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RESUMO 
 
 

Estomia é uma abertura de origem cirúrgica, quando há necessidade de desviar, 
temporária ou permanentemente, o trânsito normal da alimentação e/ou eliminações. O 
paciente com estomia de eliminação se vê diante de modificações em sua fisiologia, 
surgindo também à necessidade de cuidados com a bolsa coletora. Neste estudo, 
objetivou-se analisar a Qualidade de Vida (QV) de pessoas vivendo com Estomias 
Intestinais (EI), atendidos no Centro de Reabilitação Infantil e Adulto do Rio Grande do 
Norte (CRI/CRA-RN).  Trata-se de um estudo analítico, com delineamento transversal e 
abordagem quantitativa, realizado com 89 pessoas que apresentaram EI. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (CEP/UFRN), CAAE: 19866413.3.0000.5537. Realizou-se a coleta de dados no 
período de janeiro a março de 2015 por meio de dois instrumentos: um questionário 
geral adaptado abrangendo aspectos sociodemográficos, clínicos e de autocuidado e um 
instrumento específico de avaliação de QV de pessoas com estoma intitulado como City 
of Hope Quality of Life – Ostomy Questionnaire (COH-QOL-OQ), validado e adaptado 
para o português em 2010, composto de quatro domínios, a saber: Bem Estar Físico 
(BEF), Bem Estar Psicológico (BEP), Bem Estar Social (BES) e Bem Estar Espiritual 
(BEE). Os dados coletados foram inseridos num banco de dados na planilha do 
aplicativo Microsoft Excel 2007 e processados em software informatizado para as 
análises descritivas e inferenciais. Os resultados mostraram que 83,1% possuíam 
colostomia e 16,9% ileostomia. Na caracterização sociodemográfica predominaram 
pessoas do sexo masculino (57,3%), acima de 50 anos (57,3%), de cor parda (46,1%), 
com presença de companheiro/a (57,3%), aposentados/beneficiários (50,5%), renda 
mensal acima de um salário mínimo (68,5%) e que estudaram até o ensino fundamental 
(67,4%). Quanto aos aspectos clínicos, observou-se que a maior causa que culminou 
com a confecção do estoma foi à neoplasia (59,6%) seguida de trauma (21,3%). A 
amostra apresentou pessoas com estoma há mais de seis meses (79,8%), de caráter 
definitivo (57,3%), em uso de equipamento coletor peça única drenável (68,5%) de base 
plana (82,0%). Com relação ao autocuidado, 93,3% esvaziavam e lavavam a bolsa 
sozinhos (cuidados relacionados à higiene) e 75,3% fixava a nova bolsa na pele, durante 
a troca (cuidados relacionados à bolsa). Os pacientes com mais de seis meses de estomia 
e que não tinham companheiro (a) apresentaram melhores médias de autocuidado 
relacionado à higiene e à bolsa. O percentual médio de QV dos pesquisados foi de 
68,90% para QV Geral; 68,03% para o BEF; 68,38% para o BEP; 66,46% para o BES e 
75,41% para o BEE. Dentre os aspectos que mais influenciaram a QV, destacaram-se: 
força física, dor, sofrimento e gases (domínio físico); aparência, cuidado com a estomia 
e adequação a nova condição (domínio psicológico); isolamento, interferências nas 
relações pessoais e nas atividades sociais (domínio social) e ida a igreja ou sinagoga, 
atividades espirituais e mudanças positivas após a estomia (domínio espiritual). Diante 
dos resultados obtidos, conclui-se que se tratou de uma amostra predominantemente 
adulta/idosa (entre 50 e 70 anos), com baixa escolaridade e como causa motivadora do 
estoma, as neoplasias. Entretanto, tais achados não repercutiram em baixos índices 
percentuais acerca da capacidade de realização de autocuidado nem em baixos escores 
de QV. 
 
Descritores: Estomas; Qualidade de Vida; Características da População; Perfil de 
Saúde. 

 



 

ABSTRACT 
 

Ostomy is an open surgical origin, when it is necessary to deviate temporarily or 
permanently, the normal transit of food and / or deletions. The patient with ostomy 
disposal is faced with changes in their physiology, also emerging on the need to care 
collection bag. This study aimed to analyze the quality of life (QOL) of people living 
with ostomy Intestinal (EI), who attended the Pediatric and Adult Rehabilitation Center 
of Rio Grande do Norte (CRI / CRA-RN). It is an analytical study with cross-sectional 
design and quantitative approach, accomplished with 89 people who had EI. The study 
was approved by the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do 
Norte (CEP / UFRN), CAAE: 19866413.3.0000.5537. Held data collection in the period 
January-March 2015 using two instruments: an adapted general questionnaire covering 
socio-demographic, clinical and self-care and a specific instrument for assessing QOL 
of people with stoma titled as City of Hope Quality of Life - Ostomy Questionnaire 
(COH-QOL-Q), validated and adapted to Portuguese in 2010, composed of four areas, 
namely: Welfare Body (BEF), Welfare Psychological (BEP), Welfare (BES ) and 
Spiritual Well-Being (BEE). The collected data were entered into a database in 
Microsoft Excel 2007 spreadsheet application and processed in computerized software 
for descriptive and inferential analysis. The results showed that 83.1% had a colostomy 
and ileostomy 16.9%. Sociodemographic characteristics prevailed in males (57.3%), 
over 50 (57.3%), mulatto (46.1%), with presence of companion / a (57.3%), retired / 
beneficiaries (50.5%), monthly income above the minimum wage (68.5%) and who 
have studied up to elementary school (67.4%). Regarding clinical aspects, it was 
observed that the main cause that led to the making of the stoma was the neoplasm 
(59.6%) followed by trauma (21.3%). The sample showed people with stoma for more 
than six months (79.8%) of permanently (57.3%), in use sink equipment piece drainable 
(68.5%) of flat base (82.0%). With respect to self-care, 93.3% emptied and washed the 
bag alone (care related to hygiene) and 75.3% fixed the new exchange on the skin 
during the exchange (care related to the stock). Patients with more than six months of 
ostomy and had no partner (a) had higher averages of self-care related hygiene and 
purse. The average of respondents QoL scores was 68.90% for General QOL; 68.03% 
for the BEF; 68.38% for the BEP; 66.46% for BES and 75.41% for BEE. Among the 
aspects that influenced QOL included: physical strength, pain, suffering and gases 
(physical domain); appearance, care of the stoma and adaptation to new condition 
(psychological domain); isolation, interference in personal relationships and social 
activities (social domain) and going to church or synagogue, spiritual activities and 
positive change after ostomy (spiritual realm). Based on these results, it is concluded 
that this was a predominantly adult sample / elderly (between 50 and 70 years), with 
low education and the cause motivating the stoma, neoplasms. However, such findings 
did not pass at low percentage levels on the self-care capacity to deliver even at low 
QOL scores. 

 
Keywords: Ostomy; Quality of life; Population Characteristics; Health profile.
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1 INTRODUÇÃO 
 

A temática da qualidade de vida tem sido muito discutida na comunidade 

cientifica e disseminada na literatura atual. Lidar com pessoas em processos de 

reabilitação nos direciona, mesmo que empiricamente, a um único objetivo: 

proporcionar-lhes - dentro de suas atuais limitações - qualidade de vida.  

A estomia é considerada uma comunicação realizada por meio de 

técnica cirúrgica que une órgãos ou vísceras ao meio externo, na perspectiva de 

alimentação, respiração, drenagens e eliminações. Dentre as estomias de 

eliminação, estão às urinárias e intestinais que podem ser temporárias ou 

definitivas. As temporárias são confeccionadas para proteger uma anastomose 

intestinal e podem ser revertidas. Já as definitivas são utilizadas, geralmente, em 

situações de câncer intestinal. Neste caso, não há mais possibilidade de 

restabelecimento do trânsito intestinal normal (KAMADA ET AL 2011; SAMPAIO 

ET AL, 2008). 

O termo estomia surge da palavra grega stoma e foi durante muito tempo 

escrito na grafia brasileira como ostomia e ostomizado. Atualmente, mediante consenso 

dos especialistas estomaterapeutas do Brasil foi adotado a terminologia estomia/estoma 

e estomizado (LENZA, 2011).  

Nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), já se observa o descritor em 

português como “estomia”. Os termos ostomias/ostomizados continuam sendo 

utilizados apenas como sufixos das mais diversas derivações de vísceras ocas, como por 

exemplo, colostomias, ileostomias e urostomias. Entretanto, o termo “ostomizado” será 

mantido neste trabalho somente quando se fizer referência a nomes oficiais de entidades 

associativas desta clientela. 

O termo colostomia, refere-se ao cólon (parte do intestino grosso) 

exteriorizado; ileostomia refere-se ao íleo (parte do intestino delgado); ureterostomia 

cutânea (estoma criado a partir dos ureteres); vesicostomia (estoma criado a partir da 

bexiga) e a nefrostomia (drenagem da urina a partir do rim) (OLIVEIRA et al, 2010; 

SANTOS, 2000). Para este estudo, serão avaliadas apenas as estomias intestinais - 

colostomias das mais diversas derivações do cólon e ileostomias. 

Como principais complicações relacionadas à técnica cirúrgica, incluem a 

adaptação inadequada da placa de estomia, devido à má localização do estoma na 
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parede abdominal, dermatite periestomal, necrose isquêmica, retração, prolapso, 

estenose, fístula periestomal, hérnia periestomal, abscesso periestomal e câncer 

(SANTOS et al, 2007).  

Uma das formas de minimizar as complicações - sejam elas precoces ou 

tardias -é a execução da demarcação infraumbilical do estoma que deve ser realizada na 

região do músculo reto-abdominal, longe de cicatrizes, dobras, pregas cutâneas e linha 

da cintura. O procedimento deve ser realizado pelo enfermeiro estomaterapeuta ou 

generalista capacitado, no pré-operatório das cirurgias eletivas e de urgência (sempre 

que possível) (ZULKOWSKI K; AYELLO EA; STELTON S, 2014). 

Independente do tipo de estomia, o paciente pode sentir-se diferente, visto 

que a mutilação no corpo e o uso de dispositivo coletor levam-no a necessidade de 

reconstrução da sua identidade. Há a perda do órgão altamente valorizado, e, por 

conseguinte, a perda da autoestima e do autoconceito, resultante da imagem corporal. 

Ocorre também, a perda do seu status social, levando a depressão, ódio, repulsa e 

sentimento de inutilidade. Estas são algumas angústias vivenciadas pelo paciente. Pode 

ocorrer ainda, alterações na vida sexual, perda ou diminuição da libido e preocupações 

com a eliminação de odores e fezes durante a relação sexual (CASCAIS; MARTINI; 

ALMEIDA, 2007).  

Para auxiliar na reabilitação e principalmente o retorno da pessoa com 

estoma nas atividades diárias e convívio social, são fornecidos inúmeros produtos 

(equipamentos coletores e protetores de pele) para possibilitar conforto e qualidade de 

vida a eles. Além disso, a pessoa com estomia requer atendimento individualizado, 

devido às transformações ocorridas na sua vida e em seu corpo (FERNANDES; 

MIGUIR; DONOSO, 2010). 

A condição de ter um estoma acarreta uma série de mudanças na vida das 

pessoas e, consequentemente, de seus familiares. Nesta situação aparecem dificuldades 

que muitas vezes nem o paciente e nem a família estão preparados para aceitar e 

compreender todos os aspectos que envolvem o problema. Surge, então, a necessidade 

de adaptação dos pacientes com a estomia sob a sua nova condição de vida que 

compromete seu bem estar mental, físico e social e, por conseguinte, a qualidade de 

vida. Tudo isso gera a necessidade de obtenção de novas habilidades incluindo revisão 

de valores, conhecimento científico e prático sobre a enfermidade, adaptação ao 

tratamento, além do enfrentamento sobre a sociedade.  
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Tendo em vista as dificuldades vivenciadas pelas pessoas com estomias e as 

lacunas referentes ao desconhecimento da qualidade de vida desses indivíduos no 

Estado do Rio Grande do Norte, este estudo surge com o objetivo de analisar a 

qualidade de vida das pessoas que convivem com uma derivação intestinal. 

 
1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

Segundo a United Ostomy Associations of America - UOAA estima-se que 

mais de 1.000.000 de americanos tem uma estomia e são mais de 130.000 novas 

cirurgias de estomias a cada ano nos EUA. A estomia causa preocupações relacionadas 

à imagem corporal prejudicada, incontinência, odor desagradável, limitações que afetam 

as atividades sociais, lazer, função sexual prejudicada, dentre outras, as quais afetam 

vários domínios da qualidade de vida de pacientes com estoma (UOAA, 2015; 

PITTMAN, KOZELL, GRAY, 2009; MEISNER, 2012).  

No Brasil, a busca de fontes confiáveis acerca do número de estomizados 

Nacionais, torna-se um desafio. A estomia, por não ser doença, e sim, consequência de 

alguma morbidade ou agravo, limita a obtenção de números reais desse contingente. O 

que se sabe é que a grande maioria de pessoas com estoma no País é decorrente de 

Câncer Colorretal (CCR). 

Em 2014, estimou-se 15.070 casos novos de câncer de cólon e reto em 

homens e 17.530 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 

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

(INCA,2015). Além do CCR, outras causas que podem resultar em estomias são os 

traumatismos, doenças inflamatórias e doenças congênitas (OLIVEIRA et al, 2010). 

Na década de 1980, foram criados no Brasil, na Constituição Brasileira de 

1988, materiais específicos que abordam deveres do Estado e os direitos de pessoas 

deficientes e portadoras de estomias. Através da portaria n° 400 de 16 de Novembro de 

2009, o Ministério da Saúde estabelece diretrizes nacionais para a Atenção à Saúde de 

Pessoas com estoma, cuja finalidade é atender a todos os pacientes portadores de 

estomas urinários ou intestinais que apresentem indicação para concessão de 

dispositivos coletores. Para tanto, os portadores de estomias devem estar cadastrados em 

um Centro de Referência de algum programa e ser avaliado clinicamente por médicos e 

enfermeiros (FERNANDES; MIGUIR; DONOSO, 2010).  
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Em 2013, com a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde 

(RN/ANS) n° 325 de 18 de abril de 2013, revogada pela atual Resolução n° 338 de 21 

de outubro de 2013, atualiza o rol de procedimentos para cobertura assistencial mínima 

daqueles indivíduos que possuem plano de saúde privado. Nela, fica designado o 

fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico e em 

seu anexo IV tem discriminado todo o protocolo para fornecimento de bolsas e 

adjuvantes as pessoas que têm um estoma com plano de saúde (BRASIL, 2013).  

Na região nordeste, os centros de referência existentes estão localizados em 

Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte (RN) e Piauí. 

No RN, essas pessoas recebiam apoio da Associação dos Ostomizados do Rio Grande 

do Norte (AORN), fundada em março de 1991 (PORTAL OSTOMIZADOS, 2015). Até 

o ano de 2013 todos que possuíam EI eram encaminhados a AORN para receber bolsas, 

adjuvantes e orientações de autocuidado.  

Apenas em 2014, com a portaria nº 793 de 24 de abril de 2012 que institui a 

Rede de Cuidados de pessoas com deficiência, as pessoas com estoma do RN passaram 

a ser atendidos em um Centro Especializado em Reabilitação III (CER III), mais 

conhecido como Centro de Reabilitação Infantil e Adulto do Rio Grande do Norte – 

CRI/CRA-RN, onde ocorre o fornecimento dos materiais adquiridos pelo Estado 

associado ao atendimento da equipe multiprofissional (BRASIL, 2012). 

As principais dificuldades encontradas pela pessoa que tem um estoma 

variam de um indivíduo para o outro. Para alguns, será um problema, para outros um 

desafio. Uns consideram a estomia a salvação de sua vida, outros se encontram numa 

experiência devastadora. Cada indivíduo se adaptará à sua maneira e no seu próprio 

tempo (UOAA, 2013).  

As alterações permanentes e significativas na aparência e capacidade 

funcional do corpo podem modificar a forma como a pessoa com estoma internaliza sua 

imagem corporal e autoconceito. É importante compreender o impacto da cirurgia de 

estomia na mudança do paciente sobre a autoimagem e como eles percebem a si 

mesmos. Ela pode ser aceita como o menor dos males, mas eles podem recusar-se a 

reconhecer a sua existência ou podem se fixar na crença de que é uma situação 

temporária. Muitas pessoas nesta condição experimentam alterações na autoestima, 

causadas pela alteração corporal, preconceito advindo de outras pessoas que visualizam 

a estomia, constrangimento tanto pela vista da estomia, quanto pela eliminação 
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incontrolada de gases e tristeza ao se sentirem diferentes de outros indivíduos (UOAA, 

2013; SALES, 2010). 

Estudos como o de Chaves (2010) e Attoline e Gallon (2010), demonstram 

que a qualidade de vida do paciente com estoma deve ser avaliada individualmente, 

levando em consideração o tempo de uso da bolsa coletora, fatores socioeconômicos, 

ambientais, tempo de tratamento quimioterápico nas situações de câncer colorretal, bem 

como realização de atividade física. 

Existem inúmeros instrumentos que avaliam a qualidade de vida das 

pessoas. Dentre eles, podem-se citar os instrumentos genéricos e específicos. Tais 

instrumentos dão suporte na detecção das variáveis mais atingidas acerca desta temática 

e fazem com que os profissionais que trabalham na área direcionem a sua pratica 

baseada nas lacunas encontradas.  

É com essa proposta que se elaborou as seguintes questões de pesquisa: 

Como se caracterizam as pessoas com estomias intestinais quanto as características 

sociodemográficas, clínicas e de autocuidado? Como se dá a qualidade de vida das 

pessoas com estomias intestinais segundo o City of Hope Quality of Life – Ostomy 

Questionnaire? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  
 

Credita-se a este trabalho proporcionar benefícios à pessoa com estoma, 

pois, muitas vezes, a qualidade de vida torna-se menos importante no plano assistencial 

ao paciente, por ser priorizada a doença de base ou apenas a estomia, em detrimento ao 

indivíduo inserido num contexto maior: família e coletividade.  

Almeja-se que a partir deste estudo a pessoa com estomia possa ser vista de 

forma integral e reconheça que mesmo estando inclusa no grupo de deficientes físicos, 

elas podem e devem se reinserir socialmente. Reconhecer o dispositivo adequado para 

seu tipo de estoma, bem como o seu manuseio, proporcionará autonomia a este grupo e, 

consequentemente, melhorias na qualidade de vida. 

No que diz respeito ao serviço de saúde, o estudo oportunizará ao 

profissional identificar as variáveis sociodemográficas, clínicas e de autocuidado dos 

pacientes com estoma que frequentam o serviço e também as variáveis da qualidade de 

vida que apresentem maiores e menores escores. Dessa forma, proporcionar-se-á 
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subsídios para delineamento de condutas bem sucedidas, baseado em respaldo 

científico. 

Para tanto, é necessário qualificação sobre o assunto mediante projetos, 

dissertações e conhecimento sobre o tema já na graduação, pois segundo Silva e 

Shimizu (2012), apesar do esforço de enfermeiros para melhorar a qualidade de vida da 

assistência à pessoa com estoma, observa-se despreparo, ou seja, a maioria não 

consegue lidar com os aspectos biológicos e emocionais no cuidado do ser humano com 

uma estomia. Isso tem suas origens no período acadêmico e tende a se reproduzir na 

prática profissional, na qual não encontra apoio e incentivo para necessária qualificação. 

Neste sentido, a presente dissertação justifica-se também por fomentar a participação de 

acadêmicos de enfermagem nesse cenário oportunizando aos discentes de graduação, 

um espaço para aprendizagem adicional, troca de experiências e reflexões. 

Há muitos estudos nacionais e internacionais acerca da QV de pacientes 

com estoma. A grande maioria deles mostra o impacto da problemática sobre a 

qualidade de vida, identificando as variáveis mais susceptíveis a este impacto. 

Entretanto, os estudos utilizam instrumentos genéricos de QV e até o presente 

momento, não se identificou, em nível nacional, artigos que avaliem a QV de paciente 

com EI baseado em instrumento específico adaptado e validado para o português. 

Considera-se outro fator relevante para a realização deste estudo a sua 

contribuição para a ciência de forma geral e particularizada, pois, apesar de existir 

literatura sobre o assunto, e trabalhos sobre a qualidade de vida das pessoas com 

estoma, estes ainda são incipientes, principalmente a nível regional e local, não 

existindo, até o momento, trabalho científico publicado que envolva a qualidade de vida 

deste indivíduo no Estado do RN.  

Assim, este estudo vem contribuir para qualificar e aumentar a literatura a 

respeito dessa temática. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

Analisar os domínios da qualidade de vida dos pacientes com estomias 

intestinais acompanhadas no Centro de Reabilitação Infantil e Adulto do Rio Grande do 

Norte. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Analisar os aspectos sociodemográficos, clínicos e de autocuidado das 

pessoas com estomias intestinais. 

Avaliar a qualidade de vida dos pacientes com estomias intestinais 

mensurado pelo City of Hope Quality of Life – Ostomy Questionnaire (COHQOL-OQ). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 
A revisão que embasa este estudo está dividida em dois tópicos. O primeiro 

abordará aspectos relacionados à QV de pessoas com estomias (manuscrito 1), escrito 

no formato de uma revisão integrativa da literatura para ser submetido em periódicos na 

área de Enfermagem. O segundo aborda os instrumentos de QV genéricos e específicos.  

 
3.1 QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM ESTOMIAS: REVISÃO 
INTEGRATIVA DOS FATORES ASSOCIADOS – MANUSCRITO 1 
 
Rosane Sousa de Andrade 

Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEnf/UFRN). Rio 

Grande do Norte, RN, Brasil. 

E-mail: rosanesousa@yahoo.com.br 

Isabelle Katherinne Fernandes Costa 

Enfermeira, Profa. Dra. do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, RN, Brasil. E-mail: isabellekfc@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

Objetivo: Analisar os estudos que apresentem aspectos relacionados à qualidade de 

vida dos pacientes com estomia. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Base de 

Dados de Enfermagem, PubMed Central, Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature, Web Of Science e SciVerse Scopus. Utilizaram-se descritores 

controlados do Medical Subject Headings (MESH): “Ostomy” e “Quality of life”. Os 

critérios de inclusão foram: artigos científicos que mensurem a QV das pessoas com 

estomias e/ou artigos científicos que apresentem pelo menos um aspecto que afete a QV 

dessas pessoas. Após a análise, a amostra final foi composta de 43 artigos que passaram 

por análise estatística para identificação dos fatores que mais se associaram e se 

correlacionaram com a qualidade de vida de pacientes com estomas. Resultados: 

Predominaram estudos internacionais com nível de evidência VI. Foram observados 40 

fatores associados com a QV de pessoas com estoma que, didaticamente, foram 

subdivididos em características sociodemográficas e clínicas e em domínios: físico, 
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psicológico e social. Conclusão: Observou-se que os principais fatores relacionados a  

qualidade de vida de pacientes com estoma foram: idade, renda, gênero, alteração na 

função física e alteração na função sexual (p<0,001).  Entretanto, trata-se de um estudo 

de revisão, necessitando de validação acerca dos fatores que mais se destacam nesta 

temática.   

 

INTRODUÇÃO 

A construção de uma estomia é um procedimento cirúrgico, com intuito de 

interligar órgãos ou vísceras com o ambiente externo, quando se faz necessário desviar 

o percurso fisiológico normal da alimentação ou eliminação, de forma temporária ou 

definitiva1. As estomias são denominadas de acordo com a sua localização, sendo as 

intestinais, classificadas como colostomias e ileostomias, e vesicais, como urostomias2.  

Mesmo com os avanços tecnológicos existentes para minimizar os danos 

oriundos da confecção de uma estomia, o paciente com esta derivação pode sofrer 

complicações físicas relacionadas à perda da integridade corporal, perda esfincteriana 

com privação do controle fecal, eliminações involuntárias de gases e odores; e 

emocionais, como alteração da autoestima e autoconceito, através da depressão, não 

aceitação, entre outros. Essas mudanças podem gerar um impacto negativo na 

Qualidade de Vida (QV), levando a grandes dificuldades no processo adaptativo e de 

QV dessa população3. 

A percepção sobre a QV é considerada como subjetiva, com várias 

dimensões, refletindo a individualidade dos diversos fatores. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), há cinco domínios que definem a QV, que são: físico, 

psicológico, social, econômico e espiritual. A mensuração da Qualidade de vida pode 

ser realizada através de instrumentos genéricos como o Medical Outcomes Study 36 — 

Item Short-Form Health Survey (SF-36) e específico como City of Hope Quality of Life-

Ostomy Questionnaire (COH-QOL-OQ), sendo eles os mais utilizados4. 

O conhecimento da QV das pessoas com estoma proporcionará uma maior 

percepção sobre os aspectos que a afetam, levando a equipe multiprofissional a buscar 

ações mais eficazes para uma melhor assistência a essas pessoas de modo integral, 

beneficiando a sua QV, além de favorecer a promoção da saúde e o aprimoramento da 

relação profissional-paciente. Diante destas reflexões, o presente estudo teve como 

objetivo analisar os principais aspectos relacionados à QV dos pacientes com estomia. 
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MÉTODO 

Este estudo utilizou como método a revisão integrativa da literatura, cuja 

principal finalidade é selecionar e agrupar estudos que envolvam uma determinada 

temática, e que traga características em comum, baseando-se em conhecimento 

científico 5. 

Para a realização deste estudo foram seguidas as seguintes etapas: 

elaboração da pergunta norteadora; estabelecimento do objetivo do estudo com 

determinação dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos; definição das informações 

a serem extraídas durante a coleta de dados; analise crítica dos resultados; discussão dos 

resultados, e por fim as considerações finais sobre a revisão5. 

Como forma de conduzir esta revisão formulou-se a seguinte questão 

norteadora: Quais os fatores que afetam a qualidade de vida (QV) das pessoas com 

estoma? No decorrer do mês de março de 2015 se deu a realização do levantamento 

bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), PubMed Central, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web Of Science 

e SciVerse Scopus (SCOPUS).   

Para o levantamento das publicações foram utilizados os descritores 

controlados do Medical Subject Headings (MESH): “Ostomy” e “Quality of life”. Os 

quais foram pesquisados de forma conjunta através do operador booleano AND.  

Para seleção da amostra os seguintes critérios de inclusão foram adotados: 

artigos científicos que mensurem a QV das pessoas com estomias e/ou artigos 

científicos que apresentem pelo menos um aspecto que afete a QV dessas pessoas. Para 

tanto, não se considerou limite de tempo nem de língua e os artigos selecionados foram 

classificados baseados em seus níveis de evidência.  

Tal classificação foi composta por sete níveis, a saber: Nível I - evidências 

provenientes de revisões sistemáticas ou meta-análise de relevantes ensaios clínicos. 

Nível II – evidências oriundas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado 

bem delineado. Nível III – ensaios clínicos bem delineados sem randomização. Nível IV 

– estudos de coorte e de caso-controle bem delineados. Nível V – revisão sistemática de 

estudos descritivos e qualitativos. Nível VI – evidências derivadas de um único estudo 

descritivo ou qualitativo. Nível VII – opinião de autoridades ou relatório de comitês de 
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especialistas. As evidências pertencentes aos níveis I e II são consideradas fortes; de III 

a V, evidências moderadas e VI e VII, evidências fracas 6. 

Excluíram-se as publicações em formato de editorial, carta ao editor ou 

revisão de literatura. 

Nas análises estatísticas dos fatores relacionados a QV, utilizou-se o texto 

exato de fisher para verificar associação entre esses fatores com os seus respectivos 

domínios e o teste de correlação de postos de spearman (r ≥ 0,750 = forte; 0,500 a 0,749 

= moderada; ≤ 0,499 = fraca), para verificar correlação entre os domínios e suas 

variáveis correspondentes com nível de significância estatística de p-valor ≤ 0,05. 

 A tabela 1 apresenta as etapas para a obtenção da amostra final desse 

estudo.   

Tabela 1. Distribuição dos artigos encontrados e selecionados. 

Artigos/Base LILACS MEDLINE  CINAHL SCOPUS PUBMED 
WEB OF 
SCIENCE 

TOTAL 

Encontrados 16 73 214 2.470 212 199 3184 
Duplicados 4 8 5 0 3 3 23 
Excluídos 5 65 211 2435 210 198 3124 

Selecionados 
para leitura na 

íntegra 
7 22 26 35 12 11 113 

Estudos 
Incluídos 

2 8 3 27 2 1 43 

Fonte: própria da pesquisa. 

Os artigos selecionados para amostra final desta revisão de literatura, após a 

leitura na íntegra, tiveram os seus dados agrupados de acordo com os instrumentos 

utilizados para mensurar a QV das pessoas com estoma, assim como, os aspectos 

relevantes que a afetam. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra final contou com 43 publicações selecionadas sendo elas entre os 

anos de 2004 e 2014, houve predomínio de trabalhos internacionais (83,72%), com 

abordagem quantitativa (81,39%) e com nível de evidência VI (58,13%) (Quadro 1).   
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Referência Título do Periódico 
Ano de 

Publicação 

Local de 
Realização do 

Estudo 
Abordagem 

Nível de 
Evidência 

7 Indian J Palliat Care 2012 Irã Quantitativa IV 

8 
Eur j gastroenterol 

hepatol 
2010 Dinamarca Quantitativa III 

9 
Health qual life 
outocomes 

2014 Itália Qualitativa IV 

10 Support care cancer 2014 Austrália Quantitativa IV 
11 Psycho-oncol 2013 EUA Quanti-Quali IV 
12 Psycho-oncol 2014 Holanda Quantitativa IV 
13 Oncol Nurs Forum 2011 EUA Quanti-Quali IV 
14 J clin Oncol 2009 EUA Quantitativa III 
15 Curr med res opin 2008 EUA Quanti-Quali IV 
16 Dis Colon Rectum 2010 EUA Quantitativa IV 

17 
J Wound Ostomy 
Continence Nurs 

2010 EUA Quantitativa IV 

18 
J Wound Ostomy 
Continence Nurs 

2009 EUA Quanti-quali IV 

19 Women Health 2009 EUA Qualitativa IV 
20 Med Care 2012 EUA Quantitativa IV 

21 
J Wound Ostomy 
Continence Nurs 

2013 EUA Quanti-Quali IV 

22 J Clin Sleep Med 2009 EUA Quanti-Quali VI 
23 Colorectal Dis 2012 Suécia Quantitativa VI 
24 Indian J Surg 2014 Índia Quantitativa VI 
25 J Coloproctol 2013 Brasil Quantitativa VI 
26 Asian Biomedicine 2012 Tailândia Quantitativa VI 
27 World J Surg Oncol 2014 China Quantitativa VI 
28 Psychooncology 2010 Holanda Quantitativa IV 
29 Cirugía y Cirujanos 2011 México Quantitativa VI 
30 J Coloproctol 2012 Brasil Quantitativa VI 
31 J Coloproctol 2014 Brasil Quantitativa VI 

32 
Rev Inst Ciência a e 

Saúde 
2007 Brasil Quantitativa VI 

33 PLoS One 2014 Dinamarca Quantitativa VI 
34 Indian J Palliat Care 2009 Índia Quantitativa VI 
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35 
Health Qual Life 

Outcomes 
2013 

Multicêntrico 
- Internacional 

Quantitativa VI 

36 
Rev. Latino-Am. 
Enfermagem 

2004 Brasil Quantitativa VI 

37 Med Care. 2011 EUA Quantitativa VI 

38 
African Health 

Sciences 
2014 China Quantitativa VI 

39 Colorectal Dis 2010 Itália Quantitativa VI 
40 Rev bras colo-proctol 2010 Brasil Quantitativa VI 
41 Dis Colon Rectum 2009 Holanda Quantitativa VI 
42 Am J Surg 2007 EUA Quantitativa III 
43 ANZ J Surg 2007 Nova Zelândia Quantitativa IV 

44 
Ostomy Wound 

Manage 
2006 EUA Quantitativa VI 

45 PLoS One 2014 Alemanha Quantitativa III 

46 
Health Qual Life 

Outcomes 
2012 Irã Quantitativa VI 

47 J Surg Res 2007 EUA Quantitativa VI 
48 Qual Life Res 2009 EUA Quantitativa VI 
49 J Coloproctol 2014 Brasil Quantitativa VI 

Quadro 1. Distribuição dos estudos quanto aos periódicos, ano de publicação, local de 
realização do estudo, abordagem e nível de evidência.  
Fonte: própria da pesquisa. 
 

Foram detectados 40 aspectos relacionados à QV nos estudos analisados, 

sendo, 62,5% desses, descritos em mais de dois estudos selecionados. Esses aspectos 

foram agrupados em cinco domínios: sociodemográfico, clínico, físico, psicológico e 

social. Observou-se que 12,5% dos fatores pertenciam ao sociodemográfico; 27,5% ao 

clínico; 22,5% ao físico; 20,0% ao psicológico e 17,5% ao social. Aspectos como 

alteração na função física e sexual foram os mais prevalentes nos artigos que envolvem 

QV das pessoas com estoma. Observaram-se esses dois aspectos em 32,55% dos 

estudos no total. (Quadro 2)  

 

Domínios Aspectos relacionados à 
Qualidade de Vida 

Referência n (%) 

Sociodemográfico 
 

Idade 20, 27, 34, 37, 39, 43 6 (13,9) 
Renda 20, 25, 30, 31, 48 5 (11,6) 
Gênero 14, 27, 34, 46 4 (9,3) 
Baixa escolaridade 27, 34 2 (4,6) 
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Estado civil 27 1 (2,3) 
Clínico Complicações com a 

estomia 
16, 20, 21, 24,38, 39, 41 7 (16,2) 

Problemas com a pele 
periestomal 

8, 21, 26, 36 4 (9,3) 

Presença de comorbidades 20, 23, 26, 41 4 (9,3) 
Tempo de estomia 7, 30, 35, 49 4 (9,3) 
Causa de realização da 
estomia 

7,15, 23,28 4 (9,3) 

Internações hospitalares 20, 37 2 (4,6) 
Obesidade 26, 40 2 (4,6) 
Localização da estomia 7 1 (2,3) 
Vazamentos 8,29 2 (4,6) 
Tipo de estomia 8 1 (2,3) 
Irrigação da estomia 21 1 (2,3) 

Físico Alterações na função física 12,14, 24, 25, 30, 32, 
33, 35, 36, 38, 42, 44, 
45, 47 

14 (32,5)  

Dor e desconforto 24,25, 33, 36, 38, 44, 
45, 47 

8 (18,6) 

Limitação nas atividades 
diárias 

9, 21, 25, 30, 31, 36 6 (13,9) 

Fadiga 22, 23, 35, 38, 47 5 (11,6) 
Capacidade laboral 25, 27, 34, 36 4 (9,3) 
Alteração no padrão de 
sono e repouso 

9, 13, 22, 25 4 (9,3) 

Odor 9, 21, 23,24, 38 5 (11,6) 
Mudança no padrão 
alimentar 

21, 35 2 (4,6) 

Gases 21,24, 47 3 (6,9) 
Psicológico Depressão 7,12, 20, 30, 37, 44, 47 7 (16,2) 

Alterações psicológicas 14, 30, 32, 35, 42, 44 6 (13,9) 
Saúde mental 12,24,33, 42, 44, 45 6 (13,9) 
Ansiedade 12,23,24, 30, 47 5 (11,6) 
Ajustamento psicossocial 18, 44 2 (4,6) 
Autoestima 31 1 (2,3) 

Mudança no vestuário 7, 21 2 (4,6) 

Distúrbio na imagem 
corporal 

10, 13, 38, 47 4 (9,3) 

Social Alteração na função sexual 7, 9, 10,12, 13, 17, 19, 
27, 29,30, 32, 41, 46, 47 

14 (32,5) 

Alteração nas atividades 
sociais 

9, 14, 30, 31, 32, 37, 40, 
42, 44, 47 

10 (23,2) 
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Redução na participação e 
oportunidades de recreação 
e lazer 

25, 31 2 (4,6) 

Redução da independência 9, 31, 47 3 (6,9) 
Ambiente onde reside 25, 30, 32 3 (6,9) 
Bem-estar espiritual 7, 11, 30, 36 4 (9,3) 
Redução das oportunidades 
para adquirir novas 
habilidades 

25, 32 2 (4,6) 

Quadro 2. Distribuição dos estudos em relação aos domínios inerentes aos aspectos 
relacionados à QV das pessoas com estomias. 
Fonte: própria da pesquisa. 

 

Na tabela 2, os aspectos relacionados à QV transformaram-se em variáveis 

onde se buscou identificar a importância delas dentro dos conjuntos (domínios). 

Observou-se que existiram vinte variáveis com significância estatística dentro deles, 

sendo três no aspecto sociodemográfico (idade, renda e gênero), cinco no aspecto 

clinico (complicação, pele periestomal, comorbidade, tempo de estomia e causa da 

estomia), cinco no aspecto físico (alteração na função física, dor e desconforto, 

limitações, fadiga e odor), cinco no aspecto psicológico (depressão, alteração 

psicológica, saúde mental, ansiedade e imagem corporal) e duas no aspecto social 

(função sexual e atividades sociais). 

 

Tabela 2. Associação entre os aspectos sociodemográfico, clínico, físico, psicológico e 

social com os seus respectivos domínios. 

Aspectos 
Domínio Sociodemográfico 
n(%) n(%) p-valor 

Ausente Presente   
Idade 37 (86,0) 6 (14,0) <0,001* 
Renda 38 (88,4) 5 (11,6) 0,001* 
Gênero 39(90,7) 4 (9,3) 0,004* 
Escolaridade 41(95,3) 2 (4,7) 0,073 
Estado Civil 42(97,7) 11 (25,6) 0,279 
  Domínio Clínico 
Complicação 36 (83,7) 7 (16,3) 0,002* 
Pele perilestomal 39 (90,7) 4 (9,3) 0,039* 
Comorbidade 39 (90,7) 4 (9,3) 0,039* 
Tempo de estomia 39 (90,7) 4 (9,3) 0,039* 
Causa da estomia 39 (90,7) 4 (9,3) 0,039* 
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Internações 41 (95,3) 2 (4,7) 0,21 
Obesidade 41 (95,3) 2 (4,7) 0,21 
Localização 42 (97,7) 1 (2,3) 0,465 
Vazamento 41 (95,3) 2 (4,7) 0,21 
Tipo de estomia 42 (97,7) 1 (2,3) 0,465 
Irrigação da estomia 42 (97,7) 1 (2,3) 0,465 
  Domínio Físico 
Alteração função física  29 (67,4) 14 (32,6) <0,001* 
Dor e desconforto 35 (48,8) 8 (18,6) 0,004* 
Limitações 37 (48,8) 6 (14) 0,021* 
Fadiga 38 (88,4) 5 (11,6) 0,048* 
Incapacidade laboral 39 (90,7) 4 (9,3) 0,108 
Alteração no sono 39 (90,7) 4 (9,3) 0,108 
Odor 38 (88,4) 5 (11,6) 0,048* 
Mudança alimentar 41 (95,3) 2 (4,7) 0,488 
Gases 40 (93,0) 3 (7) 0,233 
  Domínio Psicológico 
Depressão 36 (83,7) 7 (16,3) 0,004* 
Alteração Psicológica 37 (48,8) 6 (14) 0,009* 
Saúde Mental 37 (48,8) 6 (14) 0,009* 
Ansiedade 38 (88,4) 5 (11,6) 0,021* 
Ajustamento Psicosocial 41 (95,3) 2 (4,7) 0,233 
Autoestima 42 (97,7) 1 (2,3) 0,488 
Vestuário 41 (95,3) 2 (4,7) 0,233 
Imagem Corporal 39 (90,7) 4 (9,3) 0,048* 
  Domínio Social 
Função sexual 29 (67,4) 14 (32,6) <0,001* 
Atividades Sociais 33 (76,7) 10 (23,3) 0,001* 
Lazer 41 (95,3) 2 (4,7) 0,491 
Independência 40 (93,0) 3 (7) 0,236 
Ambiente Social 40 (93,0) 3 (7) 0,236 
Bem estar espiritual 39 (90,7) 4 (9,3) 0,111 
Novas habilidades 41 (95,3) 2 (4,7) 0,491 

*Teste exato de fisher. 
Fonte: Própria da pesquisa. 
 

Quando se correlacionaram todas as variáveis com os seus respectivos 

domínios, observou-se correlação de fraca a moderada, positiva e estatisticamente 

significativa para os domínios físico, psicológico e social (Tabela 3). 

 

 



30 

 

 

Tabela 3. Correlação entre os domínios sociodemográfico, clínico, físico, psicológico e 
social com o total de aspectos presentes nos estudos. 

Domínios 
ESCALA TOTAL 

Coeficiente de correlação p-valor 
Sociodemográfica 0,147 0,346 
Clínica 0,138 0,377 
Físico 0,739* <0,001 
Psicológico 0,610* <0,001 
Social 0,423* 0,005 
(*)A correlação é estatisticamente significante. 
Fonte: Própria da pesquisa.  
 

Ao final da análise estatística, realizou-se regressão logística dos domínios 

com correlação significativa e observou que dentre eles existe uma acurácia de 78,4%, 

sendo o domínio físico o que contribuiu mais para isso seguido do social e psicológico, 

nesta ordem. 

  

DISCUSSÃO  

No domínio sociodemográfico, notou-se que as variáveis como idade, renda 

e gênero, foram as mais frequentes quando se estuda QV de pessoas com estoma. 

Estudos brasileiros mostram prevalência de mulheres, idade acima de 50 anos e com 

renda média mensal entre um ou dois salários mínimos 50-52.  

Com relação domínio clínico, viu-se que complicações com a estomia, 

problemas com a pele, comorbidades - dentre elas a obesidade – tempo de estomia e 

causa da estomia, foram as variáveis mais importantes estatisticamente. Entre as causas 

mais comuns de confecção do estoma estão às neoplasias que normalmente culminam 

em colostomias definitivas 50-52. 

 Sobre as complicações com o estoma, têm-se necrose, retração, prolapso, 

estenose, fístula, hérnia paracolostômica e abscessos que podem acontecer devido à má 

localização do estoma na parede abdominal 53. Existem também, as complicações da 

pele periestoma, com destaque as dermatites, que surgem em virtude da adaptação 

inadequada do dispositivo, levando a vazamento de efluente53. Todos esses aspectos 

repercutem negativamente na QV dos indivíduos com estoma.  

No domínio físico, aspectos como alterações na função física, dor e 

desconforto, limitações nas atividades diárias e fadiga e odor foram os mais frequentes. 
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Associado a este domínio, observou-se o psicológico, onde se identificou fatores como 

depressão, alterações psicológicas, saúde mental, ansiedade e imagem corporal como os 

mais importantes para este domínio.  

Essas alterações na aparência e capacidade funcional do corpo podem 

modificar a forma como a pessoa com estoma internaliza sua imagem corporal e 

autoconceito. É importante compreender o impacto da cirurgia de estomia na mudança 

do paciente sobre a autoimagem e como eles percebem a si mesmos. Ela pode ser aceita 

como o menor dos males, mas também, podem recusar-se a reconhecer a sua existência 

ou podem se fixar na crença de que é uma situação temporária54-55. 

Muitas pessoas com estoma experimentam alterações na autoestima, 

causadas pela alteração corporal, preconceito advindo de outras pessoas que visualizam 

a estomia, constrangimento tanto pela vista da estomia, quanto pela eliminação 

incontrolada de gases, gerando odores e tristeza ao se sentirem diferentes de outros 

indivíduos 54-55.  

No domínio que envolve questões sociais foram observados fatores como 

alteração na função sexual e nas atividades sociais como as variáveis mais importantes. 

É fato que sobre a sexualidade, as pessoas com estoma, principalmente os que 

realizaram a cirurgia recente, podem vivenciar alterações devido a fatores psicológicos e 

fisiológicos, os quais dificultam a atividade sexual satisfatória. Dentre eles esta a 

ansiedade ou o medo sobre sua capacidade de realizar o ato sexual, a atratividade de seu 

corpo fica alterada, há a possibilidade do odor desagradável e a falta de confiança no 

dispositivo coletor, no sentido de lhes proporcionarem segurança 56.  

Eles apresentam dificuldades de voltarem à suas atividades diárias, levando 

a diminuição da sua qualidade de vida. A alteração da imagem corporal exige cuidados 

específicos para sua adaptação. Isso pode levar a alterações no relacionamento 

interpessoal despertando, por parte da família e/ou dos amigos o afastamento 55,57.  

 

CONCLUSÃO  

A presente revisão possibilitou analisar os estudos que apresentem fatores 

relacionados à QV dos pacientes com estomia. Predominaram estudos internacionais 

com baixo nível de evidência. Observaram-se vários fatores relacionados à QV, com 

destaque para idade, renda, gênero, alteração na função física e alteração na função 
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sexual (p<0,001), sendo o domínio físico, psicológico e social os que se 

correlacionaram significativamente com suas respectivas variáveis. 

Entretanto, é importante ressaltar que este é um estudo de revisão e que 

necessita de uma validação melhor fundamentada acerca dos reais fatores relacionados à 

qualidade de vida de pessoas com estoma, uma vez que, trata-se de uma temática 

subjetiva, não consensual e multifatorial.   
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3.2 INSTRUMENTOS DE QUALIDADE DE VIDA GENÉRICOS E ESPECIFICOS 
 
 

O grupo de estudo sobre QV da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

conhecido como World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL), 

define a QV como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1998). 

Há várias discussões sobre a temática da QV; Minayo, Hartz e Buss (2000), 

por exemplo, relatam que a QV é uma noção eminentemente humana e refere-se ao 

nível de satisfação, conforto e bem-estar advindo da história familiar, amorosa, social, 

ambiental e cultural do indivíduo. O termo abrange vários significados que refletem 

algum conhecimento, experiências e valores de indivíduos e coletividades que podem 

reportar várias épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, nesse sentido, uma 

construção social com aspectos do relativismo cultural. 

Existem autores que relacionam a qualidade de vida com autoestima, bem-

estar pessoal, nível socioeconômico, interação social, estado emocional, suporte da 

família, valores culturais, religiosos, satisfação com as atividades diárias e de emprego, 

saneamento básico, acesso a serviços de saúde bem como o ambiente em que se vive 

(HORNBROOK et al, 2011; LI et al, 2014; FORTES et al, 2012; MICHELONE; 

SANTOS, 2004; COLQUHOUN et al, 2006 ).  

Observa-se, portanto, que o conceito de QV é bem variável, amorfo, não-

consensual, utilizado por muitas disciplinas como filosofia, economia, ciências médicas 

e sociais, sendo algo subjetivo, multifatorial que envolve as aspirações pessoais do 

individuo (GUYATT et al, 1993; BOWLING; BRAZIER, 1995). 

Entretanto, é comum entre os profissionais de saúde empregar QV como 

sinônimo de saúde o que subsidiou a construção de mais um conceito correlato – 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS), termo esse definido como a 

percepção das condições sociais que podem ser afetadas pela presença de alguma 

doença ou tratamento. Mas, assegurar que qualidade de vida é o mesmo que ter saúde, 

pode restringir outras dimensões que permeiam essa condição (GOMBOSKI, 2010; 

MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; OLIVEIRA; MININEL; FELLI, 2011). 

Em relação aos instrumentos para avaliação da qualidade de vida a literatura 

identifica instrumentos de aspectos genéricos e específicos.  Os instrumentos ou escalas 
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genéricas de QV são de dimensões maiores com o propósito de explorar todos os 

aspectos relacionados à saúde, avaliando o impacto causado por uma doença, bem como 

vários outros aspectos como capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de 

saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Podem ser 

utilizadas também para estudar pessoas de uma grande população ou grupos específicos 

que apresentem doenças crônicas, por exemplo. Essas escalas auxiliam na elaboração de 

políticas e programas de saúde, sendo mais utilizadas em estudos epidemiológicos, bem 

como no planejamento e avaliação do sistema de saúde (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000; AGUIAR et al, 2008) 

Instrumentos como o WHOQOL-100 e o WHOQOL-Bref, Índice de QV de 

Ferrans & Powers são exemplos de escalas genéricas de QV validadas para o Brasil. 

Outro instrumento genérico de QV, sendo relacionado a saúde é o SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36 – item Short-Form Health Survey), também validado para uso no 

Brasil e amplamente utilizado (FLECK et al, 1999; FLECK et al, 2000; KIMURA, 

1999; CICONELLI, 1997). 

Os instrumentos específicos de QV também avaliam as questões gerais, 

embora a ênfase seja maior sobre os sintomas, incapacidades ou limitações relacionados 

a determinada enfermidade. A vantagem em utilizar uma escala específica é de 

proporcionar uma análise mais detalhada das alterações na QV, em diversas situações 

ou doenças. Avaliam de maneira profunda e específica aspectos como dor, capacidade 

funcional, status emocional, que podem influenciar a QV (AGUIAR et al, 2008).  

Como exemplo, pode-se citar o EORTC QLQ que avalia pessoas com 

câncer, King’s  Health Questionnaire para avaliar a QV das pessoas com incontinência 

urinária, bem como o Índice de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers – versão 

feridas (FRANCESCHINI et al, 2010; TAMANINI et al, 2003; YAMADA;SANTOS, 

2009). 

Da mesma forma, existem escalas específicas que abordam QV de pacientes 

com estomas. A primeira delas surgiu no início da década de 80, intitulada por “Quality 

of life Index” de Padilla e Grant. Essa escala, mesmo tendo sida pouca utilizada deu 

subsídios para formulação de outras escalas específicas para estomizados, como o City 

of Hope Quality of life: Ostomy Questionnaire (COH-QOL-OQ), publicado em 2004 

por Grant e Colaboradores sendo essa a mais utilizada nos EUA (PADILLA; GRANT et 

al, 1983; WINNIE, 2001; GRANT et al, 2004, GOMBOSKI, 2010). 
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O COH-QOL-OQ é composto por 90 itens, dividido em três sessões: 

Introdução, com 13 itens que abordam a doença e características demográficas; Sessão 

2, com 34 questões que abordam impacto no estilo de vida e a sessão 3, com 43 itens 

abordando o impacto na qualidade de vida com a estomia, dividido em quatro domínios 

(físico, psicológico, social e espiritual); ao final do instrumento, tem-se uma questão 

aberta (GRANT et al, 2004).   

O instrumento formulado por Grant e colaboradores, em 2004, passou por 

validação e adaptação cultural no Brasil, por Gomboski, em 2010, bem como no 

Irã/Pérsia, em 2011, por Anaraki. Ambos traduziram e validaram a sessão 3 do 

instrumento, bem como a questão aberta. A escala foi considerada valiosa para avaliar 

os diferentes aspectos de saúde relacionados com a qualidade de vida em pacientes com 

estomia e pode ser utilizada na investigação clinica no futuro (GOMBOSKI, 2010; 

ANARAKI et al, 2014).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa de tratamento e 

analise de dados, tendo como proposta analisar a associação de fatores 

sociodemográficos e clínicos na qualidade de vida de pessoas com estomias intestinais 

atendidas no Centro de Reabilitação do Rio Grande do Norte.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em Natal, no Centro de Reabilitação Infantil e 

Adulto do Rio Grande do Norte – CRI/CRA-RN. Esta Instituição é vinculada ao 

governo Estadual e foi fundada em 1990 e atende pessoas com deficiência física, 

auditiva e intelectual. Em março de 2014 passou a atender o público com estoma, de 

acordo com o que preconiza a portaria nº 793 de 24 de abril de 2012. 

Até o mês de janeiro do corrente ano, o CRI/CRA-RN recebeu, 

aproximadamente, 750 pessoas com estomas de todo o Estado. O Centro realiza entrega 

de material aos pacientes e/ou familiares, bem como atendimentos de enfermagem, 

nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. Trata-se de um trabalho 

interprofissional na perspectiva de reabilitar o usuário do serviço o mais precoce 

possível. Há projetos em andamento para formulação de grupos de apoio e inserção da 

terapia ocupacional no processo de reabilitação. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população alvo deste estudo foi composta por pessoas com estomia 

acompanhadas pelo CRI/CRA-RN, durante o período da coleta de dados que 

compreende os meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. 

Essas pessoas comparecem no Centro de Reabilitação para realizar 

acompanhamento ou recebimento de material. 

Para seleção dos usuários, elegeu-se como critérios de inclusão:  

1. Idade maior de 18 anos;  

2. Ser atendido no CRI/CRA-RN; 

3. Ser colostomizado ou ileostomizado, independente do tempo de estomia;  
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4. Apresentar estomias intestinais, decorrente das mais diversas causas 

(câncer colorretal, traumas, doenças inflamatórias intestinais e outras); 

5. Ser apto a responder as questões da pesquisa. 

Como critérios de exclusão, têm-se:  

1. Apresentar, concomitantemente, estomias de alimentação e eliminação; 

2. Apresentar, concomitantemente, dois tipos de estomias de eliminação 

(urinária+intestinal); 

3. Apresentar colostomia úmida. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para coletar as informações da pesquisa foram utilizados dois instrumentos: 

um questionário geral estruturado e um instrumento para avaliação da qualidade de 

vida. Adiante esclarecimentos sobre cada um dos instrumentos:  

 

• Questionário geral (aspectos sociodemográficos e clínicos): 

Este questionário é composto por dados sociodemográficos (sexo, idade, 

situação conjugal, escolaridade, ocupação, renda familiar, religião, entre outros), 

informações relacionadas ao estoma (tipo, causa, tempo de estomia, critério de 

permanência, entre outros) e de autocuidado.  Adaptou-se este instrumento com base no 

desenvolvido por Silva, 2013 (ANEXO A).  

• City of Hope Quality of Life – Ostomy Questionnaire  (COH-QOL-OQ): 

No que se refere às variáveis de avaliação da qualidade de vida, estas serão 

coletadas mediante a sessão 3 do instrumento City of Hope Quality of Life – Ostomy 

Questionnaire (COH-QOL-OQ), desenvolvido por Márcia Grant e colaboradores 

(GRANT et al, 2004), sendo adaptado e validado para a língua portuguesa por Gustavo 

Gomboski em 2010 (GOMBOSKI, 2010) (ANEXO B). 

Trata-se de um instrumento específico para pessoas com estoma e inclui 43 

itens organizados em quatro domínios: Bem-estar Físico (BEF), Bem-estar Psicológico 

(BEP), Bem-estar Social (BES) e Bem-estar Espiritual (BEE). Além disso, ao final do 

instrumento, há uma questão aberta que aborda os desafios por estar com um estoma. 

O domínio BEF é composto por 11 questões, o BEP, por 13, o BES, por 12 

e o domínio BEE, por 07 questões, totalizando 43 questões com escores de 0 a 10, 

sendo o zero considerado o menor escore e dez, o maior. Os escores são somados e ao 
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final do instrumento podem ser totalizados até 110 pontos para o BEF, 130 para o BEP, 

120 para o BES, 70 para o BEE e 430 pontos para escala total. 

 

4.5 VARIÁVEIS 

As variáveis que compõem este estudo dizem respeito a aspectos 

sociodemográficos e clínicos, bem como as variáveis de mensuração da QV especifico 

de pessoas com estoma. 

As primeiras – sociodemográficas, clínicas e de autocuidado - estão 

especificadas nos quadros de 1 a 4, a seguir: 

Quadro 1. Variáveis de caracterização sociodemográfica das pessoas com estoma 

atendidas no Centro de Referência do RN segundo escores/categorias de verificação. 

Natal/RN, 2015. 

 

VARIÁVEIS DE DADOS CLINICOS 
E DE TRATAMENTO DAS PESSOAS 

COM ESTOMIA 

ESCORES/CATEGORIAS DE 
VERIFICAÇÃO 

Possui alguma doença/agravo que 
necessita de acompanhamento 
multiprofissional 

Não possuo (0); Hipertensão Arterial (1); 
Diabetes mellitus (2); colesterol (3); 
Problemas cardíacos (4); Deficiência 
física/motora (5); Outros (6) 

VARIÁVEIS DE 
CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA DAS 
PESSOAS COM ESTOMIA 

ESCORES/CATEGORIAS DE 
VERIFICAÇÃO 

Sexo Feminino (0); masculino (1) 
Faixa etária Até 49 anos (0); acima de 50 anos (1) 
Raça/Cor Branco (0); parda (1); negra (2); amarela 

(3);  
Situação conjugal Sem companheiro(a) (0); com 

companheiro (a) (1) 
Ocupação Aposentado/beneficiário (0); em atividade 

(1); desempregado (2); outros (3) 
Renda mensal   Até 1 SM (0); Acima de 1 SM (1) 
Escolaridade  Até ensino fundamental (0); Ensino médio 

e superior (1) 
Religião/doutrina Católica (0); Evangélica (1); Espírita (2) 

Ateu (3)*; Outros (4); Não tem (5)** 
*Ateu: pessoas que não acreditam em um ser 

superior.  

**Não tem: pessoas que acreditam em um ser 

superior, mas não declaram nenhuma 

religião/doutrina. 
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Faz/fez quimioterapia Sim [FAZ]  (0); sim [FEZ] (1);  não (3) 
Faz/fez radioterapia Sim [FAZ]  (0); sim [FEZ] (1);  não (3) 
Tipo de estomia Colostomia (0); ileostomia (1)   
Causa Neoplasia (0); trauma (1); doença 

inflamatória (2); outra (3) 
Critério de permanência Definitivo (0); temporário (1) 
Localização do estoma QIE (0);  QID (1); transverso (2) 
Equipamento em uso Drenável peça única (0); duas peças 

drenável (1) 
Base Plana (0); convexa (1);  

Presença de adjuvantes (cinto, pasta de 
resina sintética, pó de resina sintética, 
lenço formador de película, fita elástica, 
placa protetora, outros) 

Presente (0); Ausente (1) 

Quadro 2. Variáveis de caracterização de saúde das pessoas com estoma atendidas no 

Centro de Referência do RN segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 

2015. 

 

VARIÁVEIS SOBRE MATERIAL 
PARA LIMPEZA DO ESTOMA E 
TROCA DE BOLSA DE PESSOAS 
COM ESTOMIA  

ESCORES/CATEGORIAS DE 
VERIFICAÇÃO 

Material utilizado na lavagem. Água (0); água e sabão em pedra (1); água 
e sabonete barra/liquido (2); água e 
detergente (3); SF 0,9%; (4); Não lavo (5); 
Outros (6) 

Materiais utilizados para remover o 
equipamento. 

 Água (0); água e sabão/sabonete (1); éter 
(2); álcool (3); SF 0,9% (4); Não utiliza 
nada (5) 

Como mede o tamanho do estoma. Molde do estoma (0); medidor ou 
marcador (1); fita métrica (2); régua (3) 
Não utiliza mais nada (4); outro (5) 

Quadro 3. Variáveis sobre material para limpeza e troca de bolsa das pessoas com 

estoma atendidas no Centro de Referência do RN segundo escores/categorias de 

verificação. Natal/RN, 2015. 

 

VARÍAVEIS DE AUTOCUIDADO DE 

PESSOAS COM ESTOMIA 

ESCORES/CATEGORIAS DE 

VERIFICAÇÃO 

Esvazia a bolsa. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Lava a bolsa de colostomia. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Maneja a presilha da bolsa. Sozinho (0); com ajuda (1) 
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Descola a bolsa para a troca. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Limpa o estoma e a pele periestoma. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Mede o estoma. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Faz o molde na base. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Recorta ou molda a base. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Seca a pele periestoma. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Fixa a base da bolsa na pele. Sozinho (0); com ajuda (1) 

Adaptação a nova condição. Nula/Parcial (0); Total (1) 

Quadro 4 Variáveis de autocuidado das pessoas com estoma atendidas no Centro de 

Referência do RN segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 2015. 

 

As variáveis sobre os aspectos que envolvem a QV foram subdivididas, no 

quadro 5, em 4 domínios. Todas elas mensuravam a QV de pessoas com estoma a partir 

de escores que variavam de 0 a 10. 

 

DOMÍNIOS DA QUALIDADE 
DE VIDA DAS PESSOAS 
COM ESTOMA 

QUESTÕES 
CORRESPONDENTES AO 
DOMÍNIO 

ESCORE 
MÁXIMO 

Bem-estar físico - BEF  1 a 11 (11 questões) 110 pontos 
Bem-estar psicológico - BEP  12 a 24 (13 questões) 130 pontos 
Bem-estar social - BES 25 a 36 (12 questões) 120 pontos 
Bem-estar espiritual - BEE 37 a 43 (07 questões) 70 pontos 
TOTAL 43 questões 430 pontos 
Quadro 5. Domínios da QV do instrumento COH-QOL-OQ e questões 

correspondentes. Natal/RN, 2015. 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

Os instrumentos foram aplicados na modalidade de entrevistas individuais 

nos dias de atendimento as pessoas com estoma pela Instituição, a qual disponibilizou 

um espaço reservado para tal fim. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e 

quatro estudantes da Graduação em Enfermagem previamente treinadas. 

Inicialmente os indivíduos elegíveis para o estudo foram informados quanto 

aos objetivos da pesquisa e convidados a participarem. Os que aceitaram participar, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APENDICE A).  
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados na planilha 

do aplicativo Microsoft Excel 2007, que, após correção, foram exportados e analisados 

em programa estatístico. 

As variáveis sobre os aspectos sociodemográficos e clínicos foram 

classificadas em categóricas nominais e as de QV receberam tratamento quantitativo e 

escalar. 

Foram realizadas análises descritivas com frequências absolutas e relativas, 

média, desvio padrão, mínimo e máximo. Realizaram-se também análises inferenciais 

nos cruzamentos das variáveis com nível de significância estatística de p-valor ≤ 0,05. 

Após verificação da normalidade das variáveis quantitativas mediante o 

teste de Kolmogorov-Smirnov, foram aplicados os seguintes testes para avaliar as 

associações e as correlações:  

• Qui-quadrado, teste exato de fisher: para verificar associação entre os aspectos 

relacionados ao autocuidado e tempo de estomia. 

• Teste de Mann-Whitney para verificar associações entre varáveis “tempo de 

estomia” e “estado civil” com os cuidados relacionados à higiene e a bolsa de 

estomia. Esse mesmo teste foi utilizado também para verificar associações entre 

as variáveis de autocuidado com aspectos sociodemográficos. 

• Teste de correlação de postos de Spearman (r ≥ 0,750 = forte; 0,500 a 0,749 = 

moderada; ≤ 0,499 = fraca), para verificar correlação entre os domínios e suas 

variáveis correspondentes e entre os domínios com o tempo de estomia.  

Ao final, os dados foram codificados, tabulados e apresentados na forma de 

tabelas, com suas respectivas distribuições percentuais e resultados dos testes 

estatísticos. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto obteve parecer favorável pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) com a CAAE de n° 

19866413.3.0000.5537 (ANEXO C). Foi seguida a determinação da Resolução 

CNS/MS 466/2012 (BRASIL, 2012), na qual regulamenta a ética da pesquisa 

envolvendo seres humanos no Brasil. 
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  Todos os participantes da pesquisa foram convidados a assinar o TCLE 

(APÊNDICE A). Os participantes que não sabiam ler ou escrever e aceitaram participar, 

autorizaram a coleta mediante impressão digital. Todos foram esclarecidos quanto aos 

riscos e a participação voluntária na pesquisa. Também foi garantida liberdade de 

participar ou não do estudo, sem prejuízo no seu atendimento no Centro de 

Reabilitação. 

  Além do TCLE, foi solicitada liberação da pesquisa ao CRI/CRA-RN, 

mediante assinatura da carta de anuência da diretora do estabelecimento (ANEXO D). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados e discussões estão apresentados na forma de dois manuscritos, 

de acordo com os objetivos deste estudo. Ambos serão submetidos em periódicos na 

área de Enfermagem.  

 

5.1 MANUSCRITO 2 

Aspectos sociodemográficos, clínicos e de autocuidado de pessoas com estomas 

intestinais  

Rosane Sousa de Andrade 

Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEnf/UFRN). Rio 

Grande do Norte, RN, Brasil. 

E-mail: rosanesousa@yahoo.com.br 

Isabelle Katherinne Fernandes Costa 

Enfermeira, Profa. Dra. do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, RN, Brasil. E-mail: isabellekfc@yahoo.com.br 

 

RESUMO 
Introdução: Estomia é uma abertura de origem cirúrgica, quando há necessidade de 
desviar, temporária ou permanentemente o trânsito normal da alimentação e/ou 
eliminações. Objetivo: Descrever as características sociodemográficas e clinicas e 
analisar a influência do tempo de estomia e estado civil no desempenho do autocuidado. 
Método: Estudo analítico, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, 
realizado com 89 pessoas que apresentaram estomias intestinais, mediante o 
instrumento de avaliação sociodemográfico, clínico e de autocuidado adaptado de Silva 
(2013). Resultados: Predominaram pessoas do sexo masculino (57,3%), acima de 50 
anos (57,3%), de cor parda (46,1%), com presença de companheiro/a (57,3%), 
aposentados/beneficiários (50,5%), com renda mensal acima de um salário mínimo 
(68,5%) e que estudaram até o ensino fundamental (67,4%). Quanto aos aspectos 
clínicos, observou-se que a maior causa que culminou com a confecção do estoma foi às 
neoplasias (59,6%) seguidas de trauma (21,3%). Na amostra prevaleceram pessoas com 
estoma há mais de seis meses (79,8%) de caráter definitivo (57,3%), em uso de 
equipamento coletor peça única drenável (68,5%) de base plana (82,0%). Com relação 
ao autocuidado, 93,3% esvaziavam e lavavam a bolsa sozinhos (cuidados relacionados à 
higiene), e 75,3% fixava a nova bolsa na pele, durante a troca (cuidados relacionados à 
bolsa). Os pacientes com mais de seis meses de estomia e que não tinham 
companheiro(a) apresentaram melhores médias de autocuidado relacionado à higiene e à 
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bolsa. Conclusão: Tratou-se de uma amostra predominantemente adulta/idosa (entre 50 
e 70 anos), com baixa escolaridade e como causa motivadora do estoma, as neoplasias. 
Entretanto, tais achados não repercutiram em baixos índices percentuais acerca da 
capacidade de realização de autocuidado. 

Descritores: Estomias Intestinais; Características da População; Perfil de Saúde. 

 
INTRODUÇÃO 
 
  Estoma tem origem na palavra grega stoma, significando abertura de origem 

cirúrgica, quando há necessidade de desviar, temporária ou permanentemente, o trânsito 

normal da alimentação e/ou eliminações1. 

 O estoma é um marco ímpar na vida de um paciente e de sua família. Ao ser 

submetido a uma cirurgia, o indivíduo pode receber a notícia de que passará a ter um 

estoma, caracterizando, já na fase pré-operatória, uma situação difícil de ser vivenciada. 

Conviver com a nova situação repercute significativamente em seu relacionamento 

íntimo, familiar, social, ou seja, revoluciona seu modo de viver. O sentimento de 

insegurança está presente, uma vez que as alterações a serem vivenciadas e o decorrente 

modo de enfrentamento serão determinantes para sua qualidade de vida2. 

 A pessoa com estoma constitui um grupo de indivíduos com necessidades e 

reações próprias, embora com características comuns que os unem em um grupo 

especial. Assim, os problemas causados pela abertura do estoma guardam relação com 

as condições pessoais de cada um, bem como com as variações externas, tais como a 

qualidade de moradia, condições financeiras, dinâmica familiar, entre outros. A vivência 

de um câncer e de uma colostomia causa um impacto duplo na vida da pessoa, pois ao 

primeiro é atribuída a incerteza da cura e a possibilidade da morte iminente e, ao 

segundo, a deterioração da imagem, problemas com o estoma, a nutrição, a excreção, a 

vergonha, a negação, a aflição, o medo da rejeição ou mesmo o enfrentamento2. 

 Assim sendo, considerou-se relevante realizar este estudo, visando obter 

dados de importância epidemiológica para o melhor conhecimento do indivíduo 

atendido no Centro de Referência em Reabilitação do Rio Grande do Norte (RN) que 

atende pacientes com estomias de eliminação. Portanto, este estudo objetiva descrever 

as características sociodemográficas e clinicas e analisar a influência do tempo de 

estomia e estado civil no desempenho do autocuidado dos pacientes com derivação 
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intestinal que são atendidos no Centro de Referência em Reabilitação do Rio Grande do 

Norte. 

METODO 

  

 Trata-se de um estudo transversal, analítico, de abordagem quantitativa, 

com amostra de conveniência que incluiu 89 pessoas com EI, acompanhadas no Centro 

de Reabilitação Infantil e Adulta do Rio Grande do Norte (CRI/CRA-RN). Os critérios 

de inclusão na pesquisa foram: ter idade maior que 18 anos, receber atendimento no 

CRI/CRA-RN, ter colostomia ou ileostomia e ser apto a responder as questões da 

pesquisa. Quanto aos critérios de exclusão, determinou-se: apresentar, 

concomitantemente, estomias de alimentação e eliminação ou dois tipos de estomias de 

eliminação (urinária+intestinal) ou colostomia úmida. O estudo obteve parecer 

favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CEP/UFRN), CAAE: 19866413.3.0000.5537. 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a março de 2015 e se 

utilizou o instrumento de avaliação clinica adaptado de Silva (2013)3 que continha: 

aspectos sociodemográficos, dados clínicos, material para limpeza da estomia e troca de 

bolsa coletora, bem como, autocuidado no que se refere a limpeza e ao equipamento 

coletor.  

As variáveis sociodemográficas utilizadas no instrumento foram: sexo, 

idade, raça/cor, ocupação, escolaridade, situação conjugal, religião e renda mensal. As 

variáveis clínicas foram: tempo de estomia, causa, permanência, localização, 

equipamento em uso/adjuvantes. Quanto as variáveis referentes ao material de limpeza e 

troca de bolsa coletora, destacou-se: material utilizado na lavagem, material utilizado 

para remover o equipamento e como é feita a medida do estoma.  

Quanto às variáveis para o autocuidado com o estoma e equipamento coletor 

somaram-se dez variáveis, sendo quatro relacionadas à higiene e seis relacionadas à 

bolsa. As relacionadas à higiene enfocavam o esvaziamento, lavagem, limpeza do 

estoma, e secagem da pele periestoma. Já as relacionadas à bolsa, destacou-se o 

manuseio da presilha, retirada da bolsa, medição, molde da base, recorte, e fixação da 

bolsa na pele. Para todas essas variáveis, atribuiu-se valor positivo igual a um, para os 

pacientes que realizavam o autocuidado sozinho e um valor negativo igual à zero para 

os que necessitavam de ajuda.  
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Os dados coletados foram inseridos em um banco de dados e exportados 

para um software informatizado que realiza a análise estatística dos dados. Realizaram-

se análises descritivas com frequências absolutas e relativas, bem como análises 

inferenciais. Utilizou-se o teste exato de fisher e qui-quadrado em algumas associações, 

bem como o teste de Mann Whitney para verificar associações entre as variáveis de 

autocuidado com aspectos sociodemográficos. Considerou-se para esses testes nível de 

significância estatística de p-valor ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS 

Neste estudo a amostra foi formada por 89 pessoas, dessas 74 (83,1%) 

possuíam colostomia e 15 (16,9%) ileostomia. Na caracterização sociodemográfica 

predominaram pessoas do sexo masculino (57,3%), acima de 50 anos (57,3%), de cor 

parda (46,1%), com presença de companheiro/a (57,3%), aposentado/beneficiário 

(50,5%), renda mensal a partir de um salário mínimo (68,5%), que estudaram até o 

ensino fundamental (67,4%) e de religião católica (68,5%). (Tabela 1) 

Tabela 1. Distribuição das características sociodemográficas, Natal/RN, 2015. 

Dados 
sociodemográficos 

Total 

Sexo n   % 
Feminino 38 42,7 
Masculino 51 57,3 
Faixa etária   
Até 49 anos 38 42,7 
A partir de 50 anos 51 57,3 
Raça/Cor   
Branco 31 34,8 
Parda 41 46,1 
Negra 12 13,5 
Amarela 4 4,5 
Indígena 1 1,1 
Situação Conjugal   
Sem companheiro 38 42,7 
Com companheiro 51 57,3 
Ocupação   
Aposentado/beneficiário 45 50,5 
Em atividade 15 16,9 
Desempregado 21 23,6 
Outros 8 9,0 
Renda Mensal    
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Até 1 SM 28 31,5 
Acima de 1 SM  61 68,5 
Escolaridade   
Até Ensino fundamental 60 67,4 
Ensino médio e superior 29 32,6 
Religião/doutrina   
Católico 61 68,5 
Evangélico 19 21,3 
Espírita 1 1,1 
Ateu 2 2,2 
Outros 3 3,3 
Não tem 3 3,4 
Fonte: própria da pesquisa. 

 

Com relação aos dados de saúde, observou-se que a maior causa que 

culminou com a confecção do estoma foi à neoplasia (59,6%) seguida de trauma 

(21,3%). Notou-se que a amostra predominou pessoas com estoma há mais de seis 

meses (79,8%) de caráter definitivo (57,3%), em uso de equipamento coletor peça única 

drenável (68,5%) de base plana (82,0%). Sobre os adjuvantes, percebeu-se que o mais 

utilizado foi à pasta para estomias, embora aplicada em menos da metade da amostra 

(43,8%). (Tabela 2) 

Tabela 2. Distribuição dos dados clínicos, Natal/RN, 2015. 

Dados clínicos 
Total 

n % 
Causas   
Neoplasia 53 59,6 
Trauma 19 21,3 
Doença inflamatória 11 12,4 
Outras 6 6,7 
Tempo de estomia    
Até 6 meses 18 20,2 
Mais de 6 meses 71 79,8 
Permanência   
Definitivo 51 57,3 

Temporário 38 42,7 
Localização   
QIE 62 69,7 
QID 15 16,9 
Transverso 12 13,4 
Equipamento em uso   
Drenável PU 64 71,9 
2 peças drenável 25 28,1 
Base do dispositivo   
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Plana 73 82,0 
Convexa 12 13,5 
Não soube informar 4 4,5 
Presença de adjuvantes   
    Cinto elástico 32 36,0 
    Pasta para estomias 39 43,8 
    Pó para estomias 22 24,7 
    Lenço protetor 15 16,9 
    Fitas elásticas 7 7,9 
    Placa protetora 1 1,1 
    Outros 3 3,4 
Fonte: própria da pesquisa. 

Sobre o material utilizado para limpeza e troca de bolsa, constatou-se que 

44,9% utilizavam água e sabonete barra/líquido, mas não utilizavam nada para remover 

o equipamento (31,5%) e utilizavam o molde para medir o estoma (42,7%). (Tabela 3) 

Tabela 3. Distribuição do material para limpeza do estoma e troca de bolsa, Natal/RN, 

2015. 

Material para limpeza do 
estoma e troca de bolsa 

Total 

n % 

Qual material utiliza na 
lavagem   
Água 32 35,9 
Água e sabão em pedra 8 9,0 
Água e sabonete em 
barra/líquido 

40 44,9 

Água e detergente 2 2,2 
SF 0,9% 7 7,9 
Material para remoção do 
equipamento    
Água 22 24,7 
Água e sabão/sabonete 26 29,2 
Álcool 2 2,2 
SF 0,9% 9 10,1 
Não utiliza nada 28 31,5 
Não Informado 2 2,2 
Como mede o tamanho do 
estoma 

  

Molde do Estoma 38 42,7 
Medidor ou marcador 15 16,9 
Régua 2 2,2 
Não utiliza mais nada 30 33,7 
Outro 2 2,2 
Não soube informar 2 2,2 

Fonte: própria da pesquisa. 
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No que se refere às questões sobre o autocuidado relacionado à higiene, 

observou-se que 93,3% esvaziavam e lavavam a bolsa, sozinhos. Entretanto, 84,3% 

limpavam o estoma e a pele periestoma e 80,9% secavam a pele periestoma. Sobre o 

autocuidado relacionado à bolsa, notou-se que 93,3% manipulavam a presilha da bolsa e 

84,3% a descolavam para troca. Sobre a medição do estoma e o recorte ou modelagem 

da base, 74,2% realizavam tais atividades sozinhos e 75,3% faziam o molde da base, 

bem como fixavam a base da bolsa na pele. (Tabela 4) 

Tabela 4. Distribuição do autocuidado com o estoma/equipamento, Natal/RN, 2015.  

 

Autocuidado 
 

Total 
n % 

Relacionado à higiene   

Esvazia a bolsa de estomia 
  

Sozinho 83 93,3 
Com ajuda 6 6,7 
Lava a bolsa de estomia   
Sozinho 83 93,3 
Com ajuda 6 6,7 

Limpa o estoma e a pele periestoma   
Sozinho 75 84,3 

Com ajuda 14 15,7 

Seca a pele periestoma   
Sozinho 72 80,9 
Com ajuda 17 19,1 

Relacionado à bolsa 
  

Maneja a presilha da bolsa   
Sozinho 83 93,3 
Com ajuda 6 6,7 

Descola a bolsa para a troca   
Sozinho 75 84,3 
Com ajuda 14 15,7 
Mede o estoma   
Sozinho 66 74,2 
Com ajuda 23 25,8 

Faz o molde da base   
Sozinho 67 75,3 
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Com ajuda 22 24,7 

Recorta ou modela a base   
Sozinho 66 74,2 
Com ajuda 23 25,8 
Fixa a base da bolsa na pele   
Sozinho 67 75,3 
Com ajuda 22 24,7 
Fonte: própria da pesquisa. 

Ao relacionar as variáveis sociodemográficas e clínicas com as variáveis de 

agrupamento de autocuidado, verificou-se significância estatística com o tempo de 

estomia e estado civil. Os pacientes com mais de seis meses de estomia e que não 

tinham companheiro(a) apresentaram melhores médias de autocuidado relacionado à 

higiene e à bolsa (Tabela 5). 

Tabela 5. Associação entre tempo de estomia e estado civil com o autocuidado, 

Natal/RN, 2015.  

Autocuidado 

Tempo de estomia   Estado civil    
Até 6 
meses 

Mais de 6 
meses p-valor* 

Com 
companheiro 

Sem 
companheiro p-valor* 

Média(DP) Média(DP) Média(DP) Média(DP) 
Higiene 3,11(1,37)  3,62(1,00) 0,026 3,35 (1,25) 3,74 (0,83) 0,079 
Bolsa 3,61 (2,45) 5,06 (1,95) 0,008 4,37 (2,36) 5,29 (1,66) 0,041 
Total 6,72 (3,67) 8,68 (2,86) 0,008 7,73 (3,47) 9,03 (2,42) 0,046 

*Mann-Whitney Test. 
Fonte: própria da pesquisa. 
 
DISCUSSÃO  
 

Na análise da variável sexo, houve predomínio da população masculina 

(57,3%) em detrimento à feminina (42,7%). Entretanto, os estudos revelam que em 

2010 havia 190.755.799 habitantes no Brasil, desse total, 51% da população eram 

mulheres. Além disso, dados do Instituto Nacional do Câncer revelam que cerca de 

17.530 mulheres desenvolveriam a neoplasia colorretal em 2014, em contrapartida, 

15.070 homens seriam acometidos 4-5. Tal achado pode ser justificado em virtude de se 

tratar de uma amostra por conveniência, onde, durante o período de coleta de dados, 

predominaram homens dispostos a responderem o questionário do estudo. Além disso, o 
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trauma (acidentes automobilísticos, perfurações por arma de fogo e arma branca) foi à 

segunda causa motivadora do estoma, acometendo mais homens do que mulheres. 

Quanto à idade, predominaram pessoas acima de 50 anos de idade, 

corroborando com alguns artigos analisados 6-8. Nota-se que associado a esta faixa 

etária, surgem às neoplasias como principal causa motivadora para derivação intestinal. 

Isso é observado em virtude da alimentação inapropriada das pessoas.  A sociedade 

contemporânea apresenta facilidade das comidas rápidas, conhecidas como “fast-food”, 

alimentos pobres em fibras, vitaminas e minerais, aumentando a propensão ao 

desenvolvimento de doenças gastrointestinais 9-10. Esse dado também reflete o aumento 

da expectativa de vida da população e avanços das tecnologias para o tratamento 9-10. 

Além disso, há evidências de que o consumo de carne vermelha e/ou carne processada 

também são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer colorretal que pode 

culminar com um estoma 11. 

Acerca do estado conjugal, observou-se que grande parte dos entrevistados 

tem companheiro (a), semelhante a alguns estudos 6-8. Ressalta-se a importância de tal 

informação pelo fato de que o apoio do companheiro (a) apresenta-se como fator 

relevante e fundamental para a adaptação psicossocial, exercendo efeitos positivos na 

qualidade de vida desses, uma vez que, além de receber apoio instrumental, o fato de ter 

um estoma não diminui o “valor” que essas pessoas têm, nem o sentimento que o 

companheiro (a) sente pelo parceiro (a). Do mesmo modo, quando não há o apoio, 

sucede-se impacto negativo nos processos adaptativos da pessoa com estoma, a qual 

experimenta alterações negativas nos padrões de sexualidade durante o casamento, 

culminando em repulsa no processo de adaptação 12-14.  

Quanto à ocupação e escolaridade, notou-se que a maioria das pessoas com 

estoma está aposentada ou desempregada e estudou até o ensino fundamental, estando 

em consonância com outros estudos 1,8. Entretanto, a renda média mensal do grupo 

analisado foi em torno de R$1.800,00. Tal achado pode ser explicado por se tratar de 

uma clientela heterogênea em seu aspecto social. Essas pessoas são encaminhadas tanto 

por hospitais públicos/filantrópicos como por privados. Essas últimas apresentam o 

poder aquisitivo maior e, além disso, o número de aposentados prevaleceu por se tratar 

de uma amostra com faixa etária predominante de 50 a 70 anos.  

Somado a isso, a crença religiosa se sobressaiu, uma vez que a maioria da 

população estudada (94,2%) tinha algum vínculo religioso. O apoio espiritual apresenta-
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se como fonte de resiliência e peça fundamental no processo de adaptação das pessoas 

com estoma, auxiliando na promoção de pensamentos e visões positivas quanto a essa 

nova fase da vida 15. 

Sobre os aspectos clinicos que envolve o estoma intestinal, encontrou-se 

uma amostra predominantemente de colostomizados definitivos, com mais de 06 meses 

de cirurgia, decorrente de neoplasia colorretal, semelhante a outros estudos de aspectos 

clinicos da EI 16-17. 

Eles usam dispositivo de uma peça, de base plana, drenável, com ausência 

de adjuvantes em mais da metade da amostra. Esvaziam o dispositivo utilizando água e 

sabonete, mas nem todos que esvaziam trocam o dispositvo. 

É interessante destacar que, neste estudo, a associação do autocuidado com 

o tempo de estomia maior que seis meses e a ausência de companheiro, repercutiram em 

bons escores de autocuidado, com significância estatística. Tal achado demonstra que a 

adaptação ao autocuidado surge com o passar do tempo e o fato da ausência de um 

companheiro (a) nesse contexto, impulsiona a pessoa com estoma a buscar subsídios de 

aprendizagem para realização dos cuidados com a higiene e o manuseio do dispositivo, 

uma vez que, não existe um (a) companheiro (a) para realizar tal procedimento por ele.  

 É importante ressaltar que a capacidade da realização do autocuidado deve 

ser avaliada a partir do desenvolvimento de habilidades do paciente e do familiar, para 

que eles possam chegar a um denominador comum sobre os tipos de cuidados que 

conseguem assumir.  É importante salientar também o papel da enfermagem nesse 

processo, que a todo o momento busca subsídios que favoreçam o planejamento do 

ensino para a pessoa com estoma e sua família, além do suporte profissional para 

possibilitar a recuperação fisiológica e o alcance da reabilitação do paciente18. 

 

CONCLUSÃO  

 Esse estudo objetivou descrever as características sociodemográficas e 

clinicas e analisar a influência do tempo de estomia e estado civil no desempenho do 

autocuidado de pessoas com EI que frequentam o Centro de Referência do Estado do 

Rio Grande do Norte. Com exceção do sexo (predominou o masculino), todas as outras 

variáveis corroboraram com os perfis de outros Estados brasileiros. 

 Mesmo se tratando de uma amostra eminentemente adulta/idosa, com pouco 

grau de instrução, os entrevistados mostraram-se independentes acerca do seu 
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autocuidado, com destaque para aqueles com mais de 6 meses de estomia e com 

ausência de companheiro(a). 

 Tal estudo pode ser considerado relevante em âmbito local, por auxiliar no 

processo de tomada de decisões sobre as condutas terapêuticas/educativas para esta 

clientela. Conhecer o perfil das pessoas com estoma tem sua importância para melhor 

atendê-los em suas reais necessidades e, assim, criar subsídios para a proposição de 

intervenções que contribuam para sua adaptação e reinserção social futura em prol de 

uma saúde compatível com uma vida digna e saudável7. 
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi verificar a qualidade de vida dos pacientes com 

estomias intestinais mensurado por um instrumento específico. Trata-se de um estudo 

analítico, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizado com 89 

pessoas que apresentaram estomia intestinal, mediante a utilização do City of Hope 

Quality of Life – Ostomy Questionnaire. O percentual médio de qualidade de vida dos 

pesquisados foi de 68,90% para qualidade de vida geral; 68,03% para o bem estar físico; 

68,38% para o bem estar psicológico; 66,46% para o bem estar social e 75,41% para o 

bem estar espiritual. Na amostra estudada foram constatados escores elevados de 

qualidade de vida geral e entre os domínios, com destaque para o bem estar espiritual. 

Dentre os aspectos que mais influenciaram a qualidade de vida, destacaram-se: força 

física, dor, sofrimento e gases (domínio físico); aparência, cuidado com a estomia e 

adequação a nova condição (domínio psicológico); isolamento, interferências nas 

relações pessoais e nas atividades sociais (domínio social) e ida a igreja ou sinagoga, 

atividades espirituais e mudanças positivas após a estomia (domínio espiritual). 

Descritores: Estomia; Qualidade de Vida. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Com o processo de transição epidemiológica, as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) vêm ganhando espaço no processo saúde-doença da população 

geral, sendo um problema de saúde de dimensões universais. Políticas públicas de 

prevenção de morbidades tem sido implementadas e já foram obtidos alguns avanços 
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com relação a doenças cardiovasculares e respiratórias1. Entretanto, há fatores de risco 

que culminam com outras doenças não transmissíveis, como por exemplo, as neoplasias 

e as causas externas (acidentes e violências) que precisam ser vistas numa perspectiva 

de redução dos índices e suas consequências a curto e longo prazo. 

No Brasil, mesmo com a dificuldade de se encontrar dados epidemiológicos 

fiéis acerca do número de estomizados - uma vez que não se trata de uma doença ou 

agravo, e sim, de uma condição clínica que pode ser temporária ou definitiva - é 

perceptível uma curva crescente de pessoas que convivem com um estoma. Em 2014, 

houve, aproximadamente, 15.070 casos novos de câncer de cólon e reto (CCR) em 

homens e 17.530 em mulheres. Além do CCR, outras causas que podem resultar em 

estomias são os traumatismos (acidentes automobilísticos, perfuração por arma de fogo 

e arma branca, entre outros), doenças inflamatórias e doenças congênitas 2.  

É nesse cenário que a temática da qualidade de vida relacionada à saúde 

vem ganhando cada vez mais espaço, uma vez que a cronicidade das doenças modernas, 

suas incapacidades e consequências fazem com que se busquem subsídios de superação 

das adversidades. Para isso, um construto tão subjetivo e individual que é a qualidade de 

vida (QV) das pessoas tem sido explorado mediante instrumentos genéricos ou 

específicos, a depender do que se deseja abordar. 

Após buscas nas bases de dados, sem restrição de tempo e de idioma, sobre 

a QV de pessoas com estomas, constatou-se que, no Brasil, ainda não há artigos 

publicados utilizando instrumento específico de mensuração. Entretanto, em 2010, 

Gomboski validou e adaptou culturalmente o instrumento formulado por Grant e 

colaboradores, em 2004. Essa escala de mensuração específica foi considerada valiosa 

na avaliação de diferentes aspectos de saúde relacionados com a qualidade de vida em 

pacientes com estomia 3-4.  

Neste sentido, o presente trabalho objetiva avaliar a qualidade de vida de 

pessoas estomizadas utilizando o City of Hope Quality of Life - Ostomy Questionnaire 

(COHQOL-OQ).   

 
 
METODO 
 

Estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa e de conveniência 

que incluiu 89 pessoas com EI, acompanhadas no Centro de Reabilitação Infantil e 
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Adulta do Rio Grande do Norte (CRI/CRA-RN). Os critérios de inclusão na pesquisa 

foram: ter idade maior que 18 anos, receber atendimento no CRI/CRA-RN, ter 

colostomia ou ileostomia e ser apto a responder as questões da pesquisa. Quanto aos 

critérios de exclusão, determinou-se: apresentar, concomitantemente, estomias de 

alimentação e eliminação ou dois tipos de estomias de eliminação (urinária+intestinal) 

ou colostomia úmida. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), CAAE: 

19866413.3.0000.5537. 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a março de 2015 e se 

utilizaram dois instrumentos: Um específico para avaliação da Qualidade de Vida de 

pessoas estomas, intitulado por City of Hope Quality of Life – Ostomy Questionnaire 

(COHQOL-OQ), e um de avaliação sociodemográfico e clínico, adaptado de Silva 

(2013)5. O COHQOL-OQ é composto por 43 itens organizados em quatro domínios: 

Bem-estar Físico (BEF), Bem-estar Psicológico (BEP), Bem-estar Social (BES) e Bem-

estar Espiritual (BEE). Além disso, ao final do instrumento, existe uma questão aberta 

que aborda os desafios por estar com um estoma. Os escores das varáveis de cada 

domínio variam de zero a dez pontos, sendo quanto maior o escore, melhor a qualidade 

de vida. Sobre o instrumento de avaliação sociodemográfica e clínica, foram utilizadas 

as seguintes variáveis: sexo, idade, escolaridade, situação conjugal, religião/doutrina, 

causa, tempo e permanência da estomia. 

Os dados coletados foram inseridos em um banco de dados e exportados 

para um software informatizado que realiza a análise estatística dos dados. Realizaram-

se análises descritivas com frequências absolutas e relativas, bem como análises 

inferenciais. Utilizou-se o teste de correlação de postos de Spearman (r ≥ 0,750 = forte; 

0,500 a 0,749 = moderada; ≤ 0,499 = fraca), para verificar correlação entre os domínios 

e os itens, buscando verificar quais os aspectos mais importantes em cada domínio. 

Verificou-se também correlação entre os domínios com o tempo de estomia e observou-

se nível de significância estatística de p-valor ≤ 0,05. 

  

RESULTADOS  

  Os resultados mostraram que 83,1% possuíam colostomia e 16,9% 

ileostomia. Na caracterização sociodemográfica predominaram pessoas do sexo 

masculino (57,3%), acima de 50 anos (57,3%), com presença de companheiro/a 
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(57,3%), com alguma crença religiosa/doutrinária (94,4%), renda mensal acima de um 

salário mínimo (68,5%) e que estudaram até o ensino fundamental (67,4%). Quanto aos 

aspectos clínicos, observou-se que a maior causa que culminou com a confecção do 

estoma foi à neoplasia (59,6%) seguida de trauma (21,3%). O tempo de estomia variou 

de 15 dias a 240 meses com média de 60,2 meses (DP = 65,6), de caráter definitivo 

(57,3%).  

Observaram-se escores aproximados de QV para todos os domínios 

específicos e gerais, sendo todos maiores que 50%. Deu-se ênfase para o BEE (75,41%) 

apresentando melhor escore. Em contrapartida, o BES obteve o escore mais baixo, onde 

atingiu a marca de 66,46% (Quadro 1). 

 

Domínios Média (DP) Mediana  Mínimo Máximo 
% do 
escore 

máximo 
Bem-estar físico -BEF 74,8 (18,7) 73,0 29,0 110,0 68,03 
Bem-estar psicológico- 
BEP 

88,8 (22,2) 93,0 37,0 127,0 68,38 

Bem-estar social -BES 79,7 (25,9) 85,0 5,0 119,0 66,46 
Bem-estar espiritual - 
BEE 

52,7 (11,9) 57,0 17,0 70,0 75,41 

QV Geral 296,2 (61,9) 306,0 143,0 413,0 68,90 
Quadro 1. Média, desvio padrão (DP), mediana, valores mínimos e máximos dos 

domínios do COHQOL-OQ, Natal/RN, 2015. 

 
 Nas tabelas abaixo estão apresentados os resultados encontrados para cada 

domínio. Buscou-se identificar as variáveis mais influentes em cada domínio do 

COHQOL-OQ mediante a correlação de cada questão com o escore médio do domínio.

 Os dados do quadro 2 mostram que todas as variáveis do domínio físico 

estão correlacionadas positivamente e significativamente com o escore médio obtido em 

tal domínio, sendo as variáveis “dor e sofrimento”, seguida de “força física” e “gases” 

as que mais influenciaram o escore médio do domínio, nesta sequência. 

 
 

Questões domínio físico 
Bem Estar Físico 

Correlação  p-valor 
Força Física 0,617* <0,001 
Dor e sofrimento 0,665* <0,001 
Gases 0,546* <0,001 
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Cansaço 0,545* <0,001 
Bem estar geral 0,526* <0,001 
Vazamento da bolsa 0,509* <0,001 
Interrupção do sono 0,446* <0,001 
Odor 0,438* <0,001 
Constipação 0,349* 0,001 
Diarréia 0,332* 0,001 
Pele ao redor da estomia 0,276* 0,009 

Quadro 2. Correlação entre cada questão e o escore médio do domínio físico, 
Natal/RN, 2015. 
(*) A correlação é estatisticamente significante 
Fonte: Própria da pesquisa 
 
 O quadro 3 demonstra que das treze questões referentes ao domínio 

psicológico, doze apresentavam correlações de moderadas a fracas, positivas e 

significativas com o escore médio do domínio. A questão sobre a aparência, o cuidado 

com a estomia e adequação a nova condição foram as mais influentes neste domínio. 

 

Questões domínio psicológico 
Bem Estar Psicológico 

Correlação  p-valor 
É difícil cuidar da sua estomia 0,615* <0,001 
Está satisfeito com a aparência 0,604* <0,001 
É difícil se adequar 0,593* <0,001 
É difícil olhar para sua estomia 0,584* <0,001 
Sente constrangimento 0,581* <0,001 
Sente prazer pela vida 0,572* <0,001 
QV no geral é boa 0,557* <0,001 
Sente-se no controle da vida 0,462* <0,001 
Você se sente útil 0,427* <0,001 
Tem receio que a doença retorne 0,427* <0,001 
Quanta de ansiedade 0,425* <0,001 
Quanto de depressão 0,388* <0,001 
Habilidade de lembrar-se das coisas 0,186 0,081 

Quadro 3. Correlação entre cada questão e o escore médio do domínio psicológico, 
Natal/RN, 2015. 
(*) A correlação é estatisticamente significante  
Fonte: Própria da pesquisa 
 
 O quadro 4 explora as questões do domínio social. Nela, observou-se que 

todas as questões correlacionaram-se significativamente e positivamente com o escore 

médio do domínio. As questões com maior influência no domínio social foram: 

isolamento, interferências nas relações pessoais e nas atividades sociais por causa da 
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estomia, nessa ordem. Este foi o domínio que apresentou correlações mais fortes com as 

variáveis, variando de 0,729 a 0,305. 

 

Questões domínio social 
Bem estar social 

Correlação  p-valor 
Quanto de isolamento por causa da estomia 0,729* <0,001 
A sua estomia interfere nas relações pessoais 0,722* <0,001 
A estomia interfere nas atividades sociais 0,687* <0,001 
A sua estomia interfere viajar 0,675* <0,001 
A estomia interfere nas atividades recreacionais 0,671* <0,001 
É desconfortável para sua família 0,616* <0,001 
Tem dificuldade de conhecer novas pessoas 0,549* <0,001 
A estomia interfere na intimidade 0,537* <0,001 
Quanto de gastos financeiros 0,455* <0,001 
Tem privacidade quando viaja para cuidar da 
estomia 

0,378* <0,001 

Apoio de amigos e família é suficiente 0,376* <0,001 
Tem privacidade em casa para cuidar da estomia 0,305* 0,004 

Quadro 4. Correlação entre cada questão e o escore médio do domínio social, 
Natal/RN, 2015. 
(*) A correlação é estatisticamente significante. 
Fonte: Própria da pesquisa. 
 
 Os dados do quadro 5 indicam que todas as variáveis que compõem o bem 

estar espiritual também estão correlacionadas significativamente com o escore médio 

deste domínio. As variáveis mais evidentes, nesta ordem, foram: A ida a igreja ou 

sinagoga, atividades espirituais e mudanças positivas após a estomia.   

 

Questões domínio espiritual 
Bem estar espiritual 

Correlação  p-valor 
Ir a igreja atende suas necessidades 0,660* <0,001 
Atividade espiritual atende suas 
necessidades 

0,604* <0,001 

Mudanças positivas após a estomia 0,585* <0,001 
Tem esperança 0,551* <0,001 
Tem incerteza com relação ao futuro 0,546* <0,001 
Tem razão para estar vivo 0,419* <0,001 
Tem paz interior 0,340* 0,001 

Quadro 5. Correlação entre cada questão e o escore médio do domínio espiritual, 
Natal/RN, 2015. 
(*) A correlação é estatisticamente significante.  
Fonte: Própria da pesquisa. 
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 Observou-se, por fim, que houve correlação significante fraca entre o tempo 

de estomia e o bem estar psicológico, social e a qualidade de vida geral. Observou-se 

também que quanto maior o tempo de estomia menor o BEE, entretanto, não 

significante (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Correlação entre os domínios da QV com o tempo de estomia, Natal/RN, 
2015. 
 

Domínios Tempo de estomia 
 Correlação p-valor 

Bem Estar Físico 0,161 0,132 
Bem Estar Psicológico 0,233* 0,028 

Bem Estar Social 0,254* 0,016 
Bem Estar Espiritual -0,034 0,751 

QV Geral 0,221* 0,037 
 (*) A correlação é estatisticamente significante. 
Fonte: Própria da pesquisa. 
 
 
DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que os participantes do estudo, apesar de ter uma 

estomia, apresentaram índices de qualidade de vida superiores a 50%. Sob o aspecto 

físico a média do escore correspondeu a 74,8 de um total de 110 pontos e as variáveis 

que mais correlacionaram a este domínio foi força física, dor, sofrimento e gases. 

Há estudos mostrando que os pacientes com estoma relataram bom 

desempenho no que diz respeito ao domínio físico mesmo apresentando algum grau de 

incapacidade que pode ser explicado em virtude de aceitarem as limitações no decorrer 

do tempo4. 

Dentro das limitações físicas que afetam a QV dessas pessoas está à 

produção dos gases, a evacuação sem o controle esfincteriano e a presença do odor, 

preocupações mais frequentes no sexo feminino. Além disso, pacientes que realizam 

atividade física regular, deixam de realizá-la em virtude da estomia6. 

Na análise do domínio BEP a média do escore correspondeu a 88,8 de um 

total de 130 pontos. Aspectos como dificuldade de adaptação, cuidados com a estomia e 

a aparência são mencionados principalmente por mulheres que realizaram cirurgia há 

menos de seis meses. O apoio do companheiro(a) ou a falta dele repercute em impacto 
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positivo ou negativo em relação adaptação psicossocial, principalmente em mulheres 

estomizadas7.  

A aceitação da família também é um fator importante no processo de 

adaptação psicossocial. Entretanto, o interesse da família e a vontade de entender esta 

nova experiência dos pacientes estomizados, torna-se um desafio à parte, sendo, muitas 

vezes difícil e frustante8. 

Na análise do domínio BES a média do escore correspondeu a 79,7 de um 

total de 120 pontos. Esse foi o domínio que apresentou menores escores de QV 

corroborando com outros estudos4. As variáveis com maior destaque para este domínio 

foram: relações pessoais, isolamento por causa estomia e interferência nas atividades 

sociais. Isso talvez possa ser explicado devido ao fato de que os distúrbios físicos e 

psicológicos resultantes de um estoma somado a insegurança do equipamento coletor 

podem reduzir as relações sociais4.  

Além disso, aspectos sociais como a intimidade entre parceiros e a 

sexualidade podem ser vivenciadas devido a alterações psicológicas e fisiológicas, os 

quais dificultam a atividade sexual satisfatória. Dentre eles está à ansiedade ou o medo 

sobre sua capacidade de realizar o ato sexual, a atratividade de seu corpo alterado e a 

possibilidade do odor desagradável. A falha nas relações sexuais pode ser causa de 

depressão em muitos pacientes após a cirurgia9. 

Os estomizados temem que ocorra alguma mudança no sentido de não 

serem aceitos como no passado. Na volta ao local de trabalho pode haver aflição perante 

as instalações sanitárias, a interação com os colegas de trabalho, e o sentimento de 

repulsa ao ser "visto"10.  

Entretanto foi no domínio BEE que se observaram melhores escores de QV, 

correspondente a 52,7 de um total de 70 pontos, tendo destaque a ida a igreja, o 

suprimento das atividades espirituais e as mudanças positivas após a estomia. Esse dado 

corrobora com alguns estudos onde o apoio espiritual é fonte de aceitação e peça 

fundamental no processo de adaptação das pessoas com estoma, auxiliando na 

promoção de pensamentos e visões positivas quanto a essa nova fase da vida9. Eles 

relatam uma força interior e reconhecem a estomia como uma situação necessario para 

manter-se vivo12. 

Como consequência, a QV geral das pessoas dessa amostra foi de 296,2 de 

um total de 430 pontos. Com o passar do tempo de estomia, o bem estar psicológico, 
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social e a qualidade de vida geral tendem a melhorar. Entretanto, é necessário 

considerar os aspectos de subjetividade e multidimensionalidade inerente ao tema, 

sendo recomendados estudos mais abrangentes13.  

 

CONCLUSÃO 

 O presente estudo objetivou verificar a qualidade de vida dos pacientes com 

estomias intestinais mensurado por um instrumento específico. Nesse sentido, os 

aspectos que mais influenciaram a qualidade de vida, foram: força física, dor, 

sofrimento e gases (domínio físico); aparência, cuidado com a estomia e adequação a 

nova condição (domínio psicológico); isolamento, interferências nas relações pessoais e 

nas atividades sociais (domínio social) e ida a igreja ou sinagoga, atividades espirituais 

e mudanças positivas após a estomia (domínio espiritual). 

A análise dos dados permite fornecer evidencias úteis para projetar 

atividades educacionais e de intervenções já no pós-operatório de cirurgia de estoma. A 

formação de grupos de apoio dividido entre homens e mulheres é recomendada para 

alguns assuntos como intimidade, sexualidade e estigma. Entretanto, o partilhar 

conjunto das experiências e a discussão dos desafios e adaptações têm sido um forte 

subsidio de promoção à saúde e de qualidade de vida que deve ser oferecido12. 

 O apoio de profissionais capacitados da área de enfermagem, psicologia, 

nutrição entre outras categorias profissionais sugerem bons resultados acerca da 

qualidade de vida dos indíviduos que recebem o apoio de Centros Especializados em 

Reabilitação com o objetivo de proporcionar – dentro das limitações do indivíduo- 

qualidade de vida. 

É importante considerar os principais aspectos relacionados à QV de 

pessoas com estoma e como eles podem auxiliar nos processos de reabilitação e de 

reinserção social. O uso de instrumentos específicos de avaliação ajuda na detecção das 

variáveis mais atingidas e faz com que os profissionais que trabalham na área 

direcionem melhor a sua prática. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O perfil dos pacientes da amostra deste estudo foi composto, 

predominantemente, de pessoas do sexo masculino, adulta/idosa, com companheiro (a), 

colostomizadas definitivas decorrente de câncer colorretal, com alguma religião ou 

doutrina e com renda acima de um salário mínimo.   

Sobre o autocuidado os resultados mostraram, que tempo de estomia e 

estado civil, evidenciando melhores escores nos estomizados com mais de seis meses de 

cirurgia e sem companheiro (a). 

 Acerca da qualidade de vida dessas pessoas foram constatados escores 

elevados em todos os domínios que compõem o COHQOL-OQ, com destaque para o 

bem estar espiritual.  

 Dentre os aspectos que mais influenciaram a QV, destacou-se: força física, 

dor, sofrimento e gases (domínio físico); aparência, cuidado com a estomia e adequação 

a nova condição (domínio psicológico); isolamento, interferências nas relações pessoais 

e nas atividades sociais (domínio social) e ida a igreja ou sinagoga, atividades 

espirituais e mudanças positivas após a estomia (domínio espiritual).   

 A qualidade de vida é um indicador importante de resultados de atenção. 

Entretanto, o uso do instrumento específico em detrimento a instrumentos genéricos de 

qualidade de vida ainda é uma ferramenta pouco utilizada. Os resultados encontrados 

ajudarão no delineamento de condutas cada vez mais bem sucedidas na prática clinica, 

em nível local.  

 A migração dos pacientes que convivem com estoma de Polos de 

dispensação de bolsas para Centros Especializados em Reabilitação onde a dispensação 

de produtos é fundamentada em avaliação clinica e apoio psicossocial, talvez tenha 

contribuído para os bons escores encontrados, pois, quanto maior o número de 

informações recebidas por profissionais capacitados, maior o empoderamento desta 

clientela sobre a sua qualidade de vida. 

Entende-se que o estudo é limitado por se tratar de uma amostra 

relativamente pequena e por conveniência, com delineamento transversal e foco 

regional. É recomendável estudos com amostras maiores, multicêntricos com o 

propósito de compreender melhor essa casuística tão complexa, multifatorial e 

subjetiva. Também são bem vindos estudos de intervenção, numa perspectiva de 
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utilização da escala específica de qualidade de vida antes e depois, baseando as ações 

nos principais impactos que acomete pessoas com estomas. 
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APÊNDICE A  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Título do Projeto: “Qualidade de vida de pessoas com estomias intestinais” 

Esclarecimentos  
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Qualidade de vida de 

pessoas com estomias intestinais” que é coordenado pela Profa. Dra. Isabelle 

Katherinne F. Costa. 

Esta pesquisa pretende analisar a qualidade de vida e a adaptação das 

pessoas com estomias cadastradas na Associação dos Ostomizados do Rio Grande do 

Norte.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que, apesar da presença de 

centros de referências no nordeste, o acervo de material para pesquisa sobre o assunto, 

ainda é escasso. No RN, não há estudos publicados que envolvam a temática em 

questão e o perfil destes pacientes no nosso Estado ainda é desconhecido.  

Nesse sentido, trata-se de uma pesquisa relevante, por trazer benefícios 

diretos aos usuários do serviço, com melhoria da assistência, da sua adaptação e 

consequente bem estar e melhoria de sua qualidade de vida.  

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista 

estruturada e, para tanto, será utilizado um instrumento específico de avaliação.  

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o 

risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de 

rotina, uma vez que sua participação será respondendo o instrumento de coleta de dados 

e não serão realizados procedimentos invasivos. Pode acontecer um desconforto, para 

minimizar isso, a entrevista será realizada em local reservado, de modo que você se 
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sinta tranquilo e que seja respeitada sua privacidade. Você poderá deixar de responder 

qualquer questão que possa lhe trazer incômodo.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada por meio de uma 

indenização. Em caso de algum gasto, comprovadamente nesta pesquisa, você será 

ressarcido.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Isabelle Katherinne através do telefone (84) 3215-3839 ou (84) 9900-2305. Você 

tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

(84)3215-3135, localizado na Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável. 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa “Qualidade de vida de pessoas com estomias intestinais”; eu 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científica desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

Natal, ____/____/_______.  

 

 

 

 

Impressão datiloscopia 

do participante. 
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Assinatura do participante da pesquisa 

 

Compromisso do investigador:  

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou 

com seus responsáveis legais. É minha convicção que o (a) participante entende os 

riscos, benefícios e obrigações relacionados com este projeto.  

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Isabelle Katherinne F. Costa 

 

Data: _____ / _____ / ______ 
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ANEXO A  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 
Questionário Geral (Adaptado de Silva, 2013) 

 
 
N°: _________ Data da Avaliação: ___/___/__ Prontuário:___________ 

1 – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  Observações 

1.1: Iniciais do nome: __________  
1.2: Idade: _________anos  

1.3: Sexo: 1. (   ) feminino   2. (   ) masculino  
1.4: Raça/Cor: 1.(   )branca   2.(   ) parda  3.(   ) negra  4.(   ) amarela  
5.(  ) indígena  

 

1.5: Ocupação: 1. (  ) aposentado/beneficiário 2.(  ) Em atividade 3.( ) 
Desempregado 4. (  ) Outra: ___________________ 

 

1.6: Estado Civil: 1. (  ) Casado 2. (  ) Solteiro 3.(  ) Viúvo 4.(  ) 
Divorciado 5.(  ) Outro: ______________ 

 

1.7: Renda Mensal: ___________  
1.8: Escolaridade: 1. (  ) analfabeto 2. (  ) alfabetizado 3.(  ) ensino 
fundamental incompleto 4.(  ) ensino fundamental 5.(  ) ensino médio 
incompleto 6.(  ) ensino médio 7.(  ) ensino superior incompleto 8.(  ) 
ensino superior 

 

1.9: Religião: 1.(  ) Católica 2.(  ) Evangélica 3.(  ) Espírita 4.(  ) Ateu 
5.(  ) Outras: _________ 6.(  ) Não tem 

 

 
2 – DADOS CLINICOS E DE TRATAMENTO Observações 
2.1: Possui alguma doença/agravo que necessita de acompanhamento 
multiprofissional como: 0.(   ) Não possuo 1.(   ) Hipertensão Arterial 
2. (   ) Diabetes mellitus 3.(   ) colesterol 4. (   ) Problemas cardíacos 5. 
(   ) Deficiência física/motora  6. (  ) Outros: 
_______________________ 

 

2.2: Faz/fez quimioterapia: 1. (   ) sim [FAZ]  2. (   ) sim [FEZ]  3. (   ) 
não 

 

2.3: Faz/fez radioterapia: 1. (   ) sim [FAZ]  2. (   ) sim [FEZ]  3. (   )  
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não 

2.4: Tipo de estomia: 1.(   ) colostomia             2. (   ) ileostomia    

2.5: Tempo de estomia (dias, meses ou anos): ______________ 

2.6:Causa baseada no Código Internacional de Doenças (CID10): 
__________________________ 

 

2.7: Critério de permanência:1. (  )Definitivo  2. (   ) Temporário  
2.8: Localização do estoma: 1.(   ) QIE 2.(   ) QID 3. (   ) Transverso  
2.9: Equipamento em uso: 1. ( ) Não drenável peça única 2.( ) 
Drenável peça única 3. (  ) 2 peças drenável 

 

2.10: Base: 1. (   ) Plana   2. (   ) Convexa  
2.12: Adjuvantes: 0. (  ) Nenhum  1. (  ) Cinto  2.(   ) Pasta de resina 

sintética  3. (   ) Pó de resina sintética    4.(   ) Lenço formador de 

película  5. (  ) Fitas elásticas  6. ( ) Placa Protetora 7. (   ) Outro: 

_____________________ 

 

 
3 - MATERIAL PARA LIMPEZA DO ESTOMA E TROCA DE 
BOLSA  

Observações 

4.1: Qual material utiliza na lavagem: 1. (  ) água 2.(   ) água e sabão 
em pedra 3.(  ) água e sabonete barra/liquido 4.(   ) água e detergente  
5.(   ) SF 0,9% 6. (   ) Não lavo 7. (   ) Outros ___________________  

 

4.2 Materiais utilizados para remover o equipamento: 1.(   ) água    2. (  
) água e sabão/sabonete 3. (  ) éter 4.(   ) álcool 5.(   ) SF 0,9%     6. (   
) Não utiliza nada  

 

4.3 Como mede o tamanho do estoma: 1. ( ) molde do estoma  2. ( ) 
medidor ou marcador   3.(  ) fita métrica  4. ( ) régua  5.(  ) Não utiliza 
mais nada 6. (  ) outro: ______________________ 

 

 

 
4- AUTOCUIDADO COM A ESTOMIA E EQUIPAMENTOS X 
CAPACIDADE PARA O AUTOCUIDADO 

Observações 

3.1: Esvazia a bolsa: 1. (  ) sozinho  2.(  ) com ajuda   

3.1.1: Se “com ajuda”, por quê? 1.( ) Dificuldade motora/idade  2.( ) 
condição clinica  3. (  ) comprometimento emocional  8. (  ) Não se 
aplica [casos em que faz sozinho] 

 

3.2: Lava a bolsa de colostomia: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda    

3.3: Maneja a presilha da bolsa: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda    
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3.4: Descola a bolsa para a troca: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda  

3.5: Limpa o estoma e a pele periestoma: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com 
ajuda   

 

3.6: Mede o estoma: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda    

3.7: Faz o molde na base: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda    

3.8: Recorta ou molda a base: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda    

3.9: Seca a pele periestoma: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda    

3.10: Fixa a base da bolsa na pele: 1.(   ) sozinho  2. (   ) com ajuda    

3.11: Conecta a bolsa a base [somente bolsas 2 peças]: 1.(   ) sozinho        
2. (   ) com ajuda  8.(   ) não se aplica  

 

3.12: Adaptação a nova condição: 1. (   ) Nula/Parcial  2.(   ) Total  
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ANEXO B   

VERSÃO ADAPTADA E VALIDADA DO COH-QOL-OQ (VT2). 

Nós estamos interessados em saber como a experiência de ser portador de estomia afeta 
a sua qualidade de vida. Favor responder todas as perguntas seguintes baseado na sua 
vida atual.  
 
Com relação a sua estomia, a que ponto as seguintes questões são um problema para 
você?  
 
1. Força física  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
2. Cansaço  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
3. Pele ao redor da estomia  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
4. Interrupção do sono  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
5. Dores e sofrimento  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
6. Gases  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
7. Odor  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
8. Constipação 
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
9. Diarréia 
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
10. Vazamentos da bolsa (ou ao redor da bolsa)  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
11. Bem estar físico geral  
Não é problema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 problema extremo  
 
12. É difícil para você se adequar à sua estomia?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 grande esforço  
 
13. Você se sente útil?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente útil  
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14. Você sente satisfação ou prazer pela vida?  
Nenhuma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muita  
 
15. Você se sente constrangido com a sua estomia?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente constrangido  
 
16. Sua qualidade de vida no geral é boa?  
Extremamente deficiente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 excelente  
 
17. Como é a sua habilidade para lembrar coisas?  
Extremamente deficiente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 excelente  
 
18. É difícil para você olhar para sua estomia?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente difícil  
 
19. É difícil para você cuidar de sua estomia?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente difícil  
 
20. Você sente que você está sob controle das coisas em sua vida?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 completamente  
 
21. Você está satisfeito com sua aparência?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente satisfeito  
 
22. Quanto de ansiedade você acha que tem?  
Nenhuma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extrema  
 
23. Quanto de depressão você acha que tem?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extrema  
 
24. Você tem receio que sua doença retorne? 
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 receio tremendo  
 
25. Você tem dificuldade de conhecer novas pessoas?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dificuldade tremenda  
 
26. Sua doença ou tratamento resultou em gastos financeiros?  
Nenhum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremo  
 
27. Sua doença tem sido desconfortável para sua família?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente desolador  
 
28. Quanto a sua estomia interfere em sua agilidade para viajar? 
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 completamente  
  
29. A sua estomia tem interferido na suas relações pessoais?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 completamente  
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30. Quanto de isolamento é causado pela sua estomia?  
Nenhum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muito  
 
31. O apoio de seus amigos e família é suficiente para atender suas necessidades?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente  
 
32. A sua estomia tem interferido nas suas atividades recreacionais?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muito  
 
33. A sua estomia tem interferido nas suas atividades sociais?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muito  
 
34. A sua estomia tem interferido na sua intimidade?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muito  
 
35. Você tem privacidade suficiente em casa para os cuidados de sua estomia?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muita  
 
36. Você tem privacidade suficiente quando viaja para realizar seus cuidados com sua 
estomia?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muita 
  
37. Quanta incerteza você sente com relação ao seu futuro?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muita  
 
38. Você tem uma razão para estar vivo?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muita  
 
39. Você tem um sentimento de paz interna?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muito  
 
40. Você se sente esperançoso?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 extremamente  
 
41. O apoio que você recebe de suas atividades espirituais tais como reza ou meditação 
são suficientes para atender suas necessidades?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 completamente  
 
42. O apoio que você recebe de atividades religiosas tais como ir a igreja são suficientes 
para atender suas necessidades?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 completamente  
 
43. Ter uma estomia tem trazido mudanças positivas na sua vida?  
Nenhum pouco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muita  
 
Muitas pessoas têm compartilhado histórias sobre suas vidas com ostomia. O Sr(a) 
pode compartilhar conosco os maiores desafios que você se deparou tendo ostomia.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANEXO C 
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ANEXO D  

 


