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RESUMO 

 

Ostomizado é todo individuo que, por causa de uma afecção clínica ou traumática, 

necessitou de uma intervenção cirúrgica resultando na exteriorização de um órgão oco 

através da pele, sendo tal estado temporário ou definitivo. Este estudo tem como 

objetivo geral investigar a relação entre imagem corporal e autoestima nesses 

indivíduos; além de averiguar seus níveis de satisfação com a imagem corporal no 

tocante ao aspecto da aparência e avaliar o grau de autoestima relacionada a tal 

condição. Trata-se de uma pesquisa correlacional, de corte transversal, que foi realizada 

em uma instituição de apoio a esses usuários do estado do Rio Grande do Norte, com 

sede em Natal. Foram usados três instrumentos de coleta: um questionário geral 

estruturado, abrangendo dados sociodemográficos e clínicos; a Escala de Satisfação 

com a Aparência (ESA), e a Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR). As 

informações obtidas foram analisadas com auxilio de um software de planilhamento 

eletrônico. O projeto está de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN, sob a CAAE de número 

19159713.5.0000.5537, em agosto de 2013. A amostra foi constituída por 93 

participantes, com uma média de idade de 50,4 anos (DP = 15,4). De um modo geral 

eles possuíam uma baixa satisfação com sua imagem corporal (M = 66,9), no que 

concerne a aparência, embora mantivessem altos níveis de autoestima (M = 34,8). Por 

isso, encontrou-se uma correlação positiva, moderada (ρ = 0,426) e estatisticamente 

significativa (p < 0,001), a partir da aplicação do Teste de Correlação de Sperman. 

Assim sendo, insatisfação com a Imagem Corporal constitui importante problemática a 

ser observada pelos profissionais que assistem aos ostomizados, entretanto, ao que 



 
 
 

 
 

parece, outros aspectos também são influenciadores do nível de autoestima desses 

indivíduos, os quais não foram possíveis de serem determinados neste estudo. 

 

Palavras-chave: estomia; imagem corporal; autoestima; perfil de saúde. 

 

  



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Ostomized is every individual that, because of a traumatic or clinical condition, it 

required a surgery resulting in the externalization of a hollow organ through the skin, 

and such temporary or permanent condition. This study has the general objective to 

investigate the relationship between body image and self-esteem in these individuals; as 

well as to verify their levels of satisfaction with their body image regarding the aspect 

of appearance and to evaluate the degree of self-esteem related to that condition. This is 

a correlational research, cross-sectional, which was accomplished in an institution in 

support of these users of Rio Grande do Norte state, with location in Natal. There were 

used three sampling instruments: a structured general questionnaire covering socio-

demographic and clinical data; the Satisfaction Scale with Appearance (SSA) and the 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSS). The information obtained was analyzed with the 

aid of an electronic spreadsheet software. The project is according with the resolution 

466/12 of the National Health Council, It was approved by the Research Ethics 

Committee of UFRN, under number CAAE 19159713.5.0000.5537 in August 2013. 

The sample consisted of 93 participants with an average age of 50.4 years (SD = 15.4). 

In general they had low satisfaction with their body image (M = 66.9), as regards the 

appearance, although maintained high levels of self-esteem (M = 34.8). Therefore, It 

was found a positive correlation, moderate (ρ = 0.426) and statistically significant was 

found (p <0.001) from the application of the Spearman correlation test. Therefore, 

dissatisfaction with body image is an important issue to be observed by professionals 

who attend ostomizeds. however, it seems, other aspects are also influencing the level 

of self-esteem of these individuals, who were not able to be determined in this study. 

Keywords: ostomy; body image; self-esteem; health profile.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estomia, estoma, ostomia ou ostoma são variações de um mesmo signo 

linguístico de origem grega, que significa boca, e é empregado para denotar a 

exteriorização de qualquer órgão oco através da pele; sua nomenclatura varia em virtude 

do segmento afetado, sendo uma junção deste com o sufixo ostomia (Paula, 2011; 

Santos, 2005). Desse modo, quando a derivação é construída na porção final do 

intestino delgado, íleo, tem-se uma ileostomia; se estabelecida em algum dos cólons do 

intestino grosso, trata-se de uma colostomia, e assim sucessivamente. Esses dois 

exemplos correspondem às estomias, cuja finalidade é de eliminação do conteúdo fecal. 

Ao tomar por base esse preceito, pode-se elencar estomias voltadas ao aporte 

nutricional, como a gastrostomia e a jejunostomia; as relacionadas à drenagem urinárias, 

denominadas urostomias; e às realizadas para manutenção da permeabilidade das vias 

aéreas, conhecidas como traqueostomias. 

Assim sendo, entende-se por ostomizado todo individuo que, por causa de uma 

afecção clínica ou traumática, necessitou de uma intervenção cirúrgica resultando na 

exteriorização de um órgão oco através da pele, sendo tal estado temporário ou 

definitivo.  

Essa condição inicialmente desencadeia no indivíduo mecanismos de defesa 

expressos em estratégias de minimização, relativização, com padrões indiretos, 

evidenciando uma vivência difícil e impactante dessa fase; tal circunstância geralmente 

só é superada a partir da conscientização do seu próprio estado atual e real, capacitando-

se a prosseguir e confrontando-se com as adversidades de modo a se engajar no 

processo de enfrentamento (Barnabe & Dell’Acqua, 2008). 
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Desse modo, a presença da ostomia tem repercussões perturbadoras na imagem 

corporal do indivíduo, desencadeando reações dependentes das próprias características 

pessoais, do suporte social disponível e da forma como esse usuário vivencia a perda 

(Nascimento, Trindade, Luz & Santiago, 2011). Quando seu enfrentamento é ineficaz o 

sujeito pode desenvolver um quadro de baixa autoestima, repercutindo em um 

sentimento de desprestígio diante da sociedade (Barnabe & Dell’Acqua, 2008). 

Devido à necessidade de uma demarcação conceitual para este estudo, 

compreender-se-á por Imagem Corporal o constructo multidimensional que abrange as 

representações acerca do tamanho e da aparência do corpo, bem como as suas 

repercussões para o estado emocional do individuo relacionadas ao seu grau de 

satisfação (Ferreira & Leite, 2002). E por Autoestima como sendo os valores que a 

pessoa tem de si mesma, tais como apreço, consideração e afeto; e de como esses 

influenciam na maneira como o sujeito se ver, se concebe, e gosta de si próprio (Dini, 

Quaresma & Ferreira, 2004). 

Os portadores de ostomia podem manifestar explícita ou implicitamente a 

rejeição de si próprios como um mecanismo de defesa construído sob uma ameaça de 

rejeição que sofreriam por parte dos outros que estão mais próximos do seu convívio. 

Ainda que isso seja irreal; esses medos não concretizados podem ser responsáveis pelo 

aparecimento de transtornos de ansiedade, e necessitar de acompanhamento psicológico 

ou psiquiátrico (Barbutti, Silva & Abreu, 2008).  

Por isso, a compreensão do indivíduo ostomizado é fundamental a quem se 

dedica a assisti-lo, uma vez que a afetação de múltiplas áreas de sua vida impõe a 

necessidade a uma condição adaptativa, na qual o sujeito reelabora significados e 

simbologias que expressam sua vivência no processo saúde-doença (Barnabe & 

Dell’Acqua, 2008). Nesse sentido, existir-no-mundo para os ostomizados e seus 
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familiares remete-os às fragilidades de planejamentos de vida, uma vez que são as 

incertezas de perspectivas futuras que se tornam presentes; além do que estes sujeitos 

experimentam sensações diferenciadas de outros pacientes com relação ao ato cirúrgico, 

com perturbações para as dimensões física, psicológica, social e espiritual (Sales, 

Violin, Waidman, Marcon, & Silva, 2010). 

Essa alteração na perspectiva de vida desses indivíduos relaciona-se com 

distúrbios na imagem corporal decorrentes da existência da ostomia e de uma bolsa 

coletora associada, impondo-os novos padrões de alimentação, eliminação e higiene, 

além da própria adaptação ao dispositivo coletor; isso tudo contribui para um quadro de 

baixa autoestima, comprometimento da sexualidade e da sociabilidade (Nascimento, et 

al 2011). 

O estudo se justificou socialmente, porque nos dias atuais, a busca pelo corpo 

perfeito tem sido largamente difundida pelos meios de comunicação, constituindo-se 

como uma das principais ocupações e preocupações do homem, cuja confirmação se 

percebe pelos índices cada vez maiores de cirurgias plásticas, corretivas ou 

reconstrutoras. Por trás de um discurso construído sobre a saúde esconde-se a faceta das 

variáveis e expressões de poder da forma, tanto daqueles que podem pagar para exibir a 

“perfeição” de seus corpos, como para aqueles que manipulam a metamorfose 

(cirurgiões plásticos) para atingi-la. No extremo oposto dessa realidade encontram-se os 

ostomizados, que tiveram seus corpos também metamorfoseados, mas que tal processo 

não resultou em um padrão de beleza estética socialmente aceitável. Nesses casos é a 

imperfeição que se torna evidente, ou melhor, exteriorizada, e a ideia de um corpo 

hígido é substituída por uma de corpo mutilado. 

A pesquisa teve importância ainda para a instituição que presta assistência a essa 

população, uma vez que os constructos utilizados apreendem aspectos emocionais 
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importantes, mobilizados pelos indivíduos no seu processo de enfrentamento da 

condição de ostomizados, de modo que os dados pedem servir como um feedback 

acerca da eficácia das intervenções psicossociais que tal instituição venha 

desenvolvendo. 

Para a academia, a relevância reside no fato de possibilitar o fortalecimento do 

campo da Estomaterapia; e por fim, para os ostomizados, a pesquisa adquire valor, por 

que toda a concepção do projeto foi, com vistas no resultado final, de tornar a 

assistência a esse público mais eficiente e humanizada, além de no seu transcurso ter 

oportunizado a eles, momentos de vazão de sentimentos durante as entrevistas. 

Ao realizar um levantamento nas bases Lilacs, Medline e Scielo sobre a 

problemática do enfrentamento da estomização sob a ótica de percepção do estomizado, 

catalogou-se que no Brasil, no período de 2008 a 2013 foram publicados apenas seis 

trabalhos primários realizados com adultos que foram: Barnabe e Dell’Acqua (2008); 

Delavechia et al (2010); Sales et al (2010); Nascimento et al (2011); Gomes et al 

(2012). Destes, somente dois foram produzidos na região nordeste, sendo que nenhum 

no Rio Grande de Norte.  

Outro dado relevante e comum a esses trabalhos é o fato de todos utilizarem a 

abordagem qualitativa nas investigações, sendo compreensível, em si tratando da 

complexidade do tema, que os pesquisadores busquem conhecer de modo individual e 

com profundidade os sentimentos elaborados por esses sujeitos diante da nova 

condição. A partir dessas informações surgiu o interesse em relacionar variáveis em um 

grupo de ostomizados, através da utilização do método quantitativo, para que 

conhecendo fatores intervenientes na adaptabilidade desses sujeitos, oportunize-se aos 

profissionais de saúde, reflexões e intervenções sobre o processo de enfrentamento.  
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Assim sendo, o presente estudo fundamenta-se nos pressupostos teóricos da 

Estomaterapia, que materializa na reabilitação dos indivíduos o objetivo final da 

assistência prestada; considerando o ensino, a orientação, a avaliação, a supervisão e o 

suporte emocional realizados pelo enfermeiro
1
 como de vital importância para os 

ostomizados (Cesaretti & Leite, 2005). E é ratificado ainda pela Psicologia da Saúde, 

inserindo-se em sua perspectiva tradicional, na qual o modelo biopsicossocial adquire 

significância a partir do uso de metodologias quantitativas para a investigação de 

comportamentos de risco e protetivos, cujo foco se volta aos determinantes psicológicos 

e seu valor preditivo (Teixeira, 2004). 

 Teve-se como objetivo geral investigar a relação entre Imagem Corporal e 

Autoestima em pessoas com ostomias intestinais, atendidas em uma instituição de apoio 

no estado do Rio Grande do Norte – RN, cuja sede é em Natal-RN. E como objetivos 

específicos, buscou-se: averiguar a satisfação desses ostomizados com a sua imagem 

corporal, no tocante ao aspecto da aparência, e avaliar o grau de autoestima relacionada 

a tal condição. 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 A Estomaterapia é uma especialidade específica da enfermagem estabelecida pela WCTE (World 

Council of Enterostomal Therapists: an Association of nurses) desde o início da década de 80 (SANTOS, 

2005), e que tendo se firmado como campo de conhecimento cabe principalmente aos enfermeiros o 

compromisso para o seu desenvolvimento.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Concepções sobre Corpo e Imagem Corporal 

 

 Atualmente o corpo humano tem se evidenciado como objeto de estudos dos 

mais diferentes campos do conhecimento, sobretudo, a partir da emergência do discurso 

da interdisciplinaridade no meio profissional e científico. Certamente que o afinco desse 

interesse deve-se as transformações sofridas ao longo da construção da sociedade 

ocidental; haja vista até o século XVIII, quando a igreja detinha o monopólio do 

pensamento, o corpo era espaço de expiação e por isso deveria ser reprimido; já no 

século XIX ele é apropriado pelo Capitalismo e assim por diante. Logo, percebe-se que 

as concepções sobre o corpo são mutáveis com o decorrer do tempo e são influenciadas 

por questões políticas, econômicas, sociais e religiosas das classes dominantes de cada 

período (Cassimiro, Galdino & Sá, 2012).  

Portanto para se compreender as representações atribuídas ao corpo no presente, 

há que se fazer um resgate histórico do modo como ele foi tratado em diferentes épocas 

e culturas; para tanto discutiremos as concepções sobre o corpo desde a Grécia Antiga, 

passando pela Idade Média e Moderna, e chegando à Idade Contemporânea, que é essa 

em que vivemos. 

A produção de uma imagem corporal na Grécia, ainda hoje atraente e 

considerada referência, mostra o potencial de veiculação cultural dos ideais estéticos; 

essa imagem idealizada correspondia ao próprio conceito de cidadão para os gregos, os 

quais deveriam persegui-la por meio de exercícios e meditação, de modo que o corpo 

era visto como um elemento tanto de glorificação quanto de interesse para o Estado 

(Barbosa, Matos & Costa, 2011).       
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  Apesar de assuntos como Política e Ética serem considerados de maior 

relevância pelos filósofos, o corpo também era um tema bastante discutido na Grécia 

Antiga. Para Sócrates, que tinha uma visão do homem integral, tanto o corpo quanto a 

alma eram importantes no processo de interação do individuo com o mundo; já Platão 

defendia a existência de um dualismo humano, no qual o corpo constituía-se como uma 

prisão para a alma; e Aristóteles por sua vez, fazendo um retorno a Sócrates, defendia o 

envolvimento contínuo dos dois elementos para a realização das ações humanas 

(Cassimiro et al, 2012). 

A Nudez é um aspecto bastante marcante nas esculturas do Partenón, simbólica 

da jovialidade e perfeição, em que cada cidadão era livre para atingir o corpo perfeito, 

geralmente “esculpido” e modelado nos ginásios para serem expostos durante os jogos 

olímpicos; o nu representava ainda a saúde, a expressão de beleza de um corpo saudável 

e bem proporcionado em uma civilização sem nenhum pudor físico. Para os gregos o 

corpo materializava a criatividade dos deuses, por isso ele deveria ser exibido, 

condicionado, treinado, perfumado e adorado; despertando a admiração e a inveja dos 

demais mortais (Barbosa et al, 2011). 

 Rodrigues (2011) ressalta que o nu é tão constante na cultura grega que aparece 

em situações tidas talvez como inusitadas, a exemplo da guerra, cujo ambiente bélico 

não parece representar lugar antropológico de sua manifestação, haja vista em um 

combate de morte, em que a defesa do corpo representa a própria sobrevivência, 

apresentar um guerreiro sem proteção exporia suas vulnerabilidades ao inimigo. Nesse 

sentido, Barbosa et al (2011) explicam que tal exposição não se tratava apenas de 

narcisismo, mas representava o corpo como próprio instrumento de combate; a luta era, 

pois, uma constante na natureza, e as próprias provas das olimpíadas eram uma 
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oportunidade dos indivíduos se mostrarem merecedores do dom da vida dado pelos 

deuses.  

Deus, Martins e Santiago (2013) ressaltam ainda que o corpo das mulheres não 

ganha a mesma evidência que a dos homens, porque como a função social delas era a 

reprodução e o respeito ao pai e ao marido, não lhes era permitido tal cuidado com o 

corpo. Todavia, há que se considerar que as mulheres espartanas constituíam uma 

exceção, pois como é sabido, elas eram dotadas de um prestígio social que lhes 

autorizava o discurso de aconselhamento frente às decisões do conselho, eram 

conhecidas pela bravura e altivez com que conseguiam conciliar as tarefas do lar com a 

vida política e social, e por isso, a elas eram facultados os treinos de ginástica e 

cuidados com o corpo. 

Esse cuidar de si foi o precursor do individualismo nas civilizações greco-

romanas, uma vez que ao valorizarem as próprias regras de condutas, as pessoas 

passaram a se preocupar mais com os interesses individuas em detrimento dos coletivos, 

tornando-se cada vez mais independentes uns dos outros e mais devotados a si próprios; 

instaurando-se assim o que Foucault chamaria de cultura de si (Barbosa et al, 2011). 

Siqueira (2011) relata que com o progredir dos tempos, as instituições greco-

romanas evidenciadoras do culto e do cuidado com o corpo, tais como as termas, os 

esportes e o teatro; vão desaparecendo e dando abertura para que se iniciasse uma época 

de grande renúncia ao corpo: a Idade Média. Na qual, de acordo com Barbosa et al 

(2011) mais uma vez o corpo aparece como elemento de consolidação das relações 

sociais, haja vista que as características agrárias que imperavam no feudalismo, 

justificavam o poder da constituição corporal na vida cotidiana, de modo que atributos 

como altura, cor da pele e peso corporal, refletiam para além do vínculo do individuo 

com a terra, suas funções e posição nessa sociedade.       
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Nesse período, os discursos sobre o corpo são revestidos pela ideia de pecado, 

passa-se então a compreendê-lo como separado da alma, sendo, pois um invólucro 

desta. Assim a elevação espiritual passa a ter prioridade sobre os aspectos materiais, 

dando um novo significado a algumas práticas, como por exemplo, a preocupação com 

uma alimentação regrada: para os gregos artificio de um corpo perfeito, e para o homem 

medieval renúncia aos prazeres materiais (Deus et al, 2013).  

Essa cultura medieval do corpo, no sentido da desqualificação do humano, surge 

como contraponto ao sentimento trágico marcado pelo desamparo e pelo abandono dos 

deuses; de modo que no corpo se materializa a obscuridade do pecado e da culpa sem a 

devida mediação do luto e o tempo de sublimação (Siqueira, 2011). 

A repressão do homem medieval aparece como decorrente da existência da 

própria instituição religiosa a coibir qualquer manifestação criativa. O cristianismo teria 

assim imprimido ao corpo as concepções de fé, de um corpo crucificado e glorificado 

que é comungado por todos os cristãos (Barbosa et al, 2011). 

Logo com o surgimento do cristianismo, a igreja atribuiu à eucaristia a metáfora 

do corpo Cristo, o “verbo se fez carne e habitou entre nós”; e o corpo de cada sujeito 

passa a ser visto como simbólica divina de transcendência sobre a morte, sendo 

nomeado pelos evangelistas como templo de Deus, e, portanto, não podendo ser 

ofuscado pelo pecado, nem desqualificado, uma vez que tinha sido redimido em Cristo; 

essas são as primeiras tradições míticas das tradições bíblicas judaico-cristãs (Siqueira, 

2011, p. 50). 

Há que se salientar que foi a própria igreja que instituiu práticas coercitivas 

sobre o corpo através do autoflagelo e do tribunal do Santo Ofício, o qual aplicava 

penas de castigos físicos e execuções públicas, como alternativas a salvação das almas 

dos hereges. A tortura nas fogueiras, por exemplo, eram verdadeiros acontecimentos, 
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cerimonias ou atos festivos sociais em torno da sentença do réu, a qual era assistida pela 

população e autoridades religiosas (Barbosa et al, 2011).  

A renúncia aos prazeres do corpo teve implicações e desdobramentos para uma 

demonização da mulher, com forte controle sobre sua sexualidade, desqualificação do 

trabalho manual, condenação a homoxessualidade, censura ao riso, gesticulações, uso de 

mascaras e de maquiagem, e na associação da gula à luxúria (Siqueira, 2011). Desse 

modo, mais uma vez o corpo da mulher é representado de forma depreciativa na 

história, sendo mesmo responsabilizado por incitar o homem ao pecado, despertando-o 

aos desejos da carne através da sexualidade, entendimento este que passa a ser 

relacionado à prática da bruxaria.  

Os “processos de bruxaria” eram centrados na ideia de que o demônio se 

apossava das almas das pessoas para lhes fazerem mal; entretanto essa possessão teria 

início via sexualidade pela dominação do corpo, nesse sentido as mulheres por 

descenderem de uma “costela” do homem, eram, desde o princípio, impuras e por isso 

“agentes do demônio” ou feiticeiras. Quando da execução dos processos inquisicionais, 

o corpo das bruxas toma destaque na cena, a começar pelo seu despimento, seguido da 

raspagem dos cabelos e pelos do corpo, concluindo com um minucioso exame a procura 

de algum sinal comprobatório e/ou delator de tais práticas (Barbosa et al, 2011).    

 Outra característica marcante dessa sociedade foram as grandes epidemias, tais 

como a “peste negra”, a tuberculose e a lepra, que assolaram a Europa medieval em 

decorrência das precárias condições de higiene dos burgos, aldeias, casas e hábitos 

pessoais. Fazendo com que mesmo o Estado feudal, estruturado entre Reis e Vassalos, 

fosse sensível às doenças e dores do corpo, tão repugnantes e tão presentes no cotidiano 

dos castelos e suas adjacências, e que colocaram em xeque o saber da medicina 
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escolástica, tendo esta se mostrado ineficaz no controle do flagelo, recorrendo aos 

barbeiros cirurgiões até então rejeitados por ela (Siqueira, 2011). 

 Mesmo com o advento do Iluminismo no séc. XVIII, não se observa grandes 

mudanças nas concepções sobre o corpo, na verdade é reafirmada a sua depreciação 

mediante o resgate dos conceitos do dualismo humano da antiguidade clássica, e a 

dissociação dos dois elementos, corpo e alma, mais firmemente apregoados na idade 

média. A diferença substancial imprimida pelo iluminismo é a subjugação do corpo à 

Racionalidade, na qual o homem deve ser compreendido como um ser moldável e 

passível de exploração, cujo corpo deve ser encarado em um plano inferior apenas como 

objeto de domínio e manipulação, e cujas experiências sensoriais devem ser descartadas 

(Barbosa et al, 2011). 

 Essa manipulação do corpo vai ser bastante explorada através da arte, ainda que 

esta se desenvolvesse em decorrência da ciência, um exemplo disso são as pinturas de 

Leonardo Davinci expondo vísceras e corpos dissecados necessários ao estudo da 

anatomia, que despontava nessa época ante o aprimoramento de procedimentos 

cirúrgicos. 

É possível notar ainda um padrão de beleza na conformação da Imagem 

Corporal das mulheres dessa época pela incorporação e adequação das vestimentas, 

como por exemplo, o uso de espartilhos por baixo dos longos vestidos, tal artificio 

conferia um acentuamento da silhueta, pela diminuição da cintura em favor da 

exposição do decote e do quadril (Siqueira, 2011).   

A partir do século XX a concepção de corpo vem acompanhada de uma notória 

medicalização que perdura até a nossa sociedade contemporânea; isso decorre do fato de 

a medicina ocidental ter catalogado os mais variados fatos ordinários da vida, 

ultrapassando ao que anteriormente fora imaginável, servindo hoje não apenas como o 
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principal recurso nos casos de doença, mas como um guia de vida concorrente das 

tradicionais direções de consciência. É sob o discurso do progresso de seus 

conhecimentos sobre o funcionamento dos organismos, somado a supremacia do 

controle sobre as enfermidades, atestada pelo aumento da longevidade, que a medicina 

vem normatizando comportamentos, censurando prazeres e aprisionando o cotidiano em 

uma série de prescrições (Moulin, 2009). 

Nessa sociedade contemporânea vigora uma sedução narcísica de verdadeira 

perseguição pela satisfação com a aparência corporal, e as pessoas têm se dedicado com 

afinco a buscar um ideal de beleza impossível de ser atingido ou mesmo perigoso para a 

própria saúde. Isso aparece como uma consequência do capitalismo que tem 

mercantilizado a beleza através da mídia, alimentando o consumismo desde o mais 

simples cosmético até aos mais refinados tratamentos oferecidos pela medicina estética; 

vendendo em propagandas para além dos produtos, a padronização de uma imagem 

corporal, tanto masculina quanto feminina, a ser imitada e admirada por todos (Siqueira, 

2011). 

É curioso perceber que mesmo a beleza sendo um conceito tão abstrato, nos 

amarrarmos a estereótipos padronizados, como acontece nas revistas femininas: 

modelos de um mesmo biótipo são apresentadas em situações corriqueiras usando 

vestidos de padrões repetitivos; ou seja, trajes destinados a mulheres altas, magras, 

esguias e planas, que diferem do biótipo brasileiro comum, de mulheres medianas, com 

a valorização de curvas e medidas (Heinzelmann & Strey, 2009). 

Nesse sentido, Ghilardi-Lucena (2011) corrobora que, assim como as mulheres, 

os homens também são estimulados à valorização da beleza e da juventude, sendo cada 

vez maior a busca desenfreada por produtos de estética para exaltação da aparência; nas 

classes mais abastadas, como A e B, eles não economizam em esbanjar a sofisticação e 
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a modernização do visual, como pré-requisito à autoconfiança para o sucesso na vida 

pessoal e profissional; tais exigências são feitas também pelo mercado de trabalho, que 

requer uma boa apresentação; bem como pelas mulheres que passam a cobrar deles a 

mesma investidura que elas fazem na Imagem Corporal. 

As possibilidades de correção e reconstrução do arcabouço corporal apontam 

para a negação da sua constituição primordial; o indivíduo tem procurado no corpo 

verdades sobre si que a sociedade não consegue responder. Em um contexto sócio-

histórico instável e de rápidas mudanças, no qual impera a fragilidade das instituições 

influenciadoras da identidade, tais como família, religião, política e trabalho; as pessoas 

têm se apropriado cada vez mais do corpo como uma forma de expressão do próprio eu. 

A partir disso é disseminada uma cultura de valorização da Imagem Corporal, pautada 

nos requisitos definidores do belo, vendidos como modelo de normalidade e que, 

portanto, requer um conjunto de práticas para ser mantido (Barbosa et al, 2011).   

A fim de analisar como essa problemática é discutida nas publicações 

produzidas nos últimos cinco anos no Brasil (2010-2014), realizou-se uma busca 

integrada na Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, cruzando os descritores “Imagem 

Corporal” e “Satisfação Pessoal”, delimitando os resultados para artigos completos, 

disponíveis nas bases Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), nos 

idiomas inglês, espanhol e português. Foi possível resgatar 17 artigos, os quais foram 

agrupados primariamente por lócus de análises entres os que tratavam sobre Psicometria 

(02), um Trabalho Teórico (01), os que envolviam públicos de Adolescentes (06) e 

Adultos (08). 

Sobre os trabalhos voltados à psicometria, o de Conti, Scagliusi, Queiroz, Hearst 

e Cordás (2010) objetivaram descrever o processo de adaptação transcultural da 
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Tripartite Influence Scale – Escala de Influência dos Três Fatores, quais sejam família 

amigos e mídia, cumprindo, pois seu fim, apresentando valores satisfatórios de 

consistência interna, apontando para necessidade de estudos posteriores para validação 

externa, equivalência de mensuração e reprodutibilidade. Já o estudo de Hirata e Pilati 

(2010) era mais ousado, se propunha ao desenvolvimento e validação preliminar de uma 

Escala Situacional de Satisfação Corporal – ESSC. Esses autores consideram que o 

entendimento da satisfação individual com o próprio corpo, passa pela compreensão de 

como determinados fenômenos terão impacto na esfera individual e coletiva. No 

desenvolvimento do instrumento, foram previstos inicialmente 28 itens, dos quais 24 

foram adaptados de outra escala, e os outros 04 restantes foram propostos durante os 

grupos de validação semântica. A Escala se mostrou válida, apresentando uma estrutura 

em quatro fatores, os quais variam conforme características sóciodemográficas da 

amostra. 

Já no trabalho teórico, Silva e Carminha (2012) colocam que a percepção da 

imagem corporal é influenciada por fatores biopsicossociais, e, portanto o processo de 

envelhecimento teria impactos significativos para a elaboração dessa imagem, sendo 

assim realizaram uma revisão sistemática, abrangendo um corte temporal de dez anos 

das publicações na temática sobre a avaliação de tal imagem em idosos; e confirmaram 

uma carência de dados para embasar tal relação, além de uma distribuição geográfica 

restrita das produções, e necessidade de busca de instrumentos mais adaptados e 

validados para essa população específica, reconhecendo que é um tema bastante 

complexo. 

    Adentrando nas publicações voltadas ao público adolescente, percebe-se uma 

predominância de estudos com amostras constituídas por escolares; objetivando, de 

maneira geral, investigar a prevalência de insatisfação com a imagem corporal; que em 
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suas discussões, os autores são concordantes em apontá-la numa possível relação causal 

bidirecional com os distúrbios alimentares (Andrade, Amaral & Ferreira, 2010, Santana 

et al, 2013, Finato et al, 2013).    

Segundo Andrade et al (2010), a adolescência é um período no qual se evidencia 

uma maior busca pelo padrão estético, sendo da maior importância a investigação de sua 

repercussão sobre o corpo dos adolescentes, por se tratar de uma fase em que se está 

muito suscetível às influências do meio. Neste estudo, é perceptível que as variáveis 

sexo e tipo de escola tiveram maior influência sobre a insatisfação corporal do que a 

prática de atividade física; isso decorre da pressão social a que as meninas estão sujeitas 

com relação a seus próprios corpos, mas, e, sobretudo a “epidemia da beleza”, a qual 

parece ser mais exigente com jovens, em especial meninas, de classes mais abastadas; já 

com relação ao tipo de escola, isso também é um reflexo dos valores das classes sociais 

e do meio cultural.     

Santana et al (2013), colocam outro fator relacionado a insatisfação com a 

imagem corporal, que é o espaço geográfico. Por exemplo, a cidade de Salvador – BA, 

onde desenvolveram sua pesquisa, tem um clima majoritariamente quente ao longo do 

ano e a via costeira inteira banhada por praias; essas condições encorajaram uma grande 

quantidade de pessoas a vestirem roupas leves que expõem seus corpos, tais como 

shorts e biquínis, ao mesmo tempo em que gera grandes preocupações com a aparência 

física.  

Assim, os mesmos autores, considerando a associação existente entre a 

insatisfação com a imagem corporal e as desordens que comprometem a saúde dos 

adolescentes, buscaram identificar a prevalência dessa insatisfação, bem como avaliar 

seus fatores associados em alunos da rede publica de ensino da cidade de Salvador; e 

encontraram uma alta prevalência para tal público: incidência geral de 19,5%, 
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prevalência em meninas de 26,6%, e em meninos de 10%, apontando como fatores 

potenciais disso, o excesso de peso ou obesidade, a magreza, a auto-percepção de ser 

gordo, e, hábitos alimentares negativos, os quais merecem atenção especial, sobretudo 

na promoção da saúde desse grupo, atentando para as suas peculiaridades, envolvendo a 

escola e a família no auxilio para que esses adolescentes desenvolvam suas imagens 

corporais sem distorções. 

O trabalho de Finato et al (2013), mesmo não estabelecendo relação causal, 

reafirma o sexo feminino e o excesso de peso como fatores associados à insatisfação 

com a imagem corporal, como demonstrados respectivamente por Andrade et al (2010) 

e Santana et al (2013).  

Os demais trabalhos realizados com adolescentes abordam temas outros como 

satisfação corporal associada à prática de atividades físicas (Matias, Rolim, Kretzer, 

Schmoelz & Andrade, 2010), anorexia nervosa (Husmeyer, Marcon, Santana & Kállas, 

2011) e Bullying (Rech, Halpern, Tedesco & Santos, 2012). 

Matias et al (2010), demonstraram que as meninas são mais significativamente 

insatisfeitas com os seus corpos do que os meninos, e que a variável atividade física 

esteve associada com o padrão de satisfação corporal, no qual os adolescentes mais 

ativos se mostraram mais satisfeitos e os mais sedentários mais insatisfeitos. Do que se 

pode afirmar o valor de tal prática como mediadora na formação de conceitos sobre 

corporalidades, trazendo benefícios a saúde psicológica desse público, sobretudo no 

tocante aos aspectos da autoestima e bem-estar psicológico.  

A pesquisa de Husmeyer et al (2011), encontrou uma alta prevalência de 

sintomas de anorexia nervosa e insatisfação com a imagem corporal na amostra de 

adolescentes estudada; sendo estimada uma probabilidade de 2,56 maior de 

desenvolvimento dos sintomas entre os insatisfeitos. Todavia tais autores salientam a 
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origem multifatorial do referido transtorno alimentar, apontando para a necessidade de 

realização de novas pesquisas com o mesmo público, mas envolvendo novas variáveis 

tais como: fatores psicológicos, socioculturais e genéticos, que possam estar 

relacionadas ao seu aparecimento. 

Já no estudo de Rech et al (2012), o Bullying aparece como variável 

independente e a insatisfação com a imagem corporal como variável dependente, assim 

verificou-se que os adolescentes mais insatisfeitos com sua imagem corporal eram três 

vezes mais propensos a sofrerem a violência, e quase duas vezes mais tendentes a 

praticarem; bem como o sedentarismo também evidenciou uma taxa 55% de sua 

inclinação ao exercício de vítima, e o dobro dessa estimativa para o comportamento de 

agressor, com prevalência para adolescentes do sexo masculino.  

No tocante aos estudos sobre imagem corporal realizados com o público adulto, 

estes enfatizaram tanto a sua satisfação (Cardoso, Sacomori, Sperandio & Krüger, 2012) 

quanto a sua insatisfação (Costa et al, 2010, Silva, Nahas, Sousa, Duca & Peres, 2011); 

bem como, a análise dos aspectos relacionados às desordens alimentares (Costa, 

Vasconcelos & Peres, 2010, Goltz, Stenzel, Schneider, 2013). Além de abordarem 

relações de gênero a partir de variáveis como atividade física (Corbett, Campana & 

Tavares, 2013) e aceitação de cirurgia plástica (Neves, Campana, Ferreira & Tavares, 

2012). E por fim, um relaciona o peso com índice de massa corporal-IMC (Simas, 

Macara & Melo, 2013).  

Na pesquisa que objetivou avaliar a satisfação corporal de estudantes de 

educação física, e a partir disso propor um questionário breve capaz de mensurá-la, 

Cardoso et al (2012) encontraram diferenças relacionadas ao sexo, por exemplo, para os 

homens predominaram maiores médias entre as variáveis “o quanto gosta da cor de sua 

pele”, “o quanto acha seu corpo proporcional” e “o quanto está satisfeito com seu 
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corpo”; já para as mulheres as maiores médias foram obtidas em “o quanto olha seu 

corpo inteiro no espelho”, “o quanto se auto-massageia”, “o quanto toca o corpo de 

forma geral”, “o quanto percebe que os outros o acham sexy” e “o quanto gostaria de 

ser mais magra”.   

No que concerne à insatisfação, o trabalho realizado por Costa et al (2010), com 

uma amostra de universitários de dois estados do nordeste, mostrou que a maioria 

(58%) concordava que a aparência ajudava na hora de conseguir um emprego, talvez 

por isso estivesse disposta (51%) a mudá-la, uma vez que grande parte (64%) almejava 

sua melhoria, estando apenas uma pequena parcela (21%) satisfeita com o próprio peso, 

sendo que outros revelaram ainda estarem atualmente em uso de estratégias de 

emagrecimento, tanto através de dietas (11%) quanto pela indução de vômitos (7%). 

Buscando determinar associações nesse sentido, Silva et al (2011), realizaram 

um estudo de base populacional em Florianópolis, Brasil, adotando como variáveis 

independentes os fatores sócio-demográficos, comportamentos de saúde e morbidade; e 

encontraram um maior percentual de Homens com baixa e mulheres com alta 

insatisfação, esses dados estiveram associados à presença de transtorno mentais e 

menores IMCs no primeiro grupo; e idade avançada, maiores IMCs e convivência com 

um companheiro no segundo. Entretanto, de maneira geral os fatores como idade 

avançada, abuso de álcool, sedentarismo e obesidade foram implicados à altos índices 

de insatisfação em ambos os sexos. 

Sobre a problemática dos transtornos alimentares, no estudo de Costa et al 

(2010), buscou-se avaliar seus fatores biopsicossociais em estudantes do sexo feminino, 

em uma universidade de Florianópolis, Brasil, e verificou-se que a insatisfação com a 

imagem corporal manteve associação independente com atitudes alimentares anormais, 

indicando a ocorrência de sintomas de anorexia nervosa. 



 
 

32 
 

Já na pesquisa de Goltz et al (2013), realizada apenas com atletas do sexo 

masculino e objetivando identificar os comportamentos indicativos de tal desordem e a 

insatisfação com a imagem corporal, bem como sua relação com a gordura corporal; 

concluiu-se que cerca de um quarto desses atletas apresentaram comportamentos de 

transtornos alimentares, associados com a imagem corporal. Dentre aqueles 

participantes com maior percentual de gordura corporal, foi verificado maior 

predisposição a insatisfação com a própria imagem; não havendo, contudo diferenças no 

comportamento alimentar e imagem corporal entre os praticantes de diferentes 

categorias de esportes. 

Corbett et al (2013) reafirmam as influências do meio social, no tocante ao olhar 

do outro e a cultura na qual o sujeito está inserido, para a construção de uma identidade 

corporal. Assim, buscando ampliar a compreensão acerca da satisfação corporal e sua 

idealização, tendo por base a atividade física, o IMC e o papel de gênero; os referidos 

autores realizaram uma investigação com um grupo de mulheres jovens, tanto 

sedentárias quanto praticantes de exercícios físicos; mas não encontraram quaisquer 

diferenças naquelas variáveis entre os dois grupos, o que faz supor que a adesão a 

exercícios pode ter outras motivações que aquelas relativas às mudanças na aparência, e 

mesmo que tal prática não altere significativamente o biótipo das mulheres, isso não 

contrapõe a visão cultural instituída acerca do corpo feminino.     

Nesse sentido, a conclusão do trabalho de Neves et al (2012) é muito 

clarificadora, ao evidenciar que as mulheres estão mais predispostas a suportarem dor e 

correrem os riscos decorrentes das cirurgias plásticas em comparação aos homens; ainda 

que para ambos os sexos se tenha encontrado correlações significativas entre as 

variáveis: aceitação da cirurgia, apreciação corporal e internalização da mídia. Sendo 

que esta, por ser considerada um veículo formador de opinião no tocante aos ideais de 



 
 

33 
 

beleza; os autores alertam para o seu redirecionamento de incentivo mais ao 

procedimento cirúrgico do que aos outros fatores psicossociais, tais como satisfação 

com a vida e percepção de segurança financeira. 

E, por fim, a pesquisa de Simas et al (2013), direcionada às especificidades e 

exigências dos cuidados que os bailarinos têm com o próprio corpo, buscou investigar 

se eles estavam satisfeitos com sua imagem produzida e se ela se relacionava com sua 

percepção do peso e seu IMC. Ao que se encontrou que embora todos os bailarinos da 

pesquisa estivessem com seus IMCs dentro da faixa de normalidade, houve diferenças 

estatisticamente significativas, ainda que correlação baixa, envolvendo as três variáveis 

estudadas a partir do tipo de técnica de dança; por exemplo, os Clássicos se mostraram 

mais insatisfeitos por excesso de peso, desejando a redução deste; e os Contemporâneos 

apresentaram maior satisfação e anseio por pesar mais.   

Diante do exposto, os estudos atuais reafirmam a complexidade multifatorial da 

Imagem Corporal enquanto um constructo, sendo bastante semelhante às motivações de 

adolescentes e adultos a se sentirem satisfeitos ou não com suas imagens construídas, as 

quais quando rejeitadas poderão desencadear quadros psicopatológicos, endossando a 

onda medicalizante atual do corpo. 

 

2.2 Concepções sobre Autoestima 

 

A concepção sobre autoestima foi mutável no transcorrer das épocas, a priori 

acreditava-se que ela corresponderia a um traço relativamente estável da personalidade 

do indivíduo, dessa forma seria construída lentamente ao longo do tempo por meio de 

experiências bem sucedidas, e continuamente por pessoas importantes; posteriormente 

passou-se a adotar uma classificação variável para tal constructo, apregoando que ela 
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poderia em dado momento ser manipulada ou afetada, sendo por isso um estado; hoje 

considera-se que ela possa ser tanto um traço quanto um estado (Bandeira & Hutz, 

2010). 

O pioneirismo na instrumentalização do estudo da Autoestima deve-se a 

Rosemberg, em 1965, desde então sua escala tem sido aplicada aos mais diversos 

públicos, em suas condições peculiares, e em diferentes faixas etárias, abrangendo de 

adolescentes a idosos, do que se pode apreender que a Autoestima, enquanto um 

constructo, é produzida e mutável no decorrer das etapas de vida do sujeito.   

Andrade e Souza (2010) advertem que embora o conceito da Autoestima seja de 

extrema importância para a Psicologia, não existe consenso na literatura quanto a sua 

definição. Um exemplo disso é a tendência atual que se tem observado em tratar a 

autoimagem como sinônimo de autoestima, existindo apenas um descritor nas Ciências 

da Saúde da Biblioteca Virtual de Saúde-BVS para catalogar os dois, por exemplo. 

Buscando clarificações nesse sentido, Mendes, Dohms, Lettnin, Zacharias & Mosquera 

(2012), as diferenciam como sendo a percepção e a valoração, respectivamente, do 

indivíduo sobre si mesmo, bem como a visão e a avaliação dos outros sobre si; logo a 

primeira tem um caráter mais descritivo, e a segunda mais avaliativo; ainda que os dois 

construtos se relacionem para a formação do autoconceito, produto das relações sociais 

para a constituição do self. 

Em alinhamento ao conceito proposto por Rosemberg, adotado no nosso estudo; 

Gnatta et al (2011) discorrem sobre a possibilidade de classificação da Autoestima em 

positiva ou negativa a depender da relativa tendência do individuo em se sentir bem ou 

mal, respectivamente, por um determinado período de tempo; assim sendo quando uma 

pessoa estivesse com sua autoestima positiva, ela tenderia a expressar sentimentos de 

capacidade e autossuficiência, mas com a humildade de não se sobrepor aos demais; por 
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outro lado se estivesse com a autoestima negativa, os sentimentos seriam voltados à 

insatisfação, autorrejeição, autodesprezo, e desejo de invisibilidade social. 

No início século XX, Charles Horton Cooley propôs a teoria The looking-glass 

self, segundo a qual o indivíduo e a sociedade por serem produtos um do outro não 

poderiam existir separadamente, para exemplificar, tomemos por base a descoberta de 

nossa aparência, nós só a fazemos quando nos olhamos no espelho, do mesmo modo 

aprendemos sobre nossa personalidade observando a reação dos outros, ou seja, se 

somos rodeados por muitas pessoas isso é um indicativo de que somos populares, se 

essas pessoas riem de nossas piadas, certamente somos engraçados e divertidos; em 

suma a forma como nos vemos é fortemente influenciada pela forma como os outros 

nos veem (Bandeira & Hutz, 2010).   

Nesse sentido, Carneiro, Kollett, Alves e Gomes (2013) esclarecem que a 

Autoestima se relaciona com o amor próprio, ou seja, como o indivíduo se vê, se ama e 

se respeita, estabelecendo seus limites a partir de suas próprias particularidades e não 

por meio de exigências externas que possam lhe imputar culpa e dor perante situações e 

pessoas, ocasiões das quais o sujeito deve se afastar. 

Os estudos até então produzidos nos últimos anos no Brasil corroboram a ideia 

de que a Autoestima se desenvolve e é mutável com o decorrer da idade, e, portanto 

acompanham as peculiaridades mais marcantes de cada etapa da vida. Em tais pesquisas 

identificou-se como públicos-alvo adolescentes (Bandeira & Hutz, 2010), policiais 

(Andrade & Souza, 2010), gestantes (Maçola, Vale & Carmona, 2010), trabalhadores de 

um setor hospitalar (Gnatta, Zotelli, Carmo, Lopes, Rogenski & Silva, 2011) idosos 

(Meurer Beneditti & Mazo, 2011; Antunes, Mazo & Balbé, 2011; Mazo, Krug, 

Virtuoso, Streit & Benetti, 2012; Carneiro, Kollett, Alves & Gomes, 2013; Kunz, Silva, 

Coradini, Tavares & Frare, 2014), e ostomizados (Salomé, Almeida & Silveira, 2014). 
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A Autoestima é considerada um importante indicador de saúde mental na 

adolescência; sendo, pois considerada a variável mais crítica para o desenvolvimento 

das relações sociais desse grupo, influenciando seu engajamento em projetos, uma vez 

que quando se consegue manter seus níveis elevados, tais indivíduos se tornam mais 

confiantes e seguros de si mesmos. Ela afeta ainda a relação do ser com o ambiente, 

desse modo crianças e adolescentes com bons níveis tendem a serem mais persistentes 

e, consequentemente, obterem mais progressos frente aos com baixos níveis para uma 

mesma tarefa difícil. E no tocante a saúde mental e bem-estar psicológico, sua carência 

está relacionada a alguns eventos mentais negativos como a depressão e o suicídio 

(Bandeira & Hutz, 2010).  

A pesquisa conduzida por Bandeira e Hutz (2010) com adolescentes constatou 

que o bullying acarreta diferentes implicações para a autoestima de meninos e meninas 

no exercício de seus papeis perante a prática (agressor, vítima, vítima/agressor e 

testemunha), havendo variações mesmo dentro do próprio sexo. Em tal estudo houve 

predomínio de maiores escores de autoestima para adolescentes do sexo masculino, e 

quanto ao desempenho de papeis no mesmo sexo, os maiores resultados foram para 

aqueles que exerciam o papel de Agressor ou Agressora.  

Sendo assim os autores propõem que trabalhos no sentido da prevenção desse 

tipo de violência devam considerar cada papel e as diferenças entre os sexos. 

Salientando que sexo e gênero são importantes fatores que influenciam o 

comportamento de crianças e adolescentes, e que tendo ciência que meninos e meninas 

podem diferir quanto ao padrão de alguns tipos de comportamentos, pode-se dar a 

conhecer melhor quais os mecanismos são produtores das diferenças.  

Com um público diferenciado, e que neste caso além de adulto é também 

responsável pela manutenção da ordem, Andrade e Souza (2010) realizaram uma 
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pesquisa cujo objetivo era através de uma estratégia de resgate da autoestima, imprimir 

mudanças na cultura organizacional da polícia, e assim conseguiram demonstrar que a 

atuação sobre a autoestima, além de possibilitar melhorias na saúde mental, pode 

representar um importante dispositivo estratégico para promoção das transformações na 

cultura de violência que envolve as polícias das grandes metrópoles do Brasil. 

Já em um estudo feito por Maçola et al (2010), aplicando a escala de Rosemberg 

em gestantes, encontrou-se uma alta prevalência de autoestima insatisfatória, estando tal 

resultado relacionado significativamente a variáveis como menor escolaridade, gestação 

não planejada e falta de apoio do parceiro para cuidar do filho após o nascimento. Os 

autores reforçam a ideia defendida na literatura, que aponta a autoestima como um 

importante fator de vinculação da mãe ao seu filho, e, portanto tal aspecto merece uma 

maior atenção para ser investigado durante o pré-natal, sendo que o referido instrumento 

utilizado na pesquisa se mostrou bastante simples e eficaz para tal.     

Dentre os recursos intervenientes no sentido de melhoria da Autoestima, Gnatta, 

et al (2011) citam a aromaterapia como recurso provável para o manejo de desordens 

tanto físicas quanto emocionais, apontando o enfermeiro como profissional capaz de se 

utilizar de tal ferramenta, uma vez que sob a lógica da atenção integral à saúde, 

considera o bem-estar físico e psíquico do sujeito na prestação de sua assistência. 

Todavia, o estudo desenvolvido por esses autores com funcionários pertencentes aos 

setores de Higienização e CME (Central de Materiais de Esterilização) do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), objetivando verificar se o uso 

de determinado óleo essencial alterava a percepção da autoestima para depois comparar 

se seu uso melhorava seus níveis; não conseguiu demonstrar tais efeitos.  

Por fim, dos trabalhos realizados com idosos, quatro abordavam a autoestima 

relacionada a exercícios físicos, os quais estabeleciam associação com outras variáveis 
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tais como: fatores motivacionais (Meurer Beneditti & Mazo, 2011), percepção de saúde 

e aspectos sócio-demográficos (Antunes, Mazo & Balbé, 2011), depressão (Mazo, 

Krug, Virtuoso, Streit & Benetti, 2012), e satisfação com a vida (Kunz, Silva, Coradini, 

Tavares & Frare, 2014). Fugindo a essa regra, um foi produzido ainda abordando a 

importância do lazer para a autoestima de idosos institucionalizados (Carneiro, Kollett, 

Alves & Gomes, 2013). 

O estudo de Meurer et al (2011) não conseguiu identificar uma associação 

significativa entre os fatores motivacionais e os de autoestima, haja vista os fatores de 

ordem intrínseca exercerem uma associação mais positiva, e os de ordem extrínseca 

mais negativa, impedindo, pois afirmativas nesse sentido; todavia, aceita-se que a 

autoestima é influenciada pelas necessidades psicológicas básicas, tais como: 

autonomia, competência e sociabilidade, e estas são imprescindíveis ao 

desenvolvimento de motivações intrínsecas.  

A pesquisa de Antunes et al (2011), constatou maiores escores de autoestima no 

grupo de mulheres idosas com percepção positiva do seu estado de saúde, e no dos 

homens com idade igual ou superior a 70 anos praticantes de exercícios físicos; 

sugerindo que a influência do sexo na relação com a autoestima, bem como os aspectos 

sóciodemográficos e a percepção de saúde em idosos praticantes de exercícios físicos 

são elementos importantes a serem considerados.    

 Nessa perspectiva Mazo et al (2012) encontraram menores índices de depressão 

em idosos praticantes de exercícios físicos, sendo que naqueles idosos deprimidos, 

estavam associados também menores escores de autoestima; desse modo o treino 

regular em um programa de exercícios físicos mostrou-se eficaz na elevação da 

autoestima desses sujeitos e consequentemente, na melhora dos sintomas depressivos.  
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  E sobre os benefícios gerais de um programa de exercícios para a melhoria da 

autoestima de idosos, Kunz et al (2014) resumem bem em seu estudo as expectativas de 

maior segurança, independência, respeito, reconhecimento e senso de pertencimento 

sobre esse público. Os autores colocam ainda que o aspecto da satisfação com a vida se 

relaciona com as experiências advindas da longevidade, ainda que problemas de saúde e 

tristezas não tenham aparecido como determinantes negativos; mas as conquistas 

materiais e familiares, bem como a fé e a independência, pareçam influenciar 

positivamente no sentido da satisfação. 

Já a pesquisa de Carneiro et al (2013), ao concluir que o lazer influencia 

positivamente nos parâmetros de saúde e autoestima do idoso, uma vez que promove 

maior interação social; e, portanto é uma prática que deve ser estimulada nas 

Instituições de Longa Permanência-ILPs e instituições-dia, como os centros de 

convivência. Os autores refletem para uma problemática mais ampla, que é a 

necessidade de sensibilização sócio-política para uma temática com repercussões na 

saúde e na autoestima das pessoas que estão envelhecendo. 

Uma publicação bem recente, mais alinhada com o nosso escopo de 

investigação, foi desenvolvida por Salomé et al (2014), nela tais autores buscaram 

investigar a qualidade de vida e a autoestima em indivíduos com estomas intestinais, 

concluindo comprometimento em ambos os constructos para tal população. 

 

2.3 Concepções sobre Ostomias e Ostmizados 

 

Muitos são os questionamentos que envolvem profissionais e usuário no 

processo terapêutico em estomaterapia, dentre eles um se mostrou particularmente 

desafiador para a equipe de pesquisadores desse trabalho, no qual se pretende a 
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investigar os aspectos psicossociais do sujeito ostomizado, instigou-nos a seguinte 

questão problematizadora: Quais os impactos emocionais de uma ostomia na vida do 

sujeito?. A partir dela realizou-se um levantamento nas bases de dados eletrônicas 

SCOPUS, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), com o intuito 

de evidenciar como a literatura especializada e atualizada na área aborda o processo de 

enfrentamento da condição de ostomizado.  

Nas buscas integradas, ou seja, abrangendo títulos, resumos e palavras chaves; 

utilizou-se a estratégia de associar os descritores “Estomia” e “Emoções”, e os critérios 

de inclusão: artigos publicados durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 

2014, que estivessem disponíveis na integra e gratuitos, nos idiomas português, inglês e 

espanhol, e que atendessem ao objetivo. Foram excluídos artigos que não fizessem 

referência a “estomia” ou “ostomizado” no título e que esses não fossem os assuntos 

principais tratados nos resumos. Ao término, o processo resultou em 06 artigos eleitos 

para este estudo cujos dados de catalogação podem ser visto na Tabela 1, seguidos de 

sua análise. 
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Tabela 1: Catalogação de Artigos 

 

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO BASE DE 

DADOS 

Kement, Gezen, 

Aydin, Haksal, 

Can, Aksakal & 

Öncel 

A Descriptive Survey Study to 

Evaluate the Relationship Between 

Sociodemographic Factors and 

Quality of Life in Patients with a 

Permanent Colostomy 

Ostomy 

Wound 

Management 

2014 Scopus 

     

Cheng, Meng, 

Yang & Zhang. 

The Correlation Between Ostomy 

Knowledge and Self-Care Ability 

with Psychosocial Adjustment in 

Chinese Patients with a Permanent 

Colostomy: A Descriptive Study 

Ostomy 

Wound 

Management 

2013 Scopus 

     

Díaz & Muñoz La adaptación al entorno 

sociofamiliar del paciente 

ostomizado. Estudio cualitativo de 

um caso 

Índice de 

Enfermagem 

2012 Scopus 

     

Barros, Santos, 

Lunardi, 

Lunardi Filho 

Ser humano idoso estomizado e 

ambientes de cuidado: reflexão sob a 

ótica da complexidade 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

– REBEn 

2012 Scopus 

LILACS 

     

Muñoz, 

Jiménez, Díaz,  

Suárez & 

Navarro 

El proceso de afrontamiento en 

personas 

recientemente ostomizadas 

Index de 

Enfermería 

2010 Scopus 

     

Sales, Violin, 

Waidman, 

Marcon & Silva 

Sentimentos de pessoas ostomizadas: 

compreensão existencial 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP 

2010 Scopus 

MEDLINE 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Quanto aos objetivos dos estudos observou-se que, guardadas as peculiaridades 

de cada um, todos envolviam aspectos emocionais dos sujeitos, a saber: relação entre 
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fatores sóciodemográficos e qualidade de vida; conhecimento sobre a ostomia, 

autocuidado e ajustamento psicossocial; enfrentamento e adaptação; relações com o 

ambiente de cuidado; e os sentimentos desses sujeitos acerca da nova condição. 

No tocante aos resultados obtidos, seguindo a ordem da tabela 1, no primeiro 

estudo as variáveis que se relacionaram com a qualidade de vida de forma independente 

foram apenas o sexo, a região geográfica e a situação do domicílio. No segundo por sua 

vez, os sujeitos com mais conhecimento sobre os cuidados com seu estoma e que eram 

capazes de gerenciar o próprio autocuidado se mostraram mais socialmente ajustados.  

No terceiro estudo, percebeu-se diferentes estratégias de enfrentamento com o 

decorrer do tempo, ou seja, no pós-operatório, ainda na fase de internação, o cuidado 

com o estoma era delegado aos parentes como forma de aliviar as tensões emocionais, e 

cerca de dois anos depois o usuário apresentou preocupações com questões mais 

práticas, já tendo recuperado sua autonomia.  

Como o quarto trabalho é revisional, nele foram apresentados três tipos de 

ambiente que envolvem o contexto de estomização do ser humano idoso: ambiente 

domiciliar, ambiente grupal e ambiente hospitalar.  

No quinto estudo encontrou-se uma boa variedade de respostas acerca das 

estratégias de modulação das emoções negativas utilizadas para a solução de problemas, 

que são fundamentais para o resgate da autonomia e ajustamento sócio-familiar do 

individuo, dentre as quais pode-se citar: conhecer outros ostomizados, experiências 

durante a hospitalização e relação com o profissional de saúde.  

E por fim, no último artigo emergiram três temáticas existenciais, a saber: 1) 

descobrindo-se no mundo ostomizado, 2) a vivência cotidiana com a bolsa de ostomia, 

3) a importância da espiritualidade para o entendimento da situação. 
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No tocante às conclusões, apenas o primeiro estudo reforça a cautela que se deve 

ter com a interpretação dos resultados, de modo a se evitar estabelecer relações causais 

entre as variáveis, uma vez que limitações importantes tenham sido evidenciadas. Os 

demais apontam para uma necessidade de individualização dos cuidados aos 

ostomizados, considerando suas dimensões biopsicossocial, dando ênfase aos 

ensinamentos para o autocuidado antes da alta, com intervenções voltadas para os 

aspectos tidos como mais conflitivos, proporcionando assim um melhor enfrentamento, 

potencializando atitudes adaptativas e atuando sobre os fatores moduladores. Haja vista 

que em sua existência o indivíduo ostomizado exprime suas vicissitudes de diferentes 

formas, ressignificando acontecimentos da vida como dolorosos ou prazerosos; cuja 

significação se estende para o ambiente que o abriga, passando este a ser um espaço de 

expressão de sentimentos, emoções e experiências complexas.  

A discussão que se segue é estruturada de acordo com os núcleos de sentido 

presentes na sequência de apresentação dos objetivos, resultados e conclusões; 

enfatizando os aspectos do enfrentamento de maior representatividade e fundamentadas 

nos próprios artigos selecionados. 

Os estomas intestinais alteram a aparência física e a função corporal das pessoas, 

sua exteriorização no abdome é gerador de grandes mudanças em como esses indivíduos 

se veem, podendo sentirem-se ansiosos ou autoconscientes; e isso tem repercussões 

diretas para o exercício de sua sexualidade e sexo, já que seus parceiros também 

poderão ter medos relacionados a machucar o estoma ou deslocar a bolsa; nesse 

contexto a Qualidade de Vida (QV) é uma medida que cada vez mais adquire 

importância para esse tipo de cirurgia, pois embora vários estudos já tenham abordado 

tal medida para esse público, pouco se sabe acerca dos efeitos potenciais de variáveis 

sóciodemograficos na QV de ostomizados (Kement et al, 2014).  
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Quando os usuários recebem a alta hospitalar tem início um marco muito 

importante para sua recuperação, uma vez que a partir de então preocupações com a 

cirurgia e, sobretudo com o estoma, que passa a alterar sua rotina no tocante a 

atividades habituais e estilo de vida, passa a ser uma realidade; e assim tal estoma pode 

ser encarado tanto como um desafio físico quanto psicológico. Dentre os problemas e 

preocupações enfrentados por esses indivíduos pode-se citar a incapacidade de controlar 

gases, dificuldades para as atividades de turismo e lazer, auto-rejeição e solidão (Cheng, 

Meng, Yang & Zhang, 2013).  

De acordo com Díaz e Muñoz (2013), a adaptação à ostomia é um processo 

dinâmico em contínua evolução: em um primeiro momento é possível perceber que a 

atenção dos usuários está voltada, quase que exclusivamente, para aliviar a carga 

emocional negativa; tal atitude repercute diretamente no grau de autonomia dos 

indivíduos, bem como em alterações na sua dinâmica sócio-familar; entretanto, com o 

decorrer do tempo é possível perceber mudanças no sentido de um comportamento 

diferente e mais eficaz; então quando o indivíduo se torna capaz de combinar estratégias 

para modular suas emoções e resolver seus problemas, ocorre uma certa harmonia nesse 

processo de adaptação, e tal indivíduo torna-se capaz de realizar seu autocuidado, tão 

essencial a sua adequada reinserção social.  

Assim sendo, o ambiente, seja ele domiciliar, grupal ou hospitalar, é de 

fundamental importância para que o ostomizado adquira sua autonomia e apresente 

melhor aceitação de sua condição, salientando o apoio que eles possam receber daqueles 

que ocupam esses espaços; e estes locais, ainda que guardadas as particularidades de 

cada um, todos expressam um contexto de fragilidade e necessidade de cuidado, 

envoltos em um processo circular e recursivo; donde se enfatiza a necessidade de um 

conhecimento técnico-cientíco, humanizado e ampliado por parte do profissional de 
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saúde que assiste a esses indivíduos, bem como a percepção da família como uma rede 

de apoio social nesses ambientes de cuidado (Barros, Santos, Lunardi & Lunardi Filho, 

2012).   

Segundo Muñoz, Jiménez, Díaz, Suárez e Navarro (2010), o enfrentamento se 

mostra como um processo complexo e multifatorial condicionado pelas demandas e 

recursos do ambiente, pela subjetividade do sujeito em sua interpretação do mundo 

exterior e interior, bem como por sua história e sua personalidade. Tal processo tem 

início a partir dos significados que são atribuídos à ostomia: após uma cirurgia para sua 

abertura, por exemplo, o indivíduo tende a valorizar mais os aspectos funcionais, e 

deixar as preocupações com a imagem corporal para um segundo plano. Frente a nova 

condição, os usuários são capazes de elaborar um número variável de estratégias de 

enfrentamento, a saber: comportamentos centrados em emoções permitindo diminuir as 

angustias, embora quando utilizados isoladamente não sejam considerados eficaz; 

outros métodos mais direcionados à solução de problemas, propicia ao resgate da 

autoestima e a uma melhor adaptação sóciofamiliar. Para se chegar a uma harmonia, é 

necessário que as estratégias voltadas às emoções complementem estas últimas. 

Os mesmos autores corroboram ainda a necessidade de cuidados 

individualizados, ofertados por profissionais bem qualificados e capazes de perceber o 

ostomizado em toda sua dimensão, cujas intervenções alcancem os aspectos avaliados 

como mais conflitivos por esses usuários, potencializando e reforçando as condutas 

adaptativas, sob pena de reduzir o processo a ações improfícuas. 

Nesse sentido, uma compreensão existencial do ostomizado implica em percebê-

lo como um ser-no-mundo que “ouve, vê, conhece, imagina, espera, alegra-se e 

angustia-se em virtude de sua facticidade”; suas linguagens expressam sentimentos, tais 

como medos, culpas, realizações..., dentre outros que traduzem a essência do seu existir 
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e de sua abertura à pessoas e/ou situações no mundo do cuidar. Este por sua vez, pode 

ser expresso através do diálogo, haja vista que os ostomizados anseiam por serem 

compreendidos em sua condição e querem compartilhar dos seus pensamentos com 

outras pessoas, de modo que o falar e o ouvir adquirem significância numa relação de 

reciprocidade (Sales, Violin, Waidman, Marcon & Silva, 2010). 

Ainda sobre essas questões existenciais, atenção deve ser dada ao dispositivo 

coletor, pois ao ser agregado de forma permanente ao abdome do indivíduo durante o 

período que este ficar ostomizado, a bolsa passa a se constituir como elemento 

integrante da imagem corporal do sujeito. Analisando essa problemática para os 

profissionais de saúde, sobretudo o enfermeiro, Díaz e Muñoz (2013) colocam que a 

prescrição dos dispositivos não é fácil, tendo em vista que se precisam conhecer todos 

os produtos disponíveis, ter clareza quanto as suas indicações, vantagens e 

inconvenientes; requer ainda uma avaliação integral que contemple as dimensões física, 

emocional e social do individuo; por isso, não se pode limitar-se a uma mera revisão 

anatômica do abdome, devem ser avaliados também outros fatores como: habilidade 

manual, acuidade visual, vestuário, suporte familiar, estilo de vida, personalidade, 

capacidade cognitiva, e, as preferências do usuário. Os autores reforçam ainda que tal 

avaliação precisa ser contextualizada levando em consideração a fase da vida que se 

encontra o ostomizado (infância, adolescência, idade adulta ou senescência) e o 

respectivo momento do processo de enfrentamento e adaptação. 

No tocante ao auxílio dos cuidadores, estes nem sempre conseguem vislumbrar a 

complexidade que é para o ostomizado viver com uma bolsa coletora de seus 

excrementos, tais indivíduos acabam esquecidos e enredados em seus conflitos e 

inquietações cotidianas, com sua existência cursando com a deterioração de sua 

autonomia, autocuidado e individualidade; de modo que o exercício do cuidador precisa 
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estar pautado nas percepções que o ostomizado tem de sua situação, e não apenas a 

partir de experiências próprias desenvolvidas com sujeitos e situações, onde por vezes a 

humanização é esquecida (Sales et al, 2010). 

De todo o exposto, percebe-se que o processo de enfrentamento da estomização 

é um evento complexo na vida do sujeito, uma vez que é vivenciado de formas diferente 

de acordo com o período de adaptação em que ele se encontra; de modo que suas 

preocupações no pós-cirúrgico, diferem das relativas à alta e do autocuidado no 

domicílio, bem como daquelas em longo prazo. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Desenho de Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, correlacional e de corte 

transversal. 

 

3.2 Participantes 

A população alvo da pesquisa foi os indivíduos integrantes da Associação de 

Ostomizados do Rio Grande do Norte – AORN, que segundo os dados fornecidos pelo 

presidente da associação apontavam uma estimativa de 675 membros cadastrados, cuja 

população do estudo foi estabelecida por meio de uma média aritmética das frequências 

mensais do ano de 2012 e depois multiplicada por 6, que corresponderia a quantidade de 

meses destinado a coleta de dados no projeto, resultando em 234 ostomizados. Para o 

cálculo da amostra considerou-se um Erro Amostral de 5%, um Nível de Confiança de 

95%, e um percentual mínimo de 90%, já que o quantitativo de adultos, de acordo com 

o informado, é superior a este número. Da aplicação na equação a seguir de Santos 

(2013):  

  
       (   )

     (   )     (   )
 

Na qual: 

n - amostra calculada 

N – população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 
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Obteve-se um total de 88 ostomizados, sendo esse valor foi extrapolado para 93 

sujeitos recrutados durante o período de coleta. 

 

3.3 Local de Coleta de Dados 

 O arrolamento dos sujeitos para a pesquisa se deu na sede da Associação de 

Ostomizados do Rio Grande do Norte – AORN, que está localizada à rua professor 

Zuza, 263, Centro Empresarial Samburá, 3º andar, sala 308, cidade alta, Natal-RN. 

 Na época o expediente da associação eram nos dias de terça, quarta e quinta, das 

08:30 às 15:00 horas em horário corrido. Dentre as atividades observadas, existia a 

distribuição de insumos, e consulta com as enfermeiras nas terças e quintas de manhã, 

as quais além de atender na sede, também faziam visitas aos hospitais para a 

identificação de novos ostomizados e encaminhamento até a AORN. 

 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram utilizados como critérios de inclusão: estar frequentando a AORN 

durante o período de coleta de dados; serem maiores de 18 anos, e associados com 

estomas do tipo colostomia ou íleostomia.  

A ideia de restringir os sujeitos elegíveis para este estudo apenas aos portadores 

de derivações intestinais, deve-se ao fato de que a percepção desses indivíduos acerca 

de sua condição varia de acordo com o padrão de localização e funcionalidade da 

ostomia. Mesmo as ostomias abdominais no geral (gastrostomias, íleostomias, 

colostomias e urostomias) elas diferem sumariamente quanto à função, e quando se 

compara às de drenagem, elas vão diferir quanto ao odor, consistência e volume do 

efluente; bem como das características do próprio dispositivo coletor. Desse modo, 

primando por uma maior homogeneidade das representações, decidiu-se pela restrição. 



 
 

50 
 

No tocante aos critérios de exclusão foram utilizados: indivíduos em pós-

operatório tardio, o qual tem início com a alta hospitalar e se estende pelo período que o 

usuário precisar retornar ao hospital por causas relacionadas à cirurgia; e sujeitos com 

déficit cognitivo grave que os impossibilitasse de responder as perguntas. 

  

3.5 Instrumentos de Coleta  

 

Para coletar as informações da pesquisa foram usados três instrumentos: um 

questionário geral estruturado, a escala de satisfação com a aparência, e a escala de 

autoestima de Rosemberg. Adiante esclarecimentos sobre cada um deles.  

 

3.5.1 Questionário Geral Estruturado (APÊNDICE I)  

O questionário geral estruturado utilizado nesta pesquisa é composto por dados 

sociodemográficos (sexo, idade, estado civil, escolaridade, profissão, renda familiar, 

cidade onde mora e religião) e clínicos, relacionados à ostomia (tipo, causa, tempo de 

estomização, e critério de permanência). Este questionário foi elaborado baseado no 

desenvolvido por Menezes (2008), em um estudo semelhante a este. 

 

3.5.2 Escala de Satisfação com a Aparência – ESA (ANEXO I) 

Este instrumento corresponde ao Fator 1 da versão brasileira da Escala de 

Avaliação da Satisfação com a Imagem Corporal adaptada e validada no Brasil por 

Ferreira & Leite em 2002, a qual não foi utilizada na íntegra porque o Fator 2 aborda 

aspectos relativos à satisfação com o peso não sendo este o foco de análise da 

estomização.  
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A ESA é composta por 18 itens relacionados ao grau de satisfação com a própria 

aparência, tanto nos aspectos intrínsecos, tidos como pessoais, quanto extrínsecos, 

refletidos em fotos e na visão dos outros. Para cada um dos itens existem 5 

possibilidades de resposta variando de discordo totalmente a concordo totalmente, na 

correção os itens negativos tem seus escores invertidos para o cálculo da média, e os 

resultados são analisados no sentido da satisfação, logo quanto maior o resultado, mais 

positiva ou maior é a satisfação com a própria imagem corporal no tocante à aparência. 

A ESA não permite uma padronização nominal dos seus escores, o trabalho de 

Ferreira e Leite (2002) que trata de sua validação e adaptação, apenas coloca que o 

instrumento é corrigido no sentido da satisfação e assim quanto maiores esses valores 

maior a satisfação com a aparência, não delimitando, por exemplo, nenhuma pontuação 

mínima para tal. Desse modo tais escores são sempre comparados dentro de um grupo 

entre aqueles que estão menos (o menor escore) ou mais (o maior escore) satisfeitos 

com sua aparência, logo, o valor numérico só tem valor quando contextualizado.  

Entendendo essas limitações da ESA, e partindo do pressuposto de que 

trabalhamos com um grupo homogêneo, decidimos então calcular a mediana de tal 

constructo para nossa amostra numa tentativa de melhor visualização da concentração 

dos dados, tal cálculo chegou ao escore 68 e este serviu de parâmetro para 

fragmentarmos os participantes entre aqueles com Baixa (≤ 68) ou Alta (>68) Satisfação 

com a aparência.  

 

3.5.3 Escala de Autoestima de Rosenberg – EAR (ANEXO II):  

A EAR foi adaptada e validada para a realidade brasileira em 2004 por Dini, 

Quaresma e Ferreira, e também foi empregada numa amostra de ostomizados em 

Portugal por Menezes em 2008. Este instrumento compõe-se de 10 itens divididos em 6 
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enunciados positivos e 4 negativos, abordando sentimentos de autoaceitação e 

autodepreciação respectivamente (Sbicigo, Bandeira & Dell’Aglio; 2010). 

As respostas estão estruturadas em um modelo Likert, no qual cada enunciado 

tem quatro possibilidades de resposta: 4 = concordo totalmente, 3 = concordo, 2 = 

discordo, 1 = discordo totalmente; ao final inverte-se o valor das respostas negativas, 

faz-se uma média dos 10 itens, cujo resultado pode variar de 10 a 40, sendo que quanto 

maior a pontuação maior a autoestima (Romano, Negreiros & Martins, 2007).  

A EAR, por já ter sido amplamente estudada, empregada nos mais variados tipos 

de pesquisa, traduzida para diferentes idiomas e adaptada para diversas realidades, 

possui propriedades psicométricas, tais como validade fatorial e consistência interna 

(Sbicigo, Bandeira & Dell’Aglio; 2010), muito bem definidas, ao ponto de seus escores 

poderem ser padronizados para variáveis nominais em Baixa (escores <30) ou Alta 

(escores ≥ 30) Autoestima (Simonetti, 1989 apud Maçola, Vale & Carmona, 2010). 

 

3.6 Procedimentos de Coleta  

 

Os instrumentos foram aplicados, unicamente pelo mestrando, na modalidade de 

entrevistas individuais nos dias de atendimento aos ostomizados pela instituição, a qual 

disponibilizou um espaço reservado para tal fim. Inicialmente os participantes foram 

informados quanto aos objetivos da pesquisa e solicitados a assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, o tempo médio gasto com cada respondente 

foi de 20 minutos. 

O período de coleta correspondeu ao primeiro semestre do ano de 2014, e contou 

com alguns contratempos, como por exemplo, a instituição passou por uma intervenção 

do Ministério Público que redirecionou e responsabilizou o Estado pelas atividades de 
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entrega de insumos (bolsas, pasta, pó..), e isso provocou uma queda na frequência dos 

ostomizados à associação. Assim, em vias de findar o prazo de coleta e sem ter 

conseguido atingir o N previsto no calculo amostral, lançou-se mão de liberar os 

questionários para que os familiares ou acompanhantes os levassem para serem 

respondidos pelos ostomizados em casa.  

Mesmo tendo sido liberado uma boa quantidade de questionários, muito poucos 

retornaram, e alguns ainda tiveram perdas por não assinatura do TCLE, em todo caso, 

conseguiu-se atingir um total de 93 participantes. 

 

3.7 Análise de dados 

As informações obtidas foram analisadas com auxilio de um software de 

planilhamento eletrônico, e a correção dos instrumentos foi realizada tendo como base 

as recomendações específicas da literatura especializada.  

A fim de verificar se os dados dos dois constructos possuíam uma distribuição 

normal, foi aplicado o Teste de Kolmogorov-Smirnov em ambos de forma isolada, 

considerando um p-Value > 0,05, obtendo-se uma distribuição normal apenas para a 

variável satisfação com a aparência (p-Value = 0,650), o que não foi possível para a 

variável autoestima (p-Value = 0,024); do mesmo modo, quando o teste foi aplicado 

utilizando uma variável em função da outra, também não se obteve um resultado 

uniforme. Sendo assim, optou-se pela utilização da estatística não-paramétrica para 

avaliar uma possível correlação entre as duas variáveis. 

Para responder ao objetivo geral e investigar a relação entre imagem corporal 

e autoestima em indivíduos ostomizados, foi utilizado o Teste de Correlação de 

Spearman, adotando-se como grau de variação: fraca (de 0,1 a 0,3); moderada (de 0,4 a 

0,6), forte (de 0,7 a 0,9), e perfeita (1,0); não importando se esses valores fossem 
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positivos ou negativos (Dancey & Reidy, 2013). Considerou-se ainda um erro amostral 

de p < 0,5. E para os dados referentes aos objetivos específicos, foi utilizada estatística 

descritiva. 

  

3.8 Aspectos Éticos 

 

Considerando os pressupostos éticos estabelecidos na Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde – CNE 466/12, a participação dos sujeitos na pesquisa foi totalmente 

voluntária e manifestada mediante assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE; e como garantia de que tais aspectos éticos dessa resolução fossem 

considerados o projeto foi submetido à Plataforma Brasil para ser apreciado pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, obtendo um 

parecer favorável a sua execução no mês de agosto de 2013, sob o número da CAAE 

19159713.5.0000.5537. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização Sócio-demográfica e Clínica dos Ostomizados 

 

A caracterização das condições sócio-demográficas dos participantes da 

pesquisa é apresentada na Tabela 2, seguida de sua análise.  
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Tabela 2: Caracterização sócio-demográfica de Ostomizados, Natal, RN, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL MEDIDAS 

FREQUENCIAIS 

 n(93) % 

Sexo   

Masculino 58 62,4 

Feminino 35 37,6 

Faixa Etária   

Até 59 anos 64 68,8 

Igual ou Acima de 60 anos 29 31,2 

Relacionamento Afetivo   

Vive sem companheiro(a) 35 37,6  

Vive com companheiro(a) 58 62,4 

Tempo no Relacionamento    

Até 5 anos 20 21,5 

Acima de 5 anos 73 78,5 

Escolaridade   

Não Estudou 7 7,6 

Fundamental Incompleto 32 34,8 

Fundamental Completo 10 10,9 

Médio Incompleto 8 8,7 

Médio Completo 23 25,0 

Curso Técnico 2 2,2 

Superior Incompleto 3 3,3 

Superior Completo 6 6,5 

Mestrado 1 1,1 

Ocupação   

Aposentado(a), Pensionista e/ou 

Beneficiário(a) 

58 62,4 

Desempregado(a) 8 8,6 

Em algum Trabalho 27 29,0 

Renda familiar   

Até 2 Salários mín. 59 63,4 

Acima de 2 Salários mín. 34 36,6 

Zona de Residência   

Interior do Estado do RN 23 24,7 

Zona Metropolitana de Natal 70 75,3 

Religião   

Não creem  8 8,6 

Creem  85 91,4 

Tipo de Religião dos que creem    

Evangélicos 14 15,4 

Católicos 68 74,7 

Católico e Espírita 1 1,1 

Não são praticantes 19 20,7 

São praticantes 66 71,7 

Não se aplica* 7 7,6 

*Esse valor deveria ser igual ao grupo dos que “Não Creem”, entretanto um 

participante respondeu que mesmo não crendo frequenta a religião da família.  

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A amostra do estudo é constituída por 93 ostomizados, com uma média de idade 

de 50,4 anos (Desvio Padrão = 15,4), sendo que a maioria (58 sujeitos) é do sexo 

masculino e estão em um relacionamento afetivo. A média de tempo no estado civil não 

foi uma medida precisa, pois existiam grandes extremos de temporalidades, bem como 

sujeitos que estavam na fase adulta ou mesmo idosos que se consideravam solteiros 

desde sempre, fazendo com que o Desvio Padrão (DP) se aproximasse muito da média. 

Assim, optou-se por fragmentar essa variável tomando por base o tempo de 

relacionamento de 5 anos para os dois grupos, e encontrou-se que tanto os que estão 

com alguém quanto os que estão sozinhos, a maioria (73 sujeitos) já está nessa condição 

a mais de 05 anos.   

Esses dados vão de encontro à realidade encontrada no estudo de Melloti, 

Bueno, Silveira, Silva e Fedosse (2013), no qual conseguiram um quantitativo total de 

usuários cerca de três vezes (n = 273) maior que o nosso, com um público de extremos 

de idades, que foi dos 04 aos 98 anos, cuja média girou em torno de 64,5 anos. A 

distribuição da amostra quanto ao sexo revelou um percentual de mulheres ostomizadas 

(53,1%) superior a de homens (46,9%), bem diferente da do nosso em que estes 

predominaram.  

Também diferem dos dados encontrados no estudo de Salomé, Almeida e 

Silveira (2014), que estudaram qualidade de vida e autoestima numa amostra de 

ostomizados que se aproximava da nossa (70 participantes), sendo a maioria na faixa 

etária acima dos 60 anos (53) e do gênero feminino (52). 

Todavia, os resultados encontrados por Hong et al (2014) estão em confluência 

com os nossos; de uma amostra de 65 ostomizados, 44 (67,7%) eram do sexo 

masculino. Os autores tecem reflexões acerca do sentimento de desimpotância, falta de 

prestígio social e dificuldades para o exercício de sua masculinidade que tais indivíduos 
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experimentam; tais sentimentos começam a interferir em suas rotinas diárias, 

desestabilizando o padrão de sono e repouso desses sujeitos, que de um modo geral 

passam a se enxergarem como fracassados e como se estivessem a expiar uma punição 

imposta por um ser supremo. Do que se pode abstrair que na referente pesquisa, os 

homens têm maiores dificuldades de enfretamento da nova condição do que as 

mulheres.  

Já no nosso estudo pelo contrário, os homens parecem já terem superado essa 

fase de rejeição de si próprios, pois nas tabelas 4 e 5 fica evidente que a maior parte dos 

participantes possui elevados níveis de autoestima, de modo que a grande 

representatividade masculina na amostra é indicativo de uma melhor predisposição a 

sociabilidade, quando este sujeito se dispõe a ir buscar seus próprios insumos na 

instituição. 

Quanto ao estado civil os achados do nosso trabalho segue as mesma tendência 

encontrada por Kement et al (2014), em que a maioria (79,5%) da amostra era casada, 

embora esses autores não façam referência a periodicidade no relacionamento. 

Hong et al (2014), em sua pesquisa, mesmo não conseguindo estabelecer uma 

significância estatística, chamam atenção para o fato de que os ostomizados que vivem 

sem um companheiro(a), tais como os solteiros, divorciados e viúvos, tendem a 

apresentar piores níveis de autoestima.   

Quanto à escolaridade, foi encontrado um baixo nível instrucional na nossa 

amostra, uma vez que a quantidade dos que concluíram o ensino superior se iguala aos 

que nunca estudaram (07 sujeitos), sendo o grupo mais representativo dessa variável, 

aqueles que possuíam apenas o ensino fundamental incompleto (34,8%).  

Esse comportamento dos dados é ratificado pela pesquisa de Kement et al 

(2014), que utilizando um detalhamento de categorias menor, mostrou que 54,5% dos 
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ostomizados referiram possuir apenas algum estudo; e no trabalho de Melloti et al 

(2013), que revelou como grupo mais representativo da variável, adultos com ensino 

fundamental incompleto (43,6%); assim como no estudo de Salomé et al (2014), no qual 

a quantidade de sujeitos que concluíram o ensino superior (9 participantes) era três 

vezes menor que o número de analfabetos, sendo este era o grupo mais representativo 

(30,4%), e se observarmos o seu percentual agrupado até o ensino fundamental 

incompleto, atingia-se 73,9% da amostra.  

Embora o percentual de sujeitos acima de 60 anos tenha sido de 31,2 %, o dobro 

deste percentual (62,4%) reponde pelos que referiram como ocupação ser 

Aposentado(a), Pensionista e/ou Beneficiário(a), revelando o ônus que a condição de 

ostomizado acarreta para a vida laboral das pessoas; o que torna compreensível que a 

renda familiar de 63,4% da amostra chegue em até 2 salários mínimos. 

A ideia de fragmentar a amostra em apenas dois grupos etários seguiu a mesma 

lógica utilizada por Menezes (2008), de buscar uma maior homogeneidade dos dados, 

no entanto nossos resultados divergiram nesse sentido, pois no referido estudo em 

comparação, conseguiu-se uma distribuição paritária dos sujeitos nos dois grupos.  

Quanto à ocupação e consequente remuneração, os dados se comportam de 

modo muito semelhante aos apresentados por Salomé et al (2014), os quais obtiveram 

um percentual de 73,5% dos ostomizados na categoria de aposentados, 5,9% na de 

desempregados, e 20,6% trabalhando. Sobre a renda familiar, os autores adotam outra 

faixa de agrupamento de salários, entretanto, 74,3% dos participantes ganham até três 

salários mínimos. 

Ainda sobre esse tema, recorremos ao estudo de Mohler et al (2009), realizado 

com ostomizados americanos, os quais são apresentados em dois grupos mais 

representativos da variável e seus respectivos rendimentos anuais: 25,9%  com 
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rendimentos de 15.001-30.000 dólares, e 25,5% com rendimentos de 30.001-50.000, 

realidade bem diferente da nossa, em que a maioria dos ostomizados (63,4%) tem 

rendimentos anuais variando em até 20.488 reais, valor bruto muito inferior se 

analisarmos os pesos das duas moedas. Entretanto há que se fazer uma ressalva quanto a 

essas comparações absolutas de valores, uma vez que se trata de países de perfis de 

desenvolvimento econômico bem distintos. 

De todo modo, é importante ressaltar que essas variáveis relativas ao “Status 

Social” ou “nível econômico”, também possuem grande influência sobre as condições 

psicológicas e emocionais das pessoas ostomizadas, uma vez que se demonstrou que 

quanto menor for classe social do individuo, maior será o seu nível de humor depressivo 

(Hong et al, 2014).   

No que se refere à origem de residência apenas 24,7% referiram morar no 

interior do Estado, esse dado pode refletir dificuldades de acesso à instituição por parte 

desses usuários. Na época da coleta era comum observar que mensalmente vinha um 

único representante de cada região do interior do estado e levava insumos para os 

demais ostomizados, o que a primeira vista pode parecer mais cômodo, uma análise 

mais acurada revelará que tais indivíduos ficaram privados de um acompanhamento 

mais sistematizado e periódico por parte da estomaterapeuta, por exemplo. 

Nesse sentido, para que a assistência ao indivíduo ostomizado seja efetiva, é 

preciso que suas necessidades relativas à alterações na qualidade de vida, autoestima, 

imagem corporal, bem-estar e sexualidade; sejam atendidas nas rotinas diárias dos mais 

variados serviços de saúde, tais como: associações de apoio, hospitais, ambulatórios e 

estratégia de saúde da família; de modo a suprir tanto o ostomizado, quanto cuidador em 

suas deficiências de cuidado (Salomé et al, 2014). 
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No tocante a questão religiosa, é possível perceber altos índices percentuais na 

sua crença (91,4%) e na sua prática (71,7%), com maior destaque para o grupo dos 

católicos contando com 74,7% dos indivíduos dentro do grupo dos que creem.  Esses 

dados seguem a tendência dos encontrados na pesquisa de Menezes (2008), na qual o 

índice dos que cultivavam alguma crença religiosa era 90,8%, embora o percentual de 

praticantes seja bem mais baixo (48,8%) que o nosso, e não se faça referência a 

nenhuma denominação de igrejas. 

O exercício da fé é um valioso recurso utilizado pelo ser humano para alívio de 

sua dor, logo a crença em alguma divindade também deve ser encarada como uma 

estratégia de enfrentamento utilizada pelo ostomizado nas suas lidas diárias (Sales et al, 

2010).  

Já a caracterização clínica, envolvendo os aspectos da estomização, está 

consolidada na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Caracterização clínica dos ostomizados, Natal, RN, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL MEDIDAS 

FREQUENCIAIS 

 n (=93) % 

Tipo   

Colostomia 78 83,9 

Íleostomia 10 10,8 

Não sabem 5 5,4 

Causas   

Câncer 56 60,2 

Demais causas clínicas 21 22,6 

Causas Traumáticas e Iatrogênicas 13 14,0 

Não sabem ou não responderam 3 3,2 

Permanência   

Definitivo 46 49,5  

Temporário 45 48,4 

Não sabem 2 2,2 

Tempo ostomizado    

Até 5 anos 66 71,0 

Acima de 5 anos 27 29,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sobre a caracterização clínica da amostra, houve uma predominância para o tipo 

colostomizados (83,9%), uma prevalência para o câncer como principal etiologia 

(60,2%) de ambos os tipos de ostomias, uma distribuição paritária quanto ao critério de 

permanência, se temporário ou definitivo, com a maioria (71,0%) tendo tempo de 

estomização até 5 anos. Esses dados estão de acordo com os encontrados por Melloti et 

al (2013), nos quais o percentual de colostomizados chegou a 85,7% da amostra, o 

principal diagnóstico que levou a necessidade de estomização também foi o câncer 

(48,5%), e quanto ao critério de permanência para ambas estomias no geral, encontrou-

se também uma distribuição paritária. 

Vale salientar que tal caracterização clínica é um reflexo da transição 

demográfica pela qual passa o Brasil, que vem repercutindo em novos perfis de 

morbimortalidade, nos quais doenças crônico-degenerativas passam a ser prevalentes 

sobre as infectocontagiosas (INCA, 2014).  

No tocante ao câncer cólon e reto, o Instituto Nacional de Câncer – INCA fez 

uma estimativa geral para Brasil, em 2014, de uma incidência de 15.070 casos em 

homens, e 17.530 casos em mulheres. Já para o Estado do Rio Grande do Norte foi 

previsto para o mesmo ano, 130 casos novos em homens, dos quais 50 seriam de Natal, 

cuja taxa bruta de incidência por 100 mil homens ficou estimada em 8,24 para o Estado 

e 12,87 para o município. Do mesmo modo, foram estimados 150 casos novos em 

mulheres, e destes 60 seriam de Natal, correspondendo a taxas brutas de incidência por 

100 mil mulheres de 8,85 para o Estado e 13,09 para a referida cidade. 

De modo geral a literatura coloca que os sobreviventes de câncer colo-retal com 

ostomias apresentam baixa qualidade de vida, limitações funcionais, além de desafios 

quanto à adaptação ao novo estilo de vida (Sun et al, 2013). Um exemplo disso é que 
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quando se comparou grupos de ostomizados com e sem câncer associado, conseguiu-se 

demonstrar uma relação estatisticamente significativa de menor satisfação sexual para 

aqueles com a neoplasia maligna (Anaraki et al, 2012). 

Além disso, sobreviventes de câncer colorretal com ostomias desenvolvem 

percepções mais negativas sobre sua doença, sobretudo no que concerne as suas 

consequências, haja vista a presença da ostomia serve como um lembrete constante da 

patologia (Mols, Lemmens, Bosscha, Broek & Thong, 2014).     

Sobre o critério de permanência, Hong et al (2014) colocam que, geralmente, os 

indivíduos com ostomias definitivas, são mais tendentes a alimentar sentimentos de 

culpa e perder o interesse pelo sexo se comparados aos ostomizados temporários; 

embora seu estudo tenha demonstrado que ambos se relacionam com índices elevados 

de insatisfação com a imagem corporal e baixa autoestima, além de “moderado” humor 

depressivo. 

A proposta de dividir a amostra quanto ao tempo de estomização seguiu os 

parâmetros de estudos internacionais (Grant et al, 2011, Altschuler et al, 2010, Ramirez 

et al, 2009) que utilizaram corte temporal superior a 5 anos como variável independe 

(critério de inclusão na amostragem), uma vez que se pretendiam avaliações de 

sobreviventes com a condição à longo prazo, entretanto estes se encontram em 

dissonância com os nossos em que houve predomínio no tempo de estomização inferior 

a cinco anos. 

Neste estudo, não foi possível estabelecer uma associação estatisticamente 

significativa entre as variáveis sócio-demograficas e clínicas com as de Satisfação com 

a Aparência e Autoestima. 
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4.2 Relação entre Imagem Corporal e Autoestima  

 

As médias (M) dos níveis de satisfação com a imagem corporal, no tocante ao 

aspecto da aparência, bem como dos de autoestima dos participantes da pesquisa estão 

apresentados na Tabela 4.  

Percebe-se que os ostomizados de um modo geral possuíam uma baixa 

satisfação com sua imagem corporal, no que concerne a aparência, embora mantivessem 

altos níveis de autoestima. Isso explica o porquê de se ter encontrado uma correlação 

positiva, moderada (ρ = 0,426) e estatisticamente significativa (p < 0,001), a partir da 

aplicação do Teste de Correlação de Sperman. Logo, mesmo sendo verdadeira a 

proposição de que quanto mais satisfeito estiver o indivíduo com sua aparência, maior 

será sua autoestima, outros fatores parecem contribuir para os índices elevados deste 

último constructo (Tabelas 4 e 5). O mesmo comportamento dessas variáveis é 

observado no estudo de Menezes (2008), ainda que a autora tenha utilizado um 

instrumento diferente para avaliar a imagem corporal. 

 

Tabela 4: Correlação entre Satisfação com a Imagem Corporal e Autoestima em 

Ostomizados, Natal, RN, Brasil, 2014. 

 

VARIÁVEL M DP ρ* P 

Satisfação com a 

Imagem Corporal 

66,9 12,8  

0,426 

 

<0,001 

Autoestima 34,8 4,8 

 

*Correlação de Spearman 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na tabela 5, é apresentada uma fragmentação da amostra tomando por base a 

padronização nominal (Baixa e Alta) dos constructos em análise, esses dados são 

clarificadores acerca da correlação moderada encontrada na Tabela 4. Haja vista, ainda 

que de maneira discreta e tendendo a uma paridade, o quantitativo de sujeitos 
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insatisfeitos com sua imagem corporal, quanto ao aspecto da aparência, foi maior do 

que os satisfeitos; de modo que se analisados de modo mais abrangente, tal dado não 

tenha afetado os bons níveis de autoestima para a grande maioria dos participantes. 

 

Tabela 5: Detalhamento dos Escores de Satisfação com a Imagem Corporal e de 

Autoestima em uma amostra de ostomizados, Natal, RN, Brasil, 2014. 

 

VARIÁVEL MEDIDAS FREQUÊNCIAIS 

 n (=93) % 

Satisfação com a Imagem Corporal   
Baixa  49 52,7 
Alta 44 47,3 

Autoestima    
Baixa  16 17,2 

Alta 77 82,8 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Esses resultados, em parte, vão de encontro aos achados na pesquisa de Salomé e 

Almeida (2014), na qual os participantes apresentaram queda tanto na autoimagem, 

quanto na autoestima, em todos os dados relacionados ao estoma e às características 

sócio-demográficas, evidenciando que tais indivíduos nutriam sentimentos negativos 

acerca do próprio corpo. Há que se ressaltar que os sujeitos recrutados para esse estudo, 

não participavam de grupos de apoio e/ou associações, diferente da nossa pesquisa. 

A ostomia por si só constitui a maior mudança na dimensão e/ou aparência física 

do sujeito, não só porque a condição altera a fisiologia normal de eliminação das fezes, 

mas porque junto com ela outros inconvenientes, como o odor e o uso do dispositivo 

coletor obrigatório, aparecem associados (Sales et al, 2010).  

Quando se fala em imagem corporal as roupas passam a se constituir como 

elementos desta, e muitos ostomizados enfrentam restrições e adaptações no vestuário 

devido à nova condição, alguns homens relatam mudanças no tipo de roupas intimas e 
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adoção de suspensórios ao invés de cintos; embora no geral indivíduos de ambos os 

sexos exponham a necessidade de usar calças e camisas de tamanhos maiores como 

estratégia de acomodação da ostomia. Muitos compartilham ainda os desafios de 

abandonarem todo o guarda-roupa e enfrentam as dificuldades de acharem roupas que 

se adequem as suas necessidades (Sun, 2013). 

A não-aceitação da imagem corporal e a dificuldade do convívio com a bolsa 

coletora têm sido apontadas como principais vicissitudes a serem enfrentados por 

mulheres após a cirurgia de abertura de uma ostomia, haja vista esses problemas terem 

repercussão direta para o campo da sexualidade, fazendo com que muitas decidam não 

se relacionarem mais com homens, outras serem rejeitadas pelos companheiros, e há 

ainda aquelas que são abandonadas no relacionamento quando o parceiro descobre a 

existência da ostomia (Santos, Leal & Vargas, 2006).    

Nesse contexto a Autoestima das pessoas ostomizadas adquire significância, 

uma vez que após passarem pelo procedimento cirúrgico, elas terão agora que lidar com 

novas experiências relativas às profundas mudanças nos padrões e ritmos de vida; 

fazendo com que por vezes seus desejos e valores sejam desconsiderados; isso pode 

repercutir em um sentimento de rejeição, e elas procurem ficar mais reclusas devido ao 

odor provocado pela eliminação das fezes através do abdome (Salomé et al, 2014).   

Essa repercussão da ostomia sobre a vida social é um aspecto bastante presente 

na vida dos indivíduos, as relações com outras pessoas para além do circulo familiar, 

pode gerar sentimentos de insegurança causados pelo medo do som e de que a bolsa 

coletora vaze ou se desprenda do corpo. Nesse sentido, muitas pessoas com ostomias 

encontram nas associações de ostomizados um ambiente de compreensão e refugio onde 

possam se sentir seguros e aceitos (Díaz & Muñoz, 2012). 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo lançou-se às possibilidades de apreender recortes da 

subjetividade que envolve os sujeitos ostomizados, utilizando para isso uma abordagem 

quanti. Foi bastante desafiador a construção de um trabalho numa perspectiva 

metodológica que, na época, ia à contramão das pesquisas desenvolvidas até então na 

área da estomaterapia; uma sinalização a esse encontro de métodos vai ocorrer, ainda 

que de forma bastante discreta, na literatura internacional nos anos de 2009 e 2010, e 

depois só nos anos de 2013 e 2014, quando também começam publicações nacionais 

nesse sentido. 

Com a análise dos dados conseguiu-se demonstrar uma correlação moderada, 

positiva e estatisticamente significativa entre as variáveis de satisfação com a imagem 

corporal, no tocante ao aspecto da aparência, e a autoestima; permitindo inferir que 

embora a maioria dos ostomizados estivessem insatisfeitos com sua aparência, possuíam 

elevados níveis de autoestima. 

Logo, distúrbios na Imagem Corporal ainda constituem nós críticos a serem 

cuidadosamente observados por profissionais de saúde que cuidam de indivíduos 

ostomizados, uma vez que as impressões que o indivíduo tem do próprio corpo são 

geradoras de paz ou sofrimento psíquico. Entretanto, ao que parece com os dados da 

pesquisa, é que tais indivíduos acabam por redirecionar suas preocupações para outras 

áreas de suas vidas capazes de lhe trazerem algum bem-estar e, consequentemente, 

melhorarem sua autoestima, como uma maneira compensatória ante as alterações na 

aparência que a ostomia os impõe a conviver.   

Outro dado interessante é o expressivo número de homens em comparação ao de 

mulheres na constituição da amostra, isso revela que aqueles vão mais à instituição, se 
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engajando, pois no tratamento adjuvante, e estando mais predispostos às inter-relações 

pessoais, logo, esses são indícios de uma maior ressocialização para o grupo masculino. 

Quanto às limitações do estudo, estas estiveram voltadas mais para o número 

amostral, pois embora tivéssemos um N representativo da amostra, percebeu-se que o 

quantitativo de sujeitos quando agrupados em suas características sócio-demográficas 

ou clínicas, nem sempre permitia uma distribuição normal favorável à aplicação dos 

testes estatísticos, de modo que tais variáveis acabaram se prestando apenas à 

caracterização dos participantes. 

Desse modo, obtivemos uma amostra homogênea, embora não tenha sido 

possível estabelecer associações estatisticamente significativas entre suas variáveis 

sócio-demográficas e clínicas, com as de satisfação com a Imagem Corporal e a de 

Autoestima.    

Uma grande dificuldade para a condução do estudo foi o acesso à população 

alvo, quase que não se conseguiu atingir o número amostral devido à baixa adesão dos 

ostomizados à pesquisa. Próximo a findar o prazo de coleta, utilizou-se da estratégia de 

liberação dos instrumentos para os familiares levarem para os ostomizados responderem 

em casa; entretanto quando avaliado o quanto foram distribuídos, constata-se que muito 

pouco retornaram. Salienta-se ainda que os sujeitos que decidiam participar, eram os 

que se mostravam fisicamente bem e sem nenhuma limitação à primeira análise, além 

de terem sido recrutados numa instituição de apoio, aqueles que tinham um maior 

comprometimento do estado geral rejeitavam de imediato o contato; logo isso pode 

indicar um viés para uma amostra de sujeitos já reabilitados. 

O fato de o local de recrutamento ser uma instituição de apoio talvez possa 

explicar os níveis elevados de autoestima predominante na amostra, já que isso contraria 

a literatura utilizada como fonte comparativa, em cujos estudos tal etapa geralmente 
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ocorria a nível ambulatorial em hospitais, espaço este que possui outra simbólica sobre 

o processo saúde-doença. O que nos faz refletir que o real papel da instituição seja mais 

simbólico mesmo, haja vista no período de coleta de dados as atividades que lá 

funcionavam eram basicamente a entrega de material e consultas com a enfermeira.  

Parece que o simples fato de frequentar um mesmo espaço que outros 

semelhantes seus, e nos curtos períodos de tempos em que aguardam por algumas das 

atividades, o diálogo que emerge naquela sala de espera, nos quais o reforço positivo e a 

troca de experiências são sempre presentes, surgem como elementos motivadores no 

processo de enfrentamento.  

Os instrumentos se mostraram bastantes simples de serem operacionalizados, e 

eficazes em mensurar os aspectos em análise, todavia as escalas por si só não dão conta 

de abranger toda a subjetividade que possa ser expressa na fala dos sujeitos. Desse 

modo, recomenda-se que elas sejam incorporados sim na prática dos profissionais que 

assistem os ostomizados, contudo sua utilização não deve ficar restrita a cálculos de 

escores, mas devem servir para enriquecer as possibilidades de compreensão desses 

sujeitos, estimulando a uma relação dialógica que não fique engessada, ou seja, que 

cada item das escalas possa dar vasão aos sentimentos desses indivíduos, e que o 

profissional possa qualificar sua escuta para que intervenções no sentido da reabilitação 

sejam mais eficientes e eficazes.  
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APÊNDICE I: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. 
 

Questionário Geral Estruturado  
 

 

Nome (Iniciais): __________ Sexo: (  )Feminino  (  )Masculino   

 

Idade: ________________ Estado Civil: __________________ 

 

Escolaridade em anos: ________________________ 

 

Profissão: ________________________________________ 
 

 Renda Familiar: ________________________________  
 

Zona de residência (  )Natal  (  )Interior: _____________________ 

 

Religião: 

É crente em alguma religião? (   )Não  (   )Sim  Qual?________________ 
Se sim, é praticante? (   )Sim  (   )Não  (   )Não se aplica 

 

Questões sobre o estoma:  
Tipo: (  ) Colostomia  (   )Ileostomia  

Causa: ______________________ 

Critério de permanência: (  )Definitivo (   )Temporário 
Duração da ostomia: Anos_______ Meses_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. 
 

Escala de Satisfação com a Imagem Corporal 

Fator 1: Escala de Satisfação com a Aparência – ESA 
Este questionário contém uma série de afirmativas sobre como você se sente em relação 

a você mesmo (a). Indique, por favor, o número que mais corresponde a seus 

sentimentos, segundo a escala reproduzida abaixo. Responda de acordo com a primeira 

ideia que lhe vier à cabeça. Suas respostas para cada item serão anônimas. 

Observe a escala abaixo e indique seu ponto. 

1 2 3 4 5 
Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 
Não discordo 

Nem concordo 
Concordo em 

parte 
Concordo 

totalmente 
 

1. Gosto do modo como apareço em 
fotografias 1 2 3 4 5 

2. Tenho uma aparência tão boa quanto a 
maioria das pessoas  1 2 3 4 5 

6. Gosto do que vejo quando me olho no 
espelho 1 2 3 4 5 

7. Se eu pudesse, mudaria muitas coisas na 
minha aparência 1 2 3 4 5 

9. Gostaria que minha aparência fosse melhor 1 2 3 4 5 

11. Gostaria de ter uma aparência semelhante 
a de outras pessoas 1 2 3 4 5 

12. Pessoas da minha idade gostam da minha 
aparência 1 2 3 4 5 

14. As outras pessoas acham que eu tenho 
boa aparência 1 2 3 4 5 

15. Sinto-me feliz com minha aparência 1 2 3 4 5 

17. Sinto vergonha da minha aparência 1 2 3 4 5 

20. Minha aparência contribui para que eu 
seja paquerada 1 2 3 4 5 

22. Acho que eu tenho um corpo bom 1 2 3 4 5 

23.Sinto-me tão bonita quanto eu gostaria de 
ser  1 2 3 4 5 

26. Tenho orgulho do meu corpo  1 2 3 4 5 

27. Sou uma pessoa sem atrativos físico 1 2 3 4 5 

30. Meu corpo é sexualmente atraente 1 2 3 4 5 

31. Gosto de minha aparência quando me 
olho sem roupa  1 2 3 4 5 

32. Gosto da maneira que as roupas caem em 
mim 1 2 3 4 5 

 



 
 
 
 

ANEXO II: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. 
 

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 
 

 1 2 3 4 

 
Discordo 

totalmente Discordo Concordo 
Concordo 

Totalmente 

01. Sinto que sou uma pessoa de valor 

como as outras pessoas         

02. Eu sinto vergonha de ser do jeito 

que sou         

03. Às vezes, eu penso que não presto 

para nada.         

04. Sou capaz de fazer tudo tão bem 

como as outras pessoas         

05. Levando tudo em conta, eu me sinto 

um fracasso.         

06. Às vezes, eu me sinto inútil.         

07. Eu acho que tenho muitas boas 

qualidades         

08. Eu tenho motivos para me orgulhar 

na vida         

09. De um modo geral, eu estou 

satisfeito(a) comigo mesmo(a)         

10. Eu tenho uma atitude positiva com 

relação a mim mesmo(a)         

 


