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RESUMO 

O presente estudo tem por finalidade descrever por meio de literatura, o papel 
do enfermeiro na assistência ao paciente colostomizado. Método: Trata-se de 
estudo bibliográfico, realizado no período de dezembro 2015. Para a seleção 
dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão, os artigos 
disponíveis para acesso na íntegra, disponíveis para acesso no período de 
2010 até dezembro 2015 e em língua vernácula, que abordassem o tema em 
estudo contribuindo para o alcance do objetivo. Foram excluídas teses, 
dissertações e anais publicados em congressos, além de artigos publicados em 
língua estrangeira. A busca nas bases de dados resultou na identificação de 10 
publicações no Lilacs e 13 no Scielo. Destas somente 10 atingiram os critérios 
de inclusão. Resultado e discussão: mostra que o ano de maior concentração 
das publicações foi 2015, com cinco (5) artigos (50%), sobre a temática. Em 
seguida o ano 2014 apresentou o percentual de 30%, e a terceira maior 
publicação é ano 2013 com percentual de 20%. E quanto aos periódicos de 
publicação, identificou-se que dois artigos são publicados na Revista de 
Enfermagem Rene, com 30% e os demais periódicos com  percentual de 70%. 
Dessa forma, é importante que o enfermeiro forneça informações que irão 
ajudar a enfrentar tais mudanças, garantir a continuidade do cuidado. 
Considerações finais: Diante o que foi abordado neste estudo percebe-se que a 
enfermagem tem um papel fundamental no processo de cuidar, desde o 
momento em que é estabelecida a necessidade da realização da ostomia 
intestinal. Como a forma de orientar e ajudar a ultrapassar as dificuldades, 
estimulando a participação da família durante todo o processo da vida. 
 
Palavras-chave: Autocuidados. Colostomizados. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO  

 

As doenças crônico-degenerativas, especialmente, o câncer, contribuem 

para alterar negativamente a qualidade de vida da população. A descobrir-se  

um câncer, mesmo com a grande possibilidade de cura, traz  um efeito 

destrutivo  na vida dos pacientes. Isso causa muitas angústias e sofrimentos, 

tanto pela eminencia da morte, quanto das mutilações, desfiguramento e 

tratamento doloroso (MENEZES et al., 2013).  

Para Raveles e Takahashi, (2007) em estudo sobre orientação ao 

colostomizado, comentam que “o grande desafio dos enfermeiros é melhorar a 

qualidade da assistência através da implementação de instrumentos para 

proporcionar ao cliente um cuidado mais humanizado.” 

Dentre os profissionais que prestam assistência a esses pacientes, o 

enfermeiro ocupa posição de destaque, visto que é amplamente envolvido com 

o desenvolvimento do autocuidado. Ele deve exercer uma atenção 

individualizada, de maneira a conhecer as peculiaridades de cada pessoa 

focando o cuidado suficiente para facilitar sua reabilitação (MORAES  et al., 

2012). 

A motivação de estudar esta temática parte da minha vivência como a 

enfermeira percebe-se que a déficit de conhecimento dos profissionais de 

enfermagem manejo dos pacientes colostomizados. Neste sentido, o estudo se 

justifica pela real condição em que uma pessoa colostomizada se cuida, os 

profissionais de saúde são responsáveis pela orientação  de autocuidado de 

modo a  oferecerem  uma assistência adequada. A relevância deste estudo visa 

contribuir no aprimoramento da assistência de enfermagem trazendo melhor 

reabilitação ao paciente colostomizado. 

Desta maneira surge aminha indagação: qual o papel do enfermeiro na 

assistência ao paciente colostomizado? Para responder objetivo do estudo a 

questão norteadora formulou o seguinte objetivo: Descrever por meio de 

literatura papel do enfermeiro na assistência ao paciente colostomizado.  

 

 

 

 



 

REFERNCIAL TEÓRICO  

 

A palavra Ostomia ou estomia é derivada do grego stóma, que significa 

abertura ou boca. Geralmente é realizada uma estomia quando se deseja criar 

cirurgicamente uma comunicação de um órgão para o meio externo. 

Dependendo do local a ser exteriorizado, receberá diversas definições, por 

exemplo: traqueostomia, ileostomia, esofagostomia, gastrostomia, colostomia, 

jejunostomia, nefrostomia, ureterostomias,  (MARTINS et al., 2011). 

A história das estomias teve início no século XVII, mas, a partir do 

século XX até os dias atuais, houve inúmeras evoluções nos procedimentos 

cirúrgicos. Concomitante a esta evolução tecnológica ocorre uma crescente 

preocupação com o processo de viver da pessoa estomizada, com relevância 

nos aspectos psicológicos e sócias, levando em consideração que é uma 

cirurgia mutilante e muito traumatizante (MENDES et al., 2014). 

Segundo as estimativas do INCA para 2010, o câncer colorretal se 

configura como a quarta causa mais comum de câncer no sexo masculino e a 

terceira causam no sexo feminino. O câncer é uma doença que está 

relacionada ao sofrimento, a dor, a deterioração, incertezas quanto ao futuro, 

mitos relacionados a ele, medo da rejeição entre outros. Para o ano de 2013, 

no Brasil, estimou-se a ocorrência de 14.180 casos novos de câncer do cólon e 

reto em homens e 15.960 em mulheres, ou seja, um risco estimado de 15 

casos novos a cada 100 mil homens e 16 a cada 100 mil mulheres, (BRASIL 

2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como problema  

condições crônicas de saúde os problemas que exigem cuidados por um longo 

período de tempo, incluindo as pessoas com estomia intestinal definitiva. Trata-

se de um grupo extremamente amplo de agravos, que se caracterizam pela 

cronicidade e a necessidade de cuidados. 

Desta forma, a realização de uma estomia traz consequências 

fisiológicas e psicológicos e sociais que prejudica a vida dos pacientes e 

familiares cuidadores. Assim o procedimento implica em mudanças de hábitos 

valores e crenças; assimilação do conhecimento profissional; uso de 



dispositivos coletores, além de baixa autoestima no seu cotidiano de vida 

(SOUSA et  al., 2011). 

Neste contexto, existem vários tipos de estomas, que são criados em 

caráter temporário, ou em função da necessidade de proteção de uma 

anastomose intestinal; também temos os que podem ser de caráter definitivo, 

com objetivo de substituir a perda de função esfinctérica resultante de 

tratamento cirúrgico. Após insucesso de outras opções que objetivam restaurar 

a evacuação transanal, neste caso, geralmente ocorrendo em decorrência de 

câncer, (MORAES et al.,2015). 

Porém, as mudanças são ocasionado, devido a significação que se 

atribuem ao estoma e à própria doença. O paciente com estomia altera o papel  

familiar, gerando comportamentos dependentes; delegando o autocuidado, 

restrição de convívios e viagens por isso a  necessidade de um local 

apropriado para troca do dispositivo (MENEZES et al.,2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(PAULA et al., 2009) relata que “ a colostomia acarreta alteração física 

visível e significativa do corpo, podendo transformá-lo num corpo privado de 

sua integridade, dinamismo e autonomia, causando conflitos e desequilíbrios 

interiores’’  

 Ainda sobre as alterações enfrentadas pelos colostomizados, também 

cabe dizer sobre os desafios psicossociais advindos do processo de adaptação 

a nova condição. Questões como o isolamento social, a privação do sono e até 

mesmo preocupações financeiras são sentimentos comuns destes indivíduos, e 

que merecem atenção especial (AZEVEDO, 2014). 

Neste contexto, os estudos mostram que o paciente pode apresentar 

alterações relacionadas à autoestima, o fato de observar a saída de fezes por 

um orifício localizado no abdome de forma involuntária pode se tornar 

inconveniente ao relacionar com as pessoas. (MORAES  et al., 2012). 

Dessa forma, considerou-se que a orientação de enfermagem constitui 

uma das estratégias que podem incentivar e desenvolver as potencialidades 

dos pacientes e familiares, bem como instrumentalizá-los para assumirem, 

como sujeitos, as ações voltadas para o enfrentamento dos problemas 

decorrentes desse tratamento. O atendimento a essa necessidade é requisito 

básico da interação enfermeiro-paciente para ajudá-lo na compreensão da sua 

condição de doente (MENEZES et al., 2013). 



Segundo dados do Instituto Nacional do câncer (INCA), a estimativa do 

ano 2014 para casos novos de câncer do cólon e reto no Brasil foi de 15.070 

casos em homens e 17.530 em mulheres, o que corresponde a um risco 

estimado de 15,44 casos novos a cada 100 mil homens e 17,24 a cada 100 mil 

mulheres. Além disso, é importante ressaltar que essa neoplasia é considerada 

um prognostico caso o paciente for diagnosticada em estágios iniciais, (BRASIL 

2014). 

Verificou-se, assim, que pacientes estomizados enfrentam os desafios 

de vencer a doença e retomar o cotidiano com a estomia e lidar com os 

sentimentos de mutilação, decorrentes da alteração da sua imagem corporal. O 

enfermeiro é um profissional com formação para agir como facilitador do 

processo de adaptação, cabendo-lhe a responsabilidade dessa construção, 

devendo estar preparado para auxiliar o paciente estomizado, a resolver seus 

problemas, não apenas de cunho físico como emocional, social, espiritual, 

econômico, entre outros (MOTA, 2015 ). 

Para que a enfermagem almeje um cuidado efetivo que contemple às 

particularidades dos pacientes estomizados é necessário, além de se 

fundamentar, também, sensibilidade. Deste modo, será possível cuidar de 

forma aderente às reais necessidades do paciente estomizado e de seus 

familiares que coexistem com a estomia (DELAVECHIA, 2010). 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2010), tem 

por finalidade colocar o pesquisador em contato direto com aquilo que foi 

escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o 

reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas 

informações. A bibliografia oferece meios para definir e resolver não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas, onde os 

problemas ainda não se cristalizaram suficientemente. 

Para Marconi (2010), este tipo de pesquisa abrange toda a bibliografia 

tornada pública em relação ao tema de estudo, como livros, revistas, teses, 

dissertações, anais de eventos científicos, disponíveis por meio eletrônico e 



impresso. A principal vantagem em realizar uma pesquisa bibliográfica reside 

no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

A busca aconteceu na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), na Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (Lilacs) e 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). A busca foi realizada utilizando os 

descritores: Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Colostomia  

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de dezembro 

2015. Para a seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão, os artigos disponíveis para acesso na íntegra, disponíveis para 

acesso no período de 2010 até dezembro 2015 e em língua vernácula, que 

abordassem o tema em estudo contribuindo para o alcance do objetivo. 

Foram excluídas teses, dissertações e anais publicados em 

congressos, além de artigos publicados em língua estrangeira. A busca nas 

bases de dados resultou na identificação de 10 publicações no Lilacs e 13 no 

Scielo-Destas, somente 10 atingiram os critérios de inclusão.  

Foi realizada a análise dos estudos selecionados, norteada pela 

pergunta: qual é o papel do enfermeiro na assistência ao paciente 

colostomizado? 

A busca nas bases de dados resultou na identificação de 23 artigos, e 

ao ser aplicado os critérios de inclusão, o numero total de artigos foi reduzido 

para 10, onde os mesmos atenderam a questão norteadora do tema conforme 

apresentado no quadro 01. 

Quadro 1: Artigos sobre papel do enfermeiro na assistência ao paciente 
colostomizado publicados no período de 2010 a dezembro 2015, Fortaleza -Ce, 
dezembro 2015. 

Base de dados Artigos 

encontrados 

Artigos excluídos Artigos aproveitados 

para construção do 

resultado 

ScIELO 10 5* 5 

LILACS 13 8** 5 

Total 23 13 10 

*Artigos excluídos eram repetidos e alguns em língua estrangeira 

**Artigos excluídos não se quadravam nos objetivos dos estudos 

Fonte: SciELO e LILACS. 

 



Os dados sofreram tratamento estatístico e foram apresentados em 

tabelas e quadros, selecionados por facilitar a compreensão e visualização dos 

achados da pesquisa.  

Foram respeitados os aspectos éticos e legais no tocante à pesquisa e 

os resultados encontrados não sofreram modificações em benefício da 

pesquisa e/ ou do autor. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos foram divididos em duas etapas, a primeira 

etapa demonstrada pela Tabela 1, que apresenta a disposição das produções 

científicas segundo período de publicação, abordagem metodológica e 

periódica. Posteriormente mostra-se a categorização dos artigos apresentados 

que conduzem a realização da pesquisa sobre papel do enfermeiro na 

assistência ao paciente colostomizado representados pelo quadro 2. 

Tabela: 1 Disposição das produções científicas segundo período de 
publicação, abordagem metodológica e periódico, fortaleza – Ceará, dezembro/ 
2015. 

Variáveis N                         % 

Ano de publicação   

2015 5 50 

2014 3 30 

2013 2 20 

Tipo de estudo   

Qualitativo 5 50 

Quantitativo 5 50 

Periódicas  

Revista Pró-univer SUS 01 10 

Revista  enferm UFPE 01 10 

Rev Esc Enferm USP 01 10 

Texto Contexto Enferm, Florianópolis 01 10 

Cogitare Enferm 01 10 

Rev.cubana de enferm 01 10 

Rev Rene 02 20 

Rev. Interd 01 10 

Rev Clin Hosp Prof Dr Fernando Fonseca 01                                                10 

                                  TOTAL                                                100,0 

Fonte:  Scielo e LIlacs. 

O ano de maior concentração das publicações foi 2015, com cinco (5) 

artigos (50%). Em seguida o ano 2014 apresentou o percentual de 30%, e a 

terceira maior publicação é ano 2013 com percentual de 20%. E quanto aos 



periódicos de publicação, identificou-se que dois artigos são publicados na 

Revista de Enfermagem Rene, com 30% e os demais periódicas com 70%.  

Portanto é necessário que o profissional de saúde forneça orientações  

que possam ajudar a enfrentar tais mudanças, garantir a continuidade do 

cuidado, minimizar possíveis complicações e aumentar a qualidade de vida 

destes. Muitas vezes, devido ao encurtamento do período de internação, o 

fornecimento dessas orientações pode ser comprometido, o que interfere na 

efetividade do plano de alta hospitalar, e consequentemente no índice de 

readmissões hospitalares (AZEVEDO et al., 2014) . 

 Ardigo et al., (2013)  afirmam que:  

A percepção do paciente à sua situação de saúde influencia o 
processo de adaptação, por isso a importância do suporte psicológico 
e a educação em saúde, com vistas a desenvolver no indivíduo a 
capacidade para o autocuidado pós-alta hospitalar.  

 

O universo vivido pela pessoa com colostomia depende de variáveis 

internas, mas também de uma rede de suporte sustentada na família, amigos, 

grupos de apoio social, profissionais de saúde e outros. Na maioria dos 

testemunhos, predomina o recurso a redes informais de apoio (família e 

amigos) como suporte para aumentar a resiliência e melhorar a aceitação e 

adaptação à doença (SOUSA  et al., 2011). 

Outro fator decisivo é o acompanhamento continuado da enfermeira 

estomaterapeuta, que, como dito, poderá influenciar o conceito de ser 

colostomizado, a reconquista do sentido da vida, bem como a manutenção ou 

reestruturação das atividades sociais, trabalho e laser anteriores à cirurgia. 

Relativamente à rede formal de apoio, esses doentes parecem não reconhecer 

às equipes dos Centros de Saúde (CS) saberes e competências para a 

prestação dos cuidados que necessitam, uma vez que são os próprios 

profissionais que os aconselham a ir ao hospital (SOUSA et al., 2011). 

Constata-se que equipe de saúde, devem conhecer as mudanças  

ocorridas na vida dos pacientes  colostomizado  e é fundamental no processo 

de  esclarecimento  dos questionamentos afim de garantir a autoconfiança 

destes clientes. (CARVALHO et al., 2015). 

Para Martins (2012) a assistência de enfermagem durante a alta do 

paciente estomizado deve ser pautada, principalmente, em intervenções 

educativas que englobem orientações ao paciente e à família acerca do que 



necessitam saber e compreender sobre o cuidado em domicílio, considerando-

se os aspectos psicológicos e suas crenças. 

Destaca-se a relevância da aplicação do SAE desde o período pré-

operatório no qual o paciente apresenta inúmeros questionamentos sobre a  

sua nova fase de vida,  também no pós-operatório tardio, onde o indivíduo, 

agora convivem  diariamente com o estoma, necessitam de orientações 

relacionadas às suas dificuldades nas atividades de vida diária ( MAURICIO et 

al., 2013). 

O enfermeiro tem o papel de compreender a situação do cliente neste 

processo da doença de modo que possa determinando a conduta 

empreendida. Desta forma a baixa estima pode trazer as escassez no seio  

familiares , função sexual e, para as mulheres, com a capacidade de 

engravidar e dar a luz a um filho normalmente (MENDES et  al., 2014). 

Quadro: 2 Caracterização dos artigos segundo autoria, título, ano de 
publicação e objetivo, Fortaleza – Ceará, janeiro / 2016.   

Nº Autor (res) 
 

      Título do estudo Ano Periódico               Objetivo do estudo 

A1 Moraes, 
Balbino et 

al., 

O desconforto em pacientes 
ostomizados 

2015 Revista 
Pró-univer 

SUS 

Identificar o desconforto percebido 
por pacientes portadores de 
ostomias. Esboçar ações do 
enfermeiro para melhora de possíveis 
transtornos causados pela ostomia 

A2  
Samira 

Negreiros 
Mendonça 

Camila Cruz 
Lameira et 

al. 

Orientações de enfermagem e 
implicações para a qualidade de 
vida de pessoas estomizadas 

2015  
Revista 
enferm 
UFPE 

Analisar as repercussões de 
orientações fornecidas aos clientes 
estomizados, frequentadores de um 
Grupo de Apoio denominado À flor da 
pele e com muito carinho 

A3  
Marina 

Soares Mota;  
Giovana 
Calcagno 
Gomes. et  

al., 

 
Facilitadores do processo de 
transição para o autocuidado da 
pessoa com estoma: subsídios para 
Enfermagem 

2015  
Revista 
Escola 
Enferm 

USP 

Conhecer os fatores facilitadores do 
processo de transição da 
dependência para o autocuidado da 
pessoa com um estoma 

A4 Carvalho 
SORM, Budó 
MLD, Silva 
MM, Alberti 
GF, Simon 

BS 

“Com um pouco de cuidado a gente 
vai em frente”: Vivências de pessoas 
com estomia 

2015 Texto 
Contexto 
Enferm, 

Florianópol
is 

Conhecer o cuidado que permeia as 
vivências cotidianas das pessoas 
com estomia de um município de 
pequeno porte do interior do RS 

A5 Elaine 
Soares da 

Silva, Denise 
Silveira de 

Castro 

Protocolo de enfermagem para as 
alterações psicossociais e espirituais 
da pessoa com colostomia 

2015 .Cogitare 
Enferm 

Elaborar um protocolo de assistência 
de enfermagem contendo os 
diagnóstico-resultados e intervenções 
de enfermagem, relacionados às 
necessidades psicossociais e 



              
Conforme o quadro predominaram os estudos exploratório e descritivo  

com abordagem qualitativa, dentre as pesquisas selecionadas para compor o 

presente artigo. Assim, assistência de enfermagem prestada ao colostomizado 

remete à imprescindível compreensão das modificações que ocorrem em sua 

vida de forma que o paciente vivência todo esse processo, para maior 

aprofundamento e planejamento de intervenções mais coerentes na prática 

clínica ( MENEZES et al., 2013). 

Outro fator decisivo é o acompanhamento continuado da enfermeira 

estomaterapeuta, que, como dito, poderá influenciar o conceito de ser 

colostomizado, a reconquista do sentido da vida, bem como a manutenção ou 

reestruturação das atividades sociais, trabalho e laser anteriores à cirurgia. 

O papel do enfermeiro é de suma importância, na ajuda ao paciente, na 

adaptação em todas as formas físicas, psicológicas e outra função onde o 

enfermeiro se faz muito importante é na adaptação social deste pacientes. 

Foram evidenciados também sentimentos relacionados à sexualidade, pois 

com a presença da colostomia, o corpo parece mutilado e impotente no que diz 

psicoespirituais da pessoa com 
colostomia. 

A6 Cissa 
Azevedo; 
Jéssica 

Costa Faleiro 

Intervenções de enfermagem para 
alta de paciente com estomia 
intestinal: revisão integrativa 
  
 

2014 Revista.cu
bana de 
enferm 

 Identificar e analisar as produções 
científicas que abordem intervenções 
de enfermagem voltadas ao preparo 
para alta de pacientes com estomias 
intestinais 

A7 Silva 
Janaína da  

Helena; 
Megumi 

Sonobe et 
al., 

Estratégias de ensino para o 
autocuidado de estomizados 
intestinais 

2014 Revista 
Rene 

Identificar, na produção científica, 
estratégias de ensino do autocuidado 
para estomizados intestinais. 

A8 Mendes, J. 
O. S.; Leite, 

MM AM.; 
Batista, et 

al., 

Sentimentos vivenciados pelo 
homem adulto colostomizado 

2014 Rivista. 
Interd 

Descrever os sentimentos 
vivenciados pelo homem adulto 
colostomizado e compreender como 
este homem vivencia estes 
sentimentos 

A9 Patrícia 
Gonçalves 

Couto; 
Sandra 
Soares 

Medeiros 

Sentimentos da pessoa submetida a 
ostomia intestinal – uma visão 
holística de enfermagem 

2013 Revista 
Clin Hosp 

Prof Dr 
Fernando 
Fonseca 

Avaliar os sentimentos, as estratégias 
de coping utilizadas e a adaptação ao 
processo de mudança da pessoa 
com ostomia intestinal no momento 
da alta hospitalar face à presença do 
estoma. 

A10 Menezes 
LCG, 

Guedes 
MVC, 

Oliveira 
RM,et al., 

Prática de autocuidado de 
estomizados: contribuições da teoria 
de orem 

2013  
Revista. 

Rene 

Identificar os fatores condicionantes 
para o autocuidado em pacientes 
estomizados, verificar saberes e 
práticas sobre os cuidados com a 
estomia 



ao relacionamento sexual, (MENDES et al., 2014). 

O enfermeiro tem um papel social importante e influencia na forma como 

essa pessoa com colostomia vai encarar as mudanças necessárias para sua 

adaptação. Portanto, reforça-se a necessidade de utilização do Processo de 

Enfermagem, visto que amplia a atuação desse profissional, estimulando seu 

raciocínio crítico e sua autonomia ao dispensar cuidados e orientações de 

forma a atender a individualidade do ser humano (SILVA 2011). 

O Processo de Enfermagem sistematiza a prática profissional do 

enfermeiro, direcionando seu modo de pensar e sua tomada de decisões, 

favorecendo e organizando o cuidado prestado com o intuito de alcançar os 

resultados necessários para atender as necessidades alteradas. Os 

enfermeiros consideram a sistematização da assistência muito importante, 

referindo que melhora a qualidade da assistência, promove autonomia e 

permite a unificação da linguagem, mesmo que a maioria dos enfermeiros 

(70%) não utilizem os diagnósticos em sua prática profissional (SILVA,2011). 

Quadro 3  Caracterização metodológica dos estudos, Fortaleza-Ceará, janeiro 

2016 

Código Tipo do estudo Resultados 

A1 Estudo exploratório Constatou-se a falta de orientação como principal incômodo para 

o ostomizado. Encaminhamento imediato dos recém ostomizados a 

programas e associações de ajuda como medida. Ressalta-se a 

importância de ações de intervenção e adoção de medidas por parte 

dos enfermeiros, e aplicação da assistência de enfermagem a 

pacientes com ostomias para amenização de incômodos e melhor 

aceitação de sua condição. 

A2  

 Estudo qualitativo e descritivo 

Constatou-se que as orientações de enfermagem são importantes 

para que essas pessoas alcancem qualidade de vida, pois o processo 

ensino-aprendizagem desenvolvido pelos enfermeiros vão além de 

aspectos técnicos, abordando, dentre outras, questões como lazer, 

relacionamento interpessoal, aspectos legais 

A3 Pesquisa descritiva, com 

abordagem qualitativa. 

Verificaram-se como facilitadores do autocuidado relacionados à 

pessoa, a significação positiva da estomização; o preparo para essa 

experiência ainda no pré-operatório; a estabilidade emocional; a fé; 

a religiosidade; e a sensação de normalidade adquirida a partir de 

uma imagem próxima da anterior. Como facilitadores relacionados 

à comunidade, foram encontrados: receber equipamentos pelo 

Governo de forma gratuita; apoio da família e da equipe 

multiprofissional, em especial do enfermeiro; e contato com outras 

pessoas com estomas. 

A4 Trata-se de uma pesquisa do 

tipo descritiva, com abordagem 

qualitativa 

“Eu sou muito bem cuidado, todo mundo ajuda”; “É um pouco 

diferente a minha vida”; e “É preciso andar, parar não dá”. O 

estudo revelou que o cuidado está presente no cotidiano das pessoas 



com estomia; as alterações em sua vida são evidentes, relacionadas 

à convivência social, à maneira de cuidar-se e aos hábitos 

alimentares. Os estomizados aprenderam a conviver com essas 

mudanças, buscando retornar às atividades diárias e envolvendo-se 

com afazeres no cotidiano. 

A5 Pesquisa exploratório-

descritiva 

 

Pessoa com colostomia se apresenta fragilizada e demanda 

cuidados de enfermagem específicos, individualizados, devido a 

aflições, medos e mudanças em seu estilo de vida. Esta 

classificação de enfermagem é de fácil utilização e a sua associação 

com as necessidades humanas básicas permitiu perceber a pessoa 

com colostomia de maneira integral, para além das técnicas e 

Procedimentos de enfermagem. 

A6 Tratou-se de um estudo de 

revisão integrativa da literatura 

Entre as 58 intervenções identificadas, destacaram-se o estímulo ao 

autocuidado e o fornecimento de informações escritas sobre os 

cuidados domiciliares. O estímulo ao autocuidado esteve atrelado à 

combinação de diferentes estratégias de ensino, como oferecer 

informações escritas, demonstrar os procedimentos básicos, além 

disso, utilizar linguagem clara e de fácil entendimento. 

A7 Revisão integrativa Aprendizado do autocuidado sobre a cirurgia e suas consequências, 

desenvolvimento de habilidades e adaptações necessárias com a 

Condição de estomizado. O enfermeiro necessita ter conhecimento 

técnico-científico sobre técnica cirúrgica, demarcação, tratamentos, 

complicações e habilidades para o ensino do autocuidado. 

A8 É descritivo, de natureza 

qualitativa. 

Estudo mais aprofundado sobre o tema gerou contribuições à nossa 

profissão, aos profissionais de saúde, aos clientes e familiares que 

precisam adaptar-se a nova realidade convivendo com vários O 

sentimentos, reações e comportamentos diferentes e individuais, 

contribuindo assim para implementação e fortalecimento de ações 

educativas e de promoção da saúde, visando uma melhor 

convivência com os sentimentos impostos pelo uso da colostomia. 

A9 Estudo descritivo, qualitativo. Os sentimentos experienciados variaram de acordo com os 

diferentes momentos associados à realização da ostomia intestinal. 

Identificou-se: A angústia, o desespero, o medo de se sentir 

incapacitado, o medo do futuro, o medo da rejeição, o medo da 

exposição, a tristeza, o constrangimento e a esperança; Reações 

emocionais; Estratégias de coping. A realização de uma ostomia 

intestinal implica uma adaptação à nova condição de vida, dadas as 

mudanças ocorridas nas dimensões biopsicossocial e espiritual 

A10  

 Estudo descritivo e qualitativo 

 

 Destacaram-se, como fatores condicionantes para o autocuidado: 

sexo masculino, idade superior a 51 anos, baixa escolaridade, 

procedência da capital/região metropolitana, estado civil casado e 

baixa renda família. Concluiu-se que pessoas estomizadas 

necessitam de uma assistência de enfermagem multidimensional, 

individualizada e que os capacite a realizar o autocuidado de forma 

eficaz. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante o que foi abordado neste estudo percebe-se que a enfermagem 

tem um papel fundamental no processo de autocuidado, desde o momento em 

que são repassadas as informações sobre a necessidade da realização da 

ostomia intestinal. Os estudos também revelam participação do enfermeiro nas 

orientações aos pacientes colostomizados como das mais importantes no 

processo de cuidar, além de  ajudar a ultrapassar as dificuldades, estimulando 

a participação da família durante todo o processo da vida.  

Vale refletir que enfermeiro é visto como um profissional direcionador do 

processo de autocuidado da pessoa colostomizada, agindo de forma de ajudar 

à clientela, assim tornando-a mais participativa, o que colabora ao 

desenvolvimento de indivíduos mais independentes e detentores do saber 

acerca de seus corpos, e assim, de suas vidas. Portanto contribuição do 

enfermeiro é de suma importância, na ajuda ao paciente, na adaptação em 

todas as formas físicas, psicológicas e espiritual. 

Deste modo, os profissionais de enfermagem têm a responsabilidade de 

integrar essas pessoas e suas famílias orientando nas principais dúvidas 

referentes ao estoma e sobre o cuidado que deverão assumir. Assim, 

favorecerão para que o impacto das pessoas estomizadas ao retorno à vida 

normal possa ser minimizado o mais precocemente possível de forma natural, 

a fim de possibilitar uma vida digna e segura. 

Estudos como este podem contribuir para o planejamento adequado do 

cuidado que deve ser prestado a esse paciente, uma vez que o enfermeiro 

desempenha papel importante na orientação dos familiares como também 

oferecer apoio social.  

Espera-se que o estudo contribua para o conhecimento e a 

compreensão dos profissionais de enfermagem sobre o papel do enfermeiro na 

assistência ao paciente colostomizado. Por isso a necessidade de mais 

investigações sobre o assunto abordado neste estudo. 
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