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RESUMO 

 

A pessoa que realiza uma cirurgia de estomia intestinal enfrenta uma condição que 

compreende o desvio de sua eliminação para o abdome e consequentemente a 

alteração da imagem corporal. Esse tipo de cirurgia envolve questões físicas 

relacionadas à perda da integridade corporal, violação das regras de higiene, perda 

esfincteriana com privação do controle fecal, eliminações involuntárias de gases, 

odores e urina. Pode ocorrer, também, alteração da autoestima e autoconceito, 

sentimentos de inutilidade, depressão, desgosto, inaceitação, entre outros. Para 

obtenção dos dados foi realizada coleta de dados por meio de um formulário contendo os 

dados socioeconômicos, demográfico e os dados clínicos. Os resultados levantados 

demonstram que a maioria dos portadores de estomia são do gênero masculino 

(67%), com média de idade entre 31-40 anos. Sendo que a maioria das estomias são 

causadas por traumas, principalmente por armas de fogo. A principal estomia atendida 

na unidade de referência é a do tipo colostomia com 59%, sendo o tempo de 

permanência de estomas em sua grande maioria,92%, de caráter temporário. Quanto 

ao nível de escolaridade, percebeu-se que a maioria dos pacientes se enquadram nas 

categorias de ensino fundamental incompleto (42%). Ao observar os prontuários 

também foi possível observar que a maioria dos pacientes (18%) não se enquadravam 

nas profissões detalhadas no prontuário fornecido pela instituição, contudo 17% 

trabalhavam como autônomos e outros 17% estavam desempregados, dados que 

refletem na renda familiar encontrados na pesquisa, onde 28% não possuem nenhum 

tipo de renda. Houveram achados importantes que demonstraram uma incidência alta 

de óbitos de pacientes ostomizados relacionados a neoplasias.  

Palavras chaves: Estomia, Enfermeiro, Perfil do Paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The person who undergoes an intestinal surgery will face a condition that involves the 

diversion of its elimination into the abdomen and consequently the alteration of the 

body image. This type of surgery involves physical issues related to loss of body 

integrity, violation of hygiene rules, sphincteric loss with deprivation of fecal control, 

involuntary elimination of gas, odors, and urine. There may also be changes in self-

esteem and self-concept, feelings of worthlessness, depression, disgust, 

unacceptance, among others. To obtain the data, data were collected through a form 

containing the socioeconomic, demographic and clinical data. The results showed that 

the majority of patients with stomies are male (67%), with a mean age of 31-40 years. 

Most stomies are caused by trauma, especially by firearms. The main stoma attended 

at the reference unit is the type of colostomy with 59%, and the stomata time is mostly 

92%, of a temporary nature. Regarding the educational level, it was noticed that the 

majority of the patients fall into the categories of incomplete elementary school (42%). 

When observing the medical records, it was also possible to observe that the majority 

of the patients (18%) did not fit the professions detailed in the medical records provided 

by the institution, 17% were self-employed and 17% were unemployed. research, 

where 28% do not have any type of income. There were important findings that 

demonstrated a high incidence of deaths of ostomy patients related to neoplasias. 

Keywords: Estomy, Nurse, Patient Profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática e Objeto do estudo  

 

Observa-se que com o aumento da longevidade, surgimento das doenças 

crônico- degenerativas, assim como a elevação de situações envolvendo acidentes e 

violência tem levado os indivíduos à deterioração das condições orgânicas, fazendo 

com que haja uma incidência de pessoas necessitando de procedimento cirúrgico 

envolvendo algum tipo de ostomia (LUZ; LUZ, 2015).  

As palavras ostomia, ostoma, estoma ou estomia são consideradas de origem 

grega. É conhecido como uma boca ou abertura utilizada para a exteriorização de 

qualquer víscera oca no corpo (MOTA; GOMES, 2013).  

A realização deste procedimento objetiva salvar a vida do paciente e 

posteriormente promover melhor qualidade de vida. A construção da ostomia pode ser 

por um tempo determinado ou ser definitiva, dependendo do quadro clínico do 

paciente. Por ser considerado uma cirurgia mutilante a mesma traz aspectos 

preocupantes quanto ao bem-estar emocional, estilo de vida, relações pessoais e 

profissionais do paciente (MIRANDA et al., 2013). Pode trazer sentimentos 

diferenciados como medo, raiva e impotência (MOTA; GOMES, 2013).  

De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Ostomizados 

(ABRASO), no Brasil, há aproximadamente 50.000 portadores de ostomia. Sendo que 

as causas mais frequentes estão relacionadas ao traumatismo, doenças congênitas, 

diverticulite, doenças intestinais inflamatórias, incontinência anal, colite isquêmica, 

polipose adenomatosa familiar (PAF), traumas, megacólon, infecções perineais 

graves, proctite actínica, Câncer Colorretal (CCR), entre outras (LENZA et al., 2013).               

De acordo com Mantovani et al. (2007) a ostomia atinge diversas pessoas em 

diferentes ciclos da vida, seja homem, mulher ou criança. Há pacientes que serão 

ostomizados de forma permanente ou aqueles que serão por um período de tempo 

determinado, além disso, há outras particularidades encontradas nesses pacientes.         

As mudanças provenientes da ostomia alteram padrões comportamentais, 

como é o caso da aprendizagem relativamente ao autocuidado, alterações no estilo 

de vida e sexuais (CARDOSO et al., 2011). As principais complicações que podem 

surgir após a confecção de uma ostomia é a hemorragia, necrose, retração, estenose, 

fístula periostomal, hérnia periostomal, abscesso, neoplasia, adaptação inadequada 
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da placa de ostomia devido à má localização da mesma na parede abdominal, 

dermatite e prolapso da ostomia (SANTOS et al., 2007).  

Para atender integralmente a essas pessoas, os profissionais e serviços de 

saúde precisam estar preparados e disponíveis. A pessoa, nessa nova condição, 

necessitará de novos conhecimentos em relação ao seu cuidado pessoal. Além da 

compreensão do estoma, habilidade técnica e cuidados físicos e biológicos, também 

necessitará de atenção voltada à sua adaptação social e ao cuidado emocional e 

espiritual. O domínio dessas habilidades e conhecimentos servirá como base para 

aceitação e enfrentamento da nova condição (MONGE; AVELAR, 2009). Sendo que 

deve partir do profissional de saúde, inclusive do enfermeiro, as orientações 

necessárias para que o paciente possa conviver de maneira satisfatória com a nova 

condição de vida (VIOLIN; MATHIAS; UCHIMURA, 2008).  

A assistência de enfermagem deve começar no pré-operatório com a 

avaliação, orientação e cuidados com o preparo necessário para o enfrentamento da 

cirurgia e deve ser continuado durante o período em que o paciente permanecer 

ostomizado, o que pode ser permanentemente. O cliente deve ser ensinado e treinado 

quanto às habilidades para assumir o seu autocuidado, envolvendo todos os cuidados 

necessários que deve tomar em se tratando da manipulação do estoma como limpeza 

da pele periestomal, especificações e disponibilidade dos dispositivos (BRUNNER; 

SUDDARTH, 2011).  

Para tanto, é necessário que se tenha o entendimento do perfil deste paciente 

como a idade, sexo, escolaridade, tipo de ostomia, dentre outros para que as ações 

possam ser desenvolvidas de forma específica  

No caso do baixo nível de escolaridade, por exemplo, se torna um dado 

preocupante, pois se sabe que quanto menor o grau de instrução maior é a dificuldade 

de acesso ao conhecimento acerca do processo da doença, tendo que o paciente se 

torna sujeito passivo, alienado e não questionador de seu tratamento. De maneira, é 

necessário que uma equipe interdisciplinar elabore um plano de cuidados sobre uma 

melhor compreensão da estomia, seu tratamento e autocuidado com a finalidade de 

evitar possíveis complicações (SANTOS et al., 2007; SOUZA et al., 2010), e busque 

resoluções priorizando a esfera física, psicossocial e emocional, que juntamente com 

o suporte familiar terão influência significativa no processo de reabilitação do paciente 

ostomizado.  
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 A partir dessa perspectiva, esta pesquisa tem como objeto de estudo 

caracterizar o perfil dos pacientes ostomizados atendidos em uma Unidade de 

Referência Especializada na cidade de Belém - Pará. Baseado no problema 

encontrado o objeto de estudo traz como questão de pesquisa: Qual o perfil dos 

pacientes ostomizados que são atendidos em uma unidade de referência 

especializada? 

 

1.2. Justificativa e relevância do estudo 

 

Os pacientes ostomizados possuem características importantes com 

necessidades e reações próprias implícitas a sua identidade e subjetividade (VIOLIN; 

MATHIAS; UCHIMURA, 2008).  

Desta maneira, se faz necessário conhecer esse público alvo. É importante a 

identificação das características deste público-alvo para que medidas sejam 

desenvolvidas com qualidade para desenvolver o acompanhamento desse paciente e 

permitir a prevenção e promoção da saúde.  

A escolha por essa temática se deu por ser ainda uma questão pouco discutida 

e, além disso, uma das integrantes da pesquisa já ter trabalhado em uma Unidade de 

Referencia Especializada que atende pacientes que possuem estomas.  

No cuidado com o paciente portador de ostomia observa-se a necessidade de 

informações mais detalhadas em relação ao perfil desses pacientes, já que é mediante 

esses dados que os enfermeiros podem orientar melhor seus clientes, visto que na 

enfermagem a informação se reflete diretamente na orientação realizada 

posteriormente aos seus pacientes, já que esses dados são instrumentos 

fundamentais para uma assistência de boa qualidade, pois o enfermeiro além de ser 

um cuidador é um educador, tanto para o paciente quanto para a família.  

Com levantamento de dados pretende-se ampliar o conhecimento do 

profissional perante seu paciente para melhor atendimento, já que a coleta de 

informações irá proporcionar aos profissionais uma visão detalhada do perfil dos 

pacientes e dessa forma será possível direcionar de forma mais eficiente sua 

assistência. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos Geral 

 Caracterizar o perfil dos pacientes ostomizados cadastrados em uma unidade 

de referência especializada na cidade de Belém – Pará. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar os principais tipos de estomas 

• Caracterizar os aspectos sociodemográficos e clínicos dos pacientes 

ostomizados. 

 

1.4 Hipótese  

 

Baseado no problema encontrado e objeto de estudo a hipótese a confirmar ou 

contestar é:  

Se o paciente ostomizado necessita de orientação, acompanhamento e 

tratamento mais adequado, então é fundamental a identificação do perfil deste público 

alvo para que possa atuar nas necessidades individuais.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos históricos e legais do paciente ostomizado 

 

Em 1988, a Associação Brasileira de Ostomizados (ABRASO), fundada em 

1985, conseguiu, através de mobilização nacional, que fosse aprovada a Ordem de 

Serviço do Ministério da Saúde n°158/88 Instituto Nacional de Assistência medica da 

previdência social (INAMPS) que prevê a constituição de equipe multiprofissional e 

institucional para a estruturação do Programa de Assistência ao Ostomizado (PAO) e 

a regularização da distribuição de equipamentos. Em Santa Catarina o grupo de 

profissionais, a associação e as pessoas com estoma se mobilizarem para a aquisição 

de equipamentos e definição do Programa, além de uma política de assistência 

específica para a pessoa com estoma (MARTINS et al., 2005). 

No ano de 1990, instalou-se o primeiro curso de Estomaterapia no Brasil e 

uma enfermeira de Santa Catarina, integrante desse movimento no Estado, se 

habilitou nessa primeira turma. Já em 1991, conquista-se a Política Assistencial à 

Pessoa Ostomizada em Santa Catarina, através da Portaria SES/DIAM/SC 002/91 

(MARTINS et al., 2006). O primeiro registro da atenção à saúde do estomizado no 

SUS ocorreu em 1993, com a portaria MS/GM Nº 116 de 9 de setembro de 1993. 

Nesta foi estabelecida a tabela SIA/SUS com os recursos financeiros destinados aos 

atendimentos ambulatoriais. Ainda no ano de 1993, a portaria MS/GM N º146 de 14 

de outubro de 1993, estabeleceu a rotina do atendimento aos estomizados em regime 

ambulatorial (BRASIL, 2006). 

A atenção ao estomizado ganhou nova dimensão após a publicação do 

Decreto Lei no 3.298 de 20 de dezembro de 1999, que passou a considerar a pessoa 

estomizada como deficiente físico, com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência, por meio da portaria MS/GM Nº 1.060 de 5 de junho de 2002. Essa política 

teve como objetivos gerais proteger e reabilitar a pessoa com deficiência em sua 

capacidade funcional e em seu desempenho humano, a fim de contribuir para a sua 

inclusão em todas as esferas da vida social e prevenir agravos que determinam o 

aparecimento de deficiência (BRASIL, 2006). 

Em 2004, através do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as pessoas 

com estoma adquiriram direitos definidos por meios de normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade, contemplados nos capítulos do decreto: 
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atendimento prioritário, condições gerais de acessibilidade, implementação da 

acessibilidade arquitetônica e urbanística, acessibilidade aos serviços de transportes 

coletivos, acesso à informação e à comunicação, ajudas técnicas e programa nacional 

de acessibilidade (BRASIL, 2004). 

Como continuidade de conquistas, devido à mobilização dos profissionais 

envolvidos e das associações regionais, estaduais e nacional, em 2009, no Brasil, a 

Portaria SAS/MS nº400/2009 foi criada a partir da necessidade de garantir às pessoas 

ostomizadas a atenção integral à saúde por meio de intervenções especializadas de 

natureza interdisciplinar estabelecendo Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde 

das Pessoas com Estoma, no âmbito do SUS. Essa Portaria prevê a essas pessoas 

atendimento integral, equipe interdisciplinar, qualidade nos processos que incluem 

prescrição, fornecimento e adequação de equipamentos coletores e materiais 

adjuvantes para o cuidado com o estoma. Além disso, a Portaria aborda a 

necessidade de instalações físicas adaptadas para a melhora da qualidade e 

atendimento, em respeito às condições específicas dessas pessoas (BRASIL, 2009). 

Na constituição, três são os níveis de atenção que foram definidos para a 

pessoa com estoma, a saber:  

(1) a atenção básica, responsável em realizar orientações para o autocuidado 

e acompanhamento da pessoa prevenindo possíveis complicações;  

(2) O Serviço de Atenção às Pessoas Ostomizadas inclui o item 1, além de 

promover orientação e prevenção, será responsável pela educação para o 

autocuidado, pela avaliação das necessidades biopsicossociais, específicas do 

estoma e gerais do indivíduo, armazenamento e fornecimento dos equipamentos 

coletores (bolsas) e materiais adjuvantes, orientação sobre a participação em grupos 

de apoio, acompanhamento e encaminhamentos necessários, e sobre o convívio 

familiar e social;  

(3) O Serviço de Atenção às Pessoas Ostomizadas inclui o item 2, soma em 

suas atribuições, além do realizado pelo Serviço do item 1, o tratamento das 

complicações, com indicação e prescrição dos equipamentos a serem utilizados, 

aquisição, armazenamento, controle de estoque e distribuição dos equipamentos e a 

capacitação de profissionais para a assistência a pessoa com estoma (BRASIL, 2009).  

No seu Art. 5º, a Portaria define que as Secretarias dos Estados e Municípios 

adotem as providências para a organização da atenção à saúde dessas pessoas, com 

o compromisso de orientar sobre o cadastro; organizar e promover ações na atenção 
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básica; estabelecer fluxos para os diferentes níveis de complexidade; promover a 

adequada utilização dos equipamentos necessários; realizar acompanhamento, 

controle e avaliação garantindo o desenvolvimento das atividades previstas; a 

educação permanente dos profissionais de saúde (BRASIL, 2009).  

A existência dessa Portaria foi um ganho para as pessoas nessa condição 

crônica de saúde de viver com um estoma, pois guia a atenção que deve ser fornecida, 

conforme a demanda emergente, visando à assistência sistemática e eficiente, 

servindo de referência para a organização institucional e das práticas dos profissionais 

da saúde (MATTOS, 2007). 

 Porém, é sempre importante lembrar que a atenção à saúde não pode ser 

“fechada”, limitada a um protocolo, deve transcender esse cuidado, conforme a 

demanda de necessidades que emana da individualidade e do coletivo. Por isso, a 

importância da prática da Clínica Ampliada e Compartilhada para a busca da atenção 

integral. Infelizmente a Portaria não contempla as atribuições que devem ser 

realizadas pelo serviço hospitalar no processo de internação e confecção do estoma, 

sendo esse tipo de instituição apenas citada como local de atendimento e que suas 

equipes de saúde precisam ser capacitadas pelo Serviço de Atenção II. Essa falta de 

atribuições específicas direcionadas ao hospital pode ser um fator potencializador da 

falta de orientações, informações e assistência que tem ocorrido com a pessoa nessa 

condição (MORAES et al., 2014). 

A base para desenvolvimento das políticas para as pessoas com estoma é a 

Declaração Internacional dos Direitos dos Ostomizados, proposta pela International 

Ostomy Association (IOA, 2007) prevê que a pessoa com estoma deve receber 

orientação pré-operatória, a fim de garantir um total conhecimento dos benefícios da 

operação e os fatos essenciais a respeito de viver com uma estomia; ter um estoma 

bem feito em local apropriado, proporcionando atendimento integral e conveniente 

para o conforto do paciente. Além de receber apoio médico experiente e profissional, 

cuidados de enfermagem especializada no período pré-operatório e pós-operatório, 

tanto no hospital como em suas próprias comunidades. Deve contar com apoio e 

informação para benefício da família, cuidadores e amigos a fim de aumentar o 

entendimento sobre as condições e adaptações necessárias para alcançar um padrão 

de vida satisfatório para viver com a estomia. 

Os pacientes necessitam ter acesso a informações completas e imparciais 

sobre o fornecimento e produtos adequados disponíveis em seu país e ter a 
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oportunidade de escolha entre os diversos equipamentos disponíveis para estomia 

sem preconceito ou constrangimento. (IOA, 2007)  

Devem ter acesso a dados acerca de sua Associação Nacional de 

Ostomizados e dos serviços e apoio que podem ser oferecidos e ser protegido para 

qualquer forma de discriminação. Além de assegurar que os dados pessoais a 

respeito da cirurgia de estomia serão tratados com discrição e confiabilidade, a fim de 

manter privacidade (ABRASO,2008). 

 

2.2 Aspectos conceituais de estomias e seus tipos 

 

Considerando que os estomas designam a exteriorização de uma víscera oca 

através do corpo, sua denominação depende do local de onde provêm. Para os 

estomas intestinais têm-se as jejunostomias (jejuno), ileostomias (íleo) e colostomias 

(cólon), previstas no tratamento de várias doenças que incluem o câncer colorretal, 

doença diverticular, doença inflamatória intestinal, incontinência anal, colite 

isquêmica, polipose adenomatosa familiar, megacólon, infecções perineais graves, 

proctite actínica e a Doença de Crohn ou ainda devido a casos de traumas 

abdominais. As estomias intestinais são mais frequentes na prática clínica, havendo 

outros como as gastrostomias (estômago), traqueostomias (traquéia) e 

esofagostomias (esôfago) com diferentes funções e indicações (CUNHA, 2005). 

As estomias intestinais quando realizadas no intestino grosso, são 

denominados de colostomia. Dependendo do lugar onde será feita, será diferente a 

frequência de evacuações e consistência das fezes. Quando é realizada no intestino 

delgado (fino), chamamos de (ileostomia) as fezes são inicialmente líquidas, 

passando, após um período de adaptação, a ser semi-líquidas ou semi-pastosas. 

Chama-se de urostomia quando é colocado um estoma para saída de urina. 

(OLIVEIRA et al., 2010) 

A colostomia é a exteriorização de parte do intestino grosso (cólon), para a 

pele (Figura 1). Por esta abertura há saída de fezes e gases. As fezes que saem 

podem ser amolecidas ou bem formadas, dependendo da localização do cólon em 

que foi feita a abertura (ROCHA, 2011). 
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Figura 1:  Colostomia 

 
Fonte: https://ozimogama.wordpress.com 

 

A ileostomia é a exteriorização de parte do intestino fino (íleo), para a pele 

(Figura 2). (Echer, 2005; OLIVEIRA et al., 2010) 

 

Figura 2: Ileostomia 

 
Fonte: http://www.progastrojoinville.com.br 

 

 

A urostomia é a exteriorização de parte de um dos órgãos que fazem parte do 

aparelho urinário (Figura 3). Eles formam, armazenam ou conduzem a urina para fora 

do corpo. Nas urostomias não existe um controle voluntário da micção, ou seja, a urina 
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vai sair de modo continuo por gotejamento e o estoma não possui musculatura que 

permita reter a saída da urina (SANTOS et al., 2008). 

 

 

Figura 3: Urostomia 

 

Fonte: http://www.fegest.org 

 

2.3 Cuidado ao paciente ostomizado e o papel do enfermeiro 

 

Quando é necessário a colocação da bolsa coletora o procedimento é 

realizado no segmento do intestino delgado ou grosso que é trazido à superfície 

abdominal através de uma incisão cirúrgica, para drenagem de fezes e gases. As 

características físicas quanto ao tipo, localização, tamanho, forma, superfície, 

contorno e protrusão podem variar de acordo com a técnica cirúrgica utilizada, o 

segmento exteriorizado, a causa básica e o tempo de permanência. 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 

(PONTIERI-LEWIS, 2006; RNAO, 2009; WOCN, 2010; BURCH, 2011). 
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Para que o paciente possa ter autonomia no seu cuidado é necessário haver 

um aprendizado préviopara aprender a realizar o autocuidado, a pessoa com estoma 

necessita de uma equipe de profissionais disponíveis, sendo a enfermagem 

especialmente indicada para essa orientação, estimulando o treinamento, a fim de 

promover independência da pessoa no seu cuidado com o estoma (PONTIERI-

LEWIS, 2006).  

As pessoas com estoma devem ser adequadamente orientadas pelos 

profissionais de saúde para que possam desenvolver seu autocuidado, oportunizando 

a participação em seu processo de reabilitação (MORAIS et al., 2012). 

Entre os fatores envolvidos que influenciam positivamente para a prática do 

autocuidado, estão a motivação pessoal, parceria entre os profissionais e a pessoa 

com estoma, apoio para oferecer segurança, habilidade pessoal e autonomia. 

(DABIRIAN et al., 2010). 

A prática da educação em saúde é fundamental para o cuidado e os 

profissionais de saúde são os responsáveis pelo acompanhamento das pessoas com 

estoma. Essa atenção qualifica a assistência e promove uma relação interativa entre 

os atores. A educação em saúde deve ser realizada de forma compartilhada e 

dialógica, praticada de forma horizontal e recíproca, na qual a pessoa com estoma 

exerce sua condição singular como sujeito independente e autônomo, e sua relação, 

com o profissional de saúde, promove mudanças e construção de comportamentos 

conscientes (MARTINS; ALVIN, 2011).  

A necessidade de apoio dos profissionais de saúde, inclusive do enfermeiro, 

para enfrentar o estigma social se mostra presente para essas pessoas, já que se 

sentem diferentes e apresentam dificuldade própria de aceitação (NASCIMENTO et 

al., 2011). 

As pessoas com estoma apresentam, frequentemente, dúvidas relacionadas 

à possibilidade de retorno ao estilo de vida anterior. Por isso o profissional deve 

orientá-los e encorajá-los a levantar-se e retomar as atividades, sempre conhecendo 

as especificidades de cada caso, para saber se não há restrições e também orientar 

sobre o cuidado ao esforço físico, especialmente nos três primeiros meses após a 

cirurgia (BURCH, 2011).  

É necessário que o enfermeiro tenha conhecimento do seu público alvo, por 

esse motivo que o levantamento de dados se torna importante para analisar o perfil 

dos pacientes no qual eles terão que lidar. 
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Uma assistência se enfermagem deve começar no pré-operatório, com a 

avaliação, orientação e cuidado com o preparo necessário para o enfrentamento da 

cirurgia. E deve ser continuado durante o período em que paciente permanecer 

estomizado,o que pode ser permanentemente. O cliente de ser orientado, ensinado e 

treinado quanto ás habilidade para assumir o autocuidado, envolvendo todos os 

cuidados necessários que deve tomar em se tratando da manipulação do estoma, 

como limpeza da pele periestomal, especificações e disponibilidade dos dispositivos 

(BRUNNER et al., 2011). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

O presente estudo foi de caráter descritivo de abordagem quantitativa, do tipo 

documental. A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva: estudos 

de caso e análise documental (LAKATOS; MARCONI, 2006)  

Segundo Gunther (2006), os resultados da pesquisa quantitativa podem ser 

quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc.  

A pesquisa documental recorre a dados que são obtidos por meio de 

documentos com a finalidade de extrair informações a fim de compreender um 

fenômeno (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015) 

3.1.1 Local do estudo 

A pesquisa foi realizada em um Unidade de Referencia Especializada ao 

atendimento a pacientes ostomizados na cidade de Belém do Pará.  

3.1.2 População e amostra do estudo 

Os dados foram coletados em aproximadamente 100 prontuários de pacientes 

ostomizados. Os critérios de inclusão no trabalho, foram que os prontuários incluídos 

compreendessem os anos de 2014 à 2016, cadastrados na unidade. Foram excluídos 

prontuários ilegíveis, que não participam mais do programa, devido a óbito e os que 

estiverem fora do recorte de tempo.  

3.1.3 Procedimento de coleta de dados 

A coleta de dados foi feita por meio de um formulário contendo os dados 

socioeconômicos, demográfico e os dados clínicos em relação ao histórico familiar, 

origem, período de permanência do estoma, tipo, período de tratamento, tempo da 

realização do estoma e complicações (APÊNDICE A).  
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A coleta de dados aconteceu no mês de setembro de 2017. O tempo utilizado 

para a aplicação do formulário para cada prontuário foi de no mínimo, 15 minutos e, 

no máximo, 20 minutos.  

3.1.4 Analise de dados 

Foi realizada uma análise descritiva. O programa estatístico empregado foi o 

excel. As variáveis numéricas serão exibidas como médias e porcentagens. Os dados 

foram apresentados em forma de gráficos. 

3.2 Aspectos éticos e legais 

A pesquisa foi encaminhada para a plataforma Brasil. A consulta aos 

impressos será realizada após autorização da direção da referida coordenadoria. 

Todos os preceitos éticos de pesquisa em seres humanos serão atendidos, sendo a 

identidade dos pacientes preservada e os dados utilizados exclusivamente para este 

estudo.  

Vale ressaltar que foi respeitada a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

da Saúde. Todos os preceitos éticos de pesquisa em seres humanos serão atendidos, 

sendo a identidade dos pacientes preservada e os dados utilizados exclusivamente 

para este estudo.  

É válido salientar que este estudo está sendo orientado pela professora 

responsável pela pesquisa (APÊNDICE C). 

 

3.3 Riscos e benefícios 

 

O estudo poderá trazer como riscos o compartilhamento indevido dos dados, 

interpretações e discussões ambivalentes por parte dos acadêmicos de enfermagem. 

Além disso, o presente trabalho também terá como risco a possibilidade de apresentar 

um número de amostras estudadas não representativas da população e possibilidade 

da interpretação errônea dos prontuários analisados. Já como benefícios teremos a 

contribuição positiva para o meio acadêmico, pois os dados apresentados podem ser 

de grande utilidade para futuras intervenções na área da saúde, além de possibilitar o 

acesso de informações relevantes sobre o tema discutido.  
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4. RESULTADOS 

 

  Foram constatados com o levantamento realizado um total de 4059 prontuários 

cadastrados na unidade de referência, entretanto apenas foram inclusos os que 

pertenciam aos anos de 2014 a 2016, que estavam ativos, descartando os óbitos e os 

pacientes ausente. Contabilizando um total de 120 prontuários que serão utilizados 

na pesquisa, através do questionário aplicado foi possível fazer a análise do perfil 

desses pacientes. 

No gráfico 1 estão detalhados os resultados, onde observou-se que dos 120 

prontuários incluídos no trabalho 40 eram do sexo feminino (33%) e 80 do sexo 

masculino (67%). 

 

Gráfico 1: Distribuição dos pacientes quanto ao sexo
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Fonte: Própria (2017)
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               A média geral de idade entre os pacientes foi de 37.8, já para o sexo 

masculino foi de 37.01 anos e entre os do sexo feminino foi de 38.6 anos, entretanto 

a distribuição entre as faixas etárias de idade engloba crianças de dias e meses de 

vida até adultos com mais de 70 anos. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2: Distribuição dos pacientes quanto a idade
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Em relação ao nível de escolaridade dos pacientes foi observado que a grande 

maioria, 42%, possuem nível fundamental incompleto, seguidos de 14% de 

analfabetos,13% de pacientes com nível médio completo,11% com nível médio 

incompleto,4% com nível superior incompleto e apenas 6% com nível superior 

completo. (Gráfico 3) 

Gráfico 3: Distribuição dos pacientes quanto ao nível de escolaridade
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Quando analisamos o estado civil dos pacientes observou-se que 46% são 

solteiros, 32% casados,16% vivem com seus respectivos companheiros em forma de 

união estável,2% são viúvos,2% são divorciados e outros 2% não especificaram o seu 

estado civil. (Gráfico 4) 

Gráfico 4: Distribuição dos pacientes quanto ao estado civil
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Em relação a renda familiar desses pacientes foi observado que 28% não 

possui nenhum tipo de renda, 22% recebem um salário mínimo (SM), 16% recebem 

entre 1 a 2 SM, 12% vivem com 2 a 3 salários mínimos, 12% recebem de 2 a 3 SM e 

outros 12% recebem <1 SM, 2% recebem de 3 a 4, de 4 a 5 ou acima de 5 salários 

mínimos (Gráfico 5) 

Gráfico 5 : Distribuição dos pacientes quanto a renda familiar
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Quando realizamos a análise das profissões dos pacientes foi possível observar que 

18% não especificavam ou não se encaixavam nas profissões descritas nos 

prontuários, 17% eram autônomos, outros 17% eram desempregados,11% tinham 

carteira assinada,11% eram aposentados,10% eram menores de idade, 8% donas de 

casa, 5% estudantes e 3% recebiam benefício, nenhum paciente analisado era 

pensionista. (Gráfico 6) 

 Gráfico 6: Distribuição dos pacientes quanto a profissão
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Em relação aos dados clínicos das pacientes ostomizados, observou-se que a 

principais causas das estomias são por traumas, aproximadamente 33%, essas 

lesões podem ser originadas por ferimentos por arma de fogo (FAF), ferimentos por 

arma branca (FAB), quedas, acidentes de motos e outros. A segunda maior causa 

estão associadas a diferentes tipos de neoplasias (28%), seguidos de outras causas 

como fístulas, apendicite, obstruções intestinais, entre outros. Foram observados 

também ocorrências de doenças intestinais inflamatórias (DII) (7%), causas 

congênitas (6%) e iatrogênia (3%). (Gráfico 7) 
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Gráfico 7: Origem do estoma
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Quanto ao período de permanência do estoma foi diagnosticado que 92% são 

de caráter temporário e apenas 8% dos casos são definitivos. (Gráfico 8) 

Gráfico 8: Permanência do estoma
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 Quando analisamos os tipos de estomias foi observado que 59% são do tipo 

colostomia,37% são ileostomia,3% são urostomia e apenas 1% são jejunostomia. 

(Gráfico 9) 

Gráfico 9: Distribuição dos pacientes quanto ao tipo de estomia
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A caracterização destes pacientes nos permitiu as seguintes conclusões com 

relação aos aspectos sócio-demográficos: predominância de estomizados do sexo 

masculino; 31 a 40 anos; maior percentual de solteiros; de baixa escolaridade, 

analfabetos ou com ensino fundamental incompleto; com maioria sem renda fixa. Com 

relação à realização das cirurgias e caracterização das estomias, concluímos que 

houve predomínio por causas traumáticas resultantes da violência, seguidos de 

neoplasias; predominância de colostomizados; com estomas temporários. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Figura 4: Perfil dos Pacientes Ostomizados 

 

 

Elaborada pelo autor utilizando as plataformas Mind The Graph (Versão Livre - 

https://mindthegraph.com/) e Microsoft Office Power Point 2017. 

 

Os resultados acima detalhados foram conseguidos com o auxílio do 

questionário aplicado durante a pesquisas, entretanto ao longo do estudo nós 

encontramos alguns achados relevantes e decidimos incorpora-los ao trabalho, haja 

vista a significância dos dados observados. Foi analisado que existiam inúmeros 

óbitos nos registros e em aproximadamente 50% dos casos havia algum tipo de 

câncer associado. 

Os dados também demonstram que os pacientes atendidos na unidade são 

provenientes de vários municípios do pará e até de outros estados. 
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4. DISCUSSÃO 

 

De acordo com Von Bahten et al (2006) e Luz MHBA et al (2009) existem  uma 

prevalência de pacientes masculinos portadores de estomia, dados que condizem 

com os resultados encontrados neste estudo que demonstraram a seguinte 

caracterização destes pacientes: Os resultados evidenciaram que a maioria dos 

portadores de estomia são do sexo masculino (67%), com média de idade entre 31-

40 anos, solteiros, sendo que a maioria das estomias são causadas por traumas, 

principalmente por armas de fogo, resultados que podem estar diretamente 

relacionados ao aumento da violência nos últimos anos em que o sexo masculino está 

mais exposto. De acordo com o INCA (2012) são várias as causas que levam à 

realização de estomas intestinais. As mais frequentes são os traumatismos, as 

doenças inflamatórias, os tumores e o câncer do intestino e no presente estudo 

também foram encontrados em média 28% de confecções de estomias relacionadas 

a neoplasias. 

A principal estomia atendida na unidade de referência é a do tipo colostomia 

com 59%, dados que condizem com trabalhos realizados em outras regiões do Brasil 

(LUZ MHBA et al,2009), sendo o tempo de permanência de estomas em sua grande 

maioria,92%, de caráter temporário, pois alguns pacientes necessitam de uma 

colostomia temporária para permitir a cicatrização da anastomose após a realização 

da cirurgia (HABR-GAMA,2005). 

Em relação ao nível de escolaridade destacam-se estudos realizados por 

Nosella VD et al (2006) que demonstraram que a maioria dos pacientes que possuem 

estomias eram analfabetos ou ensino fundamental incompleto, dados que corroboram 

com os resultados encontrados nesta pesquisa, onde percebeu-se que a maioria dos 

pacientes se enquadram nas categorias de ensino fundamental incompleto (42%) 

seguidos de analfabetos (14%). Ao observar os prontuários também foi possível 

observar que a maioria dos pacientes (18%) não se enquadravam nas profissões 

detalhadas no prontuário fornecido pela instituição, contudo 17% trabalhavam como 

autônomos e outros 17% estavam desempregados, dados que refletem na renda 

familiar encontrados na pesquisa, onde 28% não possuem nenhum tipo de renda ou 

vivem com apenas 1 salário mínimo (22%). vale ressaltar que o estudo foi realizado 

em um hospital público que em tese atendem preferencialmente pacientes com 
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poucas condições financeiras evidenciando a dificuldade dos estomizados em adquirir 

os dispositivos necessários ao autocuidado demonstrando a importância desse  

conhecimento dos estomizados pelo enfermeiro, pois permite que este se adeque ao 

nível de entendimento do paciente e encaminhe os pacientes a grupos de apoio ou 

Associação de Estomizados, programas especiais oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde e inclusive distribuidores de equipamentos disponíveis no mercado. (Bellato R 

et al, 2006), assim como é a instituição de referência que forneceu os dados para 

pesquisa.  

Levantamentos realizados pelo Inca (2013) demonstram que a incidência e 

mortalidade por câncer de intestino têm apresentado, no mundo todo, uma tendência 

ao crescimento, em especial em países desenvolvidos e áreas urbanas de países 

menos desenvolvidos. Nesta pesquisa houveram achados que condizem com essa 

tendência mundial, onde foram observados uma quantidade significativa de pacientes 

que tinham estomia associados a algum tipo de neoplasia e que vieram a óbito, 

tornando pacientes “ausentes” nos prontuários analisados, e importante ressaltar que 

as mortes não têm nada a ver com o procedimento para a confecção da estomia ou 

complicações relacionadas, mas sim com o aumento da expectativa de vida do povo 

brasileiro, as neoplasias vêm ganhando cada vez maior importância no perfil de 

mortalidade do país, ocupando o segundo lugar como causa de óbito e configurando-

se como um problema de saúde pública. Neste contexto, o câncer do cólon, reto e 

intestino, doravante chamado nesta publicação de câncer do intestino, encontra-se 

entre os dez primeiros tipos de câncer mais incidentes no Brasil, tanto no sexo 

masculino como no feminino e podem ter relação intima com os óbitos observados 

durante a pesquisa. 
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5 . CONCLUSÃO 

 

Este estudo possibilitou dimensionar e caracterizar os pacientes submetidos a 

estomas intestinais em uma unidade de referência de Belém do. A caracterização 

destes pacientes nos permitiu as seguintes conclusões com relação aos aspectos 

sócio-demográficos: predominância de estomizados do sexo masculino; 31 a 40 anos; 

maior percentual de solteiros; de baixa escolaridade, analfabetos ou com ensino 

fundamental incompleto; com maioria sem renda fixa. Com relação à realização das 

cirurgias e caracterização das estomias, concluímos que houve predomínio por 

causas traumáticas resultantes da violência, além dos inúmeros casos de estomas 

por neoplasias; predominância de colostomizados; com estomas temporários. 

Estes dados são importantes para que os enfermeiros responsáveis junto à 

equipe multiprofissional da referida instituição possam atuar no cuidado direto no 

perioperatório e junto aos gestores para aquisição de bolsas coletoras e matérias 

necessários com as devidas especificações e indicações para o cuidado adequado a 

cada tipo e características do estoma, o manuseio, a adaptação do paciente e o 

treinamento para o autocuidado. Desse modo, pode-se reduzir o desconforto e 

complicações para o paciente, melhorando a qualidade de vida do paciente e o 

cuidado de enfermagem, além de permitir uma melhora significativa dos serviços de 

saúde.  
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APENDICE A 

 

APENDICE A- FORMULÁRIO  
Data da Coleta De Dados Em Prontuários:______  
Número do prontuário: ______  
I I- DADOS SÓCIOECONOMICO E DEMOGRÁFICO DOS PACIENTES 
OSTOMIZADOS  
 
1) Sexo  
 
( ) Feminino ( ) Masculino  
 
2) Idade: _____  
 
3) Nível de escolaridade  
 
( ) Analfabeto  
( ) Ensino fundamental completo  
( ) Ensino fundamental incompleto  
( ) Ensino médio completo  
( ) Ensino médio incompleto  
( ) Ensino superior completo  
( ) Ensino superior incompleto  
 
4) Estado civil  
 
( ) Casado  
( ) Solteiro  
( ) Divorciado  
( ) Viúvo  
( ) Outro: ______  
 
 
5) Renda Familiar  
( ) Menor que 1 salário mínimo 
( ) 01 salário mínimo 
( ) 1 a 2 salários mínimos 
( ) 02 a 03 salários mínimos.  
( ) 03 a 04 salários mínimos 
( ) 04 a 05 salários mínimos 
( ) Acima de 05 salários mínimos 
( ) Não possui renda fixa 
( ) Não informou 
 
6) Qual sua profissão\ocupação*:  
( ) Trabalha com carteira assinada 
( ) Autônomo 
( ) Desempregado 
( ) Aposentado 
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( ) Beneficio 
( ) Pensionista 
( ) Dona de casa 
( ) Estudante 
( ) Menor 
( ) Outros 
 
 
I II- DADOS CLÍNICOS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS  

1) Qual a origem do estoma  
 
( ) Armas  
( ) Câncer  
( ) Trauma  
( ) Congênito  
( ) Outro: _______  
2) Período de permanência do estoma  
 
( ) Temporário  
( ) Definitivo  
 
3) Tipos de estoma  
( )Ileostomia  
( ) Colostomia  
( ) Urostomia  
( ) Outro: _______  
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APENDICE B- TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS (TCUD) 

 

Eu, Mônica O.L. Sá de Souza, da Faculdade Pan-Amazônica, no âmbito do 

projeto intitulado “ Perfil dos pacientes ostomizados cadastrados em uma Unidade de 

Referência Especializada na cidade de Belém- Pará”, comprometo-me com a 

utilização dos dados contidos no banco de dados da Unidade de Referência 

Especializada, a fim de obtenção dos dados previstos, e somente após receber a 

aprovação do sistema CEP-CONEP.  

Comprometo-me a manter a confidencialidade sobre os dados coletados nos 

arquivos coletados nos prontuários de pacientes cadastrados na unidade de 

referência especializada, bem como a privacidade de seus conteúdos, como 

preconizam os Documentos Internacionais e a Resolução 466/12 do Ministério da 

Saúde.  

Informa-se que os dados coletados não serão encaminhados a pessoas que 

não fazem parte da pesquisa. Os dados serão utilizados apenas para os objetivos 

desta pesquisa em questão.  

Devido o tipo de coleta de dados as pesquisadoras informam a necessidade de 

dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o 

desenvolvimento deste estudo devido a utilização se dar apenas de dados 

secundários a partir da análise de prontuários.  

Deixa claro que, a pesquisa das alunas Ester Maria Rodrigues Ribeiro, Marcia Cristina 

Duarte lima e Jéssyca Alcoforado Gibson, discente de Graduação em Enfermagem 

da Faculdade Pan-Amazônica, sob minha orientação.  

 

Belém, ........ de .......................de 2017 

_______________________________ 

MÔNICA O.L. SÁ DE SOUZA  

Pesquisadora responsável 
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APENDICE C - TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

Nós Ester Maria Rodrigues Ribeiro ,Marcia Cristina Duarte lima e Jéssyca Alcoforado 

gibson, abaixo assinados, pesquisadores envolvidos no projeto de título: Perfil dos 

pacientes ostomizados cadastrados em uma unidade de referência especializada na 

cidade de Belém- pará, nos comprometemos a manter a confidencialidade sobre os 

dados coletados nos arquivos coletados nos prontuários de pacientes cadastrados na 

unidade de referência especializada, bem como a privacidade de seus conteúdos, 

como preconizam os Documentos Internacionais e a Res. 196/96 do Ministério da 

Saúde. 

 

Belém, ........ de .......................de 2017 

 

 

Nome R.G. Assinatura 

................................... ................................... ................................... 

................................... ................................... ................................... 

................................... ................................... ................................... 

 

. 
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APENDICE D 

 

FACULDADE PAN-AMAZÔNICA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 

Eu, professor (a) MÔNICA O.L. SÁ DE SOUZA, do Curso de Graduação em 

Enfermagem, da Faculdade Pan-Amazônica, declaro aceitar ser orientadora do 

trabalho intitulado “Perfil dos pacientes ostomizados cadastrados em uma Unidade de 

Referência Especializada na cidade de Belém- Pará” de autoria das alunas: Ester 

Maria Rodrigues Ribeiro, Marcia Cristina Duarte lima e Jéssyca Alcoforado Gibson.  

Declaro, ainda, ter total conhecimento das normas de realização de trabalhos 

científicos vigentes, segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP e 

Conselho Nacional de Saúde - CNS Resolução Nº466 de 12/12/2012, estando 

inclusive ciente da necessidade de minha participação na banca examinadora por 

ocasião da qualificação do projeto e da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

 

Belém-PA, ___de____ 2017. 

_____________________________________ 

MÔNICA O.L. SÁ DE SOUZA  

Orientadora 

 

E-mail: monicaexecutiva@hotmail.com 
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ANEXO 1 – PARECER DA PLATAFORMA BRASIL 


