo de funções. Esta sala 

apresentava boa iluminação, porém a estocagem dos insumos em estantes abertas e encostadas 

diretamente em paredes favoreciam o acúmulo de poeiras nas embalagens. Além disso, a 

inexistência de espaço físico específico para guarda do arquivo morto contribuiu para 

ambiente apertado e com pouco conforto para os pacientes. 

Pinto (2006) diz que   

O processo de organização do arquivo de qualquer instituição implica a 

realização de diversas etapas que possibilitem a compreensão e codificação 

dos documentos em diversos níveis, desde seu reconhecimento da produção 

documental, passando pela inclusão de cada tipo de organização, até o 

estabelecimento de critérios de valorização, visando determinar a 

preservação ou eliminação dos documentos. 
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Figura 4 – Estantes de ferro para guarda de insumos coletores e 

armário de aço com gavetas para “arquivo morto”. 
Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ.  

 

 

 

 
Figura 5 – Estante de ferro para guarda de pastas tipo “jeca” 

com documentos do serviço. 
Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ.  
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Figura 6 – Mesa de apoio com cadeiras para o profissional do 

serviço e paciente ou familiar, destinada a registro, distribuição 

dos insumos coletores e agendamento de retorno. 

Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ.  

 

 

 
Figura 7 – Ficha individual de controle de distribuição dos insumos 

coletores e adjuvantes e agendamento de retorno. 
Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ.  

 

 

Como apresentado na Figura 7, as fichas individuais de controle do usuário continham 

os seguintes dados: nome, data do nascimento, endereço, telefone(s), estado civil, código 

internacional da doença (CID), tipo de estomia, tempo de permanência, tipo de bolsa 

(insumo), dia e mês de recebimento da bolsa, material distribuído, quantidade de insumos 

entregues e assinatura do responsável pelo recebimento. Ressalta-se que não consta deste 
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registro o item “causa da estomia”, dificultando a caracterização do perfil epidemiológico dos 

usuários. 

Segundo Martins (1997), as causas dos estomas intestinais de eliminação são 

numerosas, diversificadas e possuem várias formas de classificação: quanto ao segmento 

exteriorizado, ao tempo de permanência, à forma de exteriorização, à continência, à 

maturação e à via de acesso. 

Nesse sentido, o estudo de LUZ et al. (2009) considera relevante a caracterização do 

perfil dessa clientela, incluindo o perfil sociodemográfico e epidemiológico como subsídios 

sobre a dimensão dos sujeitos envolvidos nessa problemática, condições de sua ocorrência e 

fatores associados. Essas informações visam o melhor atendimento ao cliente, em todos os 

níveis de atenção à saúde, desde a atenção primária, passando pela secundária e alcançando a 

terciária, ampliando o papel e o compromisso profissional do enfermeiro desde a prevenção 

até o processo reabilitatório do cliente, imprimindo no cuidar a mediação da educação na 

busca da autonomia para o autocuidado, e na socialização o fortalecimento para a defesa dos 

seus direitos de cidadania, dignidade e qualidade de vida (BELLATO, 2006; SANTOS, 2006; 

CASCAIS, 2007). 

Na sala de apoio administrativo (Figuras 8 e 9), são feitas as atividades inerentes ao 

serviço de atenção aos ostomizados, com inserção dos registros dos pacientes no sistema 

estadual de regulação (SER), elaboração de relatórios com dados para o faturamento, 

relatórios gerenciais, além de outras atividades burocráticas do serviço e atividades 

administrativas de todos os pacientes internados no hospital. 

 

 
Figura 8 – Sala de apoio administrativo. 

Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ.  
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Figura 9 – Listagem dos documentos para inserção dos 

registros dos pacientes no sistema estadual de regulação (SER). 
Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ.  

 

 Em relação ao consultório destinado ao atendimento de estomaterapia, foram 

observadas a presença dos seguintes itens estruturais: maca revestida de material 

impermeável, escada de dois degraus, estetoscópio, esfigmomanômetro, armários de madeira, 

espelho com dimensões mínimas de 120x50cm, dispensador para material perfurocortante, pia 

para higiene das mãos com sabão líquido e porta papel toalha (Figuras 10 e 11). 

 
Figura 10 – Consultório de assistência de estomaterapia. 

Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ. 
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Figura 11 – Consultório de assistência de estomaterapia. 

Fonte: A autora (2016). Sala de estocagem e distribuição dos insumos 

coletores. Pólo dos ostomizados. Niterói, RJ. 

 

 Apesar de constar como umas das exigências da diretriz ministerial, constatou-se 

problemas estruturais que prejudicavam o acesso ao banheiro por não ser adaptado e não ser 

exclusivo para os usuários de ostomias. A não existência de espelho e ducha higiênica, foram 

fragilidades preocupantes, sobretudo porque os ostomizados necessitam desses itens 

estruturais para atender as suas necessidades fisiológicas. As instalações prediais de todo o 

ambulatório, onde o consultório de assistência de estomaterapeuta se situa, apresentam-se em 

mau estado de conservação com paredes descascadas e instalações elétricas e fios elétricos 

expostos. 

 As falhas identificadas em relação ao estado de conservação foram corroboradas por 

Alencar (2013) em estudo que enfatizou como inadequado o estado de conservação e pintura 

em um espaço de atenção à saúde, o que tornava o ambiente menos acolhedor. No âmbito 

internacional, a insatisfação dos pacientes no tocante à infraestrutura da unidade de saúde foi 

observada por pesquisadores onde apenas 28,7% concordaram que o ambiente da sala de 

espera era confortável (ALHASHEM; ALQURAINI; CHOWDHURY, 2011). 

  Em relação ao local destinado a reuniões e atendimento em grupo, a equipe do serviço 

informou não existir local apropriado, mas que o atendimento ocorre de forma 

individualizada. A importância de disponibilizar espaços de encontros para grupos de 

autocuidados e de apoio pode ser reforçada por estudo publicado por Barros et al. (2008): 

O indivíduo estomizado apresenta preocupações e dúvidas quantos aos 

cuidados que precisa ter com o estoma, com a troca da bolsa, com a pele ao 

redor do estoma, com a alimentação e, principalmente, em como adquirir os 

materiais e equipamentos necessários ao seu autocuidado. A troca de 

experiências através do encontro com o grupo o torna mais seguro e 
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confiável. A constante busca pelo conhecimento faz com que ocorra uma 

diminuição da ansiedade, tanto para o paciente quanto para o familiar. 

  

 Em relação às normas e protocolos de importância para o setor, diversas portarias 

ministeriais e deliberações de habilitação do serviço foram encontradas em pastas específicas 

comprovando a preocupação dos técnicos do serviço em manter a organização de documentos 

do serviço. 

Em relação à disponibilidade dos insumos coletores e adjuvantes, nem sempre são 

fornecidos de acordo com a previsão mensal, devido ao constante desabastecimento destes 

insumos, acarretando o reagendamento por telefone onde o usuário é avisado pelos 

profissionais do serviço quanto à chegada dos insumos.  

Por vezes, os usuários ficam mais de três meses sem receber as bolsas 

coletoras. Essa descontinuidade na dispensação favorecida pela 

indisponibilidade dos insumos coletores pode repercutir no surgimento de 

lesões peri-estomais e diminuição da qualidade de vida dos usuários de 

ostomias (E3). 

 

A distribuição mensal de no mínimo 30 e no máximo 60 bolsas de colostomia, sistema 

fechado está prevista no anexo II da Portaria nº 400 (Quadro 11). Na tentativa de aquisição 

destes insumos, fontes documentais oficiais do serviço evidenciaram a existência de 

encaminhamentos por meio de ofícios à instância superior, com o planejamento anual 

quantitativo e qualitativo dos dispositivos coletores e adjuvantes de acordo com as 

recomendações da Portaria nº 400 (BRASIL, 2009). 

 

Quadro 11 – Relação dos equipamentos coletores e adjuvante de proteção e segurança – Tabela de 

procedimentos, medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde e distribuição mensal por usuário 

de ostomias. 

Dispositivos coletores e adjuvantes Periodicidade para distribuição 

mensal 

Bolsa de colostomia fechada com adesivo micro poroso máximo 60 por mês 

Bolsa de colostomia com adesivo microporo drenável máximo 30 por mês 

Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal máximo 10 por mês 

Barreiras protetoras de pele sintética e/ou mista em forma de 

pó, pasta e/ou placa 
1 tubo frasco ou 1 kit por mês 

Bolsa coletora para urostomizados máximo 30 por mês 

Coletor urinário de perna ou de cama máximo 4 por mês 

Conjunto de placa e bolsa para urostomizados máximo de 15 por mês 

Fonte: Anexo II da Portaria GM/MS nº 400 (BRASIL, 2009). 
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Um estudo de Santos et al. (2007) sobre o custo de equipamentos especializados para 

estomizados adulto no município de São Paulo evidenciou que, 

Embora a aquisição de insumos conste como um dos dez direitos do 

estomizado, ela nem sempre é democrática, isto é, nem sempre é acessível a 

todos os que a demandam. Ao tratar-se de material de elevado preço isolado, 

fabricado por grandes companhias multinacionais, ela acaba não se tornando 

disponível e acessível à clientela, principalmente nos países em 

desenvolvimento, os quais, geralmente, também não dispõem de políticas 

públicas específicas de atenção, abrangentes e inclusivas, assim como o 

Brasil. 
 

O acesso aos recursos disponíveis nos dias atuais está garantido nas diretrizes 

nacionais da atenção às pessoas ostomizadas e repercute em sua qualidade de vida pois reduz 

suas limitações, não a privando de ter uma vida plena.   

Constatou-se, tanto por observação direta ao campo quanto em entrevista a 

profissional do serviço, que existe um grande esforço por parte de toda a equipe para que 

todos os pacientes cadastrados recebam seus equipamentos coletores e adjuvantes, no entanto, 

o desabastecimento é constante. Como a dispensação dos coletores só se dá de tempos em 

tempos, os pacientes são avisados por telefone para buscarem os insumos. 

Um dos entraves para estruturação do serviço apontado pela coordenação do serviço, 

relacionado à disponibilidade dos dispositivos coletores, era a questão da não aplicação dos 

recursos financeiros destinados para a aquisição destes insumos por parte do nível de 

hierarquia central da FMS. De fato, isto se comprovou a partir comunicado interno 

encaminhado pelo nível central da FMS para a SAECA com solicitação de empréstimo para 

atender ao período de dois meses de consumo de insumos coletores, para 207 pacientes 

cadastrados no serviço, no ano de 2014, tendo em vista que o processo de solicitação de 

aquisição dos insumos coletores, originário da coordenação do serviço de atenção, sob forma 

de pregão, ainda não havia sido finalizado. 

Barros et al (2014) destaca, dentre outras atividades, a necessidade de fornecimento de 

produtos, materiais e equipamentos pelas unidades de saúde aos usuários como ação de 

gerontotecnologia importante para que o ser humano idoso estomizado possa manter a 

autonomia, ser construtor da prática e compreender o autocuidado como a forma de traduzir a 

capacidade de vivenciar novos desafios a partir da reelaboração de si. 

Os resultados encontram-se apresentados na matriz de análise e julgamento com as 

devidas pontuações, no Quadro 12. 

Na subdimensão disponibilidade do componente estrutural INSUMOS, o serviço de 

atenção aos ostomizados apresentou baixo nível de implantação (44,4%) no conjunto de todos 
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os seus subcomponentes (recursos humanos, estrutura física, mobiliário, insumos coletores e 

adjuvantes e documentações). 
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Quadro 12 – Matriz de Análise e Julgamento – RESULTADOS/INSUMOS. 

D SD Insumos Critérios ou Indicadores PO GI (%)

Coordenador e/ou demais profissionais da equipe com 

especialização em saúde pública ou experiência no serviço > 

de 2 anos.                                                                                             

(5 pontos)

5

Sala de reuniões para atendimento 

em grupo                                           

PME= 4

Presença de sala de reuniões para atendimento em grupo                                                                          

(4 pontos) 0 0%

Presença de sanitário exclusivo com ducha higiênica                               

(3 ponto)
0

Presença de maca revestida de material impermeável, de fácil 

higienização                                                                                        

(1 ponto)

1

Presença de escada de dois degraus                                                  

(1 ponto)
1

Presença de estetoscópio                                                        

(0,5 ponto)
0,5

Presença de esfigmomanômetro                                                                                         

(0,5 ponto)
0,5

Presença de mesa auxiliar com rodízios                                   

(0,5 ponto) 0,5

Presença de suporte de soro                                                     

(0,5 ponto)
0,5

Presença de escrivaninha                                                            

(0,5 ponto)
0,5

Presença de armário                                                               

(0,5 ponto)
0,5

Presença de cadeiras                                                                

(1 ponto)
1

Presença de balança antropométrica                                    

(0,5 ponto)
0,5

 Presença de balança pediátrica                                          

(0,5 ponto)
0

Presença de foco frontal                                                       

(0,5 ponto)
0

Presença de balde para lixo com tampa e controle de pedal                                                                                         

(0,5 ponto)
0,5

Presença de espelho com dimensões mínimas de 120x50 cm                                                                             

(2 pontos)
2

Presença de pia para higiene das mãos                                         

(2 pontos)
2

Sanitários feminino e masculino com 

duchas higiênicas e trocador                  

PME= 4

Presença de sanitários feminino e masculino com duchas 

higiênicas e trocador                                                              

(4 pontos)
0 0%

Área de estocagem para os insumos 

coletores                                            

PME=4

Presença de área de estocagem com mobiliário adequado                                                                                

(4 pontos) 0 0%

Garantia de distribuição mensal de insumos coletores ao longo 

do ano de 2016                                                                                  

(5 pontos)

0

Distribuição de insumos coletores e adjuvantes suficientes ao 

longo do ano de 2016, ao menos a cada trimestre.                                                                                

(4 pontos)

0

Distribuição de insumos coletores e adjuvantes suficientes ao 

longo do ano de 2016, acima de 3 meses                                                                                                                                                                                                          

(1 ponto)

1

Normas, prontuários e protocolos 

disponíveis                                         

PME=3

Presença de normas, prontuários e protocolos disponíveis                                                                              

(3 pontos) 3 100%

TOTAL PO:  20 
GI - INSUMOS: 

44,4%

Legendas:          D: Dimensão            SD: Subdimensão       PME: Pontuação máxima esperada      PO: Pontuação observada    GI: Grau de implantação

Fonte:  Dados da pesquisa

20%

TOTAL PME:  45

Consultório                                          

PME= 15

Insumos coletores e adjuvantes 

suficientes                                             

PME=5

0

50%

73,30%

D
is

p
o
n
ib

il
id

ad
e

Recursos humanos                               

PME=10 

Equipe mínima para as ações de atenção                                  

(5 pontos)

C
o
n
fo

rm
id

ad
e
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4.5.2 Componente ATIVIDADES 

 

4.5.2.1. Dimensão – Conformidade/subdimensão qualidade técnico-científica 

 

Com relação à subdimensão qualidade técnico-científica, foram eleitas sete atividades: 

Planejamento quantitativo e qualitativo dos equipamentos coletores e adjuvantes; Realização 

de reuniões de equipe para planejamento das ações; Realização de grupos de autocuidado; 

Conhecimento de instrumentos legais que normatizam as ações para os serviços de atenção; 

Participação de técnicos em cursos de capacitação, promovidos por qualquer nível de gestão, 

referentes ao serviço; Controle da qualidade técnica dos equipamentos: validade, conservação 

e limpeza; Controle de qualidade dos registros (Ficha individual dos usuários e Ficha de 

acompanhamento da dispensação mensal dos insumos coletores): meio digital (Excel, Word 

ou outro); completude dos dados. 

Os resultados analisados das atividades sob a subdimensão qualidade técnico 

cientifica foram coletados através das entrevistas e análise documental. 

O planejamento quantitativo e qualitativo dos equipamentos coletores e adjuvantes 

ocorre em, no mínimo, duas reuniões ao longo do ano, com participação da coordenação e 

demais profissionais do serviço. O quantitativo é calculado levando-se em conta os diversos 

tipos de ostomias dos usuários do serviço para cada tipo de bolsa. É feito encaminhamento 

desta necessidade para a chefia imediata do serviço, para que sejam dados os 

encaminhamentos às instâncias superiores cabíveis. O planejamento quantitativo e qualitativo 

dos equipamentos coletores e adjuvantes foi identificado a partir de análise de vários 

documentos oficiais (comunicações internas) de solicitações para o setor de compras, dos 

insumos necessários, especificações técnicas, quantitativos e justificativas de urgência na 

aquisição dos mesmos. No entanto, esta ação, por si só, não garantiu como resultado a 

aquisição oportuna de insumos e sua qualidade, nos anos de 2016 e 2017, conforme relato dos 

entrevistados: 

No que depende da gente, a gente encaminha CI (comunicação interna) 

pedindo as bolsas de colostomia conforme especificações da portaria 400 e 

cobra o tempo todo o andamento do processo (E3). 

 

Entre o nosso encaminhamento de compras e a chegada dos insumos aqui 

para distribuir aos nossos usuários pode demorar de 6 meses a um ano. A 

gente apela para os outros polos nos emprestarem. Os pacientes ficam muito 

indignados e muitos recorrem ao Ministério Público (E2). 
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Esta iniciativa, inerente à coordenação do serviço, obteve pontuação máxima 

alcançada, com registro de duas reuniões anuais de planejamento. 

 Em relação ao planejamento das ações feito pela coordenação e demais profissionais 

do serviço, foram identificados a partir de atas de reuniões e de documentos oficiais a 

solicitação de adequação da estrutura física para o desenvolvimento das ações e para a 

melhoria do atendimento aos ostomizados. 

As reuniões de equipe para planejamento das ações acontecem pelo menos 

uma vez ao ano, com posterior elaboração de diversos relatórios que são 

enviados para a nossa hierarquia superior, ao longo de cada ano, contendo 

todas as necessidades do serviço (E1). 

   

A gente cansa de enviar relatórios com não apenas as necessidades dos 

insumos como também da tantas outras que já são bastante conhecidas (E2). 

 

 Planejar, avaliar e monitorar, ainda que com perspectivas, momentos e dimensões 

diferenciados são essenciais para a consecução das políticas públicas e proporciona 

transparência às ações desenvolvidas e visibilidade àquilo que está sendo feito em prol da 

saúde da população. O Planejamento Estratégico Situacional (PES) constitui uma 

metodologia de Planejamento Estratégico Público, capaz de aumentar a capacidade de 

previsão, por se tratar de um cálculo que precede e preside a ação para criar o futuro 

(BRASIL, 2013). 

Na análise de documento oficial originado do nível central da Fundação Municipal de 

Saúde datado de 2013, evidenciou-se proposta de mudança do polo dos ostomizados para a 

policlínica Sílvio Picanço. Tal mudança ainda não ocorreu devido à necessidade de reforma e 

adequações para a transferência do polo, conforme a justificativa datada em fonte documental 

de agosto de 2017. Consta ainda neste documento informação de que foi elaborado projeto 

arquitetônico para permitir a pré-definição da despesa para realização da obra com indicação 

orçamentária na Programação Anual de Saúde (PAS) deste referido exercício. Constatou-se 

em observação direta que as mudanças ainda não foram efetivadas. 

 As ações cotidianas desenvolvidas pela equipe do serviço são realizadas por demanda 

espontânea ou por agendamento. Não faz parte das estratégias de ação da coordenação o 

planejamento conforme o PES.  

A educação para o autocuidado em grupo, apesar de constar dos objetivos e metas do 

programa, não é uma prática implementada, sendo as orientações dos ostomizados feitas de 

forma individualizada. Os profissionais do serviço alegaram dificuldade nesta ação devido ao 

não fornecimento, de forma regular, dos dispositivos coletores e adjuvantes, o que dificulta a 
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ida dos usuários ao serviço de atenção, acarretando a não motivação em participar destes 

encontros. Aliado a isso, está a inexistência de ambiente específico para as reuniões. As 

orientações são feitas de forma individualizada e podem ocorrer por iniciativa do próprio 

usuário de estomia ou durante o atendimento de estomaterapia. 

A gente não consegue prestar um serviço de qualidade. Falta acessibilidade, 

atividades de inclusão. O foco ainda é muito voltado na dispensação; falta 

espaço para reuniões de autocuidado; falta motivação e incentivo para a 

própria equipe, que já é reduzida (E2). 

 

O serviço não realiza grupos de autocuidado. No momento a orientação está 

sendo feita de forma individualizada e conforme a demanda (E1). 

 

Prestar assistência especializada envolvendo a educação para o autocuidado, a 

avaliação das necessidades biopsicossociais gerais do indivíduo e da família é uma das 

inúmeras atividades previstas na Portaria nº 400. Apesar de o serviço não realizar grupos de 

autocuidado para os usuários de estomias e seus familiares, na entrevista realizada com uma 

das técnicas do serviço e na observação direta feita pela pesquisadora constatou-se a 

existência de orientações individuais para o autocuidado. O técnico entrevistado justifica a 

não realização desses encontros à dificuldade em garantir, ao longo do ano, a distribuição dos 

insumos, desmotivando a ida dos usuários ao serviço, além da indefinição de espaço físico 

para este encontro. 

 Segundo Silva et al. (2014), o ensino do autocuidado assegura ao estomizado o 

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

profissionais de saúde. Assim, o estomizado consegue distinguir a presença de complicações 

do seu estoma, bem como dificuldades importantes na manutenção e troca de equipamentos. 

Tal estudo evidenciou as necessidades de aprendizagem de autocuidado do paciente/familiar e 

suas condições, bem como a disponibilidade de recursos comunitários e das instituições de 

saúde para a sua implementação, com participação ativa dos envolvidos, que permita relação 

dialógica, autonomia e independência na tomada de decisões sobre os cuidados que 

conseguem assumir, a necessidade de auxílio de outras pessoas da família e busca de 

resolução por meio do atendimento especializado pelos profissionais. 

 Tanto o coordenador quanto os demais profissionais possuíam mais de dois anos de 

experiência no serviço e demonstraram, através das entrevistas e análise documental, 

conhecimentos de instrumentos legais que normatizam as ações para os serviços de atenção, 

participação em cursos de capacitação, promovidos por qualquer nível de gestão, referentes ao 

serviço, e utilizam no dia a dia as recomendações presentes nas diretrizes nacionais voltadas 
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para a atenção aos ostomizados, o que determinou o alcance da pontuação máxima nesse 

critério.  

A participação da equipe em cursos de capacitação não é uma prática do serviço, tendo 

em vista fatores como a exoneração, em 2016, de dois assistentes sociais que faziam parte da 

equipe, inviabilizando a dispensa da coordenadora, que acumula atribuições de técnica no 

serviço e da assistente social da equipe, para participação nesses eventos. 

 O estudo de LUZ (2009) concluiu que a assistência aos ostomizados demanda 

insumos especiais apropriados e profissionais capacitados para lidar com os diversos 

problemas secundários (distúrbios físicos, emocionais, sociais), essenciais à recuperação e 

reabilitação desses pacientes. 

 Em relação à conservação e limpeza, observou-se que o estoque era armazenado em 

prateleiras abertas, sem registro ou protocolo de limpeza periódica e com presença de poeira 

nas embalagens. Observou-se nas embalagens dos dispositivos coletores que os mesmos se 

encontravam dentro dos prazos validade. 

 A qualidade dos dispositivos foi justificada no estudo de Sampaio et al. (2004, p. 36), 

citando Gemelli (2002):  

Os aspectos que envolvem a realização de uma estomia podem ser de ordem 

física ou social. Os problemas físicos relacionam-se a mudança na forma de 

eliminação das fezes, o que implica o uso obrigatório de um dispositivo 

aderido ao abdome. Em âmbito social, podem aparecer desconforto e 

insegurança ao lidar com os equipamentos utilizados, levando ao isolamento 

do convívio familiar e social.  

 
 Quanto à qualidade dos registros, observou-se a existência da “Ficha individual dos 

usuários” e da “Ficha de acompanhamento da dispensação mensal dos insumos coletores” em 

fichas de arquivo de papel e meio digital (Excel, Word ou outro). Constatou-se, através da 

análise desses registros, a incompletude de vários campos das fichas e a inexistência de um 

registro consolidado que abrangesse todas as informações dos usuários de forma unificada 

para facilitar a emissão de relatórios e análise do perfil dos usuários. 

  O registro é, segundo Carazo, Santisteban e Carrascosa (1986), um elemento 

importante para a avaliação dos procedimentos implementados, e, a partir dessa avaliação, se 

estabelecem ações para melhorar ou dar continuidade ao cuidado, além de esse documento ser 

uma prova legal do cuidado prestado. Devido a essas razões, as anotações dos profissionais do 

serviço de atenção aos ostomizados nas fichas devem estar de maneira completa para facilitar 

todo o processo de avaliação, evidenciando eficiência na assistência prestada. 
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4.5.2.2 Dimensão – Conformidade/subdimensão oportunidade 

 

Para a subdimensão oportunidade, foram eleitas sete atividades: Realização de 

cadastro de usuários em sistema informatizado (Sistema Estadual de Regulação – SER); 

Dispensação oportuna e controle das bolsas e adjuvantes; Consulta individual com Assistente 

Social; Consulta de enfermagem/Assistência de Estomaterapia; Assistência Médica; Apoio 

Nutricional e Tratamento ou encaminhamento oportuno das complicações do estoma. Os 

critérios e indicadores que definem sua implementação foram baseados nas diretrizes de 

atenção aos ostomizados contidas na Portaria do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à 

Saúde nº 400, de 16 de novembro de 2009, e Portaria do Gabinete do Ministro/Ministério da 

Saúde nº 793, de 24 de abril de 2012 (BRASIL, 2009). 

 O cadastro dos usuários é feito em sistema informatizado, conforme constatado em 

observação direta e no Sistema Estadual de Regulação (SER), de acordo com as normas 

previstas em Ata da 11ª Reunião Ordinária da CIB/RJ, em 11 de novembro de 2010.  

O cadastramento dos pacientes atendidos no serviço é feito no sistema 

informatizado (SER) e análise documental (E1). 

   

 Em relação à atividade dispensação oportuna das bolsas e adjuvantes, constatou-se 

interrupção e atraso no fornecimento das bolsas, inviabilizando a garantia da quantidade e da 

qualidade dos insumos que os pacientes necessitam.  

Até o momento o serviço não foi implantado, continuando sob a 

responsabilidade do Serviço Social sem atender as normas da referida 

Portaria na sua definição de RH, espaço físico e regularidade de compra de 

material para ser dispensado. (E1). 

 

Todos os pacientes cadastrados recebem os equipamentos coletores e 

adjuvantes necessários, mas há desabastecimento constante. (E1). 

 

Na observação direta, durante o período da coleta dos dados, constatou-se o não 

fornecimento dos insumos aos pacientes que procuraram o serviço devido à falta destes itens. 

O critério relacionado à dispensação oportuna e controle das bolsas coletoras e adjuvantes 

obteve pontuação mínima, constatando-se períodos que ultrapassavam os 30 dias 

preconizados pelas diretrizes nacionais sem que houvesse a dispensação das bolsas e 

adjuvantes para os usuários que buscavam estes insumos no serviço. A aquisição da bolsa de 

colostomia para fornecimento ao usuário faz-se necessário, bem como o apoio às estratégias 

que ajudem o paciente no domínio corporal a partir da colocação da colostomia, para assim 

facilitar a reabilitação e promover a auto aceitação e o equilíbrio do indivíduo, o que constitui 
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fator primordial no enfrentamento de sua nova condição de vida (THORPE; ARTHUR; 

MCARTHUR, 2016). 

A atividade relacionada ao tratamento ou encaminhamento oportuno das complicações 

do estoma, obteve pontuação máxima no que se refere a presença oportuna de enfermeiros e 

assistente social. No entanto, quando se refere ao encaminhamento para especialidade médica 

para tratamento (reconstrução do trânsito intestinal) e complicações diversas provenientes da 

ostomização, este critério não obteve pontuação, considerando-se que tal encaminhamento 

não se dá de forma oportuna e sim através da inserção dos pacientes no sistema de regulação. 

 Tal espera pode demorar por períodos superiores a 6 meses até que os usuários sejam 

regulados, servindo como entrave para a resolução de seus problemas de saúde. 

A regulação tem o papel de garantir aos cidadãos o acesso equânime aos serviços de 

saúde, atuando sobre o controle da oferta e da demanda. Uma estrutura regulatória realmente 

eficiente, poderia proporcionar maior racionalidade ao uso dos recursos, evitando o 

desperdício dos mesmos, que naturalmente são desproporcionais em relação a oferta e 

demanda, desdobrando em um contexto de escassez de recursos (FARIAS et al., 2011). 

 Considerando-se que na subdimensão qualidade técnico-científica o índice de 

implementação foi de 75% e na subdimensão oportunidade o índice foi de 56,5%, 

concluímos que nesta dimensão a conformidade alcançou o índice de implementação de 

65,7%, caracterizando-se como parcialmente implantado. A matriz de análise e julgamento 

com as devidas pontuações é apresentada no Quadro 13.  
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Quadro 13 – Matriz de Análise e Julgamento – RESULTADOS/ATIVIDADES. 

D SD Atividades Critérios ou Indicadores PO GI %

Ausência de reunião de planejamento anual                                                            

(0 pontos) 0

Uma ou mais reuniões anuais de planejamento                                                     

(2 pontos)
2

Ausência de reunião para planejamento das ações                                                

(0 pontos)
0

Uma reunião anual para planejamento das ações                                     

(2 pontos)
2

Duas ou mais reuniões anuais para planejamento das ações                                        

(3 pontos)
0

Ausência de reuniões de grupos de autocuidado                                                   

(0 pontos)
0

Pelo menos uma reunião de grupos de autocuidado a cada 2 

meses                          (2 pontos)
0

Uma reunião mensal de grupos de autocuidado                                        

(3 pontos)
0

Ausência de conhecimento sobre instrumentos legais que regem 

os serviços de atenção                                                                                                   

(0 pontos)

0

Ao menos o coordenador com conhecimento sobre instrumentos 

legais que regem os serviços de atenção                                                                        

(2 pontos)

O coordenador e apenas mais um dos profissionais com 

conhecimento sobre instrumentos legais que regem os serviços de 

atenção                                                (3 pontos)

Ausência de participação de técnicos em cursos de capacitação, 

promovidos por qualquer nível de gestão, referentes ao serviço                              

(0 pontos)

0

Participação de 10% dos técnicos em cursos de capacitação, 

promovidos por qualquer nível de gestão, referentes ao serviço, 

nos últimos 2 anos                                                                  (2 

pontos)

Participação de mais de 10% dos técnicos em cursos de 

capacitação, promovidos por qualquer nível de gestão, referentes 

ao serviço, nos últimos 2 anos                                                                                                  

(3 pontos)

Ausência de controle de estoque relacionado á validade e 

conservação dos equipamentos                                                                                      

(0 pontos)

0

Equipamentos dentro do prazo de validade e em precárias 

condições de conservação                                                                                                          

(2 pontos)

Equipamentos dentro do prazo de validade e em boas condições 

de conservação                                                                                                        

(3 pontos)

Presença de registro do controle e histórico dos usuários, em 

meio digital (Excel, Word ou outro) com completitude, entre 50% 

a  75%  dos campos.                                                                                                                 

(2 pontos)

2

Presença de registro do controle e histórico dos usuários, em 

meio digital (Excel, Word ou outro) com completitude, acima  de 

75%  dos campos.                                                                                                     

(3 pontos)

0

TOTAL PO:  15 

GI - ATIVIDADES: SD         

(Qualidade Técnico- 

científica): 75%

Ausência de cadastro de usuários em sistema informatizado                                    

(0 pontos) 
0

Comprovação de cadastro de usuários em sistema informatizado                             

(3 pontos) 
3

Presença de bolsas e adjuvantes para dispensação a cada 30 dias                          

(3 pontos)
0

Presença de bolsas e adjuvantes para dispensação acima de  30 

dias                                                                                                          

(1 ponto)

1

Consultas com assistente social  realizadas por agendamento                                

(1 pontos)
1

Consultas com Assistente Social realizadas por demanda 

expontânea                                                                                            

(1 pontos)

1

Consultas com enfermeiro  realizadas por agendamento                                       

(1 pontos)
1

Consultas médica realizadas por demanda expontânea                                          

(1 pontos)
1

Consultas médicas realizadas por agendamento                                                   

(1 pontos)
1

Consultas médicas realizadas por demanda expontânea                                         

(1 pontos)
0

Consultas com nutricionistas  realizadas por agendamento                                          

(1 pontos)
1

Consultas com nutricionistas  realizadas por demanda expontânea                            

(1 pontos)
0

Presença de referências especializadas para as  complicações do 

estoma (3 pontos)
0

Presença oportuna de médico, para atendimento das 

complicações                                                                                        

(3 pontos)

0

Presença oportuna de enfermeiro, para atendimento das 

complicações                                                                                         

(3 pontos)

3

TOTAL PO:  13 
GI - ATIVIDADES: SD         

(Oportunidade): 56,5%

Índice de implementação Total - Dimensão Conformidade: 65,7%

C
on

fo
rm

id
ad

e

100%

66,60%

0

100%

66,70%

3

Fonte: Dados da pesquisa

Consultas                                                                 

PME = 8

3

3

TOTAL PME  NA SD QUALIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA:  20 PONTOS

Q
u

al
id

ad
e 

T
éc

n
ic

o-
ci

en
tí

fi
ca

100%

33%

75%

Legendas:          D: Dimensão            SD: Subdimensão       PME: Pontuação máxima esperada      PO: Pontuação observada    GI: Grau de implantação

Tratamento ou encaminhamento oportuno das 

complicações do estoma                                                

PME = 9

33,00%

TOTAL PME SD OPORTUNIDADE:  23 PONTOS

Controle de qualidade dos registros (Ficha 

individual dos usuários  e  Ficha de 

acompanhamento da dispensação mensal dos 

insumos coletores): meio digital (Excel, Word ou 

outro); completitude dos dados.                                           

PME = 3

O
p

or
tu

n
id

ad
e

Realização de cadastro de usuários em sistema 

informatizado                                                                  

PME = 3

Dispensação das bolsas e adjuvantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PME = 3

Participação de técnicos em cursos de 

capacitação, promovidos por qualquer nível de 

gestão, referentes ao serviço                                          

PME = 3

100%

Qualidade técnica dos equipamentos: validade, 

conservação e limpeza                                              

PME = 3

100%

Planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos coletores e adjuvantes                                               

PME = 2

Realização de reuniões de equipe para 

planejamento das ações                                              

PME = 3

Realização de  grupos de autocuidado                           

PME = 3

Conhecimento de instrumentos legais que 

normatizam as ações para os serviços de atenção                              

PME = 3
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 O grau de implementação, na dimensão conformidade foi categorizada em três 

conjuntos de índices/subdimensões: disponibilidade, qualidade técnico-científica e 

oportunidade que receberam pontuação específica a partir dos componentes Insumos e 

Atividades (Quadro 14). 

 

Quadro 14 – Estimativa do grau de implementação do serviço de atenção aos ostomizados, no 

município de Niterói. 

Dimensão 

Conformidade/ 
Componente 

Subdimensão 

Pontuação 

máxima 

esperada 

Pontos 

observados 

Índice de 

implementação 

por 

subdimensão 

Grau de 

implementação 

por 

componente 

 

Insumos 

 

Disponibilidade 

 

45 

 

20 

 

44,4% 

44,4% 

Baixo nível de  

implantação 

 

 

Atividades 

Qualidade 

técnico-científica 

 

20 

 

15 

 

75% 

 

65,7% 

Parcialmente  

implantado 

 

 

Oportunidade 

 

23 

 

13 

 

53,5% 

Total geral 88 48  

Parcialmente implantado 

 
 

Grau de implementação total = 54,5 % 
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4.6 INFLUÊNCIA DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO NOS EFEITOS 

  

 Apesar de o serviço de atenção encontrar-se habilitado pelo Ministério da Saúde desde 

2005, esta ação por si só não influenciou integralmente nas práticas assistenciais a exemplo da 

não composição da equipe mínima necessária.  

 A acessibilidade ao serviço de atenção aos ostomizados em Niterói, sob o aspecto 

geográfico, foi verificada conforme Donabedian (1973), o qual refere esse atributo a uma 

função do tempo e do espaço, como a distância física entre o usuário e os serviços. De acordo 

com pesquisa feita no site da Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro (RIO DE 

JANEIRO, s/d.), a acessibilidade no município de Niterói para chegada ao Hospital Orêncio 

de Freitas é feita por meio de transportes coletivos com cerca de seis linhas de ônibus que 

partem do Terminal de Ônibus de Niterói, com duração de percurso de 14 minutos até a 

parada mais próxima, situada na Rua Doutor March, próximo ao número 356. Em seguida, o 

usuário faz uma caminhada de 570 metros com duração de cerca de 8 minutos, incluindo a rua 

do hospital caracterizada como “ladeira”. 

 O transporte público é considerado como um dos principais atributos relacionados à 

acessibilidade, caracterizando-se como um indicador de qualidade dos serviços oferecidos 

RECK (s/d.). 

 Em novembro de 2017, houve mudança do local do atendimento aos ostomizados para 

o prédio do ambulatório do hospital, o que diminuiu a distância de percurso dos usuários. No 

entanto, no prédio atual, o acesso ao serviço se dá por meio de escada, dificultando ou 

inviabilizando a subida do usuário com dificuldades de locomoção ao serviço.  

Os serviços de saúde podem ser avaliados tanto pela estrutura física e mão-de-obra 

humana e material, quanto pelas atividades realizadas. Além disso, o resultado obtido pelo 

paciente também deve ser levado em consideração (DONABEDIAN, 2005). 

O serviço de atenção avaliado segundo as opiniões dos usuários, suas percepções 

relativas às condições gerais do polo (acomodações), às atitudes dos profissionais, ao tempo 

de espera para consultas com especialistas e a disponibilidade dos insumos coletores devem 

ser considerados, principalmente se comparados com os outros instrumentos de avaliação da 

qualidade dos serviços (MASSUIA, 2010). 

 O serviço de atenção avaliado segundo a verificação da satisfação dos usuários 

considerou os resultados obtidos de entrevistas aplicadas a somente 18 (10%) usuários 

cadastrados no serviço no momento em que estes receberam suas cotas mensais dos insumos 
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coletores. O reduzido quantitativo de entrevistados se deu pelo fato da indisponibilidade dos 

insumos coletores em vários meses ao longo dos anos de 2016 e 2017 ocasionando o não 

comparecimento dos usuários ao serviço neste período. 

 Vale ressaltar que, como a grande maioria dos ostomizados entende o serviço como 

um local onde encontra apenas orientações, consultas de estomaterapia e mais 

especificamente local de fornecimento dos insumos coletores, a satisfação de 11 entrevistados 

(61%) com a disponibilidade do insumo em sua totalidade pode estar atrelada à aquisição 

destes dispositivos no dia da entrevista, além da baixa expectativa dos usuários em relação à 

assistência prestada. 

Do total de ostomizados entrevistados, 14 (78%) relataram ser atendidos no serviço 

sempre que agendado, e 13 ostomizados (72%) referiram ter seus problemas resolvidos 

quando procuram o serviço. A grande maioria (78%) dos usuários entrevistados referiu ter 

sido atendido na unidade de saúde (polo de atenção) quando agendado, 61% referiram a 

disponibilidade dos insumos coletores e 39% disseram que nem sempre estes insumos lhes 

foram disponibilizados. 

 A grande maioria dos entrevistados (78%) referiu como aspecto positivo a 

disponibilidade do atendimento da assistente social e da enfermeira, com orientação sobre o 

autocuidado com a ostomia e direitos inerentes ao ser portador de ostomia. Avaliou-se que a 

qualidade técnico-científica fala a favor desses profissionais que atuam no serviço de atenção, 

o que contribuiu para a satisfação dos usuários refletindo em maior grau de implantação das 

diretrizes. 

 Na assistência prestada aos usuários de outros municípios que necessitam do polo 

como referência para tratamento cirúrgicos, a exemplo das cirurgias de reconstrução do 

trânsito intestinal, o baixo nível de implantação da estrutura do serviço influenciou 

negativamente os efeitos esperados. orientações para o autocuidado, as observações e 

sugestões dos entrevistados.   

 O baixo nível de implantação no componente insumos coletores e estrutura física 

influenciou negativamente nos resultados. Através das entrevistas com os usuários, foi 

possível constatar a necessidade de melhorias na estrutura física do serviço como um todo e 

que a maioria utiliza o serviço de atenção apenas para buscar os insumos coletores os quais 

nem sempre disponíveis. 
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4.7 INFLUÊNCIA DOS CONTEXTOS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS 

DIRETRIZES NACIONAIS 

 

 Em relação à influência do contexto externo e político organizacional, os resultados 

observados e os achados na literatura, apontam os critérios e indicadores que influenciaram 

positivamente e, portanto, foram considerados fatores facilitadores e os fatores que 

influenciaram negativamente, considerados limitadores à implantação das diretrizes nacionais 

na atenção aos ostomizados. 

 O contexto externo teve uma influência restrita à implantação das diretrizes nacionais, 

quando se considerou que, por ser um município desenvolvido, com alto índice de pessoas 

alfabetizadas, menor incidência de pobreza e população com maior renda mensal per capita, 

deveria influenciar positivamente nos efeitos esperados, o que se confirma diante das tantas 

dificuldades encontradas nos resultados do estudo, para implementação das ações. Para a 

população de maior renda esses efeitos não são sensíveis para atender suas necessidades 

relacionadas à ostomização uma vez que se pressupõe que esta clientela dispõe de planos de 

saúde. 

 Ainda sobre o contexto externo, no que se refere à dinâmica sociodemográfica, a alta 

taxa de alfabetização, menor incidência de pobreza, população com maior renda mensal per 

capita e o maior índice de longevidade municipal do Estado do Rio de Janeiro são fatores que 

deveriam influenciar indiretamente a favor da implantação das diretrizes no serviço de 

atenção. Até 2016, atuavam organizações de pacientes ostomizados em sala cedida pela 

direção do hospital Orêncio de Freitas, para reuniões do Núcleo da Associação Brasileira dos 

Ostomizados, embora houvesse pouquíssima interação entre a gestão deste núcleo e o serviço 

de atenção dos ostomizados, conforme relato de um dos entrevistados. 

O Núcleo da associação dos ostomizados é um caso à parte. A gente, às 

vezes é chamado para dar alguma palestra, mas ele, praticamente, está 

desativado. Eles faziam reuniões entre eles, discutiam os seus direitos etc. 

(E3). 

 

 A influência dos fatores contextuais, no que se refere ao contexto político-

organizacional, contribuiu na implantação das diretrizes nacionais na atenção aos ostomizados 

e nos efeitos da intervenção, ajudando a compreender a forma como a equipe trabalha, suas 

divisões de tarefas, o que se reflete no grau de implantação e os efeitos. O contexto 

governabilidade revelou aspectos que dificultaram a execução das atividades e o alcance das 

metas. Questões como o não gerenciamento dos recursos do serviço de atenção, acessibilidade 
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e a falta de planejamento participativo dificultam a implantação das atividades no serviço de 

atenção. 

 De forma geral, os contextos externo e político-organizacional influenciam a 

implantação das diretrizes no serviço de atenção aos ostomizados, mais no sentido de limitar o 

seu desenvolvimento. 

 Avalia-se que o serviço não vem recebendo retorno satisfatório dos gestores 

municipais nos últimos anos, nas várias reinvindicações de melhorias que atendam ao 

preconizado nas diretrizes tais como: melhorias na estrutura física, mobiliários, adequação da 

equipe. 

 Como limitações desse estudo aponta-se a validade externa, uma vez que os resultados 

encontrados são decorrentes de um processo de implantação condicionado por características 

contextuais específicas, tratados em um estudo de caso único. Incluem-se ainda como 

limitações deste estudo: não ter entrevistado representantes do Núcleo dos Ostomizados e os   

nutricionistas e médicos que atendem ao programa,  impedindo estudos mais aprofundados 

decorrentes da assistência por estes profissionais. 

 A inexistência de um registro consolidado que abrangesse todas as informações dos 

usuários de forma unificada para facilitar a emissão de relatórios e análise do perfil dos 

usuários também foi considerado como limitação deste estudo. 

 Por fim, as inferências foram embasadas em evidências científicas prévias a esta 

pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 O estudo de avaliabilidade contemplou a descrição do programa, a elaboração do 

modelo lógico e das matrizes de análise e julgamento (MAJ), validados em oficinas de 

consenso, em uma abordagem colaborativa na medida em  que os diferentes atores foram 

envolvidos em todas as etapas do processo para entenderem sobre a avaliação e se 

apropriarem da utilização dos resultados da pesquisa.  

 O estudo permitiu explorar a área de avaliação voltada para a atenção aos 

ostomizados, discriminando a contribuição das subdimensões para o grau de implementação, 

o que permitiu a formulação de modelos e matrizes que poderão ser utilizados e/ou adaptados 

para outros serviços nos diferentes municípios e estados brasileiros. 

 Na avaliação de implantação constatou-se que as diretrizes da atenção aos 

ostomizados encontram-se parcialmente implantadas no serviço de atenção em Niterói.  A 

dimensão conformidade foi analisada nas diferentes subdimensões e componentes estruturais, 

apresentando variações quanto ao grau de implantação.  

 O componente insumo apresentou baixo nível de implantação (44,4%). Observou-se 

que o espaço físico não continha os mobiliários suficientes, os insumos coletores e adjuvantes 

não foram suficientes ao longo dos anos de 2016 e 2017, ficando os usuários por períodos 

superiores a 3 meses sem as bolsas. 

 Em relação ao componente atividades, o serviço alcançou índices superiores em ambas 

subdimensões, com índices de 75%, na subdimensão qualidade técnico-científica e 53,5%, na 

subdimensão oportunidade caracterizando implantação parcial. 

 Observou-se a prática centrada no usuário e suas necessidades, incluindo a distribuição 

dos insumos coletores, realizada pela assistente social e enfermeira estomaterapeuta durante 

as consultas de enfermagem. 

Verificou-se a falta de priorização política e financeira que vem sendo conferida ao 

setor, nos últimos anos, revelando que o contexto político-organizacional exerce influência 

negativa para a sua devida estruturação. 

 Nesse sentido é fundamental que haja investimento em relação aos insumos coletores e 

adjuvantes, na readequação do espaço físico e na alocação de recursos humanos. A 

organização e a motivação da equipe apresentaram-se fragilizadas pela falta de valorização 

profissional e de mecanismos que garantam a totalidade das ações necessárias para a atenção 

integral dos usuários de ostomias. 
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 Os principais fatores facilitadores para a implementação das diretrizes no serviço de 

atenção foram: o desenvolvimento adequado das atividades pelos profissionais do serviço, 

incluindo orientações individuais e  cadastro dos pacientes no Sistema Estadual de Regulação.  

 A centralização de recursos no nível hierárquico central do município, ficando a 

coordenação local sem autonomia para implantar ações de melhorias e adequações do serviço 

e não garantia de distribuição mensal dos insumos foram fatores dificultadores na 

implementação das diretrizes. 

 No entanto foram preponderantes os obstáculos responsáveis pela incipiência da 

implantação desta intervenção, no município estudado, relacionadas com as características do 

contexto político organizacional e a governabilidade. 

  Foi possível observar que as atividades inerentes à gestão local do serviço, tais como a 

inscrição dos pacientes no programa, o cadastro dos pacientes no SER, orientação individual 

para o autocuidado e prevenção das complicações nas estomias, orientações de alta, 

dependem de infraestrutura e condições organizacionais adequadas. 

 Foram observados problemas relacionados a centralização de recursos no nível 

hierárquico central do município, ficando a coordenação local sem autonomia para implantar 

ações de melhorias e adequações do serviço. 

 O serviço de atenção encontra-se habilitado pelo Ministério da Saúde desde 2005, no 

entanto constatou-se que esta ação não influenciou integralmente nas práticas assistenciais a 

exemplo da não composição da equipe mínima necessária e distribuição oportuna dos 

insumos coletores e adjuvantes. 

As dificuldades para implementação das ações aliada ao fato de o serviço não vir 

recebendo retorno satisfatório dos gestores municipais nos últimos anos, nas várias 

reinvindicações de melhorias que atendam ao preconizado nas diretrizes, foram identificadas 

à partir da restrita influência atribuída ao contexto externo e político organizacional. Por ser 

um município desenvolvido, com alto índice de pessoas alfabetizadas, menor incidência de 

pobreza e população com maior renda mensal per capita, deveria influenciar positivamente 

nos efeitos esperados. 

 Acredita-se ser fundamental e oportuna a continuidade de estudos com abordagens 

formativas, a fim de avançarmos no processo de implementação de uma atenção aos 

ostomizados fundamentada na proposta de integralidade da atenção. 

 Cabe um parêntese sobre a experiência do pesquisador deste estudo, a partir da 

realização de estágio no exterior (Porto/Portugal) que  contribuiu com ganhos significativos 
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para a realização desta pesquisa, proporcionando momentos de compartilhamento de 

conhecimentos e experiências junto aos profissionais do serviço. 

  Por fim, novos desafios estão postos; soluções devem ser encontradas no sentido de 

elevar o serviço ao patamar de atenção integral e de qualidade centrada nos usuários. 

 A seguir esse estudo encaminha algumas recomendações que acredita-se contribuir 

para a continuidade das atividades necessárias de implementações e com impacto na melhoria 

da qualidade da assistência dos usuários de ostomias do nosso país. 
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6  RECOMENDAÇÕES 

 

 Para contribuir com o processo de implementação das diretrizes nacionais no serviço 

de atenção aos ostomizados, foram traçadas recomendações dirigidas aos interessados nesta 

avaliação, dentro do consenso sobre o que seja possível de ser realizado: 

• Solicitar nomeação de recurso humano para a coordenação do serviço de atenção em 

substituição a existente a qual veio a falecer em 2017 e, até a data atual não houve 

substituição; 

• Promover, através dos profissionais dos serviços de atenção, orientações para o 

autocuidado dos ostomizados e seus familiares; 

• Solicitar relatório de aplicação de recursos federais e municipais junto à Fundação 

Municipal de Saúde; 

• Participar da confecção de projeto de ampliação ou mudança da estrutura e das 

atividades do serviço de atenção: 

✓ Solicitando recursos humanos para ampliação da equipe com digitadores, 

auxiliares administrativos e técnicos de nível superior; 

✓ Solicitando recursos materiais, mobiliário, equipamentos, softwares e 

disponibilidade financeira para realização de eventos, cursos e participação em 

seminários e congressos para a equipe. 

• Organizar, com participação ampliada dos diversos atores, protocolos de rotina 

incluindo fluxograma de referências e contra referências, sistemas de regulação dos 

pacientes. Incluir nos registros do serviço, o item “causa da estomia”, para  

caracterização do perfil epidemiológico dos usuários.  Esta documentação deve ser 

sempre revista, sofrendo ajustes conforme mudanças no contexto político 

organizacional; 

• Organizar reuniões rotineiras em equipe para: estudos sobre artigos, legislação e 

protocolos; planejamento de ações; monitoramento de metas e indicadores; avaliação 

de atividades; confecção de documentos; entre outros; 

• Promover integração com o Núcleo dos Ostomizados; 

• Realizar capacitações com profissionais da estratégia de saúde da família, atenção 

ambulatorial e hospitalar para sensibilização e incorporação de ações de atenção aos 

ostomizados entre as práticas da equipe. 
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APÊNDICE A -  ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DIRETA NOS SERVIÇOS DE 

ATENÇÃO AOS OSTOMIZADOS 

 

Município: Niterói  Data: 30/11/2016. 

Pesquisador: Diana Mary Araújo de Melo Flach 

Prédio/Localização/Bairro: 4º andar do Hospital Orêncio de Freitas 

ÁREA FÍSICA 

 Tipo de ventilação: Ar condicionado e ventilador nas 2 salas (Cadastro e Orientação) 

Ambiente com ventilação suficiente?   SIM ( )  NÃO (   ) 

Tipo de iluminação: artificial 

Ambiente com iluminação suficiente?  SIM ( )  NÃO (   ) 

Sala para recepção, cadastro e dispensação de bolsas coletoras 

Cadeiras para os usuários?   SIM (  )  NÃO (   ) 

Mesa para escritório?  SIM (   )  NÃO (   ) 

Telefone (e linha de telefone)?  SIM (   )  NÃO (   ) 

Computador?   SIM (   )  NÃO (   ) 

Acesso à internet?  SIM (  )  NÃO (   ) 

Impressora?   SIM (   )  NÃO (   ) 

Cadeiras?  SIM (   )  NÃO (   ) 

Arquivo?  SIM (   )  NÃO (   ) Obs: Fica situado na sala de estoque de insumos 

Fichários?  SIM (   )  NÃO (   ) Obs: Fica situado na sala de estoque de insumos 

Lixeira?  SIM (   )  NÃO (   ) 

Consultório:  

Maca revestida de material impermeável? SIM (  )  NÃO (   ) 

Escada de dois degraus? SIM (  )  NÃO (   ) 

Estetoscópio? SIM (  )  NÃO (   ) 

Esfignomanômetro? SIM (  )  NÃO (   ) 
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Mesa auxiliar com rodízios? SIM (   )  NÃO (  ) 

Escrivaninha? SIM (  ) NÃO (  ) 

Suporte de soro? SIM ( )  NÃO (   ) 

Armário? SIM (  )  NÃO (   ) 

Cadeiras? SIM (  )  NÃO (   )  

Balança antropométrica? SIM (   )  NÃO (  ) 

Balança pediátrica? SIM (   )  NÃO (  )  

Foco frontal? SIM (  ) NÃO (  ) 

Balde para lixo com tampa e controle de pedal? SIM ( )  NÃO (   ) 

Pia para higienização das mãos? SIM (  )  NÃO (   ) 

Sanitário adaptado para pessoa ostomizada: 

Sanitário exclusivo com ducha higiênica? SIM (   )  NÃO (  ) 

Pia para higienização das mãos? SIM (  )  NÃO (   ) 

Trocador? SIM (  ) NÃO (  ) 

Espelho com dimensões mínimas de 120X50cm?  SIM (  )  NÃO (   ) 

DOCUMENTAÇÃO 

Legislação disponível:    

Portaria GM/SAS/MS nº. 400 de 16 de novembro de 2009?  SIM (  )  NÃO (   ) 

Portaria GM/SAS/MS nº 793 de 24 de abril de 2012?  SIM (  )  NÃO (   ) 

Normas Técnicas disponíveis?   SIM ( x )  NÃO (   )       Prontuários (Fichas individuais dos 

usuários? SIM (  )  NÃO (   ) 

Protocolos disponíveis?   SIM (   )  NÃO (  )      Fluxos disponíveis?  SIM (   )  NÃO (  ) 

Livro de registro de capacitações dos profissionais?  SIM (   )  NÃO (  ) 

Livro de registro de realização de grupos de autocuidado?  SIM (   )  NÃO () 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E 

ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO AO OSTOMIZADO APLICADO AO 

COORDENADOR DO SERVIÇO 

 

Projeto “Avaliação da Implantação das Diretrizes Nacionais da Atenção às Pessoas 

Ostomizadas em um município do Rio de Janeiro” EEAAC/UFF 

Pedimos a sua contribuição respondendo a este questionário, não havendo necessidade de se 

identificar 

Data: _____/_______/_________ 

 

01. Formação do entrevistado: __________________________ 

02. Cargo/Função do entrevistado: _______________________ 

03. Tempo que atua na função/serviço: ____________________ 

04. Quando o Serviço de Atenção foi implantado? ___________ 

05. Existem Portarias/resoluções/documentação relativa à implantação do serviço?                                                                                                                                                                                                     

() Sim  (  ) Não     Solicitar cópias 

06. Existe equipe nomeada para o serviço? () Sim ( )Não. Detalhar: _______________ 

07. Como é realizada a gestão do Fundo Municipal de Saúde? _____________________ 

08. O Sr (a) conhece o valor total do recurso financeiro destinado a aquisição de bolsas 

coletoras e adjuvantes no último ano?  () Sim  (  ) Não     Solicitar cópias. 

09. Se sim, qual foi a forma de repasse? _______________________________________ 

10.     Se sim, quais os benefícios propiciados pelos recursos? () Sim. Detalhar     

________________________________________________________ (  ) Não. 

11. Quais são os aspectos positivos do relacionamento da secretaria municipal de saúde 

com a coordenação do serviço de atenção aos 

ostomizados?__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. E os negativos do relacionamento? ________________________________________ 

13. Existe integração formal para as ações de atenção ás pessoas ostomizadas com outros 

serviços/coordenações/secretarias? () Sim. () Não                                    

            Se sim, Quais? _________________________________________________________      

14. Quais são as atividades da coordenação do serviço de atenção? () treinamento ( ) 

supervisão ( ) análise de dados (  ) assessoria ( ) outros: _______________________ 

15. Quantos profissionais compõem a equipe? ______________ 
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16. Quantos de nível superior? _________________ 

17. Quantos médicos? ___________________ 

18. Quantos enfermeiros? ___________________ 

19. Quantos Assistentes Sociais? _________________ 

20. Quantos Psicólogos? __________________ 

21. Quantos Nutricionistas? _______________________ 

22. Outros: _____________________________________ 

23. Quantos? ______________________________________ 

24. São todos treinados?  () Sim  (  ) não, nem todos foram treinados 

25. O serviço adota na íntegra as normas do Ministério da Saúde? () Sim ( )Não 

26.  A coordenação do serviço programa treinamento para os profissionais da equipe?         

() Sim ( )Não 

27. Quantos (número) treinamentos foram realizados no último ano? ______________ 

28. A coordenação do serviço programa treinamento para os profissionais da atenção 

básica e hospitalar? () Atenção básica ( ) Atenção Hospitalar ( ) Ambos 

29. Quantos (número) treinamentos foram realizados no último ano? ______________ 

30. O Serviço possui estrutura adequada para atender os pacientes ostomizados?  

() Sim ( )Não 

31. O nº de profissionais é suficiente para atender a demanda existente? () Sim ( )Não  

32. Os profissionais do serviço são especialistas? () Sim  ( ) não 

33. Se sim: (Quantos? _______________ 

34. Se não (referente à pergunta 31), qual a formação? _____________________ 

35. O serviço realiza grupos de autocuidado? () Sim ( )Não 

36. Se sim, com que frequência?     () Semanal  ( ) Quinzenal ( )Mensal ( )Outra: 

______________________________________________________ 

37. O serviço conta com apoio de alguma referência para os casos de maior 

complexidade? () Sim ( )Não 

38. Qual é(são) a(s) referência(s)? ______________________ (nome da instituição e 

localidade) _________________________________________________________ 

39. É uma referência formal? () Sim ( )Não  

40. Existe alguma forma de cadastramento dos pacientes atendidos no serviço?                      

() Sim   ( ) não 
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41. Se sim, que tipo de cadastro é realizado? () Sistema informatizado ( ) planilhas em 

Excel ( ) Outro: especificar_____________________________________________ 

42. Todos os pacientes cadastrados recebem os equipamentos coletores e adjuvantes 

necessários? () Sim ( )Não. Se não, por que? 

___________________________________ 

43. Todos os pacientes são atendidos pela equipe multidisciplinar? () Sim ( )Não. Se não, 

por que? ______ 

44. Se sim, quais os profissionais? ___________________________ 

45. Que(quais) atividade(s) é(são) realizada(s) no serviço? (  )Educação para o autocuidado  (  

)Avaliação das necessidades biopsicossociais dos pacientes  (  )Cuidados com a estomia e 

pele periestomia  (   )Indicação e prescrição de equipamentos e coletores  e adjuvantes    (   

)Preveção de complicações nas estomas (  )Orientações para o convívio social e familiar       

(   )Encaminhamento nas intercorrências  (  ) Capacitação de unidades hospitalares e das 

equipes de saúde quanto à assistência nas etapas pré e pós-operatórias das cirurgias que 

levam à realização de estomias, incluindo as reconstruções de trânsito intestinal e 

urinários  (  ) Programação com o paciente da periodicidade para entrega dos 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança  (  ) Atendimento individual 

46. O Sr(a) acha que a implantação destes procedimentos melhorou o grau de satisfação dos 

usuários deste serviço? () Sim ( )Não. Explicar______________________ 

47. Como o Sr(a) descreveria a atenção dispensada aos ostomizados neste serviço?                             

() Bom ( )Regular ( )Ruim. Explique:_______________________________________ 

48. Há algum(ns) serviço(s) que o Sr(a) considere que preste melhor atenção aos 

ostomizados?  () Sim ( )Não 

49. Se sim, por que? _____________________________________________________ 

50. Há algum(ns) serviço(s) que o Sr(a) considere que tenha maiores dificuldades para obter 

bons resultados no Serviço de Atenção OS Ostomizados? () Sim ( )Não 

51. Se sim, por que? _____________________________________________________ 

52. O Sistema de Regulação Municipal está implantado no Serviço de Atenção?  

        () Sim ( )Não 

53. Há computador disponível para análise dos dados? () Sim (   ) Não 

54. Desde que ano o Sistema de Regulação Municipal está implantado?  ___________ 

55. Emite relatórios? () Sim (   ) Não    Solicitar cópia do(s) relatório(s) do ano anterior 

56. Como o Sr(a) descreveria as condições operacionais do serviço quanto ao Sistema de 

Regulação (envio das notificações de acordo com o solicitado pela Coordenação de 

Regulação Municipal e Estadual? 

      () Satisfatório (   ) Insatisfatório (  ) Outro.    Por que? __________________________ 
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57.    Como o Sr(a) descreveria as condições operacionais do serviço quanto ao Sistema de 

Regulação (envio das notificações de acordo com o solicitado pela Coordenação de 

Regulação Estadual? () Satisfatório (   ) Insatisfatório (  ) Outro.    Por que?   

58. Qual a sua frequência de atuação no serviço?                                                     (1) 

Diariamente (2)1x/semana (3) 2x/semana (4) Quinzenalmente (5) Mensalmente  (6) 

Outro: _______________________ 

59. Cite 3 aspectos facilitadores para o sucesso do programa nas UP, na sua opinião: 

60. Cite 3 aspectos críticos que dificultariam o sucesso do programa, na sua opinião: 

61. Qual a periodicidade de solicitação dos equipamentos coletores e adjuvantes para o 

Serviço?  

() anual (  ) semestral (  ) trimestral  (  ) outro __________________ 

62. Recebe na quantidade solicitada?   () Sim (  ) Não 

63. Se não, por que? ____________________________________________________ 

64. Como é feita a programação dos insumos para os ostomizados? (critérios) 

65. Quem faz a programação: ( ) Coordenação do Serviço de Atenção ( ) Coordenação 

municipal (  ) Outro _________________________ 

66. A solicitação é feita para o nível municipal?  () Sim (   ) Não 

67. Se não, para onde é feita: ___________________________ 

68. Sempre recebe a quantidade solicitada? () Sim (  ) Não   

69. Houve falta de insumos e adjuvantes no último ano? () Sim (   ) Não 

Se houve falta de equipamentos coletores e adjuvantes: 

70. Quais faltaram (nome e apresentação)? ____________________________ 

71. Por quanto tempo ficou sem estes insumos? ___________________________ 

72. Esta falta prejudicou o desempenho do Serviço? () Sim (  ) Não.  Explicar: ______ 

73. E trouxe consequências para os doentes?    () Sim  (  ) não 

74. O quantitativo de insumos havia sido pedido em quantidade suficiente para atender o nº 

de pessoas cadastradas?      () Sim  (  ) não 

75. Quando faltou insumo, qual foi a orientação dada ao Serviço, em relação aos pacientes já 

cadastrados no Serviço? _______________________________________ 

76. E para os ostomizados que não haviam iniciado o cadastro? __________________ 

77.  Os insumos são armazenados pela Coordenação do Serviço de Atenção? 

() Sim  (  ) não.    Se sim, onde são armazenados? ________________________ 
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78. O Sr(a), considera o local adequado para armazenamento? (quanto à segurança, 

temperatura, umidade, luz): (   ) sim     (   ) não 

79. A(s) equipe(s) de saúde do Serviço foi(foram) treinada(s) para cuidados integrais para 

pacientes ostomizados? () Sim (  ) Não  (  ) Algumas: _______ 

80. Se sim, a coordenação do serviço participou? __________________ 

81. Há comunicação entre as equipes de saúde dos serviços de atenção? () Sim (   ) Não. 

Como é feito quando ocorre transferência de um paciente para outro serviço? 

_____________________________________________________________________ 

82. O prontuário de saúde acompanha o paciente em sua transferência? () Sim (   ) Não 

 

Solicitar ao entrevistado onde poderá obter as informações não conhecidas por ele.   

 

OBS. DO ENTREVISTADOR 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E 

ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO AO OSTOMIZADO APLICADO AOS   

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO. 

Projeto “Avaliação da Implantação das Diretrizes Nacionais da Atenção às Pessoas 

Ostomizadas em um município do Rio de Janeiro” – EAAC/UFF. 

Pedimos a sua contribuição respondendo a este questionário, não havendo necessidade de se 

identificar 

DATA: _____________________ 

ENTREVISTADOR:  _______________________ 

01. Cargo do entrevistado: __________________________ 

02. Formação:____________________________________ 

03. Idade:__________________ Sexo: ( )Masculino   (  ) feminino 

04. Há quanto tempo trabalha neste Serviço? _________________ 

05. Tipo de vínculo: _____________________________________ 

06. No último ano recebeu algum treinamento/capacitação relacionados a atenção integral 

aos ostomizados?  () Sim. Quantas? _________ (  ) Não  

07.  Se sim, quantos treinamentos foram realizados e qual(is) foi(ram) a(s) instituição(ões) 

responsável (is)?________________________ 

___________________________________________________________________ 

08. No último ano recebeu apoio para ida a eventos relacionados com sua atividade? 

             () Sim  (  ) não 

09. Você sabe como são planejados e decididos os recursos para as ações de atenção aos 

ostomizados, nos serviços especializados? 

___________________________________________________________________ 

10. Na sua opinião esses recursos são bem aplicados? () Sim (  ) Não. Por que? 

__________   (  ) não sei 

11. Existe falta de recursos para a saúde? () Sim (  )Não 

 E para as ações de Atenção aos Ostomizados? () Sim. Quais e quando faltaram? 

____________________________________________________ () Não  

12. Como a pessoa com estomia chega à unidade de saúde (acesso)? _______________ 

13. Há algum tipo de obstáculo que pode dificultar ou impedir o acesso da pessoa 

ostomizada ao serviço de saúde? _________________________________________ 

14. Houve falta de algum insumo no último ano? () Sim. Qual e por quanto tempo? 

_____________________________________________  (   ) não 
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15.  Quais as principais bolsas e dispositivos dispensados na unidade? Caso seja você o 

responsável pela distribuição das mesmas. 

() Bolsas para colostomia sistema 1 peça fechada opaca 

() Bolsas para colostomia sistema 1 peça aberta transparente 

() Bolsas para colostomia sistema 1 peça aberta opaca 

() Bolsas para colostomia sistema 2 peça aberta transparente 

() Bolsas para colostomia sistema 2 peça aberta opaca 

() Bolsas para colostomia sistema 1 peça – placa convexa 

() Bolsas para colostomia sistema 2 peça – placa convexa 

() Bolsas para colostomia infantil 

() Bolsas para colostomia neonatal 

() Bolsa para ostomia 

() Protetor cutâneo (pasta) 

() Protetor cutâneo (pó) 

() Sistema oclusor 

() Sistema de irrigação para colostomias 

() Outro: __________ 

16.  Qual a frequência da dispensação de bolsas e dispositivos para os usuários?  

() Semanalmente () Quinzenalmente () Mensalmente () Bimestralmente () 

Outro______________ 

17.  Qual a frequência do planejamento e solicitação de bolsas e dispositivos para a 

Secretaria Municipal de Saúde? 

() Semanalmente () Quinzenalmente () Mensalmente () Bimestralmente 

() Outro______________ 

18. Que aspectos são avaliados como sendo importantes para solicitação de uma bolsa ou 

dispositivos utilizados para o cuidado em estomias? 

() Marca do produto   ( ) Adesividade  ( ) Conforto () Confiança   ( ) Custo  ( ) Outro: 

__________ 

19.  Quem faz a indicação da bolsa ou dispositivos para o cuidado em estomias? 

() Médico () Enfermeiro () Téc./enferm. () Usuário do serviço () Outro: __________ 

20. Quais as principais complicações atendidas na Unidade? 
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() Dermatites () Hémeas  ( ) Prolapso () Retração () Descolamento muco-cutâneo () 

Isquemias e necroses  ( ) Outro: __________ 

21. Que(quais) atividade(s) é(são) realizada(s) por você, no serviço? 

() Educação para o autocuidado ( )Avaliação das necessidades biopsicossociais dos 

pacientes () Cuidados com a estomia e pele periestomia  (  ) Indicação e prescrição de 

equipamentos e coletores  e adjuvantes    (   )Preveção de complicações nas estomas (  

)Orientações para o convívio social e familiar 

() Encaminhamento nas intercorrências ( ) Capacitação de unidades hospitalares e das 

equipes de saúde quanto à assistência nas etapas pré e pós-operatórias das cirurgias 

que levam à realização de estomias, incluindo as reconstruções de trânsito intestinal e 

urinários ( ) Programação com o paciente da periodicidade para entrega dos 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (  ) Atendimento 

individual 

22. Em sua opinião, a unidade de saúde consegue prestar serviços com qualidade 

(humanização, acessibilidade, continuidade, inclusão, qualidade técnica e satisfação do 

usuário)? 

 () Sim (   ) Não. Explique: __________________________________________ 

23. Em sua opinião, que aspectos precisariam ser implementados (insumos, recursos 

humanos, capacitação, gestão, etc.) neste serviço para um melhor desenvolvimento das 

ações de atenção integral aos ostomizados? 

_________________________________________ 

24. Em sua opinião, as ações de atenção aos ostomizados são prioritárias na secretaria 

municipal de saúde? 

25. Como você se percebe, enquanto profissional, no processo de assistir as pessoas com 

ostomias no serviço de saúde? ______________________________________ 

26. É possível identificar objetivos comuns em torno dos quais a equipe de saúde se 

articula? 

27. Quais as maiores e menores qualidades dos profissionais desta unidade? ___________ 

28. De quem é a responsabilidade pelo planejamento das ações de saúde na unidade? 

29.  Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, mais algum comentário?  

 

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO ÀS PESSOAS 

OSTOMIZADAS APLICADO AOS  USUÁRIOS DO SERVIÇO 

 

Projeto “Avaliação da Implantação das Diretrizes Nacionais da Atenção às Pessoas 

Ostomizadas em um município do Rio de Janeiro” EEAAC/UFF 

Pedimos a sua contribuição respondendo a este questionário, não havendo necessidade de se 

identificar 

 

MUNICÍPIO: ____________________ 

DATA: _____________________ 

Nº QUESTIONÁRIO:_______________________ 

ENTREVISTADOR:__________________________________ 

Dados sócio demográficos:  

1. Idade:   

2. Município de residência: _______________ 

3. Bairro: ___________________ 

4. Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino 

5. Cor: ( )Branca  ( ) Preta   (  ) parda  

6. Nacionalidade: (  )Brasileira  (  ) Outra: Especifique: ____________________      

7. Naturalidade: __________ 

8. Município de Procedência: () Itaboraí ( )Tanguá ( )Silva Jardim ( )Rio Bonito      ( ) 

Maricá (  )Outro: Especifique:_______________ 

9. Grau de Instrução: ( )Analfabeto ( )Primário incompleto ( )Primário completo   (   ) 

Ginásio ou 1º grau completo (   ) 2º grau completo ( )Superior completo 

Situação econômica familiar:  

10. Para suas necessidades básicas, o que o Sr. (a) ganha: (  ) Dá e sobra  ( ) Dá na conta 

certa ( )Sempre falta um pouco ( ) Sempre falta muito 

11.  Atualmente qual é seu estado conjugal? () Solteiro  (  ) Casado/ Morando junto     (  ) 

viúvo   (   ) separado / Divorciado) 
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12. O Sr (a) tem: (  )Esposa(a)/companheiro(a) ( )Filhos(as) (  )Netos(as) ) Irmãos(às) (  )Outros 

parentes:__________________________ 

13. Com quem o(a) Sr(a) mora? () Só () Cônjuge/companheiro ( )Com cônjuge ou não e filhos () 

Com cônjuge ou não, filhos e netos (   ) com outros: Especifique: __________ 

 

III – Recursos econômicos: 

11 – A sua moradia é: _____ (1. Própria; 2. Alugada; 3. De parentes; 4. Instituição; 5. Outros;      

6. N.S./N.R. 

 

IV – Dados clínicos: (Nesta parte nós vamos perguntar sobre aspectos gerais de sua situação 

como Ostomizado)  

12 – Causa da estomia:_______ 1. Doença de Crohn; 2. Câncer colo-retal; 2. Câncer 

Ginecológico; 3. Traumatismo 4. Outras; 5. N.S./N. R) 

 Se outras especifique:________________________________________________ 

13-Tipo de estoma: _______ 1. Colostomia; 2. Urostomia; 3. Colostomia e Ileostomia; 4. 

N.S./N.R.  

14- Tempo de permanência: ______1. Permanente; 2. Temporária; 3. N.S./N.R. 

15- Tempo com estomia no momento da realização da entrevista: _______ 1. Até 05 meses;      

2. De 05 a 10 meses; 3. 10 meses ou mais. 

 

V – Acesso ao serviço: 

16-. De que forma, nos últimos 12 meses o Sr (a) foi atendido nesta unidade de saúde? _____ 

27. Quando agendado; 2. Quando procurei espontaneamente o atendimento; 3. Mesmo 

agendado, não consegui atendimento; 4. Por vezes não havia profissional para o 

atendimento; 5. Seus problemas são prontamente resolvidos ou é encaminhado para 

outro local? 

____________________________________________________________________ 

17-. O Sr (a) recebeu explicação médica sobre a realização da ostomia?  (1. Sim; 2. Não;  3. 

N.A; 8. N.S./N.R.) 

18- O equipamento está sempre disponível quando vem ao serviço de saúde? 

(27. Sim; 2. Não; 3. N.A; 4. N.S./N.R.) 

19--. Recebeu orientações em relação ao autocuidado com o ostoma?  (1. Sim; 2. Não; 3. 

N.S./N.R.) 
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20-  Tem conhecimento de existência de Grupos de Autocuidados realizados no Serviço de 

Saúde?  (1. Sim; 2. Não; 3. Participo; 4. Não participo)     

21- O que significa para o Sr(a) você estar cadastrado no Núcleo dos ostomizados? De que 

forma isso tem lhe ajudado? 

22 – O que o Sr(a) acha da forma como é recebido ao procurar o serviço? (1. Muito boa?    2. 

Boa? 3. Regular? 4. Ruim? 5. Muito ruim?)     

23 – Na maioria das vezes que o Sr(a) vem ao Núcleo de Ostomizados sem ter hora marcada, 

para resolver qualquer problema, consegue ser atendido? 

24- Quando você tem algum problema com a colostomia, recorre ao Núcleo dos 

Ostomizados? 

25- O equipamento fornecido no Núcleo tem atendido as suas necessidades? 

26- O que você considera mais importante no Núcleo dos Ostomizados? 

27- Que aspectos o Sr(a) gostaria de sugerir para melhoria no atendimento ambulatorial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Data da entrevista: ____/____/____. 
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APÊNDICE E – ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL-  SERVIÇOS DE 

ATENÇÃO AOS OSTOMIZADOS 

 

DOCUMENTOS A SER ANALISADO Disponível 

Atas de reuniões Realização de reuniões de equipe; reuniões com 

outros programas;  

sim  (   )  

não  (  ) 

Relatórios técnicos Realização de estudos e pesquisas; protocolos e 

fluxos 

sim  (   )  

não (  ) 

Documentos ou 

arquivos digitais com 

registro dos usuários,  

Realização de cadastro dos pacientes no sistema de 

regulação 

sim  (  )  

não (   ) 

Diário oficial 

municipal 

Organograma da SMS, atribuições do Serviço de 

atenção municipal e outros dados pertinentes 

sim  (   )  

não (  ) 

Livro de registro Capacitações dos profissionais; realização de 

grupos de autocuidado; realização de atividades 

educativas. 

Sim  (   )  

não (  ) 

POP, Relatórios Controle de estoque de materiais no 

estabelecimento 

sim  (  )  

não (   ) 

Formulários de 

contrarreferência 

ambulatorial e 

hospitalar  

Integração nas Redes de Atenção à Saúde. 

POP que discipline esse processo regulatório. 

(utilizados para encaminhar os pacientes para o 

seguimento no âmbito do SUS. POP que discipline 

esse fluxo). 

Sim  (   )  

não (   ) 

POP, Relatórios Documentação que comprove a participação do 

estabelecimento em atividades educativas e/ou de 

formação de pessoas junto à rede de serviços do 

território ao qual está inserido. 

Sim  (   )  

não (  ) 

Contrato, protocolo, 

ofício do gestor 

Documento (contrato, protocolo, ofício do gestor) 

que comprove que o estabelecimento planeja e 

organiza suas atividades a partir das necessidades 

da rede de serviços. 

Sim  ( )   

não (   ) 

POP e/ou manuais de 

normas e rotinas 

POP e/ou manuais de normas e rotinas que 

demonstrem a adoção da educação 

permanente em saúde para os profissionais, 

usuários, familiares e/ou cuidadores, 

sobre o tema da prevenção, promoção e 

reabilitação. 

Sim  (   )  

não (  ) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora e preenchido em 30/11/2016. 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – 

COORDENADOR DO SERVIÇO 

 

Título da Pesquisa: Avaliação da implantação das diretrizes nacionais da atenção às pessoas 

ostomizadas em um município do Rio de Janeiro 

Pesquisadores: Diana Mary Araújo de Melo Flach – Tels.: (21) 988514485/ (21) 26108871 

Dra. Marilda Andrade 

Drª Luisa Gonçalves Dutra de Oliveira  

 

O Sr(a). Está sendo convidado (a), na qualidade de gestor, a participar do projeto de 

pesquisa “Avaliação da implantação das diretrizes nacionais da atenção às pessoas 

ostomizadas em um município do Rio de Janeiro”, de responsabilidade da pesquisadora Diana 

Mary Araújo de Melo Flach. 

Pretende-se verificar, junto aos profissionais do Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa 

Ostomizada no seu Município, as condições de implantação das diretrizes, o atendimento e o 

acompanhamento dos pacientes, a partir do modelo teórico lógico. 

A sua contribuição na pesquisa ocorrerá mediante a realização de entrevista que será 

gravada em aparelho digital e posteriormente transcrita com a garantia de sigilo das 

informações prestadas, do informante e da Instituição a qual você pertence. O risco de que sua 

identidade venha a público e sua participação cause constrangimento perante pessoas e 

instituições é praticamente nulo em razão dos cuidados na proteção da confidencialidade das 

informações. 

A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Instituição. O 

benefício relacionado à sua participação é: contribuir para o conhecimento sobre o 

desempenho do Núcleo Regional de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada, o que poderá 

ajudar no planejamento das intervenções de forma mais adequada. 

Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo. 

Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua participação neste 

estudo. 

Os resultados relativos à pesquisa serão utilizados apenas para fins científicos 

vinculados ao presente projeto de pesquisa sob a forma de relatório da pesquisa. Você não 

será identificado quando o material de seu registro for utilizado, seja para propósitos de 

relatório e/ou publicação científica. 
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Após a leitura desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, dou meu 

consentimento de livre e espontânea vontade, para participar como voluntário, deste estudo, 

assinando esse termo em duas vias, pois uma cópia pertencerá a mim e a outra ao pesquisador. 

Nome do participante (em letra de forma):................................................................................. 

Assinatura do participante: ........................................................................... Data:/...../........ 

 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis 

riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. 

Assinatura do pesquisador:...................................................................... Data:  .... /...../........ 

 

Pesquisador: Diana Mary Araújo de Melo Flach 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações, no e-mail: etica@vm.uff.br e Tel. (Fax): (21) 2629-9189. 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PROFISSIONAL DE SAÚDE 

Título da Pesquisa: Avaliação da implantação das diretrizes nacionais da atenção às pessoas 

ostomizadas em um município do Rio de Janeiro  

Pesquisadores: Diana Mary Araújo de Melo Flach – Tels.: (21) 988514485/ (21) 26108871 

Dra. Marilda Andrade 

Drª Luisa Gonçalves Dutra de Oliveira  

 

O Sr(a). Está sendo convidado (a), na qualidade de profissional, a participar do projeto 

de pesquisa “Avaliação da implantação das diretrizes nacionais da atenção às pessoas 

ostomizadas em um município do Rio de Janeiro”, de responsabilidade da pesquisadora Diana 

Mary Araújo de Melo Flach. 

Pretende-se verificar, junto aos profissionais Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa 

Ostomizada no seu Município,  

 

as condições de implantação das diretrizes, o atendimento e o acompanhamento dos 

pacientes, a partir do modelo teórico lógico. 

A sua contribuição na pesquisa ocorrerá mediante o preenchimento do questionário 

proposto para o profissional de saúde.  O risco de que sua identidade venha a público e sua 

participação cause constrangimento perante pessoas e instituições é praticamente nulo em 

razão dos cuidados na proteção da confidencialidade das informações. 

A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Instituição. O 

benefício relacionado à sua participação é: contribuir para o conhecimento sobre o 

desempenho do Núcleo Regional de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada, o que poderá 

ajudar no planejamento das intervenções de forma mais adequada. 

Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo. 

Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua participação neste 

estudo. 

Os resultados relativos à pesquisa serão apresentados às Instituições participantes sob 

a forma de relatório da pesquisa. Você não será identificado quando o material de seu registro 

for utilizado, seja para propósitos de relatório e/ou publicação científica. 
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Após a leitura desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, dou meu 

consentimento de livre e espontânea vontade, para participar como voluntário, deste estudo, 

assinando esse termo em duas vias, pois uma cópia pertencerá a mim e a outra ao pesquisador. 

Nome do participante (em letra de forma):................................................................................. 

Assinatura do participante: ........................................................................... Data:/...../........  

 

 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis 

riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. 

Assinatura do pesquisador:...................................................................... Data: .... /...../........ 

 

Pesquisador: Diana Mary Araújo de Melo Flach 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações, no e-mail: etica@vm.uff.br e Tel. (Fax): (21) 2629-9189. 
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APÊNDICE H– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

USUÁRIOS 

 

Título da Pesquisa: Avaliação da implantação das diretrizes nacionais da atenção às pessoas 

ostomizadas em um município do Rio de Janeiro 

Pesquisadores: Diana Mary Araújo de Melo Flach – Tels.: (21) 988514485/ (21) 26108871 

Dra. Marilda Andrade 

Drª Luisa Gonçalves Dutra de Oliveira  

 

O Sr(a). Está sendo convidado (a), na qualidade de usuário, a participar do projeto de 

pesquisa “Avaliação da implantação das diretrizes nacionais da atenção às pessoas 

ostomizadas em um município do Rio de Janeiro”, de responsabilidade da pesquisadora Diana 

Mary Araújo de Melo Flach, a fim de responder um questionário para avaliar a atenção 

recebida no seu serviço de saúde, atendendo a um dos objetivos deste estudo. 

A sua contribuição na pesquisa ocorrerá mediante a realização de entrevista que será 

gravada em aparelho digital e posteriormente transcrita com a garantia de sigilo das 

informações prestadas, do informante e da Instituição a qual você pertence. 

O risco de que sua identidade venha a público e sua participação cause 

constrangimento perante pessoas e instituições é praticamente nulo em razão dos cuidados na 

proteção da confidencialidade das informações. Por se tratar de momento de extrema 

delicadeza, a abordagem destas pessoas é um risco a geração de diversos sentimentos, como 

tristeza, ansiedade e frustração, dentre outros. Porém, após tomarem conhecimento dos 

objetivos e das contribuições do estudo, as pessoas Ostomizadas poderão se sentir motivadas 

e a querer ajudar a melhorar a atual situação das pessoas Ostomizadas, podendo gerar um 

sentimento de inclusão social. 

A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Instituição. O 

benefício relacionado à sua participação é: contribuir para o conhecimento sobre o 

desempenho do Núcleo Regional de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada, o que poderá 

ajudar no planejamento das intervenções de forma mais adequada. 

Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo. 

Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua participação neste estudo. 
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Os resultados relativos à pesquisa serão utilizados apenas para fins científicos 

vinculados ao presente projeto de pesquisa sob a forma de relatório da pesquisa. Você não 

será identificado quando o material de seu registro for utilizado, seja para propósitos de 

relatório e/ou publicação científica. 

__________________________________________________________________. 

Após a leitura desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, dou meu 

consentimento de livre e espontânea vontade, para participar como voluntário, deste estudo, 

assinando esse termo em duas vias, pois uma cópia pertencerá a mim e a outra ao pesquisador. 

Nome do participante (em letra de forma):................................................................................. 

Assinatura do participante: ........................................................................... Data:/...../........ 

 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis 

riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. 

Assinatura do pesquisador:...................................................................... Data: .... /...../........ 

 

Pesquisador: Diana Mary Araújo de Melo Flach 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações, no e-mail: etica@vm.uff.br e Tel. (Fax): (21) 2629-9189. 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE NITERÓI -RJ, PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 



 

 

ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO C – ESTUDO DE AVALIABILIDADE: UM MODELO PARA O SERVIÇO 

DE ATENÇÃO AOS OSTOMIZADOS  

STUDY OF EVALBILITY: A MODEL FOR THE OSTOMIZED ATTENTION SERVICE 

RESUMO 

Atenção às Pessoas Ostomizadas é uma das Diretrizes Nacionais da Política da Pessoa 

com Deficiência no SUS. Desde 2005, Niterói habilitou um serviço, sem estudo avaliativo 

desta intervenção. Objetivos: realizar Estudo de Avaliabilidade da Atenção aos Ostomizados, 

incluindo modelização da intervenção e proposta de modelo avaliativo. Método: Empregou-

se metodologia qualitativa, com abordagem colaborativa, baseada nos sete elementos 

proposto por Thurston e Ramaliu. Utilizou-se análise documental, observação direta, oficinas 

de consenso, entrevistas com informantes-chave. Resultados: Foi realizada a descrição da 

intervenção por meio da construção do modelo teórico-lógico, elaboração das perguntas 

avaliativas e construção da matriz de análise e julgamento, de forma colaborativa com atores 

envolvidos na intervenção e interessados na avaliação. Foi apresentada proposta de avaliação. 

Considerações Finais: Serviço avaliável a partir de elementos estruturantes e adequação dos 

objetivos. Esta avaliação almeja fornecer subsídios para melhoria da qualidade da atenção, 

repercutindo na autonomia, autoestima e qualidade de vida dos usuários. 

Palavras-chave: Avaliação em saúde, Ostomias, Políticas públicas, Práticas 

interdisciplinares, Serviços de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

Pessoas Ostomizadas são aquelas submetidas a uma intervenção cirúrgica com 

exteriorização do sistema digestório, respiratório ou urinário, criando um orifício externo 

denominado estoma(1). No Brasil existem cerca de 80 mil pessoas com os diversos tipos de 

estomias, segundo a Associação Brasileira de Ostomizados(2). Para o enfrentamento desta 

situação, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/SAS/MS nº 400/2009, estabelecendo 

as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do 

SUS(1), com o objetivo de realizar ações de orientação para o autocuidado, prevenção de 

complicações nas estomias e fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de 

proteção e segurança nos serviços de atenção classificados como serviços Tipo I e Tipo II(1). 

Além das ações comuns aos dois tipos, o segundo inclui tratamentos cirúrgicos com equipe de 

saúde mais abrangente. 



 

 

A pessoa ostomizada é considerada pessoa com deficiência(3), sendo os serviços de 

atenção aos ostomizados integrantes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência(4). Esta 

rede considerou a necessidade de ampliar e diversificar os serviços do SUS para a atenção às 

pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomias e múltiplas deficiências, 

organizados na atenção especializada(4) 

No estado do Rio de Janeiro foram definidos os serviços que compõem a rede de 

atenção à pessoa com deficiência(5). Os Centros Especializados de Reabilitação – CER são 

organizados como CER II, III ou IV conforme composição por 2, 3 ou 4 tipos de deficiência 

atendidos, respectivamente(4). O município de Niterói conta com o polo de atenção aos 

ostomizados tipo II habilitado em apenas um serviço de reabilitação (ostomia), que não está 

credenciado como CER. Uma vez que esse serviço já se encontrava habilitado, ficou 

estabelecido que fossem mantidas as especificações técnicas exigidas previstas em normativas 

anteriores, além do cumprimento das exigências descritas na Portaria GM/SAS/MS nº. 793(4-

5).  

A avaliação da atenção aos ostomizados faz parte das diretrizes nacionais e tem como 

premissa refletir a realidade, por meio de ferramentas que auxiliem o aprimoramento das 

ações de cuidado em saúde (1).  

 

Estudo de Avaliabilidade 

  A avaliabilidade, que pode ser traduzida como “em que medida o programa pode ser 

avaliado”, é o exame sistemático e preliminar de um programa, em sua teoria e em sua 

prática, com a finalidade de determinar se há justificativa para uma avaliação do programa, 

bem como identificar áreas críticas a serem priorizadas na avaliação(6). Os estudos de 

avaliabilidade (EA) constituem-se por um conjunto de procedimentos que precedem a etapa 

da avaliação para que esta seja desenvolvida com maior facilidade, maximizando seus 

potenciais e favorecendo também a racionalização de recursos, frequentemente escassos para 

o processo avaliativo. Busca uma descrição coerente da intervenção, seguido de um plano 

para a avaliação, tornando-a mais consistente e com maior credibilidade. O EA possibilita 

uma descrição completa do programa, a elaboração dos modelos lógico e teórico, das questões 

fundamentais a serem abordadas pela avaliação, de um plano de avaliação e o acordo entre as 

partes interessadas sobre todos eles, podendo servir de uma proposta de avaliação formal do 

programa(7-8). 



 

 

De acordo com Thurston e Ramaliu(7), um EA pode ser visto como uma avaliação 

formativa que utiliza métodos sistemáticos de pesquisa. Nesse sentido os estudos de 

avaliabilidade são particularmente valiosos para os gestores que desejam promover o 

desenvolvimento organizacional, pois promovem a aprendizagem e a melhoria na vida 

institucional.  

Com a finalidade de subsidiar os gestores no processo de avaliação das ações voltadas 

aos ostomizados e reunir informações para a tomada de decisões acerca das melhorias desta 

intervenção utilizou-se do EA, também denominado de pré-avaliação, identificando-se a 

teoria desta intervenção, a viabilidade da avaliação e o seu planejamento. Desta forma, este 

trabalhou objetivou construir um modelo avaliativo do programa e propor recomendações 

para o planejamento de pesquisas avaliativas futuras. 

 

MÉTODO 

Aspectos éticos 

            Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro e aprovado com Parecer nº.1.795.572, de 27/10/2016 (CAAE: 

59600.516.8.0000.5243). Após a apresentação dos objetivos da pesquisa e mediante os 

devidos esclarecimentos, era solicitado o consentimento do participante com a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Desenho e Procedimentos metodológicos do estudo  

Foi realizado um estudo com abordagem colaborativa(9) e baseado nos sete elementos 

propostos por Thurston e Ramaliu(7). Segundo esses autores(7) um bom estudo avaliativo 

demanda uma estrutura capaz de assegurar êxito à análise da avaliabilidade, e deve ser 

composta por sete passos, a saber: (1) delimitação do programa e identificação de suas metas, 

objetivos e atividades; (2) identificação e análise dos documentos da intervenção a ser 

avaliada; (3) construção do modelo lógico do programa; (4) supervisão do programa, ou 

entendimento preliminar de como o programa opera; (5) desenvolvimento de um modelo 

teórico de avaliação; (6) identificação dos usuários e envolvidos na avaliação; e (7) definição 

de procedimento de avaliação. 

Para a condução do EA, os diversos atores envolvidos com a intervenção e 

interessados na avaliação (stakeholders) participaram nas 7 etapas citadas, principalmente 

para a construção do modelo lógico, sua validação e elaboração da matriz de análise e 



 

 

julgamento. Os avaliadores criaram intencionalmente um ambiente de parceria entre 

avaliadores e stakeholders, numa abordagem colaborativa para fortalecer o desenho 

avaliativo, ampliar a coleta de informações e a compreensão dos resultados por parte de todos, 

de forma a aumentar sua utilização9. 

A pesquisa foi realizada no período de julho de 2017 a janeiro de 2018, no Município 

de Niterói, com o propósito de verificar a avaliabilidade do Serviço de Atenção à Saúde das 

Pessoas Ostomizadas. A operacionalização do estudo ocorreu por meio das seguintes etapas: 

análise documental, observação direta, entrevistas com informantes-chave, elaboração do 

modelo teórico-lógico (MTL) e da matriz de análise e julgamento (MAJ). 

 

Técnicas de coleta e fontes de informação 

Para a análise documental foram utilizados os documentos técnicos institucionais 

(normas e portarias) e os documentos do serviço (registros informatizados; fichas individuais 

dos usuários; protocolos disponíveis; livro de registro de capacitações dos profissionais; 

relatórios de gestão, relatórios de atividades, planilhas, pareceres técnicos). A escolha dos 

documentos seguiu os princípios básicos de Richardson:  exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e adequação(10). O instrumento de coleta dos dados para a análise documental 

teve como critérios: existência dos objetivos do programa, público-alvo, metas a serem 

alcançadas, ações/atividades que precisam ser realizadas para operar o programa, recursos 

necessários para a realização das ações e resultados a serem alcançados(11).  

Foram informantes-chave, num total de oito entrevistados: a) gestor municipal;  b) 

técnicos de nível superior (coordenador do serviço, enfermeira e assistente social);  c)  

especialistas na área de ostomias (enfermeiro); d) especialistas na área de avaliação em saúde 

(enfermeiros). Foi utilizado um roteiro semi-estruturado para as entrevistas as quais foram 

gravadas e transcritas na íntegra e as informações coletadas foram organizadas em categorias 

e analisadas com uso da técnica de análise de conteúdo de Bardin(12). 

 O quadro 1 apresenta um resumo das fontes de dados consideradas básicas e 

fundamentais para a consecução do estudo, e suas contribuições em cada um dos sete 

elementos propostos por Thurston & Ramaliu(7). 



 

 

QUADRO 1 - Estudo da avaliabilidade do Serviço de Atenção aos ostomizados, 

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2018. Resumo das fontes de dados. 
E Objetivos Fonte de dados 

1 Identificar nas diretrizes nacionais a descrição, metas, objetivos, 

atividades e componentes da intervenção. 

Documentos institucionais 

 Entrevistas com gestor e 

coordenador 

2 Analisar a adequação, contexto, conceitos-chave, factibilidade, 

coerência e viabilidade dos documentos normativos da atenção 

aos ostomizados. 

Documentos institucionais  

3 Construir e validar o modelo teórico lógico do programa e a 

matriz de análise e julgamento. 

Documentos institucionais 

e do serviço 

Consulta a especialistas  

Oficina com profissionais 

e gestores. 

4 Descrever a organização e funcionamento do programa. Documentos institucionais 

e do serviço 

Entrevistas com gestor e 

profissionais 

5 Descrever a teoria do programa e identificar as relações entre os 

componentes do modelo teórico lógico a matriz de análise e 

julgamento, os atores e os contextos de implantação. 

Documentos institucionais 

e do serviço 

Entrevistas com gestor e 

profissionais 

6 Identificar os usuários e envolvidos na avaliação. Entrevistas com gestor e 

coordenador 

7 Identificar e pactuar o procedimento de avaliação a ser realizado 

em estudo posterior. 

Oficina com profissionais 

e gestores. 
 E: Elementos 

 Fonte: documentos oficiais e institucionais da pesquisa. 

 

Duas oficinas foram realizadas para debater questões para elaboração da versão 

preliminar e posterior validação do MTL e da MAJ. Na primeira oficina os especialistas 

contribuíram esclarecendo quanto aos resultados esperados, definição dos  indicadores, 

qualificação de medidas e estruturar a matriz de maneira a atender ao objetivo de avaliação 

dos resultados alcançados pelo Serviço de Atenção aos Ostomizados.  O MTL foi estruturado 

a partir da literatura técnica e científica produzida sobre a temática e análise documental e 

levou em consideração o contexto social no qual a intervenção encontra-se inserida, sendo 

extensamente discutida com os coautores deste estudo e profissionais de saúde com 

experiência no tema de ostomia e na área de avaliação em saúde. A identificação de cada um 

dos componentes do MTL levou em conta a formulação dos seguintes questionamentos 

propostos em Hartz(8): a realização de cada atividade é possível a partir dos recursos listados? 

As atividades propostas atendem aos componentes do programa? As atividades possibilitam o 

alcance dos resultados? É possível a produção de impacto do programa com os resultados 

alcançados? 



 

 

Na segunda oficina foram validados o MTL e a MAJ, com a seleção de suas 

dimensões, critérios e indicadores. Os itens que apresentaram maior consenso passaram a 

compor o modelo avaliativo definitivo. Após o consenso do MTL, foi elaborada uma matriz 

de análise e julgamento (MAJ), cuja função é avaliar o desempenho do programa(11) 

constando: componentes, padrão, resultados e fonte de verificação de cada 

componente/atividade do modelo. Os componentes foram escolhidos tendo em vista as 

atividades, a estrutura e os resultados previstos do programa. Como padrão tomou-se por base 

o que está normatizado nos documentos oficiais do programa. A fonte de verificação refere-se 

ao local e/ou atores de onde os dados foram coletados para responder ao padrão. A MAJ 

elaborada permite a análise descritiva de todos os seus componentes. Os parâmetros de 

julgamento foram fundamentados em aspectos normativos, na revisão da literatura e consenso 

entre os pesquisadores envolvidos. 

Foi, ainda, realizada a triangulação das fontes e informações obtidas por meio de uma 

comparação, critério a critério, definidos nas oficinas de consenso e entre estes e os achados 

da análise documental. A triangulação visou gerar achados que fossem convergentes, 

reforçando a sua compreensão através de inferências válidas e legítimas13.   

 

RESULTADOS  

Os resultados do estudo de avaliabilidade do Serviço de Atenção aos Ostomizados de 

Niterói, são apresentados a seguir, segundo os sete elementos (E) propostos por Thurston & 

Ramaliu(7):  

E1 - delimitação do programa e identificação de suas metas, objetivos e atividades 

Embora não seja constituída como um programa, a atenção à saúde das pessoas 

ostomizadas está normatizada através da Portaria GM/MS nº 400/2009, a qual estabelece as 

Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde dessas pessoas no âmbito do SUS, com o 

objetivo de realizar ações de orientação para o autocuidado, prevenção de complicações nas 

estomias e fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança(1). 

Esta Portaria GM/MS nº 400(1) prevê a habilitação e credenciamento dos serviços de atenção, 

organizados em rede, categorizados como polo I e polo II, em uma lógica de referência e 

contra referência de serviços(14). 

Somado a Portaria GM/MS nº 400, as diretrizes contidas no anexo da Portaria 

GM/SAS/MS nº 793/2012(4), denominado Instrutivo de Ostomia, define Serviço de Atenção 



 

 

às Pessoas Ostomizadas como aquele que presta assistência especializada de natureza 

interdisciplinar às pessoas com estomas. O incentivo financeiro de investimentos e de custeio 

para construção de CER, de oficinas ortopédicas, reforma ou ampliação para qualificação de 

CER II, CER III e CER IV, aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes, é 

repassado pelo Fundo Nacional de Saúde(15).   

Verificou-se que, apesar das metas não estarem definidas claramente nas diretrizes 

nacionais da atenção aos ostomizados, a assistência integral e especializada de natureza 

interdisciplinar às pessoas com estoma, foi entendida pelos diversos participantes desta 

pesquisa como a meta da intervenção.  Os objetivos identificados foram: orientar para o 

autocuidado; implementar ações de prevenção de complicações nas estomias; fornecer 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança; dispor de equipe 

multiprofissional, equipamentos e instalações físicas adequadas(1,4). 

 

E2 – identificação e análise dos documentos do Serviço de Atenção aos Ostomizados 

 Os documentos técnicos institucionais e seus principais objetivos encontram-se 

apresentados no quadro 2.  

QUADRO 2– Documentos do Serviço de Atenção aos Ostomizados e seus principais 

objetivos 

Documento Ano Principais deliberações/objetivos 

Portaria 

GM/MS nº 

400(1) 

2009 Estabelece ações de orientação para o autocuidado, prevenção de 

complicações nas estomias e fornecimento de equipamentos 

coletores e adjuvantes de proteção e segurança. 

Portaria 

GM/MS nº 

793(4) 

2012 Delibera a ampliação do acesso e qualificação do atendimento às 

pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, 

regressiva ou estável; intermitente ou contínua no SUS; 

Delimita a vinculação das pessoas com deficiência e suas 

famílias aos pontos de atenção; e garante a articulação e a 

integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, 

qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação 

de risco. 

Portaria 

GM/MS nº 

835(14)  

2012 Contempla o incentivo financeiro para a construção de CER, 

construção de oficina ortopédica, reforma ou ampliação para 

qualificação de CER II, CER III e CER IV, aquisição de 

equipamentos e outros materiais permanentes. 

Portaria 

GM/MS nº 

2.602(16) 

2012 Estabelece recurso financeiro para suporte às atividades dos 

diversos polos de atenção, e incorporar ao Teto Financeiro de 

Média e Alta Complexidade (Teto MAC) dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

Deliberação 

CIB-RJ n° 

2.790(5) 

2014 Atualiza os Polos de Atenção aos Ostomizados do Estado do RJ 



 

 

Livro de 

registro de 

atividades 

2016 a 

fev./2018 

Registra as atividades diárias do Polo de Atenção, capacitações, 

reuniões de serviço 

Fichas 

individuais 

de 

dispensação 

dos 

insumos 

2016 a 

fev./2018 

Registra o quantitativo mensal dos insumos coletores, 

distribuídos por usuário e agendamento de retorno.  

Fonte: documentos oficiais e institucionais da pesquisa  

 Tais documentos apresentam coerência, fundamentam e articulam diretrizes e 

conceitos da atenção aos ostomizados. 

O credenciamento e habilitação de todos os CER e serviços municipais de atenção as 

pessoas ostomizadas do Rio de Janeiro ocorrem através da Superintendência de Atenção 

Especializada Controle e Avaliação (SAECA), e são definidos nas reuniões das Conferências 

Intergestoras Bipartites (CIB). A SAECA encontra-se ligada à Subsecretaria de Unidades de 

Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro(5). 

 

E3 – construção e desenvolvimento do Modelo Teórico Lógico 

A partir das informações obtidas com a análise documental, observação direta, 

oficinas de consenso e entrevistas com os informantes-chave elaborou-se o MTL da Atenção 

às Pessoas Ostomizadas com base na teoria do programa. O modelo, apresentado na Figura 1, 

representa as relações entre os objetivos propostos pela intervenção e seus efeitos, incluindo 

as relações entre as atividades planejadas e as mudanças ou resultados que a intervenção 

pretende alcançar, além da análise contextuais(18). O contexto externo onde se insere o Polo de 

Atenção refere-se à caracterização do município e sua dinâmica sociodemográfica. O contexto 

político-organizacional, inserido no contexto externo, é constituído pela governabilidade e 

gestão dos serviços de atenção. O contexto de implantação refere-se ao Polo propriamente, 

onde as ações de saúde são desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Figura 1 – Modelo Teórico Lógico da Atenção aos Ostomizados de Niterói/RJ, 2018. 
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Legenda da figura 1: VIPAHE: Vice-Presidência de Assistência Hospitalar e de Emergência; HOF: Hospital 

Orêncio de Freitas; SAECA: Superintendência de Atenção Especializada Controle e Avaliação; SES/RJ: 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

As entrevistas com informantes-chave revelaram a importância de implementação de 

ações que atendam às necessidades identificadas nas diretrizes, no que tange a estrutura 

adequada e a alocação de recursos necessários. As exigências legais de credenciamento e 

habilitação do serviço como pré-requisito para o recebimento de recursos financeiros para a 

implementação das ações, foram identificadas no contexto Político-Organizacional do MTL. 

As ações voltadas para a atenção aos ostomizados estão representadas no contexto da 

implantação, nos seguintes componentes do MTL: Organização e Planejamento, Assistência à 

Saúde e Educação Permanente e Formação. 

O componente Organização e Planejamento demanda ações no sistema de saúde, do 

poder público estadual e municipal, e da gestão do serviço, sendo influenciados pelos 

elementos dos contextos externo e político-institucional. Os componentes Assistência à Saúde 

e Educação Permanente e Formação também sofrem influências do contexto político-

organizacional, no que tange a disponibilização de recursos estaduais e municipais. As ações 

desenvolvidas nos serviços de atenção estão inter-relacionadas e são fundamentais para 

garantir a atenção integral com repercussão na qualidade de vida dos usuários. Fazem parte 

destas ações as atividades de capacitação quanto à assistência nas etapas pré e pós-operatórias 

das cirurgias que levam à realização de estomias, incluindo as reconstruções de trânsito 

intestinal e urinários assim como o tratamento das complicações pós-operatórias e técnicas 

especializadas. 

No componente Educação Permanente e Formação do ML da atenção foram 

apontadas as atividades previstas nas diretrizes, de orientação e capacitação dos profissionais 

da atenção básica, dos Serviços de Atenção às Pessoas Ostomizadas e das equipes de saúde 

das unidades hospitalares.  

 

E4 – descrição da organização e funcionamento do programa. 

O serviço de atenção aos ostomizados de Niterói existe desde 2005, porém só foi 

credenciado e habilitado como Polo I e II em 2012(27) e atualizada em 2014 pela Deliberação 

CIB n. 2.790(5). Como polo II, o serviço de Niterói atende, além dos usuários de ostomia de 

seu município, a todos os demais usuários moradores da região metropolitana II constituída 

pelos municípios de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim e 

Tanguá. 



 

 

O Polo de Atenção às Pessoas Ostomizadas de Niterói situa-se nas dependências do 

Hospital Municipal Orêncio de Freitas (HOF), o qual encontra-se vinculado, de acordo com a 

estrutura organizacional da Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS), à Vice-

Presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência (VIPAHE)(28).  

O relato dos informantes-chave revela que as atividades do serviço de atenção são 

realizadas de segunda à sexta feira, exceto feriados, das 8 às 17 horas. A principal motivação 

para o comparecimento dos usuários ao serviço é a busca dos insumos coletores. No entanto 

essa atividade nem sempre é realizada devido ao contínuo desabastecimento destes insumos. 

A descrição da organização e funcionamento do programa com a participação dos 

entrevistados(34) pretendeu avaliar em que medida os objetivos mensuráveis existem, se esses 

objetivos são compartilhados pelas principais partes interessadas, se existe uma estrutura de 

programa razoável e recursos suficientes para obter os objetivos, e se os gerentes de 

programas usarão os resultados das avaliações do programa. 

 

E5 – construção e desenvolvimento da Matriz de Análise e Julgamento 

 A MAJ é uma ferramenta fundamental para avaliação, pois possibilita realizar um 

julgamento do programa a partir dos critérios ou indicadores e pontuações pré-estabelecidas, 

bem como delimita as fontes de verificação da informação com base em dados primários e 

secundários. Foi elaborada a MAJ da implantação das Diretrizes Nacionais para a Atenção à 

Saúde das Pessoas Ostomizadas. Os indicadores relativos aos insumos se referiram à 

disponibilidade de recursos humanos, recursos físicos e recursos materiais necessários para as 

atividades.  

Os indicadores referentes aos recursos humanos foram definidos a partir das diretrizes 

legais que recomendam como equipe mínima para um serviço classificado como Tipo II: 1 

médico (médico clínico ou proctologista ou urologista ou gastroenterologista, cirurgião geral 

ou cirurgião pediátrico ou cancerologista cirúrgico ou cirurgião de cabeça e pescoço ou 

cirurgião torácico); 1 enfermeiro (com capacitação em assistência às pessoas com estoma); 1 

psicólogo; 1 nutricionista e 1 assistente social. Para os indicadores relativos aos recursos 

físicos e materiais levou-se em consideração a existência de consultório de atendimento 

clínico, área de estocagem com mobiliário adequado, insumos coletores e adjuvantes 

suficientes; sala de reuniões para atendimento em grupo; normas, prontuários e protocolos 

disponíveis. As instalações físicas do Serviço, foram avaliadas segundo conformidade com as 

Normas para Acessibilidade a Edificações, Mobiliário Espaços e Equipamentos Urbanos(35). 



 

 

A MAJ foi estabelecida considerando as pontuações máximas que a dimensão 

implantação pode alcançar, resultante do somatório do grupo de indicadores de cada 

componente (Σ dos pontos dos indicadores). Para a pontuação máxima (PM) foram 

consideradas como padrão as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde contidas nas 

diretrizes nacionais pertinentes às pessoas estomizadas, além das considerações dos 

envolvidos na implantação do projeto. Os pontos de corte foram arbitrados pela pesquisadora 

em consenso com os profissionais da equipe do serviço. Os dados relativos às dimensões 

levantados no município foram digitados e consolidados na matriz de análise e julgamento, 

considerando as bases de evidência.  

Para definição da pontuação observada, quando para o mesmo critério ou indicador 

houver pontuação por mais de uma base de evidência, considerou-se a pontuação verificada 

nos documentos. Na ausência desta foi considerada a pontuação predominante. 

O Quadro 3 apresenta a MAJ com seus componentes, critérios/indicadores, 

parâmetros, pontuações máximas e fontes de verificação de acordo com as diretrizes nacionais 

e consenso entre os informantes-chave. A pontuação máxima foi estabelecida a partir do 

somatório do grupo de cada categoria. À medida em que a MAJ ia sendo construída, foi 

possível identificar pontos da atenção em conformidade (e com ressalvas) com os padrões 

pré-estabelecidos. 

QUADRO 3 – Matriz de Análise e Julgamento do contexto de implantação do Serviço 

de Atenção aos Ostomizados. Niterói, 2018. 

Componente - Organização e planejamento 

Categoria Critério/Indicador 

 

Param PM Fontes de 

verificação 

Recursos 

humanos 

Coordenador e/ou demais 

profissionais com especialização em 

saúde pública ou experiência no 

serviço > de 2 anos. 

5 15 Análise 

documental. 

Entrevistas. 

Equipe mínima para as ações de 

atenção (1 enfermeiro, 1 Médico e 1 

Assistente Social) 

5 

Ao menos 1 técnico para apoio 

administrativo 

5 

Recepção e 

cadastro 

Sala de recepção e cadastro, mesa de 

apoio e cadeira 

1 3 Análise 

documental. 

Observação 

direta. 
Sala de recepção e cadastro, mesa de 

apoio, cadeira e computador 

2 

Sala de recepção e cadastro, mesa de 

apoio, cadeira, computador e 

telefone 

3 

Consultório Maca com revestimento 1 10 Análise 



 

 

impermeável  documental. 

Observação 

direta. 
Escadinha de 2 degraus 1 

Pia para lavagem das mãos, 

dispensador de sabão líquido e papel 

toalha  

1 

Banheiro exclusivo e com ducha 

higiênica 

1 

Presença de espelho com dimensões 

mínimas de 120X50CM 

1 

Esfigmomanômetro e Estetoscópio 1 

Termómetro 1 

Material de curativo 1 

Material de Higiene e Limpeza do 

estoma  

1 

Material de irrigação 1 

Área de 

estocagem para 

os insumos 

coletores 

Armário com portas fechadas 3 3 Análise 

documental. 

Manual de 

boas práticas 

para 

estocagem de 

medicamentos, 

CEME, 1990.                                                                    

Portaria n. 

2043/MS de 

12/12/1994.                                   

Resolução 

RDC n. 59 de 

27/06/2000). 

Observação 

direta. 

Estantes com prateleiras abertas 2 

Análise e 

monitoramento 

da qualidade 

técnica dos 

equipamentos 

Equipamentos dentro do prazo de 

validade 

2,5 5 Análise 

documental. 

Observação 

direta. 

 Registro de controle de entrada e 

saída de material 

2,5 

Insumos 

coletores e 

adjuvantes  

Distribuição mensal de insumos 

coletores e adjuvantes suficientes ao 

longo do último ano. 

10 10 Análise 

documental. 

Entrevistas. 

Observação 

direta. 
Falta de insumos coletores e 

adjuvantes suficientes ao longo do 

último ano, prejudicando a entrega 

3 



 

 

aos usuários por período de até 2 

meses 

Falta de insumos coletores e 

adjuvantes suficientes ao longo do 

último ano, por período superior a 2 

meses 

2 

Sala de reuniões 

para 

atendimento em 

grupo 

Sala destinada à reunião para 

atendimento em grupo 

2 2 Análise 

documental. 

Entrevistas. 

Observação 

direta. 

Normas, 

prontuários e 

protocolos 

disponíveis 

Presença de normas, prontuários e 

protocolos 

1 1 Análise 

documental.  

Planejamento 

quantitativo e 

qualitativo dos 

equipamentos 

coletores e 

adjuvantes 

Ausência de reunião Planejamento 

anual 

0 2 Análise 

documental. 

Relatórios de 

gestão e livros 

de registros de 

atividades). 

Entrevistas. 

Uma ou mais reuniões anuais de 

planejamento 

2 

Cadastro de 

usuários no SER 

Ausência de cadastro de usuários no 

SER 

0  

2 

Análise 

documental. 

Livro de 

registros de 

cadastro. 

Registros no 

SER. 

Comprovação de cadastro de 

usuários no SER 

2 

Qualidade dos 

registros 

Ausência de registro do controle e 

histórico dos usuários, em meio 

digital (Excel, Word ou outro) 

0 3 Análise 

documental. 

Registros no 

SER. 

Observação 

direta. 

Presença de registro do controle e 

histórico dos usuários, em meio 

digital (Excel, Word ou outro) com 

completitude acima de 75% dos 

campos. 

3 

Presença de registro do controle e 

histórico dos usuários, em meio 

digital (Excel, Word ou outro) com 

completitude, abaixo de 75% dos 

campos 

2 

Componente – Assistência à Saúde 

Categoria Critérios ou Indicadores Pont PM Fontes de 

verificação 

Dispensação 

oportuna (por 

agendamento 

Dispensação oportuna das bolsas e 

adjuvantes suficientes para período 

de 30 dias ou mais. 

10 10 Análise 

documental. 

Observação 



 

 

e/ou demanda 

espontânea) das 

bolsas e 

adjuvantes 

Ausência de bolsas e adjuvantes 

suficientes para dispensação por 

período de 30 dias 

0 direta. 

Entrevistas. 

Consultas com 

Assistente 

Social 

100% das consultas agendadas para 

o mesmo mês 

2,5 5 Análise 

documental. 

Observação 

direta. 

Entrevistas. 

100% das consultas realizadas por 

demanda espontânea 

2,5 

Assistência de 

Estomaterapia 

100% das consultas agendadas para 

o mesmo mês 

2,5 5 

100% das consultas realizadas por 

demanda espontânea 

2,5 

Assistência 

Médica 

100% das consultas agendadas para 

o mesmo mês 

2,5 5 

100% das consultas realizadas por 

demanda espontânea 

2,5 

Apoio 

Nutricional 

100% das consultas agendadas para 

o mesmo mês 

2,5 5 

No mínimo 50% das consultas 

realizadas por demanda espontânea  

2,5 

Tratamento e/ou 

encaminhamento 

das 

complicações do 

estoma 

Presença de médico, para 

atendimento das complicações  

5 10 Análise 

documental. 

Presença de enfermeiro, para 

atendimento das complicações 

5 

Ausência de referências 

especializadas para as complicações 

do estoma 

0 

Componente – Educação Permanente e Formação 

Categoria Critérios ou Indicadores Pont PM Fontes de 

verificação 

Grupos de 

autocuidado 

Ausência de reuniões de grupos de 

autocuidado 

0 3 Análise 

documental.                                                     

Relatórios de 

gestão e livros 

de registros de 

atividades. 

Entrevistas. 

Pelo menos uma reunião de grupos 

de autocuidado a cada 2 meses 

2 

Uma reunião mensal de grupos de 

autocuidado 

3 

Conhecimento 

de instrumentos 

legais  

Ausência de conhecimento sobre 

instrumentos legais que regem os 

serviços de atenção  

0 3 Análise 

documental. 

Entrevistas. 

Ao menos o coordenador com 

conhecimento sobre instrumentos 

legais que regem os serviços de 

atenção 

2 

Todos os profissionais com 

conhecimento sobre instrumentos 

legais que regem os serviços de 

atenção 

3 



 

 

Participação em 

cursos de 

capacitação 

Ausência de participação de técnicos 

em cursos de capacitação, 

promovidos por qualquer nível de 

gestão, referentes ao serviço 

0 3 Análise 

documental. 

Livros de 

registros de 

atividades. 

Entrevistas. 
Participação de 10% dos técnicos em 

cursos de capacitação, promovidos 

por qualquer nível de gestão, 

referentes ao serviço, nos últimos 2 

anos 

2 

Participação de mais de 10% dos 

técnicos em cursos de capacitação, 

promovidos por qualquer nível de 

gestão, referentes ao serviço, nos 

últimos 2 anos 

3 

     Fonte: Documentos oficiais e técnicos 

     Legenda: Param. - Parâmetro; PM – Pontuação Máxima   
 

E6 - identificação dos usuários e envolvidos na avaliação 

Durante as oficinas os coautores deste estudo, o coordenador e demais profissionais do 

serviço apontaram como principais usuários envolvidos na avaliação do Serviço de Atenção 

aos Ostomizados de Niterói, os usuários do serviço, o gestor municipal e os profissionais do 

serviço. 

Verificou-se a participação dos usuários como elemento favorável do contexto 

externo, com participação da gestão do Serviço de Atenção aos Ostomizados indicando as 

prioridades para a efetiva implementação das ações em Niterói. 

 

E7 - definição de procedimento de avaliação 

Nas oficinas realizadas, os participantes do estudo consideraram a avaliação necessária 

para a verificação do cumprimento das diretrizes, do alcance dos objetivos do programa e para 

subsidiar a tomada de decisão com base no acompanhamento e adequação das ações 

realizadas. O MTL e a MAJ foram apresentados e ajustados após ampla discussão. Foram 

formuladas as perguntas avaliativas mediante análise de questões sobre a avaliação do 

programa contidas nas entrevistas (fase divergente) e da apresentação e pactuação delas e dos 

modelos teórico e lógico (fase convergente). Ao final, definiu-se que a avaliação do programa 

deveria ser realizada por estudo de caso, contemplando as perguntas: (a) qual o grau de 

implantação do Serviço de Atenção aos Ostomizados de Niterói? (b) Os contextos político-

organizacional e externo influenciaram na implantação do programa? De que maneira? (c) o 

grau de implantação do Serviço de Atenção aos Ostomizados de Niterói influenciou nos 

resultados alcançados? 



 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo abordou os resultados do estudo de avaliabilidade do Serviço de Atenção 

aos Ostomizados de Niterói segundo os sete elementos propostos por Thurston & Ramaliu(7). 

Estes autores propõe a etapa de avaliabilidade como uma ferramenta participativa para o 

planejamento de avaliações, incluindo a identificação da documentação do programa existente 

referente aos objetivos e atividades do programa como um elemento valioso (17). Verificou-se 

que os documentos do Serviço de Atenção aos Ostomizados apresentam coerência, 

fundamentam e articulam diretrizes e conceitos da atenção. A teoria do programa foi 

construída em consenso com os participantes da pesquisa. O desenvolvimento de um modelo 

teórico lógico, busca identificar recursos, atividades, e possíveis resultados desejados com o 

programa, e a especificação de uma cadeia causal de premissas ligando tais elementos(19-120). 

O uso do modelo teórico lógico é uma ferramenta útil e prática, pois possibilita analisar ao 

longo do desenvolvimento do programa, se os resultados alcançados estão a progredir no 

sentido dos resultados desejados, e no caso negativo, permite o reformular dos mesmos. O 

MTL permite ainda, documentar o sentido de um programa, conceitualizando os vínculos 

entre as estruturas, os processos e os resultados(21-22). A dimensão teórica de um programa 

fundamenta-se, entre outras coisas, na decisão política que antecede a sua operacionalização e 

é composta: (a) pelo problema que demandou a criação da intervenção; (b) pelo 

contexto/cenário em que ela se desenvolve; e (c) pelos atores envolvidos no seu planejamento 

e execução(23). As necessidades explícitas nas diretrizes incluem: (a) garantir às pessoas 

ostomizadas a atenção integral à saúde por meio de intervenções especializadas de natureza 

interdisciplinar; (b) estrutura especializada, com área física adequada, recursos materiais 

específicos e profissionais capacitados; (c) organização das unidades de saúde que prestam 

serviços às pessoas ostomizadas(1,4).  

O estudo destacou a formação em estomaterapia existente no Brasil, desde 1980, como 

uma especialidade - pós-graduação latu sensu ou modalidade extensão - da prática da 

enfermagem, voltada para o cuidado de pessoas com estomias, feridas agudas e crônicas, 

fístulas, drenos, cateteres e incontinências anais(24). Os cursos de especialização devem ser 

reconhecidos pela Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST)(24) e credenciados pelo 

World Council of Enterostomal Therapists (WCET)(25), organização global na especialidade 

de cuidados com ostomia, ferida e continência. Estas competências, atribuídas ao enfermeiro, 

estomaterapeuta, na área do estomia intestinal e urinária, incluem cuidados no pré-operatório, 



 

 

intra-operatório, pós-operatório imediato e mediato e pós-operatório tardio, estes a nível 

ambulatorial ou domiciliar(24). 

Um estudo de revisão sobre modelos lógicos provenientes de Estudos de 

Avaliabilidade identificou três estudos de avaliações de programas em que a teoria do 

programa é usada como estratégia metodológica para a construção da modelização, tornando-

se uma parte necessária para a futura avaliação. No entanto, nesse mesmo estudo 

identificaram-se publicações onde a construção da modelização da intervenção recebeu pouca 

atenção do ponto de vista teórico. especialmente no campo dos cuidados de saúde. Estes 

seguiam a estrutura da pesquisa tradicional, que raramente, ou nunca, priorizavam estudos de 

avaliabilidade, construção de modelos, ou reflexão sobre critérios e juízos de valor do 

processo de avaliação(26). 

Por fim o MTL foi desenvolvido e pactuado com os stakeholders, incluindo os 

objetivos e metas, insumos, atividades, público-alvo e resultados. Após a construção do MTL, 

foi possível reunir os interessados e discutir sobre a compreensão das relações de lógica entre 

os objetivos, atividades e intervenção conforme referências nos estudos de Hartz(8), 

Carvalhosa e Cerqueira(21). 

 Quanto a descrição da organização e funcionamento do programa, as atividades de 

orientação e consultas de estomaterapia são as mais presentes. As orientações mais frequentes 

envolvem os direitos e deveres dos ostomizados, funcionamento do serviço, encaminhamento 

dos usuários para consultas ambulatoriais com nutricionista, cirurgião, e assistência de 

estomaterapeuta que inclui orientação para o autocuidado. As atividades elencadas integrantes 

do serviço de atenção aos ostomizados convergem com relatos de alguns autores como 

Moraes(14) e Santos(29), para análise diagnóstica de serviços de atenção aos ostomizados no 

Estado de Minas Gerais. Entre elas destacam-se o cadastro de usuários, dispensação de 

dispositivos coletores e consultas individuais. Nesse sentido, Barros et al(30, em estudo com 

idosos, destaca  a necessidade de fornecimento de produtos, materiais e equipamentos pelas 

unidades de saúde aos usuários, como ações gerontotecnológicas importantes para que o ser 

humano idoso estomizado possa manter a autonomia, ser construtor da prática e compreender 

o autocuidado como a forma de traduzir a capacidade de vivenciar novos desafios a partir da 

reelaboração de si(31). 

Destaca-se o ensino do autocuidado como importante ação a ser considerada nos 

serviços de atenção pois assegura ao estomizado o alcance da independência na realização dos 

seus cuidados em relação à família e aos profissionais de saúde. Assim, o estomizado 



 

 

conseguiria distinguir a presença de complicações do seu estoma, bem como dificuldades 

importantes na manutenção e troca de equipamentos(31-32). A ajuda de um profissional, 

mostra-se relevante no processo adaptativo, uma vez que, elucidar indagações e reduzir 

preocupações visa aceitação de uma nova condição. As explicações dadas aos estomizados 

devem contemplar o procedimento cirúrgico, cuidados com higiene, alimentação, eventuais 

complicações e o autocuidado, buscando favorecer a autonomia e o processo de 

reabilitação(32-33). 

 Em relação a identificação dos usuários e envolvidos na avaliação, diversos autores 

destacam o envolvimento amplo das partes interessadas dando prioridade à obtenção dos 

pensamentos e percepções dos grupos e reconciliando as diferenças quando necessário. 

Trevisan e Huang(34) propõem o uso de grupos de trabalho de EA, cujos membros incluem o 

avaliador e representantes da equipe do programa e de importantes grupos de partes 

interessadas, argumentando que esses grupos aumentariam a probabilidade de que os achados 

da EA fossem utilizados. Thurston e Potvin(17) afirmam como fundamental em um EA, a 

identificação dos stakeholders. 

Limitações do estudo 

 A pesquisa foi restrita à um município do estado da região sudeste do Brasil e, com 

isso, sugere-se que outros estudos sejam realizados envolvendo outros serviços. Além disso, 

as entrevistas realizadas com poucos usuários, devido à pouca frequência no período de coleta 

de dados e com poucos profissionais do único polo municipal também se constituíram como 

limitações deste estudo.  

Contribuições para a saúde pública 

 No contexto da saúde pública, há inegável importância e contribuição de estudos de 

avaliabilidade para subsidiar avaliações direcionadas aos serviços de atenção aos 

ostomizados, pois fornece subsídios para o planejamento e para a gestão do cuidado 

especializado a essas pessoas. Tal fato se faz importante, principalmente ao ser levada em 

consideração a escassez de estudos avaliabilidade em serviços especializados na atenção aos 

ostomizados. 

 Importante ressaltar que o desenvolvimento de estudos de avaliabilidade ou pré-

avaliação nos diversos serviços de atenção aos ostomizados, já implantados nos diversos 

municípios do país, fornece subsídios para o desenvolvimento de estratégias de intervenção 

que minimizem os transtornos decorrentes da estomização. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Este EA da implantação das Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas 

Ostomizadas no município de Niterói contribuiu para o entendimento da intervenção e 

demonstrou uma melhor compreensão sobre a concepção e lógica de seu funcionamento. A 

abordagem colaborativa e a metodologia utilizada atenderam ao objetivo deste estudo e 

possibilitaram a construção de um MTL da intervenção e de uma matriz de análise e 

julgamento com ampla participação dos interessados, o que pode aumentar o conhecimento e 

compromisso dos envolvidos na futura utilização dos resultados da avaliação. Os elementos 

constituintes do MTL, abordados em cada componente, mostram entre si, uma relação de 

interdependência que permite o alcance dos resultados esperados. 

Observa-se que os resultados são também consistentes com outros estudos que 

destacam as importantes contribuições dos EA como uma etapa da avaliação, além de ajudar o 

avaliador a potencializar sua capacidade produtiva, seus insights e julgamentos de valor(36). 

Recomenda-se, por tanto, proceder uma avaliação formativa embasada no EA que 

inclua a identificação dos aspectos a serem priorizados para o alcance dos resultados 

esperados. Destaca-se que o modelo proposto poderá ser revisto, a fim de incorporar novos 

aspectos em função dos avanços na política de atenção aos ostomizados. 

FOMENTO 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Introdução & objetivos: Estudo, parte constituinte de doutorado no Brasil, busca conhecer o 

modelo de atenção às pessoas com ostomia em Portugal. Objetiva descrever as práticas 

vigentes no cuidado à pessoa ostomizada em Portugal, à partir de  uma realidade de um 

ambulatório de assistência de estomaterapia.  

Metodologia: estudo de caso único, para observar como as práticas de cuidados de 

estomaterapia acontecem em um ambulatório de consulta de estomaterapia e se estas práticas 

estão em consonância com as políticas de atenção. A unidade de análise é o Ambulatório de 

consulta de Estomaterapia de um Hospital Público do Porto-Portugal. Resultados e 

discussão: Descreveu-se como atividades da assistência de estomaterapia observadas,  a 

avaliação inicicial (de primeira vez), a triagem em todas as consultas de acompanhamento, 

irrigação, ensino realizado  no pré-operatório sobre os cuidados com ostomias, material de 

ostomia, orientações de alimentação, de atividades de vida diária (AVD), treinos para o 

autocuidado, substituição de dispositivos, tratamento das lesões cutâneas, tratamento de 

feridas, marcação de estomas, substituição e manutenção de catéter urinário, substituição e 

manutenção de sonda/botão gástrico.  

Conclusões: O reconhecimento oficial da estomaterapia, em Portugal é um passo necessário a 

ser dado uma vez que, na prática, a assistência já segue os padrões internacionais do WCET.  

Os elementos constitutivos para a construção da representação da atenção aos ostomizados em 

Portugal, através do modelo lógico desta atenção, foram encontrados porém percebeu-se a 

inexistência de legislação que contemple a estrutura física do consultório de atendimento de 

estomaterapia.  

Palavras-chave: ostomia; estudo de caso; estomaterapia; avaliação em saúde.  
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Introdução & objetivos: Estudo, parte constituinte de doutorado no Brasil, busca conhecer o 

modelo de atenção aos ostomizados, desenvolvido em uma realidade local de uma cidade 

portuguesa cujas práticas assistenciais sigam critérios internacionais para prestação desses 

cuidados. Objetiva descrever as diretrizes oficiais voltadas para a atenção às pessoas 

ostomizadas em Portugal e identificar nas fontes documentais, os elementos constitutivos que 

compõem o modelo lógico da intervenção.  

Metodologia: Pesquisa documental das diversas fontes oficiais: atos do poder executivo, atas, 

relatórios e normas escritos por autoridades e especialistas, buscando aspectos das práticas de 

cuidados e componentes que subsidiem a construção do modelo teórico de atenção ao 

ostomizado. Foi feita em dois momentos distintos: o primeiro de coleta de documentos e outro 

de análise dos documentos através da análise de conteúdo segundo Bardin.  

Resultados e discussão: Encontrou-se 18 fontes documentais que apresentavam dados 

importantes para a investigação. A leitura atenta de cada documento, revelou como assunto 

principal de cada um deles, aspectos da atenção aos ostomizados os quais foram categorizados 

em: Direitos das Pessoas com Deficiência, na qual a pessoa ostomizada está inserida; 

Assistência de Estomaterapia; Competências Políticas; Indicações Clínicas e Dispositivos 

Médicos.  A análise documental evidenciou a grande maioria de legislações que asseguram os 

direitos das pessoas ostomizadas, sendo esse elemento parte primordial para o cumprimento 

dos objetivos e metas do programa de atenção. O estomaterapeuta foi identificado como 

recurso humano necessário ao desenvolvimento das práticas assistenciais. Os recursos físicos 

identificados nos documentos se referiam apenas aos dispositivos coletores. Os demais 



 

 

recursos estruturais necessários para o desenvolvimento das atividades, tais como espaço 

físico, banheiro adaptado, ambiente, consultório, recursos materiais de informática, sistemas 

de informação etc., não foram identificados nas fontes do estudo.  

Conclusões: O reconhecimento oficial da estomaterapia, em Portugal é um passo necessário a 

ser dado uma vez que, na prática, a assistência já segue os padrões internacionais do WCET. 

Os elementos constitutivos para a construção da representação da atenção aos ostomizados em  

Portugal, através do modelo lógico desta atenção, foram encontrados porém percebeu-se a  
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06 & 07 DE JULHO DE 2017 inexistência de legislação que contemple a estrutura física 
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Resumo 

 

Ostomia refere-se à abertura criada cirurgicamente no corpo para a descarga de resíduos (IOA 

CC, 2016) para manter a comunicação com o ambiente externo por uma fístula, que pode se 

conectar a um tubo ou bolsa, dependendo da perspectiva clínica do paciente. Em Portugal, o 

número de pacientes estomizados é de cerca de 15 mil, dos quais 80% a 90% são pessoas que 

sofrem ou sofreram de doenças oncológicas. O objetivo deste estudo é descrever a legislação 

portuguesa que trata da atenção aos ostomatos e identificar registros que contenham os 

elementos de um modelo teórico desta intervenção nessas fontes oficiais. Trata-se de um 

estudo documental descritivo, abrangendo o período de maio de 1989 a fevereiro de 2017. O 

estudo revelou que a grande maioria da legislação garante os direitos das pessoas 

estomizadas. O estomaterapeuta foi identificado como um recurso humano necessário para 

desenvolver práticas de cuidado. Os recursos físicos identificados nos documentos referiam-se 

apenas aos dispositivos coletores. Os outros recursos estruturais necessários para o 

desenvolvimento de atividades, como espaço físico, banheiro adaptado, meio ambiente, 

cirurgia do médico, recursos de informática, sistemas de informação, etc., não foram 

encontrados nas fontes do estudo. Conclusões: Existe uma ampla gama de legislações com 

direitos voltados para a prevenção, reabilitação e integração de pessoas estomizadas, bem 

como esquemas de proteção social, como pensões por invalidez, licenças especiais e 

dispositivos médicos gratuitos. Propomos a criação de um regulamento baseado na legislação 

existente para estabelecer diretrizes nacionais para pessoas estomizadas em diferentes níveis 

de atenção. 

 

Palavras-chave: Ostomia, Pesquisa documental, Estomaterapia, Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Ostomy refers to the opening created surgically in the body for waste discharge (IOA CC, 

2016) to maintain communication with the external environment by a fistula, which may 

connect to a tube or a pouch depending on the patient’s clinical outlook. In Portugal, the 

number of ostomized patients is about 15 thousand, among whom 80% to 90% are people 

who suffer or have suffered from oncological diseases. The aim of this study is to describe the 

Portuguese legislation that deals with attention to ostomates and to identify records that 

contain the elements of a theoretical model (TM) of this intervention in these official sources. 

This is a descriptive documental study covering the period between May 1989 and February 

2017. The study revealed that the vast majority of the legislation ensures the rights of 

ostomized people. The stomatologist was identified as a human resource required to develop 

care practices. The physical resources identified in the documents referred only to the 

collecting devices. The other structural resources required for the development of activities, 

such as physical space, adapted bathroom, environment, doctor’s surgery, computer resources, 

information systems, etc. were not found in the study sources. Conclusions: There is a wide 

range of legislation with rights focused on prevention, rehabilitation and integration of 

ostomized people, as well as social protection schemes such as disability pensions, special 

leave and free medical devices. We propose creating a regulation based on existing legislation 

to establish national guidelines for ostomized people at different levels of care.  

 

Keywords: Ostomy, Documentary research, Somatherapy, Evaluation.  



 

 

Introduction 

According to the International Ostomy Association Coordination Committee, ostomy 

and stoma are general descriptive terms often used interchangeably. An ostomy (or stoma) 

refers to the opening created in the body surgically to discharge waste 1, in order to maintain 

communication with the external environment by a fistula, which may be connected to a tube 

or a pouch depending on the patient’s clinical condition. In Portugal, the number of ostomy 

patients is about 15 000, of whom 80% to 90% are people who suffer or have suffered from 

oncological diseases2.  

The country considers them disabled, according to parameters defined by both the 

World Health Organization or by Decree Law No. 9/89, of May 2, which deals with the Base 

Law on Prevention and Rehabilitation and Integration of People with Disabilities. This law 

was repealed by Law 38/20043 which extends the concept of disabled person as one who, by 

loss or congenital or acquired anomaly, functions or body structures, including psychological 

functions, who presents particular difficulties in conjunction with environmental factors 

which are likely to limit or hinder activity and participation on an equal basis with others.  

Thus, despite bearing varying types and degrees of disabilities, these people have the 

same rights, freedoms and guarantees enshrined constitutionally as other citizens, such as, the 

right to quality of life, liberty and security, the right to work, to social security, housing, 

education and vocational training. 

The aim of this study is to analyse primary documents, specifically the legislation 

dealing with people with an ostomy, identifying within the different contexts features of 

intervention models in Portugal, highlighting existing gaps in order to construct a logical 

model for this intervention. This study is part of broader research being carried out in the 

Oporto Nursing School in Portugal, in partnership with the Aurora Afonso Costa Nursing 

School at Fluminense Federal University in Brazil. It is funded in part by the Doctoral 

Scholarship in Health Care Sciences of CAPES (no. 88881.132388/2016-01) of the 

scholarship programme Programa Doutorado Sanduiche no Exterior (PDSE).  

The research into the literature handled here is the first phase of this study. The other 

phases, consisting of a case study and the construction of a representation of the model of 

attention to ostomates are being developed within ambulatory stomatherapy care in a 

Portuguese hospital with the intention of being addressed in later publications. The premise of 

the study is that the appropriate practices of care for ostomates, in line with national 

guidelines and suggestions proposed by skilled health professionals, result in quality of care 



 

 

and well-being for this group. Characterizing the different objectives of the legislation 

applying to ostomates and identifying the existence of elements that can serve as a basis for 

the design of a logical intervention model was considered for the purposes of analysis in this 

literature research. 

According to Champagne et al4, an intervention, whether a programme or a policy, can 

be conceived as an organized system of actions which include, in a given environment, the 

agents who are the actors, a structure corresponding to the set of resources and rules, 

processes, understood as the relationship between resources and activities, and a goal as a 

future state for which the process is oriented. According to Cassiolato5, the aim of the logical 

model is to explain the theory behind the programme, the application of which results in a 

process that facilitates planning and communicates what the programme intends and what its 

expected operation. The actual practices of attention to ostomates in Portugal have emerged in 

health care where stomatherapy assistance is highlighted. 

Moreover, it is important to identify constituent components in legal documents to 

construct the logical model of an intervention, since it will contribute to instrumentalizing that 

knowledge for the benefit of ostomized people living with limitations imposed by the ostomy 

itself and with too many confrontations arising from their condition. 

Therefore, the aim of this study is to investigate the official legal documents of Portugal 

dealing with attention to ostomates, related to the existence of components for the 

construction of the theoretical intervention model. For this, we attempted to outline the 

following specific objectives: to describe the Portuguese legislation dealing with attention to 

ostomates and to identify in the official source records that contain the elements of a 

theoretical model of this intervention. 

This paper is organized as follows: in the next section, the methodology used in the 

research is presents along with the characterization of the components of a logical model of 

care. Then, the test results will be shown, listing the components that emerged from the study 

and the gaps in the legislation. Finally, proposals to effect guidelines for national attention to 

ostomates are presented. 

 

Methodology 

This is a descriptive, documental study of the Portuguese legislation on the issue of care 

for ostomates. According Cellard6, the documental study through a qualitative approach 



 

 

allows researchers to describe and understand the content of documents, in order to answer 

their questions through description and analysis.  

Calado and Ferreira7 consider that documents are sources of raw data for the researcher 

and their analysis implies a set of transformations, operations and confirmations performed 

through them in order to attribute a relevant meaning to them with regards in to a research 

problem. 

Besides being extremely valuable for research, documentation is an additional source of 

information, allowing the researcher to become familiar with the history of a social group, its 

culture, its organization or with important events related to the research undertaken; and it 

comes in various forms, including newspapers or the internet8. Content analysis was the 

method chosen to analyse documents collected for this study, using the methodology 

proposed by Bardin9. This method considers content analysis a set of communication analysis 

techniques whose aim is to obtain quantitative indicators, or not, through systematic 

procedures and description objectives of message content, in order to allow knowledge 

relating to the conditions of production/reception (inferred variables) of the messages to be 

inferred. The research was conducted in four stages: a survey of the reference databases 

available on the Internet; the construction of a database with publications; categorization of 

publications; reading and analysis of publications. 

To ensure the authenticity, credibility and representativeness of the documents, the 

survey of the reference databases available on the Internet was conducted on the websites of 

official government bodies such as the Diário da República Eletrônico (DR) [Electronic 

Journal of the Republic] 10 and the National Health Service of Portugal11. The portals of the 

Portuguese Ostomy Association12, the Portugal Ostomy League13 and the Portuguese 

Association of Stomatherapy Care Nurses14 was also consulted. In addition to these sources of 

information, articles in indexed journals on the issue of this research from the Virtual Health 

Library (VHL) were also examined. 

We searched for documents published from 1989 as that was the year Portugal passed 

the law which established the social protection scheme under special conditions for people 

suffering from oncological diseases, which may include ostomates. A Microsoft Excel 

spreadsheet was constructed to organize the databases. It included the description of the items 

related to the topics of this study, the year in which such publications were produced, their 

objectives and sources as shown in Table 1. 



 

 

Publications, which enabled a discussion on the relationship between ostomy and the 

various elements of the theoretical intervention model, were selected. In other words, articles 

that considered the objectives, structure, processes and results necessary components to 

construct a Portuguese model of care for people with ostomy were examined. 

 At this stage, publications that dealt with the elements of structure and processes 

already mentioned in the legislation with the same content were excluded. 

To aid in discussion of the results, it is worth listing some advantages of modelling a 

given intervention. According to Champagneet al15.   

modelling enables the connexions between an intervention and its effects to 

be made explicit . . . The logical model allows the meaning of a programme 

to be documented through the conceptualization of the connexions between 

the structures, the processes and the outcomes . . . The following questions 

can be answered: What is done with the available resources? What are the 

effects of the programme, and who benefits from them?  

 

According to Chen in Champagne et al16,  

the main elements of the logical model include the programme components 

and its objectives and desired effects . . . in possibly different forms such as 

text, table, hierarchy of objectives, diagrams . . . identify the structures, 

processes and results . . . and relationships between structure, process and.  

 

The structure, processe, and outcome components of the logical model, observed in the 

study’s legislation have been based on the concepts of normative assessment according to 

Champagne et al17.   

the regulatory assessment is based on comparison of the all of the 

intervention components with regard to criteria and standards. It consists of 

issuing a judgment on an intervention comparing the committed resources 

(structure), the goods and services produced (process) and the results 

obtained on one hand with the criteria and standards on the other. The 

structure includes the following resources: financial, human, real estate, 

technical and informational, laws, regulations, conventions and 

administration rules. Processes are the services or activities, and the results 

are the expected effects.  

 

In all, 36 publications were read, among which 20 were used in this study. The survey 

of this material was carried out from 12 April to 17 July 2017.    

 

Results 

After the steps of selecting, identifying, prioritizing, synthesizing articles and 

interpretative reading, we proceeded to analyse the findings resulting in 20 documents in full, 



 

 

distributed among 02 laws, 05 decree-laws, 02 ordinances, 03 rules and 08 orders relating to 

issues that include attention to ostomates since the enactment of the first law in 1989. The 

main issues highlighted in the readings of each document were related to public policies; 

rights to retirement; entitled to special leave; assurance of medical devices; stomatherapy 

assistance; and clinically indicated norms for the various types of ostomy.  

From the interpretative reading of the documents studied, five thematic categories 

emerged in accordance with aspects considered for the condition of the ostomate: oncological 

diseases; people with disabilities; medical devices; stomatherapy assistance and clinical 

indications. The results are described in Table 1. 

 The relationship between the themes that emerged from the analysis and the elements 

to build the logical attention to ostomates intervention model, according to the normative 

assessment of an intervention, are presented in Table 2. 

 

Discussion 

The relationship between the themes and the components required to construct the 

theoretical attention to ostomates model showed the following: 

For the category/component – structure: the categories with constituent elements of the 

structure for the intervention model were medical devices, stomatherapy assistance and 

clinical indications. 

We found that a great majority of the laws in the category-medical devices were 

directed towards the structural component of the physical resources called ostomy devices. 

These resources were demonstrated in nine legal documents starting in 1990, when the 

National Health Service (NHS) established a co-payment system for patients who lack of 

ostomy bags. In 1995, the co-payment system was increased to 90% and expanded not only to 

underprivileged patients, but to all ostomates enrolled with the NHS. 

In 2015, the creation of the National Health Technology Assessment System provided 

for the co-payment medical devices, establishing that they can be the object of co-payments 

established by the order member of the government responsible for health. 

In 2016, three laws related to ostomy devices also passed to define a strategy that would 

lead to electronic prescription and distribution in community pharmacies of these support 

products. It established rules governing public supply contracts (PSC) for the supply of 

colostomy equipment, and establish a co-payment scheme for medical devices to support 

ostomates entitled to NHS benefits. This was to ensure the ostamized patients had access to 



 

 

ostomy materials, products and supplies, thus improving their quality of life and social 

integration.  

The co-payments and tax benefits ostamates were entitled to prior to February 2017 

were concerned with the reimbursement of a percentage of the cost of the devices (bags and 

skin barriers) and accessories. These ranged from 90% if the ostomy patient belonged to the 

National Health Service (NHS), in accordance with Order 25/95 of 09/14/1995, to 100% in 

the case of employees and agents of the public administration (ADSE) in accordance with 

Order – DR (2nd Series) no. 224 of 26/09/2001). 

In the year 2017, the value of State co-payments to provide ostomy devices increased to 

100% of the sale price to all ostomates, regardless of their NHS or ADSE entitlements. That 

year, the general technical requirements applicable to specific medical devices to support 

patients with urinary incontinence or retention in the co-payment system were also 

determined.  

The recommendations published in the International Ostomy Guideline by the World 

Council of Enterostomal Therapists (WCET)18 in 2014 contemplated medical devices for 

patient support, and that these devices and barriers to stoma effluent containment should 

provide a secure seal and maintain protection of peristomal skin. 

This category showed documents mainly relating to the provision for co-payment of 

ostomy collection devices. However, other structural features such as physical space with a 

doctor’s surgery equipped for medical assistance and stomatherapy, bathroom fitted with 

mirror and hygienic shower, computer material resources, information systems, etc. were not 

identified in this study’s sources. 

Regarding the legislation containing the structural component of human resources, the 

order of 24/02/1995 addresses nurses who provide stomatherapy assistance, and development 

of special skills in nursing care in hospitals and health centres with qualified nurses, providing 

a register of these sites and the nurse’s functions in stomatherapy assistance. 

Three other standards published in the year 2017, relating to clinical indications and 

intervention in feeding ostomy, intestinal and urinary elimination in children and adults, also 

contain elements of the structural component of human resources, doctors and nurses in 

particular. These standards require that the nursing consultation should be carried out by 

experienced nurses with specific training and recognized stomatherapy care and medical 

consultation should be in the hospital’s speciality consultation or in primary and paediatric 



 

 

health care. Stomatherapy assistance provided by specialized or experienced professionals in 

stomatherapy care has been identified as human resources required to develop care practices. 

In the guidelines published in 2017 relating to clinical indications, elements inherent to 

human resources (doctors and nurses), activities, products and the outcomes of these actions.  

Stomatherapy is a differentiated area of health care, which integrates scientific and 

technical knowledge, the principles of the relationship of assistance and, through information, 

education and counselling. It allows the person who will undergo or has undergone ostomy to 

carry on as quickly as possible with their personal, family, professional and social lives with 

the necessary modifications, fulfilling their goals and objectives (APECE, 2010). 

The view of the Portuguese Association of Stomatherapy Care Nurses (APECE) as 

stated in an interview with the Jornal do Enfermeiro19: 

 

the concept of competence assumes acquired knowledge that supports 

inferences, anticipations, generalizations and decision-making. For this, it 

is necessary to provide training to nurses interested in this area – but 

training that is recognized by its content, training organizations, teachers 

and that can achieve the criteria defined by the International Council of 

Stomatherapy and develop research in the field (Jornal do Enfermeiro, 

2017).  

 

The European Council of Enterostomal Therapy Council (ECET) 20 is a non-profit 

organization that has among its main objectives European recognition of specialist nurses in 

the area of stoma care, incontinence care and/or treatment of stoma wounds and promoting 

stoma care according to quality and ethical standards (ECET, 2017).  

Thus, participation of multidisciplinary teams for quality of care to ostomates is 

supported in the literature, such as the study of Nascimento et al 21. This study considered the 

patient’s active participation along with the multidisciplinary team, important to develop their 

skills and therefore to contribute towards adapting, since self-care generates a partnership in 

which problems are identified and determine the actions and the appropriate type of 

intervention, resulting in the patient’s safety and rehabilitation. 

According to Simões, “quality of life . . . depends on the existence of an available health 

professional to accompany patients during the adaptation phase, to whom the patients can turn 

whenever they have questions or problems with their ostomy” 22. 

Categories/component – the process: the categories constituted by processes or 

activities for the intervention model were medical devices, stomatherapy assistance, and 

clinical indications. The activities related to ostomy care were highlighted in the legislation 



 

 

that also contemplated the structural components involving physical and human resources and 

included the supply of ostomy devices, stomatherapy consultation and medical evaluation. 

Activities emerged from the documental analysis, such as nursing intervention with the 

person undergoing ostomy both pre- and post-ostomy. 

It is worth drawing attention in this study to the large number of publications directed at 

ostomy devices from 2015, representing the last two years of the study. They comprise 

approximately 50% of the publications throughout the study period. 

Categories/Component (results): the categories constituted by results or effects of the 

intervention model were highlighted in all of the available legislation. This involved public 

policy, the right to retirement and special leave, the right to free ostomy devices and medical 

and stomatherapy assistance. These constitute key elements to achieve the objectives and 

targets needed to construct the model of care. 

Two laws dealt with public policy. In 1989, the base law addressing prevention, 

rehabilitation and integration of people with disabilities was passed – Law No. 9/8923 of May 

2. In 1997, Decree Law No. 225/9724 of 27 August was passed. It established the creation of 

the National Council for the Rehabilitation and Integration of Persons with Disabilities whose 

mission is to enable the participation of public services, social partners and the interventional 

association movement in the areas of prevention, rehabilitation and integration of disabled 

people. 

The right to retirement for osomized people due to oncological causes was granted in 

1989, 2000 and 2001. In 1989, Law No. 1/8925, of January 31 established a social protection 

scheme under special conditions for people suffering from oncological disease, multiple 

sclerosis and familial amyloidosis, respectively, which because their gravity and rapid 

evolution quickly develop into situations of disability. In 2000, Decree-Law No. 92/200026 of 

19 May established the special social protection scheme for people with severe oncological 

diseases, with the following types of benefits: disability pension attributable to the 

beneficiaries of the general system; social disability pension attributable to the beneficiaries 

of non-contributory system; dependency supplement attributable to the beneficiaries of any of 

the social security systems. 

That same year, Decree-Law No. 327/200027 of 22 December was passed, extending the 

social protection scheme under special conditions not only to people suffering from 

oncological disease, but also to people with multiple sclerosis and familial amyloidosis, 

respectively, which because their gravity and rapid evolution quickly develop into situations 



 

 

of disability. Another legal benefit occurred when the calculation of the pensions of people 

enrolled in the General Retirement Fund was published in 2001 by Decree-Law No. 

173/200128 of 31 May. 

Joint Order No. 861/99 is available at the Portuguese Association of Ostomy12 website. 

It establishes a special leave to accompany disabled or chronically ill children, whether 

adopted or the spouse’s child, if they are profoundly disabled or suffer chronic disease 

confirmed by a statement written by the child’s doctor. This information ensures all rights 

established pertaining to ostomized patients. 

It is understood that ostomized people have benefitted from public policies and rights to 

retirement and special leave as they are considered disabled, chronically ill and suffering from 

oncological disease. These aspects are key elements to achieve the objectives and targets 

needed to construct the model of care. 

 

Conclusion 

The aim of this study was to examine the Portuguese legislation on the issue of care for 

ostomized people and their relationship with existing components to construct a theoretical 

model of targeted intervention for them. Twenty publications on the subject were found on 

official websites spanning a period of 28 years. 

It was found that in Portugal the rights of ostomates are quite comprehensive according 

to official documents as presented in this study, with a number of laws on the rights aimed at 

prevention, rehabilitation and integration of ostomized people as well as social protection 

schemes such as disability pension, special leave and free medical devices. 

Legislation regarding clinical indications for the various types of ostomy is documented 

in the National Health System standards. The legislation that covers aspects of stomatherapy 

assistance assigning nursing professionals with specific training and specialists in 

stomatherapy was perceived as a contribution towards the recognition of the need for 

stomatherapy as a specialized field in Portugal, since in practice assistance already follows 

international standards. 

Constituent elements to construct the representation of ostomate care in Portugal, 

through the theoretical care model were found. However, there was a lack of certain elements 

such as the physical structure of the doctor’s surgery and stomatherapy service, adapted 

bathroom with mirror and hygienic shower, storage location for waste products, computer 



 

 

resources, information systems and the expansion of multidisciplinary teams with 

physiotherapists, nutritionists, social workers, occupational therapists, etc. 

This study proposes the creation of a regulation stemming from existing legislation in 

order to establish national guidelines focused on attention for ostomized people at the various 

levels of care including the items mentioned above. In addition, it would be important to use 

interviews with key informants in ostomy care and hold direct observation in places where 

assistance occurs for the triangulation of the methods and sources of information. 

 

Bibliography 

 

1. International Ostomy Association Coordination Committee. International Ostomy 

Association. [citado 2017 abr 12]. Available at: http://www.ostomyinternational.org/   

2. Europcolon Portugal. Apoio ao doente com cancro digestive, 2016. [citado 2017 abr 25]. 

Available at: http://www.atlasdasaude.pt/publico/content/formacao-certificada-em-

estomaterapia-para-profissionais-de-saude   

3. Lei nº 38/2004. Diário da República nº 194/2004 – Série I-A. Lisboa: Assembleia da 

República. [citado 2017 jul 14]. Available at: https://dre.pt/pesquisa/-

/search/480708/details/maximized  

4. Champagne, F, Brouselle A, Contandriopoulos AP, Hartz Z (orgs). Avaliação: Conceitos e 

métodos (1ª ed.). Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011. 

5. Cassiolato M, Gueresi S. Como elaborar Modelo Lógico: roteiro para formular programas e 

organizar avaliação. IPEA. Instituto de pesquisa econômica aplicada. Brasília, 2010 

septiembre. 

6. Cellard A. A análise documental. En: Poupart J, Deslauriers J-P, Groulx L-H, Laperrière A, 

Mayer R, Pires AP. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. 

Petrópolis: Vozes; 2008. 

7. Calado S, Ferreira S. Análise de documentos: método de recolha e análise de dados. 2005 

[citado 2017 abr 12]. Available at: 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi1/analisedocumentos.pdf  

8. Fortin MF. Fundamentos e Etapas no Processo de Investigação (2ª ed.). Coimbra: 

Lusociência.; 2009. 

9. Bardin L. Análise de conteúdo (4ª ed.). Lisboa, Portugal: Edições 70; 2014. 

http://www.ostomyinternational.org/
http://www.atlasdasaude.pt/publico/content/formacao-certificada-em-estomaterapia-para-profissionais-de-saude
http://www.atlasdasaude.pt/publico/content/formacao-certificada-em-estomaterapia-para-profissionais-de-saude
https://dre.pt/pesquisa/-/search/480708/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/480708/details/maximized
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi1/analisedocumentos.pdf


 

 

10. Eletronic Journal of the Republic – Diário da Republica Eletrônico. Available at: 

https://dre.pt/ 

11. National Health Service of Portugal – Direção Geral de Saúde de Portugal. Available at: 

https://www.dgs.pt/ 

12. Associação Portuguesa dos Ostomizados. Available at: http://www.apostomizados.pt 

 13. Portugal Ostomy League – Liga Portuguesa dos Ostomizados. Available at: 

https://www.apifarma.pt/cidadania/parcerias/associacoesdoentes/listaad/Paginas/LOP.asp

x 

14. Portuguese Association of Stomatherapy Care Nurses – Associação Portuguesa de 

Enfermeiros de Cuidados em Estomaterapia (APECE). Available at: 

https://empresite.jornaldenegocios.pt/APECE-ASSOCIACAO-PORTUGUESA-

ENFERMEIROS-CUIDADOS-ESTOMATERAPIA.html 

15. Champagne, F, Brouselle A, Contandriopoulos AP, Hartz Z (orgs). Avaliação: Conceitos 

e métodos (1ª ed.). Rio de Janeiro: Fiocruz (2011, p. 63-5). 

16. Champagne, F, Brouselle A, Contandriopoulos AP, Hartz Z (orgs). Avaliação: Conceitos 

e métodos (1ª ed.). Rio de Janeiro: Fiocruz (2011, p. 65). 

17. Champagne, F, Brouselle A, Contandriopoulos AP, Hartz Z (orgs). Avaliação: Conceitos 

e métodos (1ª ed.). Rio de Janeiro: Fiocruz (2011, p. 54). 

18. World Council of Enterostomal Therapists (WCET). International Ostomy Guideline 

Recommendations. [citado 2017 may 6]. Available at: 

http://www.wcetn.org/assets/Publications/wcet_april- 

june_2014f%20iog%20recommandations.pdf 

19. Jornal do Enfermeiro. Entrevista com Apece. Formação em estomaterapia "é de nível 

internacional". Jornal do Enfermeiro. 2017. [citado 2017 jun 6]. Available at: 

http://www.jornalenfermeiro.pt/entrevistas/item/1580 

20. European Council of Enterostomal Therapist ECET. [citado 2017 jul 27]. Available at: 

https://www.facebook.com/pg/European-Council-of-Enterostomal-Therapist-ECET-

956494891046780/about/?ref=page_internal 

21. Nascimento CDMDS, Trindade GLC, Luz MHBA, Santiago RF. Vivência do paciente 

estomizado: uma contribuição para a assistência de enfermagem. Texto & Contexto - 

Enfermagem, Florianópolis, 2011 Jul-Set; 20(3): 557-64. [citado 2017 jul 24]. Available 

at: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072011000300018 

https://dre.pt/
https://www.dgs.pt/
http://www.apostomizados.pt/
https://www.apifarma.pt/cidadania/parcerias/associacoesdoentes/listaad/Paginas/LOP.aspx
https://www.apifarma.pt/cidadania/parcerias/associacoesdoentes/listaad/Paginas/LOP.aspx
https://empresite.jornaldenegocios.pt/APECE-ASSOCIACAO-PORTUGUESA-ENFERMEIROS-CUIDADOS-ESTOMATERAPIA.html
https://empresite.jornaldenegocios.pt/APECE-ASSOCIACAO-PORTUGUESA-ENFERMEIROS-CUIDADOS-ESTOMATERAPIA.html
http://www.wcetn.org/assets/Publications/wcet_april-%20june_2014f%20iog%20recommandations.pdf
http://www.wcetn.org/assets/Publications/wcet_april-%20june_2014f%20iog%20recommandations.pdf
http://www.jornalenfermeiro.pt/entrevistas/item/1580
https://www.facebook.com/pg/European-Council-of-Enterostomal-Therapist-ECET-956494891046780/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/European-Council-of-Enterostomal-Therapist-ECET-956494891046780/about/?ref=page_internal
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072011000300018


 

 

22. Santos CSB. Cuidados de enfermagem ao doente ostomizado. Porto: Instituto de 

Formação em Enfermagem; 1995.  

23. Associação Portuguesa dos Ostomizados. Lei n. 9/89 de 2 de maio. [citado 2017 jul 14]. 

Available at: http://www.apostomizados.pt/pt/item/3-legislacao/94-legislacao-sobre-

pessoas-com-deficiencia-aplicavel-aos-ostomizados 

24. Decreto-lei nº 225/97, de 27 de agosto. Diário Da República nº 4431/197 – I Série-A. 

Lisboa: Ministério da Solidariedade e Segurança Social. [citado 2017 may 11]. Available 

at: https://dre.pt/application/file/194282 

25. Associação Portuguesa dos Ostomizados. A Lei n.º 1/89, de 31 de Janeiro. [citado 2017 

may 6]. Available at: http://www.apostomizados.pt 

26. Associação Portuguesa dos Ostomizados. Decreto-Lei n.º 92/2000 de 19 de Maio. [citado 

2017 may 11]. Available at: http://www.apostomizados.pt   

27. Associação Portuguesa dos Ostomizados. Decretos-Leis nºs 327/2000, de 22 de Dezembro 

[citado 2017 may 6]. Available at:  http://www.apostomizados.pt 

28. Decreto-lei nº 173/2001, de 31 de maio. Diário da República nº 126/2001 – Série I-A. 

Lisboa: Ministério das Finanças. [citado 2017 jul 17]. Available at: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic 

   

Tables 

Table 1. Portuguese legislation aimed at attention to ostomates and thematic categories of the 

study—1989 – 2017. 

Year Legislation 
Official 

documents/objectives 

Main 

Issue 

Thematic 

categories 
Sources 

1989 Law no. 

9/89 of 2 

May 

Base Law on the 

Prevention and 

Rehabilitation and 

Integration of People 

with Disabilities 

 

Public 

policy 

People 

with 

disabilities 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

1989 

 

 

Law no.  

1/89, of 31 

January 

They establish a social 

protection scheme under 

special conditions for 

people suffering from 

oncological disease, 

multiple sclerosis and 

familial amyloidosis, 

respectively, which 

because their gravity and 

rapid evolution quickly 

develop into situations of 

Rights to 

retirement 

Oncologic

al diseases 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

http://www.apostomizados.pt/pt/item/3-legislacao/94-legislacao-sobre-pessoas-com-deficiencia-aplicavel-aos-ostomizados
http://www.apostomizados.pt/pt/item/3-legislacao/94-legislacao-sobre-pessoas-com-deficiencia-aplicavel-aos-ostomizados
https://dre.pt/application/file/194282
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/


 

 

disability. 

1990 Order no. 

11/90, 

published in 

the DR, 2nd 

Series, 159, 

12-7-90 

The co-payment to be 

awarded by the National 

Health Service to 

underprivileged patients 

for ostomy bags was set 

by Order no. 11/90, 

published in the DR, 2nd 

ed., 159 of 12-7-90. 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

1995 Order 

25/95, 

Ministry of 

Health, DR, 

2nd Series, 

no. 213, 14-

09-1995 

Co-payments towards 

ostomy material by the 

National Health Service 

It updates the co-

payment in light of the 

respective prices on the 

market to 90% of cost. It 

is aimed at National 

Health Service patients. 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

1995 Order of 

24/02/1995  

Development of special 

skills in nursing care in 

hospitals and health 

centres where there are 

already qualified nurses 

Stomather

apy 

assistance 

Stomather

apy 

assistance 

Printed  

– 

Ambulat

ory nurse 

of 

Stomathe

rapy 

Consulta

tion  São 

João 

Hospital 

Centre 

(CHSJ) 

 

1997 

Decree-Law 

no. 225/97, 

of 27 

August 

Creation of the National 

Council for the 

Rehabilitation and 

Integration of People 

with Disabilities – Its 

mission is to enable the 

participation of public 

services, social partners 

and the interventional 

association movement in 

the areas of prevention, 

rehabilitation and 

integration of disabled 

people. 

 

Public 

policy 

People 

with 

disabilities 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

https://dr

e.pt/appli

cation/fil

e/194282 

1999 Joint Order 

No. 861/99 

- 

Characterization of 

profound disability and 

chronic disease. 

Special 

leave 

Oncologic

al diseases 

http://w

ww.apost

omizado

http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
https://dre.pt/application/file/194282
https://dre.pt/application/file/194282
https://dre.pt/application/file/194282
https://dre.pt/application/file/194282
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/
http://www.apostomizados.pt/


 

 

It instituted special leave 

to accompany a child, 

whether adopted or the 

spouse’s child, who is 

disabled or chronically 

ill. 

Proof of profound 

disability or chronic 

disease is through 

declaration issued by the 

doctor attending the 

minor. 

 

s.pt 

2000 Decree-Law 

no. 92/2000 

of19 May 

Special social protection 

scheme for people 

affected by serious 

oncological diseases. The 

special protection 

regulated in this law is 

concerned with the 

following types of 

benefits 

a) Invalidity pension 

attributable to the 

beneficiaries of the 

general regime 

b) Social disability 

pension attributable to 

the beneficiaries of the 

non-contributory scheme 

c) Dependency 

complement attributable 

to the beneficiaries of 

any of the social security 

schemes. 

 

Retiremen

t rights 

Oncologic

al diseases 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

2000 Decree-Law 

no. 

327/2000, 

of 22 

December 

It establishes a social 

protection scheme, under 

special conditions, for 

people suffering from 

oncological disease, 

multiple sclerosis and 

familial amyloidosis, 

respectively, which 

because their gravity and 

rapid evolution quickly 

develop into situations of 

disability. 

Retiremen

t rights 

Oncologic

al diseases 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

2001 Decree-Law 

no. 

Calculation of pensions 

for subscribers of the 

Retiremen

t rights 

Oncologic

al diseases 

http://w

ww.apost
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173/2001 of 

31 May 

General Pension Fund omizado

s.pt 

2015 Decree-Law 

no. 

97/2015, of 

1 June 

 

It creates the National 

Health Technology 

Assessment System, 

provides for the co-

payments towards 

medical devices, 

establishing that the 

medical devices that can 

be objects of co-

payments are established 

by ordinance of the 

member of the 

government responsible 

for health. 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

http://w

ww.apost

omizado

s.pt 

2016 Order 

11233/2016 

of 19 

September 

2016 

It establishes provisions 

to improve accessibility 

and simplify procedures 

to access products for 

absorbing urine and 

faeces for persons 

covered under current 

legislation, as well as, 

ostomates in 

obtaining ostomy 

material, products and 

accessories. Its aim was 

to define a strategy that 

fully leads to electronic 

prescription for and 

distribution of these 

support products in 

community pharmacies, 

even though achieving 

this goal may require a 

period to develop 

information systems. 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

https://dr

e.pt/appli

cation/fil

e/753533

80  

2016 Order 

12249/2016 

of 11 

October 

2016 

It establishes provisions 

on awarding public 

provisioning contracts 

(PPC) to supply ostomy 

and elimination material 

 within the scope of 

public tender (CP 

2016/27), issued by the 

Shared Services of 

Ministry of Health, E. P. 

E. (SPMS, E. P. E.)   

11/10/2016.  

Medical 

devices 

Medical 

devices 

https://dr

e.pt/appli

cation/fil

e/755041

24  
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2016 Ordinance 

no. 

284/2016 of 

4 November 

It establishes the co-

payment system for 

medical devices for the 

ostomy patients, for 

beneficiaries of the 

National Health Service 

(NHS). It ensures 

ostomates have access to 

ostomy materials, 

products and accessories, 

thus improving their 

quality of life and social 

integration. 

 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

https://dr

e.pt/appli

cation/co

nteudo/7

5662180  

 

2017 Ordinance 

no. 92-

F/2017-1ª of 

3 March 

It establishes that the 

State’s co-payment 

amount for the provision 

of ostomy devices is to 

be 100% of the product’s 

sale price fixed, for the 

purposes of co-payment, 

by terms provided in this 

order. Its aim is to 

improve certain aspects, 

such as the need to make 

determining products’ 

general and specific 

requirements 

autonomous, allowing 

them to be updated and 

adapted in accordance 

with technical progress. 

It also seeks to identify 

those products whose 

prescription may also be 

written by group name, 

considering the rule will 

be to prescribe by brand 

and model . . . To this 

end, the government 

ensures ostomates have 

access to ostomy 

materials, products and 

accessories, thus 

improving their quality 

of life and social 

integration. 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

https://dr

e.pt/appli

cation/fil

e/a/1065

51520  

2017 Order no. 

2018/2017 

of 9 March 

It determines the general 

and specific technical 

requirements applicable 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

https://dr

e.pt/appli

cation/fil
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2017 to medical devices to 

support patients with 

incontinence or urinary 

retention in the co-

payment system. 

e/a/1065

78599 

2017 Order no. 

2019/2017 

of 9 March 

2017 

It determines the 

maximum fixed price per 

medical device group, as 

well as the general and 

specific technical 

requirements applicable 

to medical devices to 

support ostomate 

patients in the co-

payment system. 

Medical 

devices 

Medical 

devices 

https://dr

e.pt/appli

cation/fil

e/a/1065

78599  

2017 Rule 

014/2016 

Date: 

28/10/2016 

(updated: 

03/03/2017) 

– SNS/DGS 

[National 

Health 

Service/Gen

eral Health 

Directorate] 

Clinical Indications and 

Intervention in Paediatric 

and Adult Feeding 

Ostomy 

Clinical 

indications 

Clinical 

indications 

https://w

ww.dgs.

pt/.../nor

mas-

e...norma

tivas/nor

ma-n-

0142016

-de-

2810201

6-pdf 

2017 Rule: 

015/2016 

Date: 

28/10/2016. 

(updated: 

03/03/2017

– SNS/DGS 

[National 

Health 

Service/Gen

eral Health 

Directorate] 

Clinical Indications and 

Intervention in Paediatric 

and Adult Colostomy 

Clinical 

indications 

Clinical 

indications 

https://w

ww.dgs.

pt/.../nor

mas-

e...norma

tivas/nor

ma-n-

0152016

-de-

2810201

6-pdf.   

2017 Rule: 

012/2016 

Date: 

28/10/2016 

(updated: 

03/03/2017) 

– SNS/DGS 

[National 

Health 

Service/Gen

eral Health 

Clinical Indications and 

Intervention in Paediatric 

and Adult Urinary 

Ostomy 

Clinical 

indications 

Clinical 

indications 

https://w

ww.dgs.

pt/...da.../

normas-

e...norma

tivas/nor

ma-n-

0122016

-de-

2810201

6.asp... 
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Directorate] 

 

Table 2. Thematic categories and constituent elements of care model for ostomy found in the 

Portuguese guidelines 

Thematic categories  
Elements of the Logical Model 

Structure Processes Results 

Oncological diseases   x 

People with disabilities   x 

Medical devices x x x 

Stomatherapy assistance x x x 

Clinical Indications x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO G –  

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
  
  

DETALHAMENTO DO FLUXO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO  

  
ATENÇÃO: SE CADA ÁREA CUMPRIR O PRAZO ESTABELECIDO, CADA PROCESSO DURARÁ 83 DIAS 

ÚTEIS, O QUE EXCEDE O TEMPO REFERENCIA DE 45 A 60 DIAS. CASO O SETOR NÃO OBSERVE O 

PRAZO DEVERÁ CONSTAR NO PROCESSO A JUSTIFICATIVA QUANTO AO MOTIVO DO ATRASO.  

  

1.UNIDADE REQUISITANTE: SISTEMATIZAÇÃO DAS DEMANDAS E ELABORAÇÃO DO TERMO DE  

REFERÊNCIA.   

  

1. As Unidades Requisitantes - As vice-presidências, Gestão ou Áreas Técnicas -, conforme sua área 

de competência, compilarão as demandas e apresentarão um Termo de Referência. Para elaboração 

do Termo de Referência, utilizar como base o modelo e o manual elaborado pela Superintendência 
Jurídica, garantindo a existência dos itens abaixo relacionados:   

a) Justificativa da contratação (informar se é eixo estruturante do SUS; as portarias e demais 
atos que tornam a contratação imprescindível, informar se é contrapartida obrigatória do município, 

relacionar a contratação em todos os instrumentos de Planejamento do SUS e do Município, etc)  

b) Designação da ação da Programação Anual de Saúde, ao qual o objeto está inserido, do Bloco 

de  

Financiamento e respectivo Componente;  

c) Especificação precisa do objeto da contratação, com a qualificação técnica discriminada e o 

código do Cadastro Municipal de Itens, disponível no site da FMS;   

d) Detalhamento quantitativo e qualitativo dos setores que serão beneficiários da 

aquisição/contratação de que trata o TR.  

e) Justificativa do quantitativo solicitado, informando inclusive o estoque existente no 

almoxarifado; f) Especificações gerais que julgar necessário;  

g) Especificações técnicas, usando com base o cadastro existente na FMS ou tendo como 

referência os cadastros oficiais do MS, como exemplo, o SIGEM bem como a Indicação da Dotação  

Orçamentária;  

h) Prazo, forma e local de entrega ou execução, preenchendo com exatidão o cronograma 

físicofinanceiro do TR. Caso seja entrega parcelada e descentralizada, necessário detalhar, tendo em 
vista que isto impacta diretamente no valor do item;  

i) Detalhamento dos procedimentos de fiscalização e designação de três servidores investidos 
de cargo público e identificados com o nome, cargo e matrícula, dois para exercerem a titularidade e 

um, a suplência da comissão de fiscalização;  

j) Estimativa do valor da contratação, elaborada com base nas aquisições recentes da 

Administração Municipal consultada, por meio do Cadastro de Itens no sistema e-cidade e no SIGEM 

(Sistema de Informações e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais permanentes financiáveis 
para o  

SUS) do MS;  



 

 

k) Informação quanto ao Programa de Trabalho onde este objeto está inserido, Código da 
Despesa;  

l) Informação da conta por onde ocorrerá a despesa, nos casos de recursos provenientes de 

pactuação e convênio bem como anexar cópia do documento que comprove a vinculação do recurso 

(Portaria, Registro no SICONV, Termo de Adesão, etc);  

m) Detalhamento das Obrigações da Contratada e da Contratante em relação ao objeto a ser 

licitado;  

n) Assinatura pela Área Responsável e campo para o “De Acordo” da Secretária.  

  

O devido Termo de Referência deverá ser encaminhado ANEXADO A COMUNICAÇÃO INTERNA 

EMITIDA PELA UNIDADE REQUISITANTE às Áreas Técnicas descritas no Item 02, a saber:  

  

2. ÁREAS TÉCNICAS: PARECER DA ASTEC, ASPLAN, GTIC, DECAU, NEA e ASCOM.  

2.1. Enviar para a Gerência de Tecnologia da Informação - GTIC, se o objeto do TR for da área de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Aqui se insere aquisição ou adesão de sistemas de 

informação, licenças de software, aquisição e/ou locação de equipamento e/ou prestação de serviço-
outsourcing - de informática ou de outras mídias que efetuará análise com base na IN 04/2014 e 

nova redação 2015, e demais normativas municipais afetas ao objeto da TR);  

2.2. Enviar à Assessoria de Planejamento – ASPLAN para verificar a informação constante do TR 

quanto à conformidade com as Ações da Programação Anual de Saúde – PAS do exercício, o Bloco de 
Financiamento e a Dotação Orçamentária pela qual ocorrerá a realização da despesa.  

2.3. Enviar a Assessoria Técnica – ASTEC, se recurso extraordinário advindo de Convênio ou 

outras Formas de Captação para manifestação quanto à conformidade em relação às normas do MS 

e do outro Órgão Financiador;  

2.4. Enviar ao Departamento de Controle e Auditoria - DECAU para verificar se a aquisição e/ou 

contratação se constitui em Serviço passível de Contratualização de prestadores de serviços de saúde 

SUS através do credenciamento/habilitação, cadastramento, monitoramento e faturamento 

apurados pelo no SIA/SUS e SIH/SUS e que se enquadra na PPI ou que possuam Portarias Específicas 

de custeio editadas pelos entes federados. Em sendo o caso, este proporá tramitação específica;  

2.5. Enviar para o Núcleo de Engenharia e Arquitetura – NEA, se o objeto do TR for se referir a 
aquisição de bens ou prestação de serviço que demandem avaliação técnica de viabilidade e 

conformidade em relação à infraestrutura existente na FMS e as demais normativas municipais 
afetas ao objeto da TR;  

2.6. Enviar a Assessoria de Comunicação – ASCOM, se aquisição ou prestação de serviço que 

utilizem a imagem institucional da Fundação Municipal de Saúde, tais como panfletos, cartilhas, 

vídeos que demandem avaliação e enquadramento na Política Institucional de Comunicação  da 
Administração Municipal;  

    

As Áreas Técnicas responderão mediante Comunicação Interna devidamente numerada e datada e 

com o Parecer Anexo, rubricado e Assinado pelo Técnico responsável pelo Parecer e pela Chefia do 

Setor.  

  

Sem que haja indicação orçamentária e vinculação com a Programação Anual de Saúde do exercício, 
nenhuma despesa poderá ser efetuada.  

  

PRAZO: De 02 a 05 DIAS ÚTEIS, quando necessitar de avaliação técnica de projeto e/ou visita 

técnica in loco, cujo relatório deverá integrar o parecer.  

  



 

 

3. UNIDADE REQUISITANTE: MONTAGEM DE PROCESSO ADMINISTRATIVO   

3.1. Considerando o Parecer favorável das Áreas Técnicas, cabe a Unidade Requisitante a juntada 

destes pareceres, do Termo de Referência devidamente ajustado a uma Comunicação Interna para a 
abertura de Processo Administrativo.  

a) Na CI ao Gabinete deve estar descrita de forma sucinta a necessidade administrativa e as razões 

de interesse público que justificam a contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade 
pública a ser alcançada.  

3.2. Enviar o arquivo digital do Termo de Referência devidamente ajustado em formato aberto 

(arquivo em word e/ou excel) para o e-mail: aquisicoes.fms.niteroi@gmail.com. PRAZO: ATÉ 02 DIAS 

ÚTEIS  

  

4. SETOR DE PROTOCOLO: ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO  

4.1. Cabe ao Setor de Protocolo a Abertura do Processo Físico e o Preenchimento correto dos dados 

no sistema e-cidade e inicio da tramitação para o Gabinete.   

4.2. Devolução da Cópia da C.I. a Unidade Requisitante , informando o número e assunto do Processo 

Administrativo que foi aberto.  

PRAZO: ATÉ 01 DIA ÚTIL  

  

5. GABINETE PRESIDÊNCIA: AUTORIZO DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  

5.1. O processo deve ser levado para assinatura do titular da FMS, que deve assinar no Termo de 

Referência, o que se caracteriza como o AUTORIZO do ordenador de despesa para início do 

procedimento como determina o art. 38, caput, da Lei n.º 8.666/93;  

PRAZO: ATÉ 01 DIA ÚTIL   

  

6. DISUP: REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS   

6.1. Cabe ao Setor realizar estimativa prévia do valor da contratação que se dará por meio de ampla 

pesquisa de preços no mercado, obedecidos os critérios estabelecidos na Instrução 

Normativa/FMS/nº 01/2016.  

6.2. Para efetuar a Cotação de Preços, a descrição do material ou serviço no TR deve estar clara e 
precisa, com especificação da quantidade, unidade de medida, solicitação de preço unitário e preço 

total, conter a informação dee impostos e fretes devem estar inclusos.   

6.3. A Cotação com fornecedores deve ser feita por meio de e-mail institucional a TODOS os 

fornecedores do Cadastro Municipal, com o TR anexado, data limite para envio da proposta e 
requisitar que a Proposta das empresas contenha as especificações do material ou serviço, em 

conformidade com o que foi solicitado e, ainda:  

a) Preço Unitário ;  

b) Preço Total;  

c) Especificação da marca/modelo a que refere a proposta  

d) Condições Gerais de Fornecimento e entrega;  

6.4. Tratando-se de serviço, anexar planilha de custos detalhada, utilizando como parâmetro a 

IN/SLTI/MPOG nº 06/2003;  

6.5. Após o recebimento das propostas, o servidor responsável deve avaliar se as ofertas estão 
desconformes ou incompatíveis e, em sendo o caso, desclassificar ou declarar inexequível a 

proposta; Nesta etapa, de forma complementar, o servidor pode fazer uso de preços fixados por 

órgão oficial competente, em Atas de Registro de Preços, desde que em condições semelhantes.  

6.6. Ao fim da coleta de preços, o setor deve elaborar e autuar planilha que consolide a consulta 

de mercado realizada e reflita a divisão do objeto a ser contratado (preço global, por lotes ou por 

itens), assinada pelo servidor público investido de cargo público e identificado com o nome, cargo e 
matrícula.   



 

 

6.7. Realização de Cadastro do item e dos fornecedores que cotaram no sistema e-cidade;  

6.8. Inclusão dos Itens cotados na Solicitação de Compras e todas as informações 

complementares ao processo de aquisição no Campo “resumo do objeto” (ex. valor mensal, valor 

anual, cronograma de retirada, unidade de medida, etc);  

6.9 Despacha no Processo, solicitação à ASPLAN de reserva orçamentária, concluindo a solicitação de 
compra.   

PRAZO: DE 05 ATÉ 10 DIAS ÚTEIS CONFORME A COMPLEXIDADE DO OBJETO.   

  

7. UNIDADE REQUISITANTE   

7.1. Verificação se o que foi cotado está em consonância com o solicitado, se necessário, com o 

suporte da Área Técnica. PRAZO: ATÉ 01 DIA ÚTIL   

  

8. ASPLAN   

8.1. A ASPLAN faz a Reserva Orçamentária no sistema e-cidade, dentro do Módulo Compras, por 
meio da complementação da Solicitação de Compras com os dados relativos ao PT e Fonte de 

Recurso;  

8.2. A ASPLAN atualizará a Planilha de Controle Orçamentário com o valor total da Solicitação de 

Compra;  

8.3. Requisição da Liberação da Solicitação de Compra à SEPLAG conforme o Decreto da CPFGF (Até 

R$100.000,00 via e-mail a Subsecretaria de Orçamento e IGUAL ou Superior a R$100.000,00 o 

processo deve ser encaminhado em meio físico, obedecendo ao fluxo no ITEM 12);  

8.4. Transformação da Solicitação de Compras em Processo de Compras dentro do sistema e-cidade.  

8.5. Impressão dos Formulários do e-cidade e juntada no Processo Administrativo. 

PRAZO: ATÉ 01 DIA ÚTIL   

  

9. CPP / CPL: ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DO CERTAME  

9.1. Análise do TR e elaboração da minuta do Edital de Licitação, contendo as especificações e anexos 

constantes do art. 40 da Lei 8.666/93;  

9.2. Definição da modalidade de licitação a ser adotada (concorrência, tomada de preços, convite) 

em razão do preço previamente estimado para a contratação, salvo quando se tratar de bem ou 

serviço comum, casos em que se impõe a adoção da modalidade Pregão, preferencialmente 
eletrônico, independentemente do preço orçado.   

a) Se for adotada a modalidade Pregão Presencial, deve ser justificada a inviabilidade de adoção 

da modalidade eletrônica.   

b) As modalidades de Concurso ou Leilão têm suas hipóteses de aplicação definidas no art. 22, 
§§ 4º 5º, da Lei nº 8.666/93 e também independem do preço estimado.   

c) Para a escolha da modalidade de licitação, em se tratando de serviço contínuo, a estimativa 

do valor da contratação deve levar em conta não só a vigência anual, mas todas as prorrogações 

admitidas em lei (60 meses).   

d) A definição do tipo de licitação a ser adotado em razão da natureza do julgamento requerido 

pelo objeto a ser contratado (menor preço, melhor técnica, técnica e preço ou maior lance ou 

oferta).  

  

9.3. Minuta da Portaria da Comissão de Fiscalização (quando não se tratar de entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos, dos quais resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica);  

9.4. Inclusão do Comprovante de Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão de 
Licitação/Pregão; PRAZO: ATÉ 02 DIAS ÚTEIS   

  



 

 

10. SAJ: ANÁLISE E PARECER SOBRE A MINUTA DO EDITAL  

10.1. Exame prévio e aprovação da Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da 

Lei  

8.666/93.   

PRAZO: ATÉ 05 DIAS ÚTEIS   

  

11. CONTROLE INTERNO: ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUANTO À CONSISTÊNCIA E 

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE  

11.1. Exame prévio dos requisitos procedimentais;  

11.2. Breve verificação da economicidade;  

11.3. Verificar o check-list da SEPLAG;  

11.4. Em NÃO sendo o objeto afeto a uma das situações previstas no item 13, PULAR a tramitação 

para o item 15.  

PRAZO: ATÉ 03 DIAS ÚTEIS   

  

12. GABINETE: ENVIO À SEPLAG   

12.1. No despacho à SEPLAG, citar a necessidade de devolução num prazo de até 05 dias úteis, para 

obedecer a regularidade do trâmite imposto pela Orientação do Fluxo Processual da FMS. PRAZO: 

ATÉ 02 DIAS ÚTEIS  

  

13. SEPLAG: ANÁLISE E PARECER DAS ÁREAS  

13.1. Para análise do CETI, se objeto afeto à área de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
conforme Decreto 11.372/2013;  

13.2. Para análise do Controle Interno e apreciação da CPFGF, conforme Decreto nº 11.319/ 2013;  

13.3. Devolução ao Gabinete da FMS.  

PRAZO: ATÉ 05 DIAS ÚTEIS   

  

14. GABINETE: CIÊNCIA PARECER DA SEPLAG  

14.1. Em não havendo necessidade de ajuste, encaminhar à CPP/CPL para realização do Certame.  

14.2. Em havendo necessidade de ajuste, remeter à Área Responsável por atender às recomendações 

da SEPLAG.  

PRAZO: ATÉ 02 DIAS ÚTEIS  

  

15. CPP / CPL: REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO  

15.1. Publicação dos atos relativos ao edital, na forma do art. 21 da Lei 8.666/93 e do art. 4º da 
10.520/02;  

15.2. Preparação do Certame com lançamento o sistema e-cidade.  

a) Credenciamento das empresas no sistema e-cidade  

b) Propostas das Empresas participantes do Certame;  

c) Lançamento dos valores das propostas no sistema e-cidade  

15.3. Exame pela Comissão técnica das propostas para avaliar a conformidade com o objeto;  

15.4. Juntada dos documentos de habilitação jurídica e fiscal, inclusive a declaração de que não 
emprega menor, em atendimento ao disposto no art. 27, V, da Lei nº 8666/93 e art. 7º, XXXIII, da 

CF/88, das empresas vencedoras;  

15.5. Realização da Etapa de lances   

a) Ata de abertura com os lances  

b) Abertura dos envelopes com a documentação das empresas vencedoras  

c) Consultas aos sistemas de registro de penalidades (como exemplo o Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, a Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União, o 



 

 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF; e ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ. d) 
Elaboração das Atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;  

e) Emissão de Pareceres Técnicos (quando for o caso);  

f) Resposta a Recursos eventualmente apresentados e respectivas manifestações e decisões;  

g) Elaboração da Ata presencial da reunião de julgamento de propostas  

15.6. Elaboração do Termo de Homologação e adjudicação do objeto da licitação  

15.7. Demonstrativo de economicidade  

PRAZO: ATÉ 28 DIAS ÚTEIS COM BASE NOS PRAZOS LEGAIS.  

  

16. CONTROLE INTERNO: ANÁLISE E PARECER SOBRE O CERTAME  

16.1. Verificação requisitos procedimentais  

16.2. Análise da economicidade;  

16.3. Emissão do Parecer conclusivo;  

16.4. Encaminha para a homologação pelo Ordenador;  

PRAZO: ATÉ 03 DIAS ÚTEIS   

  

17. GABINETE: ASSINATURA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PORTARIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO PRAZO: ATÉ 01 DIA ÚTIL   

  

18. CPP / CPL: FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CERTAME  

18. 1.Publicação do Termo de Homologação e da Portaria de nomeação da Comissão de 

Fiscalização  18.2.Publiciza no site   

18.3. Dar o feedback ao requisitante do objeto do resultado do certame via Ofício com cópia da 

Proposta Detalhe dos vencedores;  

PRAZO: ATÉ 02 DIAS ÚTEIS  

  

19.  SUFIN: EMISSÃO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO   

19.1. Emissão da Autorização de empenho, devidamente assinada pelos agentes responsáveis; 
PRAZO: ATÉ 01 DIA ÚTIL  

  

20. SAJ: ELABORAÇÃO DO CONTRATO  

20.1. Inserção dos dados na minuta padrão e incorporação de eventuais ajustes de acordo com o 

objeto. PRAZO: ATÉ 01 DIA ÚTIL   

  

21. SUFIN: EMISSÃO EMPENHO  

21.1. Emissão de empenho e extraída a Nota de Empenho na forma do artigo 61 da Lei 4.320/64, 

devidamente assinado pelo agente emissor;  

21.2. Envio à ASPLAN, a cópia da Nota de Empenho, via e-mail ao Núcleo de Orçamento. 

PRAZO: ATÉ 02 DIAS ÚTEIS  

  

22. GABINETE: ASSINATURA DO CONTRATO E DO EMPENHO PRAZO: ATÉ 02 DIAS ÚTEIS  

  

23. SAJ: FINALIZAÇÃO ATOS RELATIVOS AO CONTRATO  

23.1. Assinatura do contrato pelo fornecedor;  

23.2. Registro, publicação do contrato;  

23.3. Entrega da 01 via assinada para o Fornecedor  

PRAZO: ATÉ 03 DIAS ÚTEIS  

  

 


