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Este trabalho tern por objetivo compreender as percepc;oes dos pacientes ostomizados ao

conviver com seu ostoma. Trata-se de urn estudo qualitativo descritivo exploratorio. Os dados

foram coletados com 11 pacientes colostomizados/ileostomizados, internados em unidades

cirurgicas do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, por meio de entrevistas semi-estrutudas. A

analise desses dados resultaram em 11 categorias de estudo que foram por sua vez agrupadas em

3 temas analiticos maiores: percebendo-se ostomizado; convivendo com 0 ostoma; e visualizando

o futuro. Conhecer a realidade e 0 mundo do paciente ostomizado, rico em sentimentos e

situac;oes inesperadas e novas, e imprescindivel para prestar urn melhor cuidado de enfermagem

que possibilite ao ostomizado realizar seu autocuidado, bem como facilitar sua reintegrayao no

convivio familiar e social.

Palavras-chave: Colostomia/ileostomia. Cuidados de enfermagem. Percepc;oes. Autocuidado.

Reintegrac;ao/reinseryao.
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Ao longo de minha trajetoria como academica de enfermagem, atraves dos estigios que

realizei e das vivencias pniticas em unidades de intema93-ocirurgica, prestei cuidados a pacientes

com diferentes patologias e necessidades. Dentro desta realidade, de assistencia em enfermagem

cirurgica, 0 aspecto que mais despertou minha aten~ao, pelo impacto que a condi~ao repercute no

modo de vida dos individuos, foi 0 cuidado a pacientes ostomizados.

Nestes ultimos anos e, mais recentemente atuando como monitora, tive a oportunidade de

conhecer e cuidar de pacientes com ostomias. Dentre e1es, criei urn forte vinculo e dediquei mais

meus cuidados a duas pacientes em particular, fato que me incentivou a realizar este trabalho,

uma vez que a aten~ao e cuidados despendidos para satisfazer a todas as suas necessidades foi urn

desafio para mim, bem como uma constante inquieta93-o.

E dificil muitas vezes atender a tudo 0 que e imprescindivel para 0 bem-estar dos

pacientes, do ponto de vista psicologico e emocional, quando estamos envolvidas com nossas

diferentes atividades diarias, sendo frustrante para mim nao ter 0 tempo e a disponibilidade de

cuidar 0 paciente, ostomizado ou nao, como urn todo, visando proporcionar a ele urn cuidado

mais humanizado.

o cuidado humano e a essencia da Enfermagem enquanto disciplina humanistica. Neste

contexte Waldow (1998) afirma que resgatar 0 cuidado humano em cada uma de nos e vital,

particularmente entre as profissoes de saude, devendo este fenomeno constituir-se urn imperativo

moral, principalmente porque a enfermagem tern como responsabilidade pratica-lo, promove-lo e

toma-lo visivel. Para a autora 0 cuidado humano se traduz como 0 respeito a dignidade e



sensibilidade para com 0 sofrimento humano, ajudando a supera-Io, enfrenti-Io e aceitar 0

inevitivel.

Crossetti (1997) afirma que cuidar e algo dinamico, significando ser e estar com 0 outro,

envolver-se, ajudar 0 ser cuidado a aceitar a situayao vivenciada. Para Jahn (2003) cuidado e

preocupar-se consigo mesmo e com 0 outro. E para cuidar do outro de forma integral, conforme

Vianna (2001), e preciso envolver-se afetivamente, respeitando e compreendendo 0 ser cuidado,

mostrando-se presente e estimulando seu crescimento. Cuidar e, portanto, conforme Bot! (1999),

mais que urn ato, e uma atitude, e mais que urn momento de atenyao, representa ocupayao,

preocupayao, responsabilidade e envolvimento.

Para Bu6go (2002), 0 toque representa cuidado, significando movimento, presenya,

estabelecendo uma conexao com 0 outro, implicando, conforme Kohlrausch et. al. (2000),

envolver-se; aproximar-se; fazer trocas; olhar e ouvir; criar reciprocidade, afeto, carinho,

empatia; ter uma intenyao, imaginayao e intuiyao. Assim, para que 0 cuidado aconteya de forma

completa e plena, e necessaria comunicayao, segundo Waldow (1998), envolve a troca de

informayao.

Entretanto, alguns fatores podem interferir e contribuir para que 0 cuidado nao seJa

realizado de forma a contemplar todos os aspectos essenciais do ser humano, como a falta de

motivayao apontada por Waldow (1998), que faz com que os cuidadores realizem apenas as

intervenyoes de enfermagem, cumprindo nada alem do que sua obrigayao do trabalho, sem

envolvimento ou compromisso com 0 outro e com a profissao. Outros autores, como Bu6go

(2000), afirmam que 0 cuidado pode nao acontecer devido ao tempo disponivel insuficiente

aliado it quantidade de tarefas para realizar. Em alguns momentos, como refere Vianna (2001), 0

cuidador acaba nao se envolvendo afetivamente por medo do sofrimento, 0 que contribui tambem

para que 0 cuidado nao ocorra.





Talvez possibilitando esta compreensao, tanto 0 ensino como a pnitica dos cuidados aos

ostomizados possa realmente contemplar de maneira fidedigna as necessidades paciente,

auxiliando tambem profissionais da equipe de Enfermagem a priorizar e aprimorar 0 cuidado

humano a estes individuos, cumprindo com 0 dever de proporcionar uma melhor qualidade de

vida, amenizando dificuldades, apoiando e oferecendo uma vida digna ao ostomizado.





Nas ultimas decadas, considerando todos os avanyos tecnologicos, aumentou 0 numerQ de

diagnosticos de cancer em todas as regioes do pais. Conforme dados do Ministerio da Saude

(1999) citados por Mauad et. aI., houve uma incidencia estimada de 261.900 casos novos de

cancer no Brasil em 1999, e destes 19.050 de colon e reto. A realidade de Porto Alegre,

mostrando esse crescimento anual, nao e diferente das demais estatisticas brasileiras. Segundo

informayoes publicadas por Bittencourt et. ai. (2004), ha uma estimativa aproximada de 3000

pacientes com cancer tratados por anD na rede publica de saude de Porto Alegre, sendo qQe 0

cancer de intestino representa urn percentual de 7%, ocupando 0 setimo lugar entre as neoplasias

que atingem a populayao, tendo uma media mensal de 20 individuos adultos tratados.

Vma das principais consequencias do cancer, de reto, c6lon, anus e bexiga, sao as

ostomias. Segundo dados apresentados por Gemelli e Zago (2002), estima-se que no Brasil ha

cerca de 50 mil ostomizados. Palavra de origem grega, "stoma" significa boca ou abertura,

indican do a exteriorizayao de qualquer viscera oca do corpo e conforme, 0 segmento

exteriorizado, recebem nomes diferenciados (GEMELLI, ZAGO, 2002). A tecnica da ostomia e a

abertura de urn orgao por ato cirurgico, formando uma boca que passa a ter contato com 0 meio

extemo para eliminayoes de dejetos, secreyoes, fezes e/ou urina. Suas causas saDvariadas, sendo

as mais frequentes, alem das neoplasias malignas, traumatismos, doenyas congenitas e doenyas

inflamat6rias (GEMELLI, ZAGO, 2002).

As ostomias podem assumir diferentes classificayoes que, segundo Brasil (2002)

compreendem: ostomas temporarios, definitivos ou permanentes; terminal, em alya e em dupla

boca; ostomas de eliminayao intestinal e urologica.



Colostomia e ileostomia sao definidas, conforme Santos e Cesaretti (2001),

respectivamente, pela abertura de segmento c6lico ou ileal na parede abdominal, visando 0 desvio

do conteudo fecal para 0 meio extemo, estando previstas na abordagem terapeutica de doenyas

como cancer colorretal, doenya diverticular, doenya inflamat6ria, incontinencia, trauma,

infecyoes graves, e outras. A seleyao do local do ostoma e fundamental, valendo-se da regra geral

de que deve ser posicionado atraves do reto abdominal abaixo da cicatriz umbilical, devendo ser

acessivel ao doente possibilitando manipula-Io com conforto e seguranya.

o ostoma urinario, conforme Santos e Cesaretti (2001), e a exteriorizayao de condutos

urinarios, justificando-se para manutenyao da filtrayao renal, devido doenya neoplasica ou

destruiyao tecidual, por deixar de ter elasticidade ou volume. A seleyao do local e essencial,

devendo ser acessivel visualmente ao paciente, longe de relevos 6sseos e dobras da pele.

A reabilitayao da pessoa ostomizada e a meta principal a ser alcanyada com a assistencia

prestada pelo enfermeiro, seja este estomaterapeuta ou nao, devendo englobar, alem das

orientayOes gerais sobre a cirurgia, ayoes especificas de cuidado, planejadas e executadas em

todas as fases do tratamento cirurgico, objetivando a1canyar a reabilitayao atraves do processo

chamado processo de cuidar para reabilitar (CESARETTI, 1995).

A integrayao enfermeiro-paciente envolve a comunicayao, urn canal aberto, autentico,

devendo ser adequada em qualidade ao nivel instrucional dos pacientes e seus familiares, e em

quantidade para satisfazer as expectativas e necessidades, esc1arecendo as duvidas do paciente

nas fases de pre, trans e p6s-operat6rio (CESARETTI, 1995).

Na fase pre-operat6ria, segundo Brasil (2002), deve-se estabelecer comunicayao e

empatia, para reduzir a ansiedade, desmistificar ideias preconcebidas, informayoes falsas e

erroneas, atendendo as expectativas e as duvidas do individuo, garantindo a reabilitayao para 0

autocuidado. Nesta fase e importante estabelecer medidas preventivas e curativas relacionadas as



complicavoes precoces e tardias (retravao, abscesso, necrose, hemorragia, hernia, estenose,

prolapso, fistula), e desenvolver atividades de ensino do cuidado do ostomizado e familiares.

Ainda conforme Brasil (2002), a fase pos-operatoria compreende cuidados como

observar 0 aspecto e funcionalidade do ostoma e 0 estado da pele periostomal; adaptar 0

dispositivo adequado; analisar 0 aspecto, cor e densidade do efluente; estabelecer 0 seguimento e

controle do tratamento; orientar a aprendizagem de higiene do ostoma e corporal; ensinar 0 uso,

adaptavao e troca do dispositivo; orientar para 0 autocuidado; orientar e encaminhar aos recursos

da comunidade, a Associavoes ou Nucleos de Ostomizados, estimulando a participavao e/ou

organiza¢o de grupos de auto-ajuda; dar suporte a familia; oferecer-Ihe suporte emocional

respeitando as fuses do processo de perda.

A enfermeira do paciente com ostomia 0 ensina ate que ele possa se cuidar sozinho. 0

cuidado da pele precisa ser ensinado ao mesmo tempo em que se ensina a colocar e retirar a bolsa

de drenagem (escoriavao ou ulceravao pode se desenvolver rapidamente), assumindo uma

posivao confortavel, sentada ou em pe; medir 0 ostoma para determinar 0 tamanho certo da bolsa;

e esvaziar 0 dispositivo quando estiver ate 1/3 ou 1/4 cheio, de forma que 0 peso do seu conteudo

nao fava com que a bolsa se desprenda (SMELTZER, BARE, 2002).

A convivencia com 0 ostoma exige da pessoa a adovao de inumeras medidas de adaptavao

e reajustamento as atividades do dia-a-dia. Para que isso seja realizado de forma satisfatoria para

o ostomizado, a escolha e 0 uso de dispositivos adequados deve ser feito concomitante ao ensino

dos cuidados, refletindo na sua qualidade de vida, conforme afirmam Santos e Cesaretti (2001).

Os dispositivos devem ter, para tanto, algumas qualidades essenciais: seguranva; prote¢o;

conforto; praticidade; e economia. Existem dois tipos basicos de dispositivos (bolsas coletoras ):

sistema fechado e sistema aberto (BRASIL, 2002).



Ter 0 ostoma bem localizado, bem construido, alem de constituir direito ao ostomizado,

contribui para 0 aprendizado e realizayao do autocuidado, ajustamento e aderencia dos

dispositivos coletores, conduzindo a independencia fisica e social, assegurando-Ihe 0 retorno as

atividades de vida normal, e facilitando 0 processo de reabilitayao (CESARETTI, 1995).

Reconhecendo que 0 cuidado de enfermagem e essencial para a reabilitayao do paciente

ostomizado, Santos e Cesaretti (2001) apontam alguns principios norteadores para esse cuidado:

processualidade; respeito a singularidade; fases em desencadeamento; enfoque biopsicossocial;

competencia profissional; pnitica educativa; e complementaridade.

Para os profissionais, a indicayao e a construyao de urn ostoma sao claras e 6bvias,

atendendo a aspectos paliativos ou de cura de uma enfermidade. Para a pessoa candidata a

confecyao de ostoma, no entanto, esta visao assume dimensoes diferentes. Esta condiyao

representa urn novo desafio, pois, alem do impacto fisico e psicol6gico, tambem ocorre

subitamente a destruiyao de sua imagem corporal (BRASIL, 2002).

Logo nos primeiros dias de p6s-operat6rio, conforme Sonobe et. al. (2002), 0 paciente nao

consegue nem olhar para 0 ostoma ou elaborar seus sentimentos ou reayoes para esta realidade.

Com 0 decorrer do tempo, dependendo da evoluyao da doenya e possibilidades de adaptayao, 0

ostomizado desenvolve estrategias de enfrentamento com as quais pass a a lidar com os problemas

ou modificayoes cotidianas. Assim, a pessoa necessita de urn tempo pessoal para refletir e

adaptar-se a sua condiyao, que pode levar dias, semanas ou meses.

Como resultado de cirurgia mutilante, a ostomia leva a uma transformayao pessoal, e

apesar de manter a condiyao encoberta sob roupas, ela rompe com os esquemas anteriores

fazendo 0 paciente sentir-se diferente dos individuos de seu grupo. A adaptayao a condiyao de

portador do ostoma e da bolsa coletora e urn processo longo e continuo relacionado a doenya de



base, ao grau de incapacidade, aos valores e tipo de personalidade individual (SONOBE et. aI.,

2002).

Os aspectos fisicos enfrentados pelo paciente referem-se a ostomia propriamente dita, ja

que tera que conviver com a mudan9<lfisiologica, na forma de eliminayao e odor das fezes, e 0

uso obrigatorio de urn dispositivo aderido ao abdome (GEMELLI, ZAGO, 2002).

As alterayoes sociais enfrentadas pelos pacientes ostomizados esmo relacionadas, segundo

Costa e Maruyama (2004), ao isolamento familiar e social; perda do controle das eliminayoes e

ruidos, levando a dependencia do sanitilrio; eliminayao de odores desagradaveis e eliminayao de

fezes, levando a marginalizayao; com conseqiiente perda da capacidade de conviver nos grupos

sociais. Quanto as alterayoes espirituais, as autoras relatam descren9<l,desanimo e necessidade de

apoio emocional.

Quanto aos aspectos psicologicos, uma das preocupayoes para 0 cuidado e na alterayao da

imagem corporal, que leva a sensayao de mutilayao e rejeiyao de si mesmo. A realizayao de urn

ostoma produz mudanyas que irao influencia-Ia futuramente e os sentimentos resultantes serao os

mais diversos (GEMELLI, ZAGO, 2002).

Por urn lado, tem-se a imagem corporal transformada pela mutilayao e "acrescimo" do

ostoma e da bolsa coletora, aMm da saude e do autocuidado comprometidos. Por outro, esmo as

representayoes sociais do corpo, sustentadas e divulgadas na sociedade que permeiam 0

significado de: corpo saudavel, beleza, deficiencia e estigma (SANTOS, CESARETTI, 2001).

A sensayao de causar ma aparencia pelo visual e motivo de descontentamento para 0

ostomizado, conforme afirmam Bandeira e Pagliuca (2001), por destruir as possibilidades da

anatomia natural. De varias maneiras, ele interpreta sua imagem refletida no espelho, com

sensayao de rejeiyao, sentimento de perda de auto-estima, e incapacidade.



Na constituiyao da imagem corporal coexistem componentes fisicos, emocionais, sociais e

historicos que se inter-relacionam durante toda a vida do sujeito, ancorada nas representa90es e

estereotipos que os grupos sociais valorizam e veiculam e transformada por meio da

subjetividade e cotidianidade que 0 individuo the impoe. A imagem corporal envolvida por

sentimentos positivos, refletira de maneira tambem positiva sobre 0 autoconceito e a auto-estima,

fortalecendo particularmente 0 valor pessoal e 0 poder social (SANTOS, CESARETTI, 2001).

A re-inseryao social dos ostomizados constitui urn grande desafio para todos os

profissionais envolvidos, implicando estar preparado para lidar com seus temores, fantasias,

frustrayoes, bem como com 0 desconhecimento e preconceitos da sociedade com relayao ao

ostoma, assumindo a responsabilidade de reconhece-Ios como urn ser dotado de potencialidades,

capaz de conviver com a nova realidade. Assim, obtendo a inseryao participativa na sociedade,

atraves da capacidade adaptativa, aproxima-se da qualidade de vida anterior a cirurgia no que

tange a rotina de vida diaria, 0 relacionamento familiar, 0 relacionamento social, a situayao

laborativa, a sexualidade, e ao lazer (SANTOS, CESARETTI, 2001).

A satisfayao das necessidades de aprendizagem do paciente e uma parte essencial da

funyao da enfermagem no processo de reabilitayao e re-inseryao social, segundo Costa e

Maruyama (2004). A enfermeira deve ter conhecimento sobre 0 processo de aprendizagem,

identificando as dificuldades, selecionando metodos e tecnicas que facilitem esse processo. A

maneira mais apropriada inclui a demonstrayao do procedimento, a explicayao das razoes para as

suas varias etapas, a repetiyao da demonstrayao e a realizayao da tecnica pelo paciente.

A aprendizagem deve abranger, ainda, conforme Cesaretti (1995), a orientayao sobre 0

auto-exame da ostomia como medida preventiva de complicayoes, 0 aconselhamento dietetico, os

aspectos de reabilitayao fisica e as atividades de vida diaria (em casa, no trabalho, lazer,



atividades fisicas e outras). Todas estas medidas visam facilitar a convivencia com a ostomia e,

conseqiientemente, a reabilita¢o.

o periodo inicial de adapta¢o depende de apoio, estimulo e reforyo encontrado nas

pessoas ou profissionais que fazem parte do suporte social oferecido a ele, e isso podeni

determinar a visao sobre a sua condiyao de ostomizado, influenciando-o na retomada de sua vida,

conforme afirmado por Sonobe et. al. (2002).

A familia, como primeiro grupo social onde 0 ostomizado se insere, pode auxiliar no

sucesso da reabilitayao, pois quando coopera, apoia e the proporciona a participayao nas decisoes

familiares e sociais, estimula 0 desenvolvimento da autoconfianya e 0 born desempenho de seu

A sexualidade e a reproduyao humanas constituem outros aspectos importantes que

devem estar presentes nas intervenyoes educativas e de aconselhamento exercidas pelo

enfermeiro no processo de "normalizayao" do paciente. Ter uma ostomia nao elimina a

sexualidade e, muitas vezes, somente escuta-Io e auxilia-Io a expressar seus sentimentos e

incertezas, ja representam grandes formas de suporte (SANTOS, CESARETTI, 2001).

A qualidade do afeto despendido pelo conjuge e urn born prognostico da qualidade do

processo de reabilita¢o do paciente, inc1uindo ai 0 relacionamento sexual. A doenya nao leva 0

conjuge a, automaticamente, dedicar seus melhores esforyos. A dedicayao de cuidados e

construida no relacionamento. Aqueles que sao fnigeis podem ser, facilmente, rompidos frente it

presenya de urn ostoma; relacionamentos solidos, geralmente, sobrevivem it cirurgia (SANTOS,

o sentimento de vergonha do corpo, ou vergonha de si proprio, se apresenta como 0

maior imperativo das relayoes afetiva e sexual. 0 medo de ser humilhado ou rejeitado impede 0





Este estudo se classifica como estudo qualitativo explorat6rio descritivo prospectivo, que

segundo Polit e Hungler (1995, p.18) "envolve a coleta e amUise sistematica de materiais

narrativos mais subjetivos, utilizando procedimentos nos quais a tendencia e urn minimo de

controle imposto pelo pesquisador" sendo descrita pelas autoras como holistic a e naturalista,

baseando-se na premissa de que s6 e possivel conhecer 0 individuo por meio da descriyao da

experiencia humana vivida e definida pelos pr6prios atores.

o estudo foi realizado nas unidades de intemayao oitavo e nono norte do Hospital de

Clinicas de Porto Alegre. As unidades tern 15 enfermarias (quartos) com 3 leitos cada, com

capacidade total de 45 pacientes. Admitem pacientes em pre e p6s-operat6rio de cirurgias de

grande, medio e pequeno porte, fazendo 0 acompanhamento do paciente desde a intemayao ate a

sua alta.



Os sujeitos compreenderam pacientes que preencheram os seguintes criterios de inclusao:

adultos, lucidos, orientados e portadores de pelo menos urn ostoma intestinal, internados nas

unidades do contexto do estudo. A amostra intencional se compos de 11 individuos,

compreendendo: sete pacientes do sexo feminino e quatro do sexo masculino; pacientes com

idades que variaram entre 41 e 72 anos, com exce¢o de urn paciente de 24 anos; quanto ao tipo

de ostoma, seis pacientes eram portadores de uma colostomia, quatro portavam uma ileostomia e

apenas urn portava tanto uma ileostomia quanto uma colostomia. Em rela¢o a condi9ao de

ostomizado, 9 eram de caniter defmitivo e 2 de carater temponirio. Todos os pacientes foram

convidados e aceitaram em participar do estudo.

A coleta das informa90es foi realizada atraves de uma entrevista semi-estruturada

(apendice A) que proposto por Trivmos (1990) e aquela que parte de questionamentos basicos,

apoiados em teorias e hip6teses, oferecendo amplo campo de interrogativas que surgem a medida

que 0 informante responde espontaneamente e segundo suas experiencias. 0 instrumento

continha dados de identifica¢o e partiu de uma quesmo a ser investigada junto aos sujeitos,

pertinente ao objetivo proposto.



As entrevistas foram realizadas nas unidades de interna9ao em local tranqiiilo e

reservado, assegurando 0 caniter individual e anonimo da entrevista, em data e horario

combinados com os participantes conforme sua disponibilidade, durante 0 periodo entre os meses

de Mawo e Maio de 2005, e foram gravadas com 0 objetivo de transcrever com maior

fidedignidade as informa95es.

A analise das informa95es teve como referencia a Analise de Conteudo proposta por

Bardin (1977), que compreende tres fases. A primeira chamada de pre-analise que tern como

objetivo tornar operacional e sistematizar as ideias iniciais atraves da leitura flutuante, escolha e

organiza~o do material; a segunda fase compreende a explora9ao do material, ou seja, a amilise

propriamente dita feita atraves de uma codifica~o especifica; e tratamento e interpreta~o dos

resultados como ultima fase, obtendo conc1usoes e permitindo sua compara~o e confronto com

outros textos e com a pratica.

Primeiramente foi realizada a transcri~o das fitas e ap6s uma leitura exaustiva de cada

entrevista. A seguir cada entrevista foi dividida em unidades de significado e posteriormente

agrupadas conforme sua semelhan9a em envelopes. as conteudos destes envelopes foram

categorizados e agrupados originando os temas propriamente ditos. Foi elaborado tambem urn

quadro visando ter uma visao geral de todos as categorias presentes em cada relato. (Apendice



4.6 Aspectos Eticos:

Este estudo, visando ser uma pesqUlsa realizada com seres humanos, segulU as

determinayoes da Resoluyao 196/96 que dispoe sobre as diretrizes e as normas que regulamentam

pesquisas envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saude, outorgada pelo Decreto n°

93933 de 14 dejaneiro de 1987.

o projeto referente a este trabalho foi encaminhado anteriormente a realizayao da presente

pesquisa ao Comite de Etica do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, local de realizayao do

mesmo, sendo aprovado quanto a sua metodologia, conteudo e aspectos eticos, permitindo assim

a coleta das entrevistas e concretizayao deste estudo. Segue em anexo a folha de aprovayao do

Comite de Etica (Anexo A).

Aos individuos que concordaram em participar deste estudo, ficou garantido e preservado

seu anonimato, bem como a nao utilizayao das informayees para outros fins que nao este estudo,

deixando claro 0 cunho cientifico do mesmo. As informayoes coletadas foram obtidas atraves de

entrevistas sendo gravadas em fita cassete que, apos serem transcritas, serao guardadas pelo

pesquisador por cinco anos e posteriormente destruidas. Fica claro que as informayoes seriio

utilizadas para compor 0 relatorio final deste trabalho podendo ser posteriormente divulgadas em

sernimirios ou eventos cientificos.

Para tanto, foi solicitado e fomecido ao paciente 0 Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (apendice C), aprovado pelo Comite de Etica, em duas vias (uma para 0 pesquisador

e outra para 0 entrevistado), que visa resguardar os direitos dos participantes e 0 caniter

voluntirio da pesquisa. Deixando claro que esta pesquisa nao traria prejuizos ou riscos ao bem-

estar e integridade fisica e moral dos participantes, os mesmos tendo 0 direito de decidir sobre



sua participa~o, permanencia ou abandono, com garantia que esta decisao nao influenciaria em

nada em seu cuidado e tratamento durante sua intema~o.



Dos relatos e falas dos participantes que compreenderam a amostra, foram extraidos

depoimentos referentes a ooze categorias de estudo que, por sua vez, foram agrupadas em tres

temas que seriio analisados mais profundamente, sendo eles: Percebendo-se ostomizado;

Convivendo com 0 ostoma; e Visualizando 0 futuro.

A experiencia de estar ostomizado e (mica para cada individuo, e 0 enfrentamento ocorre

ao longo desta trajet6ria sendo manifestado por reayoes e sentimentos que express am 0 quanto de

impacto e sofrimento 0 paciente esta percebendo.

As reayoes e sentimentos vivenciados pelos sujeitos emergiram de seus relatos de forma

marcante e deram origem as seguintes categorias: "se deparando com a nova realidade" e

Urn dos momentos mais dificeis e delicados para 0 paciente ostomizado e quando ele

acaba "se deparando com a nova realidade" pela primeira vez, ou seja, quando ele se encontra

no p6s-operat6rio imediato e percebe sua ostomia, a visualiza ou e informado atraves dos

cuidados que the sao prestados sobre a sua existencia.



E uma passagem nova na minha vida, que eu nao esperava. Na hora que os
medicos vieram me dizer eu fiquei chocada, eu nao esperava. Foi uma coisa
inesperada, jamais esperava que eu ia ter este tipo de problema. (Sujeito I)

Vai ser uma mudanya. A gente fica debilitado. Agora a gente tern que se
acostumar a esse novo acontecimento. E uma mudanya, naturalmente, na vida.
(Sujeito 3)

Foi muito flicil. Como eu jli sabia que ia ter que usar nao foi novidade. Eu nao
conhecia as bolsinhas e no principio foi estranho, mas depois fui me
acostumando. (Sujeito 7)

Eu nao conhecia, e quando me disseram que ia ter que usar me senti estranha,
achei aquilo ruim. (Sujeito II)

Pra mim foi uma surpresa isso ai. Eu nao tinha conhecimento disso ai, foi uma
surpresa e ate me causou urn trauma muito grande. Pensei ate em me matar [...]
Acho que isso e uma agressao. (Sujeito 5)



Eu nao queria usar. Mas devido ao quadro c1inico da minha saude, dai meus
filbos conversaram comigo e falaram que era 0 melbor pra mim, muito melbor
eu conviver com a bolsinha do que eles nao me ter aqui. (Sujeito 2)

No principio eu nao gostei da ideia, mas se nao tern outra solufi:ao [...] Melbor
ficar com ela do que nao ter solufi:ao.Quando me disseram que eu ia ter que usar,
s6 pensei em fazer 0 melbor pra mim. (Sujeito 4)

E urna dor de cabCfi:aa mais. Eu nunca tinha ouvido falar da bolsinha, e a
primeira vez. Foi urna coisa imprevista. Mas como ela veio para resolver urn
problema, eu aceitei. (Sujeito 8)



Agora ja estou conformada. Nao nego que fiquei muito triste, triste [...] eu nao
queira. (Sujeito 2)

Eu tenho uma tristeza por carre gar a bolsa. Mas nao tenho maiores medos, tenho
curiosidade, e uma coisa que me estimula ate. Fazendo uma comparayao, hoje
ela e como urn gala dentro de urn galinheiro: eu nao aceito ele ali, mas deixo ele
ficar num cantinho pra nao ficar na rua. A mesma coisa a bolsa. (Sujeito 8)

Eu ficava triste. Pensava porque foi acontecer isso comigo. Nojo eu nunca senti.
Eu tinha vergonha de mim. Me senti a desgostosa, com vergonha. Medo nao
senti. (Sujeito 9)



Sinto uma fiustr~lio muito grande. Nlio sinto mais nada. Acho que eu nlio yOU

ter nojo. (emocionado, choroso) (Sujeito 3)

Fico muito chateada. No com~o foi muito nojento. Eu sinto nojo. E e claro que
eu fico com vergonha, me sinto envergonhada. (Sujeito 6)

Estou sentindo milhoes de coisas. Mas a gente pensa 0 melhor. Mas ela nlio foi 0

pior impacto da minha vida, 0 pior impacto foi saber que eu tava com a doen~a.
Mas nojo sim, isso eu sinto. (Sujeito I)

Eu to bastante deprimido. A gente ta sofrendo. Eu fiquei com uma certa
depresslio, eu me senti muito mal mesmo. Isso e terrivel. Andar com uma coisa
fora do corpo, acho horrivel isso ai. Eu tenho medo de usar isso ai. (Sujeito 5)



Niio gostava no com~o e niio gosto dela ate hoje. Niio me acostumei com ela,
niio aceito. Ela niio e bem desejada. Depois que eu botei ela eu me sinto mais
doente. Ela me da uma sensayiio de mais doente, mais problema. (Sujeito 8)



A minha familia esta me dando apoio e esta sendo muito importante. Minha
irma, que tambem tem uma bolsinha, ja me da muito apoio, muita for~a. (Sujeito
4)

Estou recebendo total apoio da rninha familia, prineipalmente do meu marido.
Esse apoio do meu marido foi importantissimo, sem ele teria sido bem mais
difiei!. (Sujeito 7)

Da rninha familia e pessoas do meu convivio ninguem se afastou. Nao teve
rejei~ao nem preconeeito da minha familia. (Sujeito lO)



E a minha inna que me ajuda e mexe e nao tern preconceito nenhum, nenhum.
Dei minha familia ninguem conhecia. Mas de todo mundo eu tive apoio geral.
Ninguem se afastou, pelo contrario, tive mais carinho ainda. (Sujeito 2)

Eu fa~o a limpeza e MO tenho nojo. Mas no inicio era meu marido que limpava,
ele trocava, porque eu tinha medo. Mas eu fui aprendendo e vendo que nao era
tao complicado. (Sujeito 7)

A maioria tern nojo. Nao gosta de pegar, tocar, ver. A imica pessoa que limpa e
minha esposa, que nao tern nojo. Ela acha bem curiosa. Gosta de ficar olhando
pra ver como e que e. Ela limpa a bolsa, me incentiva com os remedios. E uma
pessoa que ajuda bastante. Tern mais interesse pela minha vida do que eu
mesmo. (Sujeito 8)

o apoio da minha familia e muito grande. Eles jei demonstraram vontade de
aprender, de mexer, de me ajudar. (Sujeito 11)



onde 0 ostomizado se insere, pode auxiliar no sucesso da reabilitayao, pois quando coopera, ap6ia

e the proporciona a participayao nas decisoes familiares e sociais, estimula 0 desenvolvimento da

autoconfianya e 0 born desempenho de seu papel.

Os relatos dos pacientes sobre suas familias mostram que a quase totalidade dos

ostomizados estao recebendo seu apoio, e que esse apoio e de grande importancia uma vez que a

familia e vista como urn suporte sem 0 qual 0 paciente nao conseguiria suportar sua nova

condiyao. Grande parte dos familiares se apresentou bastante disposto a aprender a manusear e

cuidar da bolsa de ostomia, 0 que tranquiliza 0 paciente e 0 faz sentir-se seguro, uma vez que

num primeiro momento este pode apresentar dificuldades ou mesmo pode mo querer manusear

sua bolsa. Suporte emocional tambem e provido pela familia, e faz com que 0 paciente nao se

sinta sozinho e incapaz de superar seus novos desafios, evitando 0 isolamento do convivio

familiar.

Com 0 passar do tempo, no seu dia-a-dia 0 paciente ostomizado passa a desenvolver 0

"cuidado com a sua ostomia/bolsa de ostomia", enfrentando os desafios de manusea-Ias e

cuida-Ias, e se deparando com uma tarefa que the e muitas vezes dificil e complicada.

Segundo Cesaretti (1995) a competencia para 0 autocuidado confere ao ostomizado

sentimentos de seguranya, auto-suficiencia, autoconfianya e independencia. Confirmado por

Sonobe, Barichello e Zago (2002) que afirmam que a disponibilidade para 0 autocuidado reflete a

ideia de que os pacientes fazem questao de realiza-Io, pois representa a possibilidade de

independencia concreta, e que ainda sac capazes de fazer algo por si.

Num primeiro momento 0 auto-cuidado do paciente com sua bolsa de ostomia e percebido

como uma tarefa complicada que exige paciencia e aprendizado, mas conforme as falas dos

sujeitos 1, 5 e 6, e uma funyao a que todos apresentaram vontade e disponibilidade de aprender e

desenvolver, para assegurar sua independencia e individualidade.



Tenho vontade de aprender, eu pretendo eu mesmo mexer. Quando eu tiver mais
forte, eu mesma quero Iavar, tirar, botar, sem problema nenhurn [...] Pra
continuar independente. (Sujeito 1)

Pretendo sim fazer a limpeza. Nao quero deixar isso com ninguem. Enquanto eu
puder eu you fazer isso. Acho urna coisa muito dificil, muito dificil, mas you ter
que me acostumar. Diz que a gente se acostuma com tudo. (Sujeito 5)

Eu pretendo cuidar dela. Aos poucos foram me dizendo que nao tern problema
nenhurn de limpar. Qualquer agua da tomeira da para usar, enta~ eu nao tenho
medo de limpar. Are vamos adaptar 0 banheiro para facilitar a limpeza deta. Eu
pretendo fazer a limpeza, eu e meu marido. Foi ele que falou em adaptar urn
chuveirinho no banheiro para limpar a bolsinha. (Sujeito 6)

Nao tenho medo de mexer. Quando eu you tomar banho eu ja abro ali, ja limpo,
ja fa~o os cuidados. Aprendi e ja mudo sozinha. Acho que tudo depois vai do
costume, de se acostumar com eta, e dai eu acho que vai ser facit. Depois de se
acostumar, acho que vai ser normal. (Sujeito 4)

Eu fa~o a limpeza, quando estou sozinho em casa eu fa~o a limpeza. Nao e urn
bicho de sete cabe~as, e urn negocio que exige paciencia, que te ensina a ter
paciencia. Eu aprendi sozinho. Eu ia observando elas limpando, cada urna de urn
jeito, e eu descobri 0 meu proprio jeito, 0 que e melhor pra mim. (Sujeito 8)

Nao tenho medo de mexer. Sabendo que nao doi, que nao vai doer, eu mexo sem
problema. A gente ja e acostumada a fazer nossa limpeza mesmo, ja ta
acostumado com as proprias fezes, entao nao prejudica nada. Eu pretendo fazer
em casa, yOUter que fazer em casa, entao quero aprender. (Sujeito 11)



o tinico inconveniente e limpar. Com urna colostomia, urna ileostomia, e como
ter urn vasa sanitario contigo 24 horas. Tu nao precisa pensar 'tenho que ir ao
banheiro', eu posso fazer aqui. E a higiene, se vai no banheiro, tern que limpar,
tern que suportar 0 cheiro das nossas pr6prias fezes, entao pra mim e como se eu
tivesse usando 0 banheiro normalmente. (Sujeito lO)

Ela nao combina comigo, nao combina porque eu sou jovem, e ela nao encaixa
em nada das coisas que eu fa~o. Por exemplo, assim que eu melhorar eu gosto



muito de nadar, eu gosto de andar de bicicleta, e ela nao tern resistencia para
isso. (Sujeito 8)

Voce nao tern um controle mental disso aqui. Diferente de quando se tern 0

esfmcter anal. Isso ja me aconteceu num onibus, de escapar uns gases. Numa
festa e isso ai, voce pode estar numa mesa, no Natal, no fim de ano com a
familia e de repente 'pa'. Outro dia eu fui comprar paezinhos e me aconteceu, eu
conversando com a mo~a que estava me atendendo e aqueles barulhinhos
aconteceram. Pra mim, nao mudou. Eu nunca deixei de fazer as minhas coisas. E
as pessoas tern ate curiosidade. (Sujeito 10)

Acho que nao vai ser facil sair na rua. Mas vou ter que encarar, e dificil. Acho
ate que vou preferir nao sair na rua, porque vai ser mais sacrificado, mais
nojento, mais complicado. (Sujeito 11)

Acredito que as pessoas nao vao ter preconceito. Eu nao posso dizer nada porque
uma pessoa quando e sa ela nao compreende, as vezes, 0 que e uma pessoa que



ta doente, ela nao tern compreensao. Ma se a pessoa me conhece eu vou dizer
que tive que fazer isso, que nao tive outra saida. (Sujeito 3)

Acho que atrapalhar para sair na rua nao vai, porque minha irma sai muito bern,
e faz tudo que ela gosta de fazer, anda de mota e tudo e nao tern problema
nenhum. Tenho medo mais por causa das pessoas, sei la, que elas possam rir, por
causa do meu trabalho, vai ter muita gente que nao vai mais querer comprar de
mim. (Sujeito 4)

Continuei me divertindo, inclusive saia no Carnaval e tudo. Nao deixei de fazer
nada, atividade normal. Fui indo, fui indo e aceitei. Hoje sou uma pessoa
normal. Nao tenho problema nenhum, saio na rua, pego 6nibus, vou a baile [...]
(Sujeito 2)



A minha vida continua a mesma coisa. Saio, vou jantar, vou pra praia, vou pra
piscina, passeio pra tudo quanta e lugar. Elas nao me atrapalham em nada.
Nunca deixei de fazer nada, levei uma vida normal e nunca ninguem falou nada.
(Sujeito 7)

Eu saio na rua, caminho sempre, vou no mere ado [...] As pessoas vem e
manifestam pena, falam 'coitada, tu nao merecia, mas vai ficar boa'. (Sujeito 9)

Sou casada a 37 anos, e nos temos urn born relacionamento. J" pensei em como
vai ficar a vida com meu marido. Mas por enquanto so pensei, vou deixar a vida
levar. (Sujeito 1)

Acho que a vida com meu marido vai ficar a mesma coisa, espero que fique. Ele
nao se manifestou ainda em rela~ao a bolsinha. Ele nem viu ainda. Como a gente



tern urn born relacionamento, acho que vai continuar assim, espero que sim.
(Sujeito 4)

Pensei na rela~ao que eu ia ter com meu namorado. Em como ia ser, se ia me
aceitar, como ia aceitar, eu com a bolsinha, que antes nao tinha e dai depois ter
que chegar e falar[ ...] (Sujeito 2)

Ja pensei tambem em como nossa vida vai ficar. Eu nao sei, acho que com 0

passar do tempo vai ser normal. Ele nao viu ainda, nao teve coragem de ver. Mas
ele me da apoio e 0 que ele me diz pra mim e que essa sujeira que tern dentro
dela e 0 que a gente tern por dentro. (Sujeito 6)

Desde que eu fiquei doente a gente fica mais no carinho, agora a gente ta
pensando mais nas enfermidades, e por enguanto isso nao faz fa~ta. 0 que faz
mais falta neste momenta e 0 carinho, ne. E 0 carinho, 0 apoio. E claro que eu
fico com vergonha, eu nao gostaria de ta nessa situa~ao pra ela, mas eu ate me
surpreendi com ela pela iniciativa, tu pensa que a pessoa vai te abandonar, que a
pessoa nao vai mais te aceitar. (Sujeito 8)

imperativo das relayoes afetiva e sexual. 0 medo de ser humilhado ou rejeitado impede 0 contato

intimo. Os pacientes sentem-se estigmatizados ou com vergonha frente ao parceiro.



Antes da doenya eu sempre fui urn pessoa sexualmente ativa. Eo sexo faz parte
da saude da gente. Com a bolsinha diminuiu minha porencia, mas eu tenho
vontade. Mas eu nao fiquei constrangido. Eta incomoda urn pouquinho, mas eu
continuei a ter urna vida sexual normal. Achei uma posiyao que nos ajudasse e
continuei a ter relay<Ses.(Sujeito 10)



Eu que pretendo aprender a cuidar. Vai ter que ser eu mesmo. Agora a gente nao
vai ganhar mais tanto, eu trabalhava, agora nao vou mais poder trabalhar, vou
deixar de trabalhar. Entao vai diminuir os rendimentos. Vai ficar complicado,
precisava ter alguem pra ajudar, mas uma pessoa hoje e cara pra pagar. E muito
cara, a gente nao vai ter condi~6es, infelizmente[ ...] (Sujeito 3)

Eu trabalho em casa. E e ai que ta 0 problema. Eu trabalho em casa com doces e
salgados, essas coisas, sou doceira. Isso e uma preocupa~ao minha, talvez eu
tenha que deixar de trabalhar. Eu vivo disso, entao eu fico com medo de ficar
sem essa renda. Acho que nao vai render tanto 0 meu servi~o. (Sujeito 4)

Eu trabalhava como faxineira. E agora eu nem sei se vou mais poder trabalhar,
acho que eu nao vou conseguir. E 16gico que estou com medo de ter que deixar
de trabalhar, e a minha unica renda, e como a gente vive. Vai faltar dinheiro, ne.
(Sujeito 11)



Eu trabalhava de gar~om. Acho que ela nao vai atrapalhar na minha capacidade
profissional. Eu tenho receio porque dai tu ti trabalhando, eu sou gar~om, to
atendendo alguem numa mesa e dai a bolsa estoura na hora, ou ela ti muito
cheia. Enrno eu tenho que ti cuidando do trabalho e da bolsa. E dai se 0 cliente
sente 0 mau cheiro, ali na hora da refei~ao, enrno tern muita coisa assim que, nao
tern mesmo como[ ...] (Sujeito 8)

A fulica coisa que eu penso eo mal-estar pra mim mesmo, so isso. Eu nao me
sinto bem assim, meu proprio eu nao aceita isso ai. Ainda nao me olhei no
espelho. Nem quero pensar nisso [...] Tenho medo do que you ver [...] (Sujeito
5)



Eu enxergo muito pouco, enta~ nao tem problema. Mas quando eu me toeo eu
sinto. Quanto as roupas, as blusinhas eu ate uso mais soltinhas, senao fica
aparecendo 0 formato da bolsinha por baixo, mas nunca fui a uma loja comprar
uma roupa com 0 objetivo de esconder. Eu sempre gostei, sempre usei blusinhas
mais soltinhas, mas s6 isso. Mas nunea eomprei roupa adequada para esconder,
de jeito nenhum. (Sujeito 2)

Ainda nao me olhei no espelho, mas nao tenho medo do que vou ver, ja conhe~o
ela. Mas acho que quando eu sair daqui vou fazer de tudo pra tentar esconder,
pra nao aparecer. (Sujeito 4)

Eu nao me apavorei ao me olhar no espelho. Como ja estava preparada, eu nao
me apavorei. Sempre aceitei. Mas aconteceu de eu comprar roupa para nao fiear
assim tao a mostra. (Sujeito 7)

Fica um lado da barriga maior que 0 outro e eu vivia tapando com a mao. Eu me
arrumava e a minha roupa DaOservia, tinha que comprar roupa. Fiquei sem
vontade de me arrumar, de me euidar. Dai eomprei uns vestido bem largos pra
nao aparecer. Mas comprar roupa fina, roup a boa pra botar numa coisa assim,
nao adiante, estraga, dinheiro botado fora. (Sujeito 9)



Urn pouco a gente fica constrangido porque e diferente do outro, nao consegue
ser igual ao teu semelhante. E estranho, mas eu nao teria problema em me
mostrar para alguem. (Sujeito 10)



o apoio esta sendo muito born, e1es me tratam muito bern, todos e1es, os
atendentes, as enfermeiras, os medicos, sao exce1entes. Elas vem muito
conversar comigo, ja me explicaram como mexer, como limpar, e enfermeira
explicou. E achei bem born, eu entendi tudo que ela me explicou. (Sujeito 4)

A enfermagem e minha melhor impressao desse hospital. Elas me dao uma
aten~ao muito boa. Estao sempre cuidando da gente. Explicaram tudo, elas
conversam bastante comigo. Inclusive uma delas me trouxe uma bolsinha
daque1as antes da cirurgia e me explicou tudo direitinho. (Sujeito 5)

Recebi informa~6es das enfermeiras, elas foram muito boas para mim. Os
cuidados foram bons. Elas conversaram, chegam que parece que sao minhas
irmas. (Sujeito 9)



Olha, em rela~ao a bolsa, de 10 que vem em atender 9 nao sabem mexer na
bolsa. Eu acho assim, que quem sabe melhor e tu, ne. Se tu usa urn aparelho, se
tu usa alguma coisa no teu corpo, quem sabe dos minimos detalhes e tu. A
pessoa que roo usa nao sabe. Mas a maioria deles aceitam, dizem 'enta~ me
ensina aqui que eu nao sei', mas tern urn ou dois nesse meio que e muito
orgulhoso, gosta de dizer 'deixa que eu sei 0 que to fazendo', e dai essas pessoas
que falam isso acabam fazendo sujeira, e dai tu diz 'viu, eu te avisei', e elas
dizem 'isso e acidente que acontece de vez em quando', nao admitem. Na
realidade desde que eu to com essa bolsa, eu e que tenho ensinado pros
auxiliares a mexer, alimpar, porque eles nao sabem. Dns tern pregui~a, outros
tern nojo, outros e faIta de experiencia, urnas dizem que quem deveria fazer a
limpeza sou eu, mas se eu to no hospital a obriga~ao de limpar nao e minha, e
deles. (Sujeito 8)

Na primeira vez eu nao tinha conhecimento, enta~ deixei fazerem 0 que
queriam. Agora, quando a enfermeira veio me explicar como limpar minha pele,
eu explicava pra enfermeira como eu era acostumado a fazer e achava que era
melhor pra mim, e ela nao concordava comigo. Ela fez como achava melhor e
nao deu certo. Ela veio, viu que nao tava bem e concordou que tinha que trocar
(a bolsinha). De repente faItou urn pouco de comunica~ao, de entendimento.
Nessa barriga quem manda sou eu! Acho que 0 profissional ainda tern
preconceito, porque lidar com tuas pr6prias fezes e urna coisa, ter que lidar com
as fezes dos outros ninguem gosta. (Sujeito 10)



paciente que e a comunicayao. 0 sentimento de que foram ignorados por nao terem estudo ou nao

entenderem do assunto esta bem presente. Mas 0 que deve ser entendido e que cada paciente e

unico e exige urn cuidado unico; e que muitas vezes 0 paciente sabe siro 0 melhor jeito de realizar

seus proprios cuidados, uma vez que convive com sua condi<;ao a algum tempo realizando seu

autocuidado em casa. Comunica<;ao e troca de ideias exige tempo e disponibilidade; e urn born

cuidado exige, alem disso, sensibilidade e sobretudo, como referido nos relatos dos pacientes,

exige que preconceitos sejam superados e dificuldades sejam reconhecidas e manejadas. Uma vez

que esse cuidado vem para amenizar sofrimentos e preocupa<;oes e nao ser suas causas.

A partir do momento que 0 paciente ostomizado inicia sua recuperayao ele percebe as

altera<;5es fisiologicas que ocorreram, bem como come<;a a visualizar os ajustes que teni que

realizar em sua vida face a nova condi<;ao.Percorrendo esta trajetoria, que e bem diferenciada dos

demais pacientes cirurgicos, 0 paciente reflete sobre sua existencia como urn todo e passa a

atribuir significados diferentes ao seu viver.

Para 0 paciente ostomizado refazer a sua vida e repensar suas prioridades se tomam

necessarios e importantes para que possam viver com uma melhor qualidade de vida. Muitas

vezes 0 choque, a surpresa e as modifica<;oes causados por uma doen<;acomo 0 cancer e por uma

ostomia fazem com que 0 paciente mude suas atitudes em rela<;a:oa vida e suas expectativas em

rela<;a:oao seu futuro. 0 problema de saude desencadeia modifica<;5es fisiologicas, psicologicas,



Minha maior preocupa~ao e quando sai as fezes e toea na pele se nao pode dar
uma infe~ao. Minha imica preocupa~ao e essa. (Sujeito 1)

Tenho preocupa~ao que aconte~a algum acidente. De alguem me bater por
acidente e chegar a estourar. Tern que ter cuidado. Dutra preocupa~ao e que de
algum vazamento, arrebente, que de alguma alergia, alguma coisa assim que
venha me prejudicar naquela area que agora tern que tar boa pra colocar a
bolsinha ali. DUvidas tenho muitas, como vai trocar, como ela e colocada [...]
(Sujeito 3)



A gente sente, nos primeiros tempos, que a gente vai ficar perto das pessoas e
que as pessoas vao sentir cheiro. Mas essa preocupayao passou. (Sujeito 2)

Minha preocupayao e se eu to em algum lugar e d<i algum barulho, isso e
terrivel. DUvidas eu ainda tenho muitas, quanto a limpar, diariamente eu vou ter
fazer a limpeza naquilo ali. E isso e comigo mesmo. (Sujeito 5)

Eu nao vou dizer que ja aprendo tudo, mas minhas maiores duvidas foram na
epoca em que coloquei, de nao fazer a limpeza direito, colocar ela errado e dai
vazar. Mas depois eu aprendi. Preocupayoes tinha e ainda tenho, de que abra ou
de algum cheiro, isso sempre fica. Mas nunca aconteceu, mas pode acontecer.
(Sujeito 7)



quanto aos cuidados com sua bolsa devem ser as menores, uma vez que este procedimento nlio se

You deixando a vida me levar. Urn dia depois do outro. You deixar acontecer
para ver como vai ser. Se tiver que usar pro resto da vida eu you usar, sem
problema nenhurn. E outra coisa, se amanha ou depois tiver a oNao de poder
fazer sair no reto, eu you preferir a bolsinha [...] Estou pensando positivo.
Espero viver mais, aproveitar mais, fazer 0 que eu tenho vontade hoje porque
amanha eu nao sei se vai dar. Porque toda a vida eu fui muito independente.
Entiio agora nao e porque eu tive urn cancer no intestino que eu you me largar
[...] (Sujeito 1)

o que mudou foi que antes eu gostava de ficar em casa cuidando das minhas
plantayoes, dos meus bichos. Agora, quando eu melhorar, eu yOU passear
bastante. You aproveitar mais a vida. E eu quero voltar a ser como eu era antes,
e se Deus quiser you voltar. (Sujeito 9)



Eu nao you deixar isso me afetar, you tentar viver mais urn pouco. Mas nao sei
are quando eu yOUtamrem,ne? Nao e facil. Nao vai mais ser como antes. Vamos
ver 0 que vai ser, como eu you reagir, se eu yOU me acertar com esse novo
sistema. (Sujeito 3)

Nao me recuperei ainda e nao sei 0 que vai ser de mim no futuro. Ja pensei em
muitas coisas. Mas na idade que eu to, 0 que viver e lucro. Nao teoho muita
coisa a querer da vida, a nao ser viver tranqiiilo. E isso at. Eu nem sei 0 que vai
acontecer daqui pra frente [...] Tambem nao sei, 0 medico me deu urna
esperan~a de que daqui algum tempo se possa retirar isso ai. Entao pelo menos
essa esperan~a eu teoho. (Sujeito 5)

T6 vivendo, a pessoa tern que ter urna ohjetivo na vida. Cada urn tern urn destino
aqui, nao sei hem qual e 0 meu. So sei que minha vida e mais importante que a
colostomia. (Sujeito 10)



Eu nao aceito ela pro futuro, pra conviver com minha familia. Porque eu nao
conseguiria conviver com ela por resto da vida. Como eu nao aceito a bolsinha,
eu nao f~o pIanos para 0 futuro com ela. E sem ela. Ela ta excluida do meu
futuro. Isso pra mim e s6 passageiro. Vma coisa que eu tenho vontade de fazer e
ajudar, dar conselhos pra outras pessoas que iriam colocar e estariam
desesperadas. Eu poderia dar bastante dicas pra quem vai usar, pra quem ta
desesperado, que nunca usou, pra quem e a primeira vez e acha aquilo ali 0 ftrn
do mundo. Eu teria essa vontade de ensinar os outros. (Sujeito 8)



A realidade enfrentada pelo paciente ostomizado e tao delicada e incomum que nao basta

conhecimento cientifico e pratico para cuida-Ios. Conhecer sua realidade e seu mundo, vasto em

sentimentos, situavoes inesperadas e novas, percepvoes e temores, tentando compreender suas

percepvoes ao conviver como ostomizado e algo imprescindivel e de extrema relevancia para que

possamos prestar urn cuidado humanizado e qualificado de enfermagem.

E este trabalho trouxe exatamente esta possibilidade de compreensao e relacionamento

com 0 paciente ostomizado, buscando justamente vislumbrar 0 que de significativo esm

ocorrendo em sua vida, perceber para compreender urn pouco 0 que e ser ostomizado, para que

alem de prestarmos urn cuidado digno, possamos amenizar suas dificuldades e promover uma

melhor qualidade de vida. Cabe a nos, profissionais de enfermagem, a educavao, 0 apoio, e 0

acompanhamento dos pacientes ostomizados intemados nos locais onde trabalhamos.

A relevancia deste trabalho e indiscutivel, pois ele contribuiu para 0 reconhecimento do

mundo do paciente ostomizado, comprovando que a maioria dos pacientes apresentam e

vivenciam sentimentos, medos, duvidas, preocupavoes e situavoes semelhantes, entretanto as

enfrentam de modos diferentes. E esta distinvao entre cada ostomizado como urn ser singular e

merecedor do nosso cuidado unico, individual e participativo se faz necessaria para 0 born

desempenho da profissao de enfermagem e, principalmente, possibilitar a re-inservao e

reabilitavao do paciente ostomizado na sociedade.

o nosso papel e dever enquanto enfermeiros, e possibilitar que 0 paciente ostomizado

retome a sua vida anterior, se nao sem danos ou modificavoes, pelo menos com 0 menor trauma e

sofrimento possiveis. E isto acontece atraves do cuidado de enfermagem, aprimorado e



humanizado para atender da maneira mais completa possivel 0 paciente ostomizado, razao final

da realiza¢o deste estudo.

Para tanto, se fazem necessarias algumas mudanyas, sugesroes e recomendayoes no intuito

de alcanyarmos esta realidade:

- a continuidade deste trabalho visando compreender cada vez mais os pacientes ostomizados, em

maior quantidade e com mais informayoes;

- uma maior disponibilidade e abertura dos profissionais da equipe de saude, principalmente

enfermeiros, em ouvir 0 paciente e se comunicar com ele de forma a tomar 0 cuidado mais

individual e humano, reconhecendo as necessidades de cada paciente e as atendendo conforme

suas necessidades e roo de forma mecanica;

- urn maior suporte aos pacientes ostomizados atraves do preparo pre-operatorio, 0 que

proporcionaria conhecer e ter consciencia do que ini the acontecer, evitando as surpresas e

situayoes imprevistas enfrentadas e relatadas pelos pacientes;

- a realiza¢o de grupos de apoio ou a divulgayao de material educativo nos andares de

intema¢o, possibilitando 0 relacionamento entre os pacientes ostomizados, a troca de

experiencias e a exposiyao de sentimentos, aliviando a sensa¢o de ser 0 iInico a passar por esta

situayao e possibilitando uma maior integra¢o entre paciente-familia-equipe de enfermagem

cuidadora.

Assim talvez possamos conhecer urn pouco mais esta realidade tao estranha a nos, superar

nossos preconceitos e criar meios para que definitivamente os pacientes ostomizados, tao

necessitados de apoio e conforto, recebam atraves do cuidado de enfermagem a possibilidade de

ser alguem capaz de se desenvolver e crescer, e ter uma vida digna.
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Pesquisa: CONVIVENDO COM UM OSTOMA
PERCEP<;OES DO PAClENTE OSTOMIZADO.



SUJEITOS IDADE SEXO TIPODE CARATER
SE DEP ARANDO SENTIMENTOS APOIODA CUIDADOS CiA

OSTOMIA OSTOMIA VlVENCIADOS FAMfUA BOLSA

1 55 anos F Colostomia Defmitiva X X X X

2 52 anos F Colostomia Defmitiva X X X X

3 72 anos M Colostomia Definitiva X X X X

4 49 anos F Colostomia Defmitiva X X X X

5 70 anos M lleostornia Definitiva X X X X

6 41 anos F lleostornia Defmitiva X X X X

7 50anos F Ileostomia + Defmitivas X X X XColostomia

8 24 anos M Ileostornia Temporaria X X X X

9 65 anos F Colostomia Definitiva X X X X

10 51 anos M Colostomia Temporaria X X X

11 49 anos F Ileostornia Definitiva X X X X

SUJEITOS CONVlVIO OSTOMIZADO MUDAN<;ASNA SEXUALIDADE ENFERMAGEM: PREOCUPA<;OES PERCEP<;OES
SOCIAL XTRABALHO SUAPESSOA APOIO/P ARTICIP A<;Ao DUVIDAS PIFUTURO

1 X X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X X

4 X X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X X X

9 X X X X X X

10 X X X X X X

11 X X X X X X



CONVIVENDO COM UM OSTOMA
PERCEPC;OES DO PACIENTE OSTOMIZADO

A presente pesqUlsa esta sendo realizada por mim, academica de enfermagem Laura
Guadagnin, aluna do curso de Graduayao em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul- UFRGS, que sera desenvolvida durante a disciplina Estagio Curricular II.

A sua participac;ao no estudo e de extrema importancia e relevancia para 0 cuidado ao
paciente ostomizado, portanto conto com a sua participayao.

o objetivo do estudo visa compreender as percepc;oes do paciente ostomizado ao conviver
com seu ostoma, e se traduz em estudo de cunho cientifico.

As informac;oes coletadas serao obtidas atraves de uma entrevista, que tera durayao
aproximada de 30 minutos, sendo gravada em fita cassete que, apes serem transcritas, serao
guardadas pelo pesquisador por cinco anos e posteriormente destruidas, mantendo 0 carater de
anonimato da pesquisa. Essas informac;5es farao parte do relaterio final do trabalho e poderao ser
posteriormente divulgadas em seminarios e eventos cientificos.

Entendido que a sua participayao e livre e voluntaria, mantendo seu direito de retirar-se do
estudo em qualquer momento, se julgar necessario, sendo que a recusa ou abandono da pesquisa
nao the causara nenhum dano ou influenciara nos cuidados prestados a voce e seus familiares,
bem como nao trara prejuizos ou riscos a sua integridade fisica e moral.

"Declarando que estou ciente dos esclarecimentos sobre a pesquisa, eu
_________________ concordo em participar da entrevista, comprometendo-
me a responder ao questionario proposto."

Esc1arecimentos e duvidas sobre a pesquisa e direitos dos participantes contatar academica Laura

Guadagnin, pesquisadora, pelo telefone 3226-6437 ou pelo e-mail: lauraguadagnin@ibestvip.com.br.; ou Professora

orientadora Valeria Araujo pelo telefone 3337-9803 ou pelo e-mail: valervg({i).tcna.com.br.
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v£f~sAo AP:<OVADA
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ANEXO A - Folha de aprova~ao do Comite de Erica do Hospital de Clinicas de

Porto Alegre

HCPA - HOSPITAL DE CLiNICAS DE PORTO ALEGRE
Grupo de Pesquisa e P6s-Gradua~ao

COMISSAO CIENTiFICA E COMISSAO DE PESQUISA E ETICA EM SAUDE

A Comissao Cientifica e a Comissao de Pesquisa e Etica em Saude, que e reconhecida pela Comissao
Nacional de Etica em Pesquisa (CONEP}/MS como Comite de Etica em Pesquisa do HCPA e pelo Office
For Human Research Protections (OHRP}/USDHHS, como Institucional Review Board (IRB0000921)
analisaram 0 projeto:

Pesquisadores:
VALERIA GIORDANI ARAUJO

LAURA GUADAGNIN

Este projeto foi Aprovado em seus aspectos eticos e metodol6gicos, inclusive quanto ao seu Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com as Diretrizes e Normas Internacionais e Nacionais,
especial mente as Resolu90es 196/96 e complementares do Conselho Nacional de Saude. Os membros do
CEP/HCPA nao participaram do processo de avalia9ao dos projetos onde constam como pesquisadores.
Toda e qualquer altera9c30 do Projeto, assim como os eventos adversos graves, deverao ser comunicados
imediatamente ao CEP/HCPA. Somente poderao ser utilizados os Termos de Consentimento onde conste
a aprova9ao do GPPG/HCPA.
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