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RESUMO 

 

Pacientes estomizados têm sua perspectiva de vida alterada, principalmente pela imagem 

corporal negativa, devido à presença do estoma associado à bolsa coletora, aos padrões de 

eliminação alterados, as modificações nos hábitos alimentares e de higiene, resultando muitas 

vezes, em autoestima diminuída, sexualidade comprometida e até em isolamento social. 

Tendo em vista, as dificuldades e complicações apontadas, ainda que de forma sucinta, 

percebe-se que as pessoas com estomias necessitam prioritariamente serem estimuladas para o 

desenvolvimento da autoestima, e os profissionais de enfermagem por meio do processo de 

estabelecimento de diagnósticos acurados são essenciais para uma assistência integral. Estudo 

transversal e descritivo, com o objetivo de analisar a acurácia das características definidoras 

do diagnóstico de enfermagem “Baixa autoestima situacional” em pessoas estomizadas 

cadastradas no Centro de Reabilitação de adultos do Rio Grande do Norte – CERHRN. 

Realizou-se a coleta de dados entre os meses de janeiro a março de 2015, mediante a 

utilização de dois instrumentos: um deles composto por questões referentes a aspectos 

sociodemográficos e clínicos dos pacientes, características do estoma e do efluente e suas 

complicações, e um instrumento com base na NANDA-I e na Escala de autoestima de 

Rosenberg (RSES). O processo de amostragem foi determinado por conveniência, resultando 

em um total de 90 estomizados.  Para inferir sobre a presença ou a ausência do diagnóstico de 

enfermagem em estudo, assim como de suas características definidoras, procedeu-se a etapa 

de inferência diagnóstica, com a participação de juízes. A pesquisa obteve parecer favorável 

mediante o processo nº 421.342 CEP-HM Na caracterização sociodemográfica, houve 

predominância do sexo masculino (62,2%), com faixa etária a partir de 50 anos (58,9%), de 

cor parda (50%), com companheiro (58,9%), aposentados (46,7%), com escolaridade até o 

ensino fundamental (71,1%), católicos (65,6%) e com renda superior a um salário mínimo 

(66,7%). Com relação aos aspectos clínicos e do estoma houve predomínio de estomizados 

sem comorbidades (54,4%), colostomizados (80%), com permanência definitiva (63,3%) 

como principal causa da confecção do estoma a neoplasia (60%), que fizeram tratamento 

quimioterápico (50%), com 25 meses de estomia ou mais (53,3%). Com relação às variáveis 

sociodemográficas, observou-se associação da autoestima com a escolaridade (p=0,007).  O 

diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional estava presente em (23,3%) da 

amostra. Dentre as características definidoras prevalentes destacaram-se: verbalizações 

autonegativas (33,3%), comportamento indeciso (28,8%) e comportamento não assertivo 

(26,1%). As características definidoras que apresentaram maiores razões de prevalência foram 

expressões de sentimento de inutilidade, relata verbalmente desafio situacional atual ao seu 

próprio valor e avaliação de si mesmo como incapaz de lidar com situações ou eventos. As 

características com maior sensibilidade foram comportamento indeciso e expressões de 

sentimento de inutilidade e as mais específicas foram relata verbalmente desafio situacional 

ao seu próprio valor, expressões de sentimento de inutilidade, avaliação de si mesmo como 

incapaz de lidar com situações e eventos, expressões de desemparo. Conclui-se que a 

identificação das características definidoras mais sensíveis e especificas, permite predizer  a 

real presença ou ausência do diagnóstico Baixa Autoestima Situacional, auxiliando na 

assistência de enfermagem a população dos estomizados. 

 

Descritores: Estomia. Enfermagem. Autoestima. Diagnóstico de Enfermagem. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Stomatal patients have their life prospects altered, mainly by negative body image, due to the 

presence of the stoma associated with the collection bag, altered patterns of elimination, 

changes in eating and hygiene habits, often resulting in decreased self-esteem, compromised 

sexuality And even in social isolation. In view of the difficulties and complications pointed 

out, however succinctly, it is perceived that people with stomies need to be stimulated for the 

development of self-esteem, and nursing professionals through the process of establishing 

accurate diagnoses are essential For comprehensive assistance. A cross - sectional study and 

descriptive approach, aiming at analyzing the accuracy of the defining characteristics of the 

nursing diagnosis "Low situational self - esteem" in stomized persons enrolled in the Adult 

Rehabilitation Center of Rio Grande do Norte - CERHRN. Data collection was carried out 

between January and March 2015, using two instruments: one of them consisting of 

sociodemographic and clinical aspects of the patients, characteristics of the stoma and 

effluent, and their complications and characteristics. Self-care, and an instrument based on 

NANDA-I and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). The sampling process was 

determined by convenience, resulting in a total of 90 stomatal. In order to infer about the 

presence or absence of the nursing diagnosis under study, as well as its defining 

characteristics, a diagnostic inference step was performed, with the participation of judges. In 

the socio-demographic characterization, there was a predominance of males (62.2%), aged 50 

years and over (58.9%), brown (50% ), With a partner (58.9%), retired (46.7%), with primary 

schooling (71.1%), Catholic (65.6%) and income higher than a minimum wage (66, 7%). 

With respect to the clinical and stomatal aspects, there was a predominance of stomates 

without comorbidities (54.4%), colostomized (80%), with definitive permanence (63.3%) as 

the main cause of the stoma to neoplasia (60%), Who underwent chemotherapy (50%), with 

25 months of estomy or more (53.3%). Regarding sociodemographic variables, we observed 

an association between self-esteem and schooling (p = 0.007). The nursing diagnosis Low 

situational self-esteem was present in (23.3%) of the sample. Among the prevalent defining 

characteristics were: self-negative verbalizations (33.3%), undecided behavior (28.8%) and 

non-assertive behavior (26.1%). The defining characteristics that presented the highest 

prevalence reasons were expressions of feeling of worthlessness, verbally reporting current 

situational challenge to their own value, and evaluating themselves as unable to cope with 

situations or events. The most sensitive characteristics were undecided behavior and 

expressions of feeling of worthlessness and the most specific were verbally reports situational 

challenge to their own value, expressions of feeling of worthlessness, self-evaluation as 

unable to cope with situations and events, expressions of unpair . It is concluded that the 

identification of the most sensitive and specific defining characteristics, allows predicting the 

real presence or absence of the diagnosis Low Situational Self-esteem, assisting nursing care 

to the population of the stomates. 

 

Keywords: Estomy. Nursing. Self-esteem. Nursing Diagnosis. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AORN – Associação dos Ostomizados do Rio Grande do Norte 

ANA – American Nursing Association  

BDENF – Base de Dados de Enfermagem 

CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CEP/UFRN – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

CINAHL – Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature  

CERHRN - Centro de Reabilitação de adultos do Rio Grande do Norte  

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem 

DeCS – Descritores em Ciências da Saúde 

EUA – Estados Unidos da América 

INCA – Instituto Nacional do Câncer  

LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde  

MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online  

MESH- Medical Subject Headings  

OMS – Organização Mundial de Saúde  

PPGEnf/UFRN – Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

QIE – Quadrante Inferior Esquerdo 

QID – Quadrante Inferior Direito 

RN – Rio Grande do Norte 

RSES – Escala de autoestima Global de Rosenberg  

SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem 

SF 0,9% - Soro Fisiológico 0,9% 

SCOPUS - SciVerse Scopus   

SOBEST – Sociedade Brasileira de Estomaterapia 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UOAA – United Ostomy Associations of America 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - Equiparação entre as características definidoras do NANDA-I e as questões da 

Escala de Autoestima de Rosenberg ......................................................................................... 32 

Quadro 2 - Variáveis de caracterização sociodemográfica das pessoas com estoma atendidas 

no Centro de Referência do RN segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 2015 .... 

 .................................................................................................................................................. 34 

Quadro 3 - Variáveis de caracterização de saúde das pessoas com estoma atendidas no 

Centro de Referência do RN segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 2015. .... 34 

Quadro 4 - Caracterização das questões da Escala de autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 

2015 .......................................................................................................................................... 35 

Quadro 5 - Caracterização das questões correspondentes as características adaptadas a escala 

de autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2015 .......................................................................... 36 

Quadro 6 - Caracterização das características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

“baixa autoestima situacional. Natal/RN, 2015 ........................................................................ 36 

Quadro 7 - Critérios para seleção dos juízes diagnosticadores ............................................... 38 

Quadro 8 - Relação entre o resultado da ausência ou presença da característica definidora e a 

presença do diagnóstico de enfermagem .................................................................................. 39 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Distribuição das características sociodemográficas, Natal/RN, 2016 .................... 42 

Tabela 2 - Distribuição dos aspectos clínicos, Natal/RN, 2016 .............................................. 43 

Tabela 3 - Distribuição do escore da Escala de Autoestima de Rosenberg segundo as 

características sociodemográficas. Natal/RN, 2016 ................................................................. 45 

Tabela 4 - Distribuição do escore da Escala de Autoestima de Rosenberg segundo os aspectos 

clinicos. Natal/RN, 2016 .......................................................................................................... 46 

Tabela 5 - Frequência do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional e de suas 

características definidoras em pacientes estomizados. Natal/RN, 2015 ................................... 47 

Tabela 6 - Razões de prevalência das características definidoras segundo a ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional em pacientes estomizados. 

Natal/RN, 2015 ......................................................................................................................... 47 

Tabela 7 - Medidas de acurácia das características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Baixa autoestima situacional em pacientes estomizados. Natal/RN, 2015 .............................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Distribuição dos escores da Escala de Autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2016

 .................................................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 18 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA ....................................................................... 21 

1.2 JUSTIFICATIVA ................................................................................................. 23 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................ 25 

2.1 AUTOESTIMA .................................................................................................... 25 

2.2 A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ......................... 26 

2.3 ACURÁCIA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM ................................... 28 

 

3 OBJETIVOS ....................................................................................................... 30 

3.1 GERAL ................................................................................................................ 30 

3.2 ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 30 

 

4 METODOLOGIA ............................................................................................... 31 

4.1        PRIMEIRA ETAPA ...........................................................................................    31 

4.2 TIPO DE ESTUDO ..................................................................................................31 

4.3 LOCAL DO ESTUDO .......................................................................................... 31 

4.4 AMOSTRA .......................................................................................................... 31 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ......................................................... 31 

4.6 VARIÁVEIS ........................................................................................................ 34 

4.7 COLETA DE DADOS .......................................................................................... 36 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS ...................................................................................... 37 

 

5 SEGUNDA ETAPA - INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA ....................................... 37 

5.1 SELEÇÃO E TREINAMENTO DOS DIAGNOSTICADORES .............................. 37 

5.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS E INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA .. 38 

5.3 ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS ....................................................... 39 

5.4 ASPECTOS ÉTICOS ............................................................................................ 40 

 

6 RESULTADOS ................................................................................................... 42 

 

7 DISCUSSÃO ....................................................................................................... 51 

 

8 CONCLUSÃO .................................................................................................... 61 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 63 

 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 71 

 

ANEXOS ................................................................................................................................. 77 



18 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As palavras ostomia, ostoma, estoma ou estomia são de origem grega, significando 

abertura de origem cirúrgica, quando há necessidade de desviar, temporária ou 

permanentemente, o trânsito normal da alimentação e/ou eliminações (GAMA; ARAUJO, 

2001). Neste estudo será considerado o termo estoma e estomia por serem termos mais 

adequados para língua portuguesa no Brasil, e também por serem utilizados pela Associação 

Brasileira de Estomaterapia – SOBEST. 

As estomias são subdividas em três tipos de acordo com o segmento a ser 

exteriorizado: ileostomia (abertura no íleo), colostomia (abertura no cólon) e urostomia 

consiste na exteriorização de condutos urinários para a parede abdominal (BARTLE et al., 

2013). 

De acordo com a etiologia da doença, é indicada a realização de uma estomia 

temporária ou definitiva. As estomias temporárias são realizadas para desviar o trânsito 

intestinal em situação de trauma ou para a proteção de uma anastomose, tendo em vista o seu 

fechamento em um curto espaço de tempo. As estomias definitivas são realizadas quando não 

há a possibilidade de reestabelecer o trânsito intestinal (OLIVEIRA et al., 2010). 

Os estomas são realizados em diferentes doenças, como o câncer colorretal, as 

Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), doenças hereditárias, doenças congênitas, 

traumatismos, doenças que envolvem a pelve renal, ureteres, bexiga, uretra etc. (OLIVEIRA 

et al., 2010; VIOLIN; MATHIAS; UCHIMURA, 2008). 

Como principais complicações relacionadas à técnica cirúrgica, incluem a adaptação 

inadequada da placa de estomia, devido à má localização do estoma na parede abdominal, 

dermatite periestomal, necrose isquêmica, retração, prolapso, estenose, fístula periestomal, 

hérnia periestomal, abscesso periestomal e câncer (SANTOS et al., 2007).  

Pacientes submetidos a tal procedimento têm sua perspectiva de vida alterada, 

principalmente pela imagem corporal negativa, devido à presença do estoma associado à bolsa 

coletora. Além das mudanças nos padrões de eliminação, dos hábitos alimentares e de higiene 

precisam adaptar-se ao uso do equipamento, resultando em autoestima diminuída, sexualidade 

comprometida e, muitas vezes, em isolamento social (NASCIMENTO et al., 2011, 

CESARETTI; SANTOS; VIANNA, 2010). 

Além dos problemas comumente enfrentados pelos pacientes que são submetidos a 

uma cirurgia, os estomizados enfrentam outros, tais como a exposição a uma série de 
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constrangimentos sociais, pela possibilidade de saída dos gases e vazamento de excrementos 

mediante a inexistência de controle voluntário, e pela falha na segurança e qualidade da bolsa 

coletora, o que provoca o medo da exposição em público por parte desses pacientes  

(NASCIMENTO et al., 2011). 

A adaptação à cirurgia de estomia varia de um indivíduo para o outro. Para alguns será 

um problema, para outros um desafio. Cada paciente irá se adaptar fisicamente e 

psicologicamente a sua maneira e em seu próprio tempo. Para ajudar no processo de 

adaptação, é de fundamental importância que a equipe multiprofissional envolvida no 

processo de cuidar desses pacientes, dê o suporte necessário nos principais questionamentos 

envolvidos, tais como: autocuidado, autoestima, imagem corporal, sexualidade, resiliência etc.
 

(UOAA, 2013). 

A autoestima é definida como o grau em que uma pessoa valoriza a autopercepção de 

sua imagem (ROSENBERG, 1965). Muitos entendem a autoestima como o indicador crítico 

da adaptação da vida, que associado à sensação de pertencer a uma comunidade mediante 

integração social, logo, estão mais relacionadas à avaliação subjetiva do “bem estar” do que 

ao funcionamento biológico do corpo. 

No processo de adaptação do indivíduo estomizado, é primordial o desenvolvimento 

psicológico de uma imagem corporal saudável, assim como relatos de autoestima perante sua 

nova situação, visto que a autoestima elevada funciona como um fator de proteção, que 

ameniza as complicações relacionadas às pessoas estomizados (HUTZ; ZANON, 2011; 

SALOMÉ; ALMEIDA, 2014). 

Tendo em vista, as dificuldades e complicações apontadas, percebe-se que as pessoas 

com estomias necessitam prioritariamente serem estimuladas para o desenvolvimento da 

autoestima. A preocupação em minimizar essas dificuldades envolve não somente o 

aperfeiçoamento dos dispositivos oferecidos no mercado e a assistência médica, mas também 

a continuidade da assistência de enfermagem, como forma de assegurar que o estomizado 

desenvolva autoestima, ponto primordial para melhoria da qualidade de vida (STUMM; 

OLIVEIRA; KIRSCHNER, 2008). 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da assistência de enfermagem no processo de 

adaptação e desenvolvimento da autoestima dessa população, visto que dispõem do suporte 

necessário para o tratamento, oferecendo um sentido, guiando o paciente para aceitação pela 

compreensão das alterações ocorridas no próprio corpo, buscando solucionar problemas, por 

meio do processo de enfermagem. Vários estudos corroboram com essa afirmação, trazendo o 
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profissional da enfermagem como fundamental na recuperação terapêutica (GRANT et al., 

2013; UMPIÉRREZ, 2013; POLETTO; SILVA, 2013). 

O processo de enfermagem é um método sistemático e planejado pelo qual a 

assistência deixa de ser puramente intuitiva e passa a ter caráter científico, e foi o que levou 

ao reconhecimento da profissão enfermagem nos anos sessenta (JESUS, 1995). A finalidade 

de se estabelecer e concretizar a sistematização da assistência de enfermagem é criar 

condições para ajudar o indivíduo de uma forma particularizada, promover a integração entre 

enfermeiro e paciente, família, comunidade e equipe multiprofissional e favorecer um maior 

nível de qualidade do cuidado prestado (ASSIS; BARROS; GANZAROLLI, 2007). 

Os diagnósticos de enfermagem estão inseridos no processo de enfermagem são 

primordiais para que os enfermeiros tenham uma linguagem padronizada que favoreça o 

entendimento entre os seus pares sobre os fenômenos clínicos de interesse, norteando as 

decisões sobre o que fazer por eles. A contextualização do diagnóstico de enfermagem no 

processo de enfermagem pode ter efeitos positivos na definição dos fenômenos, na proposição 

de intervenções de enfermagem e avaliação dos resultados obtidos (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015). 

Entretanto, para que um diagnóstico de enfermagem seja válido para uma dada 

população, é necessário que o mesmo prediza a real situação dos fenômenos que estão sendo 

abordados, ou seja, é primordial que suas características definidoras sejam acuradas para 

determinar a real presença e ausência do diagnóstico em questão (PARKER; LUNNEY, 

1998). 

Então, diagnósticos de enfermagem que sejam acurados determinam resultados 

sensíveis à enfermagem, norteando na escolha de intervenções eficazes no tratamento 

desejado (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). Autores afirmam que a determinação da 

precisão do diagnóstico é um aspecto importante da prática baseada em evidência, que é 

caracterizado por a avaliação de indicadores clínicos e a sua utilização para estimar a 

probabilidade da presença de um diagnóstico (NEWMAN; KOHN, 2009). 

A NANDA Internacional é a responsável pela classificação dos diagnósticos de 

enfermagem e é aceita pela American Nursing Association (ANA) como a classificação 

oficial de diagnósticos. 

Uma abordagem específica da enfermagem no processo de sistematização da 

enfermagem relacionada à autoestima é a avaliação da acurácia do diagnóstico de 

enfermagem Baixa autoestima situacional, contemplado pela Taxonomia II da NANDA 

Internacional (NANDA-I). A Baixa autoestima situacional e o Risco de baixa autoestima 
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situacional reportam-se a sentimentos negativos sobre si e suas próprias capacidades em 

resposta a uma situação atual (HERDMAN, 2015). 

O diagnóstico de enfermagem Baixa Autoestima Situacional é conceituado como o 

“desenvolvimento de percepção negativa sobre o seu próprio valor em resposta a uma 

situação atual” e tem como características definidoras: desafio situacional ao próprio valor, 

verbalizações autonegativas, desesperança, comportamento não assertivo, subestima a 

capacidade de lidar com a situação, sentimento de inutilidade e comportamento indeciso e 

possui como fatores relacionados: alteração na imagem corporal, mudanças no papel social, 

prejuízo funcional, comportamento inconsistente em relação aos valores, história de rejeição, 

padrão de fracassos, transição desenvolvimental e reconhecimento inadequado (HERDMAN, 

2015). 

Diante do exposto, com a preocupação relacionada ao desenvolvimento de estudos que 

avaliem a acurácia diagnóstica para o estabelecimento do cuidado continuado para a 

população dos estomizados do Rio Grande do Norte, é necessária a análise da acurácia das 

características definidoras do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional, para 

firmar diagnósticos, visto que a partir disso será possível estabelecer um plano de cuidados 

individualizado, projetando de forma segura os resultados. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Mais de um milhão  de americanos têm uma estomia e mais de 120 mil novas cirurgias 

são realizadas anualmente na América (UOAA, 2013), projetando-se essas estimativas para o 

censo do Brasil de 2000, teríamos o equivalente a 170 mil estomizados. Porém, conforme a 

Associação Brasileira de Ostomizados, no Brasil haviam cerca de 33.864 pessoas 

ostomizadas, sendo 4.176 dessas no nordeste e 450 no Rio Grande do Norte (ABRASO, 

2007). 

É importante considerar, o câncer de cólon e reto como agravo frequente para o 

desencadeamento do estoma. Esses dados são corroborados por outros autores, no que se 

refere às colostomias definitivas, as quais são geralmente realizadas quando o paciente 

apresenta diagnóstico de neoplasia (FERNANDES; MIGUIR; DONOSO, 2011). 

Nos Estados Unidos da América, estima-se que cerca de 143 mil pessoas foram 

diagnosticadas com câncer colorretal. É o terceiro tipo de câncer mais comum a nível 

mundial, em torno de um milhão de novos casos por ano (SIEGEL; JEMAL, 2013; WHO, 

2010). 
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A nível nacional, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), há uma 

estimativa de 34.280 novos casos de câncer de cólon e reto em todo brasil, sendo a incidência 

no Estado do Rio Grande do Norte para homens a cada 100 mil habitantes de 8,10 casos e 

para mulheres uma taxa de incidência de 9,78 casos (INCA, 2016). 

A Associação dos Ostomizados do Rio Grande do Norte (AORN) estima que existam 

atualmente 800 pessoas com estomia cadastradas no Estado, e esse número continua a 

aumentar a cada ano (AORN, 2014). 

Destaca-se assim a falta de dados oficiais do Ministério da Saúde sobre a situação dos 

estomizados no Brasil, o que pode prejudicar o planejamento e a implementação de uma 

Política Nacional de Atenção, bem como a construção do perfil epidemiológico desse grupo 

específico. 

Diante do exposto, a complexidade em assistir os pacientes estomizados é ampla e o 

desenvolvimento de estudos que possam ajudar na assistência a essa população se faz 

necessária, principalmente no aspecto relacionado à autoestima e a sistematização da 

assistência em enfermagem, visto que pessoas estomizados tem declínio na autoestima e 

autoimagem, demonstrando sentimentos negativos sobre o próprio corpo (SALOMÉ; 

ALMEIDA, 2014; KROUSE, 2009). 

Os pacientes estomizados se deparam com uma nova situação de vida onde sua 

imagem corporal construída durante toda uma vida é destruída devido à presença de um 

dispositivo na parede abdominal em que fezes são coletadas continuamente, sem controle, 

gerando profunda alteração na autoestima (NASCIMENTO et al., 2011; FREITAS et al., 

2008). 

Ressalta-se a importância dos profissionais de enfermagem na adaptação fisiológica, 

emocional e social da pessoa estomizada, atuando diretamente na melhoria da qualidade de 

vida mediante a implementação da sistematização da assistência de enfermagem para que as 

alterações tanto físicas quanto emocionais decorrentes deste processo cirúrgico definitivo 

sejam mais aceitas e superadas (ABREU et al., 2009).   

Neste contexto, inúmeras são as dificuldades na implementação e utilização do 

processo de enfermagem, entre elas destacam-se a falta de habilidade específica do 

pensamento crítico para o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem fidedignos, baixa 

motivação, excessiva carga de trabalho e a persistência em trabalhar nos sistemas tradicionais 

(ROMERO-SANCHEZ et al., 2013). 
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A utilização do diagnóstico de enfermagem da NANDA, portanto, como alicerce para 

a prática adequada processo de enfermagem possibilita uma evidente qualidade na assistência 

de enfermagem aos clientes com estomia intestinal definitiva (ABREU et al., 2009).   

No processo de diagnóstico, a acurácia das características definidoras deve ser o maior 

objetivo, visto que os diagnósticos são julgamentos clínicos probabilísticos e, portanto sempre 

há o risco de serem inapropriados. Entende-se que a identificação da boa acurácia pelos 

enfermeiros é primordial para a escolha ideal das intervenções (CARLSON-CATALANO, 

2004). Desta forma, acredita-se que a investigação de características definidoras em 

populações específicas, como a constituída por pessoas estomizados, contribui com a 

construção de saberes específicos dentro da avaliação clínica destes pacientes.  

A partir desse contexto, as seguintes questões norteadoras da pesquisa foram traçadas: 

Qual a prevalência do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional em pacientes 

estomizados? Quais características definidoras possuem melhores valores de acurácia para o 

diagnóstico de enfermagem “Baixa autoestima situacional” para a população de estomizados 

cadastrados no CERHRN? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

No Rio Grande do Norte, a assistência prestada pelo CERHRN à população dos 

estomizados, se destina ao atendimento ambulatorial, distribuição gratuita de bolsas coletoras 

e promoção de reuniões mensais. Porém, ainda é um serviço pouco divulgado e conhecido 

pela população. 

Nessa perspectiva, espera-se por meio desse estudo trazer benefícios aos estomizados, 

por meio da sistematização da assistência em enfermagem, focando na identificação de 

diagnósticos acurados para assim sugerir intervenções que possibilitem a autoestima e 

reintegração social desses pacientes. Além disso, incentivar a integração do enfermeiro com o 

paciente, sua família, a comunidade na qual está inserido e com a equipe multiprofissional 

envolvida nesse processo. 

A relevância para os serviços de saúde, afirma-se com a introdução dos diagnósticos 

de enfermagem, como uma categoria ampla de tecnologia em saúde, a qual esta evidenciada 

no cenário científico atual devido as demandas diferenciadas para o cuidar. 

No âmbito da enfermagem, o desenvolvimento de estudos na área da sistematização da 

assistência é fundamental para concretizar um corpo de conhecimentos próprios, conferindo 

cientificidade a profissão. 
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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. Nesse sentido, outra importante contribuição é a diminuição da escassez 

de estudos sobre acurácia de diagnósticos para estomizados, visto que estudos desse tipo 

possibilitam a melhoria da qualidade da assistência, pois fornecem subsídios para a redução 

da ocorrência de viés nas inferências realizadas sem base em evidências, da instituição de 

tratamentos estabelecidos de forma ritual e de metas que não se relacionam com os 

diagnósticos formulados.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

   

 

 A revisão que subsidia esse estudo está subdivida em três tópicos principais. O 

primeiro contempla a autoestima de forma geral, o segundo aborda a sistematização da 

assistência de enfermagem como instrumento na prática assistencial da enfermagem, e o 

último tópico aborda a importância da acurácia diagnóstica no processo de enfermagem. 

 

2.1 AUTOESTIMA  

 

A autoestima encontra-se diretamente ligada à imagem que os indivíduos constroem 

de si mesmo, que pode ser conceituada como “uma avaliação que o indivíduo efetua e 

comumente mantém em relação a si mesmo, expressando uma atitude de aprovação ou 

desaprovação” (ROSENBERG, 1965). Ela é uma disposição mental que leva o indivíduo a 

reagir de acordo com as suas expectativas de sucesso, e com a sua aceitação e determinação  

pessoais (COOPERSMITH,1967).  

Rosenberg (1965) definiu as alterações nos estados da autoestima em três níveis: o 

alto, o médio e o baixo. A alta autoestima é caracterizada pela confiança e competência que o 

indivíduo possui em relação a si mesmo; A média autoestima consiste na oscilação de 

sentimentos positivos e negativos, de adequação e inadequação de vida, caracterizando 

inconsistências no comportamento do indivíduo e a baixa autoestima é demonstrada pela 

incompetência em superar desafios e obstáculos, pelo sentimento de incapacidade para lidar 

com a vida e se adaptar a ela. 

Desde a instrumentalização do estudo da autoestima por Rosenberg (1965), a escala de 

autoestima global foi aplicada em diversas populações, de diferentes idades, em ambos os 

gêneros, em situações específicas de saúde, indicando que a autoestima pode ser mutável nas 

diferentes etapas da vida do indivíduo (GOMES; SILVA, 2013; MAÇOLA; VALE; 

CARMONA, 2010; SALOMÉ; ALMEIDA, 2014; KUNZ et al., 2014; VARGAS; DANTAS; 

GOIS, 2005). 

A autoestima é um constructo complexo, que é apreendida e evolui no contexto da 

comunidade em que o indivíduo está inserido. É vista como essencial e fortemente associada 

com a satisfação pessoal e a adaptação do indivíduo ao ambiente. A autoestima é influenciada 
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por diversos fatores internos e externos, como: crenças, ideias, corpo físico, características 

demográficas, experiências produzidas por pessoas significativas, cultura etc. (SILVA, 2007). 

Orth, Robins e Widamam (2012) evidenciaram que a autoestima tem influência 

significativa nas etapas de vida dos indivíduos e nas experiências que eles vivenciam ao 

decorrer da vida e que os níveis mais baixos da autoestima foram evidenciados por problemas 

de saúde em geral e sentimentos negativos com relação a si mesmo, ao contrário, autoestima 

elevada foi associada com bem estar físico e mental, a saúde, satisfação no trabalho e as 

emoções positivas (ORTH; ROBINS; WIDAMAN, 2012). 

Mudanças nos níveis da autoestima podem acarretar problemas na adaptação e/ou 

recuperação dos indivíduos que não estejam em seu estado de saúde física e mental ideais, 

pois a autoestima é o pilar do indivíduo na capacidade de reagir de forma ativa e positiva às 

situações da vida.  Ou seja, pessoas com baixos níveis de autoestima apresentariam 

dificuldades na promoção e manutenção da sua recuperação (BRANDEN, 1994; VARGAS; 

DANTAS; GOIS, 2005). 

Diante do exposto, é possível apreender que baixos níveis de autoestima são capazes 

de influenciar negativamente a adaptação de pessoas com alterações nos seu padrão habitual 

de vida e saúde, cabendo então ressaltar a importância da manutenção e recuperação de bons 

níveis de autoestima desses indivíduos.  

 

2.2 A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE se estabelece como 

instrumento metodológico na prática assistencial dos enfermeiros, de forma inovadora e 

dinâmica, pois possibilita ao profissional aplicar seus conhecimentos técnico-científicos, 

norteando e propiciando subsídios nas ações a serem realizadas, tornando viável a 

operacionalização do processo de enfermagem (AGUIAR et al., 2010). 

Por meio da Resolução 358/2009 o Conselho Federal de Enfermagem dispõe que o 

processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

Atualmente, o processo de enfermagem se encontra organizado em cinco etapas: coleta de 

dados de enfermagem (histórico de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, planejamento 

de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem (COFEN, 2009). 

Com os avanços das tecnologias do cuidado, diante da crescente demanda das 

instituições de diminuir custos e maximizar recursos, torna-se imprescindível a adoção e 
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consolidação da SAE como medida de aprimoramento e operacionalização da assistência 

prestada (GOMES; BRITO, 2012). 

O planejar da assistência de enfermagem promove a autonomia da profissão, visto que 

o processo permite diagnosticar as necessidades dos clientes, além de aproximar o enfermeiro 

do seu paciente, desde o primeiro contato até a prestação do cuidado, aprimorando a 

concepção do cuidado prestado do âmbito individual e coletivo, desfazendo a visão 

hegemônica do cuidado focado na doença (SILVA et al., 2011; MENEZES; PRIEL; 

PEREIRA, 2012). 

Entretanto, na construção da SAE alguns desafios permeiam a trajetória dos 

profissionais e instituições: a falta de conhecimento, o quantitativo de enfermeiros nos 

serviços de saúde, o comprometimento com o processo de enfermagem, a valorização por 

parte da administração das instituições, entre outros.  (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2012) 

É importante ressaltar que a transformação de uma assistência não planejada para uma 

assistência sistematizada requer o desenvolvimento de projetos que proporcionem o alcance 

desse objetivo, no qual é primordial o engajamento político, envolvimento de trabalho e 

melhoria das condições de trabalho. E principalmente, que os enfermeiros, busquem a 

informação e o conhecimento necessários para que a sistematização ocorra (SILVA et al., 

2011). Assim como uma avaliação ampla, identificando as facilidades e dificuldades no 

trajeto de implantação do processo de enfermagem, uma vez que cada instituição de saúde 

possui suas particularidades (SOARES et al., 2015). 

Ao enfermeiro, é de responsabilidade liderar e avaliar a execução do Processo de 

Enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas 

humanas individuais ou coletivas, bem como a prescrição das intervenções de enfermagem a 

serem realizadas mediante essas respostas (COFEN, 2009). 

Os diagnósticos de enfermagem são utilizados na segunda fase do processo de 

enfermagem, a partir da análise dos dados coletados, atuando como um julgamento clínico 

sobre as respostas do indivíduo, família ou comunidade e identificando os problemas de saúde 

reais ou potenciais aos processos vitais, sendo esses o foco das intervenções (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015). 

Dessa forma, a sistematização da assistência em enfermagem melhora a qualidade do 

cuidado prestado, bem como para o profissional o processo de enfermagem contribui para o 

estabelecimento da segurança e eficácia no processo de cuidar, fazendo com que haja o 

reconhecimento da importância das ações de enfermagem desenvolvidas em qualquer âmbito 

da saúde.  
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2.3 ACURÁCIA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM  

 

A acurácia dos diagnósticos de enfermagem representa um avanço no processo de 

enfermagem, visto que, um diagnóstico acurado reflete o real estado do paciente. É 

importante ressaltar que a acurácia é uma propriedade contínua e não dicotômica, ou seja, não 

existe diagnóstico certo ou errado, e sim, diagnóstico mais ou menos acurado para 

determinada situação clínica (LUNNEY, 1990). 

No processo de inferência diagnóstica, é fundamental o uso do raciocínio crítico por 

parte dos profissionais, visto que, os diagnósticos de enfermagem são compostos por 

elementos subjetivos e complexos de cada indivíduo, deixando-as suscetíveis a julgamentos 

clínicos errôneos e consequentemente diagnósticos de enfermagem com baixa acurácia 

(LUNNEY, 2011). 

Como possíveis causas de baixa acurácia nos diagnósticos de enfermagem, temos a 

complexidade da tarefa diagnóstica, a diversidade da linguagem, o desconhecimento da real 

situação do paciente, o compartilhamento de pistas entre diagnósticos de enfermagem e 

expertise do diagnosticador (CARNEVALI; THOMAS, 1993; LUNNEY, 2011). 

Outro ponto que dificulta no processo diagnóstico, é o fato de que na maioria das 

vezes, os indivíduos não apresentam todas características definidoras do diagnóstico e além 

do mais, como já foi dito acima, compartilham esses indicadores com outros diagnósticos, o 

que confunde e gera dúvidas na inferência diagnóstica (CRUZ; PIMENTA, 2005).  

De forma geral, um único dado clínico não é suficiente para inferir corretamente e 

seguramente um diagnóstico, é necessária a busca do conjunto de indicadores que 

representem de forma real a situação do indivíduo e avaliem a relação deles com as hipóteses 

diagnósticas. Diante disso, a acurácia das características definidoras abordam dois pontos 

cruciais: a precisão na coleta de informação e o raciocínio clínico (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2013). 

 A acurácia diagnóstica das características definidoras pode ser realizada por meio de 

medidas de sensibilidade e especificidade. A especificidade é a quantidade de indivíduos sem 

o diagnóstico de enfermagem para qual o indicador está ausente e a sensibilidade é a 

quantidade de indivíduos com o diagnóstico de enfermagem para qual o indicador está 

presente. (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013) 

 Ressalta-se que a identificação das características definidoras sensíveis e específicas 

guiam os enfermeiros no delineamento de intervenções eficazes, capazes de propiciar 
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resultados adequados na recuperação do indivíduo. Porém, o enfermeiro não se apropriou do 

conhecimento científico referente a acurácia diagnóstica, apesar dos avanços, o que conduz os 

profissionais a diagnosticarem os problemas reais e potenciais dos pacientes de formas 

distintas para uma mesma situação (CARLSON-CATALANO, 2004). 

 Nessa perspectiva, é fundamental o desenvolvimento de estudos que visem identificar 

a acurácia dos diagnósticos de enfermagem, para legitimar a escolha de diagnósticos com alta 

acurácia em determinadas situações clínicas e substanciar a prática assistencial dos 

profissionais de enfermagem, na escolha adequada das intervenções, propiciando otimização 

no tempo e tratamento adequado (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

 Analisar a acurácia das características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

“baixa autoestima situacional” em pessoas estomizadas. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes estomizados. 

 Descrever a autoestima dos pacientes estomizados. 

 Verificar a associação das características sociodemográficas e clínicos com a 

autoestima das pessoas estomizadas. 

 Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional 

em pessoas estomizadas. 

 Verificar a sensibilidade e especificidade das características definidoras do diagnóstico 

de enfermagem “Baixa autoestima situacional” em as pessoas estomizadas. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1      PRIMEIRA ETAPA 

 

4.2 TIPO DE ESTUDO  

 

Estudo transversal e descritivo. 

 

4.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no município Natal, no CERHRN, responsável pela 

distribuição de bolsas, acompanhamento e tratamento dos estomizados do Estado.  

O CERHRN é referência em reabilitação no Rio Grande do Norte, sendo o único 

órgão estadual a oferecer esse serviço público à população. Em maio de 2013, o CERHRN foi 

habilitado como Centro Especializado em Reabilitação – CER III, possuindo competência 

para atender pessoas com deficiências física, auditiva, intelectual, bem como as que possuem 

múltiplas deficiências, além de pessoas ostomizadas. 

Realiza entrega de material aos pacientes estomizados, atendimento a eles e seus 

familiares, bem como visitas hospitalares aos pacientes e acompanhantes no pré e pós 

operatório. Ela também ajuda a promover o convívio social e realiza o intercâmbio com 

outros grupos de outros Estados, fazendo interface ABRASO, sendo, portanto, referência para 

este grupo de pessoas. 

 

4.4 AMOSTRA 

 

A população alvo deste estudo foi composta por 90 pessoas com estomias que 

atendiam aos seguintes critérios de inclusão: possuir estomia definitiva e/ou temporária, com 

pelo menos 3 meses de confecção do estoma, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, 

atendidos em um serviço ambulatorial de enfermagem em Estomaterapia. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro a março de 2015. Os usuários 

selecionados foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo e foi solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A). 
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Durante o período de coleta de dados, o processo de amostragem foi determinado por 

conveniência e todos os sujeitos da amostra foram avaliados para a presença do indicador 

clínico e do diagnóstico e foram incluídos na amostra a medida que compareciam ao 

CERHRN e atendiam aos critérios de inclusão do estudo (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O protocolo de coleta de dados é composto por dois instrumentos. Para facilitar os 

registros de coleta de dados, o 1º instrumento possui questões referentes a aspectos 

sociodemográficos e clínicos dos pacientes, características do estoma e do efluente e suas 

complicações. Adaptou-se este instrumento com base no desenvolvido por Silva (2013) 

(ANEXO A). Tal instrumento passou por um pré-teste antes de sua aplicação nas pessoas 

estomizadas, que não a população deste estudo, e foi adaptado para aplicação na amostra da 

população. 

O 2º instrumento desenvolvido por Cavalcante, Sousa e Lopes (2012) com base na 

NANDA-I (HERDMAN, 2012) e na Escala de autoestima de Rosenberg (RSES) 

(ROSENBERG, 1965) para identificar a ausência ou presença das características definidoras 

presentes no diagnóstico Baixa autoestima situacional através da correlação entre essas 

características definidoras e as assertivas da RSES (CAVALCANTE; SOUSA; LOPES, 2012) 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Equiparação entre as características definidoras do NANDA-I e as questões da Escala de Autoestima 

de Rosenberg 

Características definidoras  Questões da Escala de Autoestima de Rosenberg 

1. Avaliação de si mesmo como incapaz de lidar 

com situações ou eventos 
“Por vezes penso que não presto para nada” 

2. Comportamento indeciso 
“Você tem dificuldade para tomar decisões 

ultimamente?”* 

3. Comportamento não assertivo 
“Bem vistas as coisas, sou levado a pensar que sou 

um falhado” 

4. Expressões de desamparo 
“Você se sente desamparada ou sem alguém para 

te apoiar nas dificuldades?”* 

5. Expressões de sentimento de inutilidade “Às vezes, estou seguro de que sou um inútil” 

6. Relata verbalmente desafo situacional atual 

ao seu próprio valor 

“Sinto que sou uma pessoa com valor, pelo menos 

tanto ou igual aos outros” 

7. Verbalizações autonegativas 
“Eu sinto que não tenho muito do que me 

orgulhar” 
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*“Comportamento indeciso” e “Expressões de desamparo” foram analisadas isoladamente por meio das 

questões: “Você tem dificuldade para tomar decisões ultimamente?” e “Você se sente desamparada ou sem 

alguém para te apoiar nas dificuldades?”, respectivamente. 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

A RSES é composta por dez itens, com conteúdos relativos aos sentimentos de 

respeito e aceitação de si próprio. Metade dos itens está enunciada positivamente e a outra 

metade negativamente. Para cada afirmação, existem quatro hipóteses de resposta: concordo 

totalmente = 4, concordo = 3, discordo = 2 e discordo totalmente = 1 (ANEXO B). Esse 

instrumento já foi traduzido, validado e adaptado em diversos países inclusive no Brasil 

(HUTZ; ZANON, 2011; AVANCI et al., 2007) para diferentes populações. Nesse estudo, 

optou-se por utilizar a versão adaptada e validada por Hutz e Zanon (2011).  

Para cada resposta, será atribuída uma nota de importância que varia de 1 a 4, sendo 

que nas afirmativas 3, 5, 8, 9 e 10 este valor é crescente e nas outras o inverso. Para a 

avaliação da autoestima, irá somar-se todos os itens que totalizaram um valor único para a 

escala. De acordo com a soma, a autoestima pode ser avaliada como satisfatória ou alta 

(escore maior que 31 pontos), média (escore entre 21 e 30 pontos) e insatisfatória ou baixa 

(escores menores que 20 pontos). Dessa maneira, quanto maior a somatória, maior a AE 

(GOMES; SILVA, 2013). 

 No instrumento desenvolvido para correlacionar as características definidoras com as 

assertivas da Escala de Autoestima de Rosenberg, das dez afirmativas presentes na RSES, 

foram selecionadas cinco, que tinham maior correlação com as características definidas pela 

NANDA-I para o diagnóstico de interesse, correlacionando-se cada característica a uma 

afirmativa da escala. 

 As características definidoras  “Comportamento indeciso” e “Expressões de 

desamparo”, foram analisadas isoladamente, através das perguntas e “Você se sente 

desamparada ou sem alguém para te apoiar nas dificuldades?” e “Você tem dificuldade para 

tomar decisões ultimamente?”, respectivamente, por não possuírem correlação  com assertivas 

da RSES.  

Foi considerado que as características definidoras estavam presentes quando a 

entrevistada concordou ou concordou totalmente com a respectiva afirmativa na escala de 

Rosenberg, com exceção de “Relata verbalmente desafio situacional atual ao seu próprio 

valor”, que será categorizada como presente nos casos de discordância ou discordância total 

em relação à afirmativa correspondente na escala. 
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4.6 VARIÁVEIS 

 

O estudo foi composto pelas variáveis relacionadas a aspectos sociodemográficos e 

clínicos, bem como as variáveis relacionadas à Escala de Autoestima de Rosenberg e ao 

instrumento desenvolvido com base na NANDA-I e na Escala de Autoestima de Rosenberg. 

As primeiras – sociodemográficas e clínicas - estão especificadas nos quadros de 2 e 3 

a seguir: 

 

Quadro 2 - Variáveis de caracterização sociodemográfica das pessoas com estoma atendidas no Centro de 

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

Fonte: acervo da pesquisa 

 

 
Quadro 3 - Variáveis de caracterização clínicas 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) 

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) 

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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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) 

    Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

A variável autoestima está organizada em 10 questões que compõe a Escala de 

autoestima de Rosenberg, conforme o Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Caracterização das questões da Escala de autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2015 

QUESTÕES DA ESCALA DE AUTOESTIMA DE 

ROSENBERG 

ESCORES DA ESCALA DE 

AUTOESTIMA DE 

ROSENBERG 

1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos 

tanto ou igual aos outros. 

(4)Concordo Plenamente                                         

(3) Concordo                                                     

(2) Discordo                                                       

(1) Discordo Plenamente  

2.Sinto que tenho algumas boas qualidades.  

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quando a 

maioria das outras pessoas. 

6.Tenho atitude positiva) em relação a mim próprio. 

7.De um modo geral, estou satisfeito(a) comigo 

mesmo(a). 

3. Bem vistas as coisas, sou levado a pensar que sou 

um falhado 

(1) Concordo Plenamente                                    

(2) Concordo                                                      

(3) Discordo                                                       

(4) Discordo Plenamente  

5.Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar. 

8. Gostaria de ter mais respeito por mim mesmo 

9. Às vezes, estou seguro de que sou um inútil 

10. Por vezes penso que não presto para nada. 
 Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

Questões correspondentes as características definidoras “Expressões de 

desemparo” e “Comportamento Indeciso” relacionadas a Escala de Autoestima de 

Rosenberg no Quadro 5 a seguir: 
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Quadro 5 - Caracterização das questões correspondentes as características adaptadas a escala de autoestima de 

Rosenberg. Natal/RN, 2015 

QUESTÕES CORRESPONDENTES AS 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

“EXPRESSÕES DE DESAMPARO” E 

“COMPORTAMENTO INDECISO” 

ESCORE 

Você se sente desemparado ou sem alguém pra te 

apoiar nas dificuldades? (1) Concordo Plenamente                                                

(2) Concordo                                                                         

(3) Discordo                                                                           

(4) Discordo Plenamente  

Você tem dificuldades para tomar decisões 

ultimamente? 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Variáveis relacionadas às características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

“baixa autoestima situacional” representadas no quadro 6 a seguir: 

 

Quadro 6 - Caracterização das características definidoras do diagnóstico de enfermagem “baixa autoestima 

situacional. Natal/RN, 2015 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS  ESCORE 

Avaliação de si mesmo como incapaz de lidar 

com situações ou eventos 
(0) Ausente; (1) Presente 

Comportamento indeciso (0) Ausente; (1) Presente 

Comportamento não assertivo (0) Ausente; (1) Presente 

Expressões de desamparo (0) Ausente; (1) Presente 

Expressões de sentimento de inutilidade (0) Ausente; (1) Presente 

Relata verbalmente desafio situacional atual ao 

seu próprio valor 
(0) Ausente; (1) Presente 

Verbalizações autonegativas (0) Ausente; (1) Presente 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

4.7 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deste estudo foi realizada por meio de entrevista em sala privativa 

no período de três meses por uma equipe composta pela pesquisadora e acadêmicos de 

enfermagem. 

Aos pesquisados foi explicado os objetivos do estudo e posteriormente, mediante 

aceite em participar, assinado o TCLE, foi aplicado os instrumentos de pesquisa com a 

finalidade de verificar a acurácia das características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem “Baixa autoestima situacional” para estomizados. 
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4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônicos por meio de 

digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel. Em seguida, foram exportados e 

analisados em programa estatístico, sendo codificados, tabulados e apresentados na forma de 

tabelas, quadros e gráficos com suas respectivas distribuições percentuais. 

 As variáveis sobre os aspectos sociodemográficos e clínicos foram classificadas em 

categóricas nominais e as relacionadas à autoestima 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 testes de Mann-Whitney e Teste de correlação de 

postos de Spearman e para avaliar as associações e as correlações.  

 

 

5 SEGUNDA ETAPA - INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA 

 

Para inferir sobre a presença ou a ausência do diagnóstico de enfermagem em estudo, 

procedeu-se a etapa de inferência diagnóstica, com a participação de juízes com conhecimento 

especializado sobre diagnósticos de enfermagem e/ou estomias. 

  

5.1 SELEÇÃO E TREINAMENTO DOS DIAGNOSTICADORES  

 

Foram selecionados cinco enfermeiros diagnosticadores do Grupo de pesquisa 

Incubadora de Procedimentos em Enfermagem por conveniência e de acordo com as 

recomendações de Fehring (1994).  Fehring (1994) desenvolveu um sistema de pontuações 

que variam de acordo com a qualificação dos participantes, e considera perito o profissional, 

enfermeiro, que apresente um escore mínimo de cinco pontos, conforme o Quadro 7. 

 

 



38 

 

 

Quadro 7 - Critérios para seleção dos juízes diagnosticadores 

Critérios Pontuação 

1. Ser mestre em enfermagem 4 pontos 

2. Ser mestre em enfermagem, com dissertação na área de interesse 1 ponto 

3. Ter pesquisas publicadas sobre diagnóstico e/ou estomias 2 pontos 

4. Ter artigo publicado sobre diagnóstico e/ou estomia em periódico indexado 2 pontos 

5. Ter doutorado sobre diagnóstico de enfermagem ou área de interesse 2 pontos 

6. Ter prática clínica recente, de no mínimo, 1 ano na temática abordada 1 ponto 

7. Ter capacitação (especialização) em área clínica relevante ao diagnóstico 

de interesse 

2 pontos 

Fonte: Fehring (1994) 

 

O convite aos diagnosticadores foi realizado via e-mail mediante uma carta convite 

(APÊNDICE B), contendo os objetivos de pesquisa, a identificação do pesquisador e a 

disponibilidade em fazer parte dessa etapa da pesquisa.  Após o aceite do convite, foi entregue 

no dia do treinamento e inferência diagnóstica o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE C), o qual foi assinado pelos participantes. 

O treinamento ministrado aos diagnosticadores é de suma importância para minimizar 

os possíveis erros na inferência diagnóstica, assim, os julgamentos diagnósticos tornam-se 

homogêneos e em consonância com o objetivo proposto pelo estudo (BELTRÃO, 2011; 

LOPES, SILVA, ARAÚJO, 2013).  

Portanto, foi realizado um treinamento, durante o mês novembro de 2016, explanando 

como funcionaria a etapa que o diagnosticador atuaria, quais os objetivos da pesquisa e uma 

contextualização acerca dos estudos de acurácia diagnóstica e inferência diagnóstica na 

população de estomizados e no diagnóstico Baixa autoestima situacional. 

  

5.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS E INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA  

 

 Após o treinamento, os diagnosticadores receberam planilhas contendo a lista com as 

07 características definidoras do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional, já 

assinaladas quanto à ausência e à presença elencadas a partir dos dados coletados na primeira 

etapa deste estudo e organizadas em planilhas do Microsoft Officer Excel 2010. 

Em posse do material, cada diagnosticador isoladamente julgou se o diagnóstico de 

enfermagem ora estudado estava presente ou ausente em cada uma das planilhas enviadas, 

mediante leitura pela pesquisadora de um breve histórico do paciente e do resultado do escore 

da escala de autoestima de Rosenberg.  Estas inferências foram organizadas e sintetizadas em 

planilhas, de forma  que o diagnóstico foi considerado presente ou ausente quando havia 
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concordância de três ou mais diagnosticadores, dentre o total de cinco, quanto a tais 

inferências. 

 

5.3 ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS  

 

Para a avaliação da prevalência do diagnóstico Baixa autoestima situacional, este foi 

considerado presente na amostra quando três ou mais diagnosticadores o julgaram presente, 

em consonância com a regra da maioria, sendo expostas as frequências absolutas e relativas 

deste e de suas características definidoras.    

Na análise inferencial, foram utilizados o teste de Qui-quadrado de Pearson e o teste 

exato de Fisher (frequências esperadas menores que cinco) para verificar a associação entre as 

características definidoras e o diagnóstico estudado (p < 0,05), sendo calculadas também as 

razões de prevalência de cada característica definidora, com intervalo de confiança de 95%.   

Em seguida, a acurácia das características definidoras do diagnóstico Baixa autoestima 

situacional foi avaliada por meio da sensibilidade, especificidade, valores preditivos negativos 

e positivos. Tais medidas foram calculadas com base na inferência acerca da ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem estudado. 

A sensibilidade (S) é definida como a proporção de pacientes com o diagnóstico de 

enfermagem para qual a característica definidora está presente. Observando quadro a seguir, é 

possível calcular a sensibilidade dividindo os verdadeiros positivos pelo total de pacientes 

com o diagnóstico de enfermagem (a/a+c) (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013; LOPES; 

SILVA; ARAÚJO, 2013). 

 
Quadro 8 - Relação entre o resultado da ausência ou presença da característica definidora e a presença do 

diagnóstico de enfermagem 

 Diagnóstico presente Diagnóstico ausente 

Característica definidora 

presente 
Verdadeiro positivo (a) Falso-positivo (b) 

Característica definidora 

ausente 
Falso-negativo (c) Verdadeiro-negativo (d) 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Já a especificidade (E) é a proporção de pacientes sem o diagnóstico para qual a 

característica definidora está ausente. Observando o quadro 8, podemos calcular a 
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especificidade por (d/b+d) (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013; LOPES; SILVA; ARAÚJO, 

2013). 

Foram calculados o valor preditivo positivo (a/a+b) para calcular a probabilidade de se 

ter o diagnóstico de enfermagem, quando a característica definidora está presente e o valor 

preditivo negativo (d/c+d) para calcular a probabilidade de não ter o diagnóstico, quando a 

característica definidora está ausente (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013). 

A razão de verossimilhança positiva e negativa e a Odds Ratio Diagnóstica também 

foram calculadas. A razão de verossimilhança positiva (RVP) ou negativa (RVN) indicam 

quantas vezes é provável identificar a presença ou ausência de uma característica em 

indivíduos com o diagnóstico se comparados aos indivíduos sem o diagnóstico. A Odds Ratio 

Diagnóstica verifica a chance de ocorrência do diagnóstico para os indivíduos na presença de 

uma característica definidora (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).   

Essas medidas podem ser utilizadas também para verificar a significância estatística 

das características definidoras quando analisadas a especificidade, a sensibilidade e os valores 

preditivos. Assim, quando o valor um estiver presente em seus intervalos de confiança as 

medidas de acurácia para a característica analisada não serão consideradas, pois não há 

significância estatística nessa mensuração, e, portanto, a característica não é capaz de 

diferenciar indivíduos com ou sem o diagnóstico estudado (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 

2013).   

Com vistas a identificar as características preditoras que influenciam o 

estabelecimento do diagnóstico estudado desenvolveu-se uma regressão logística, na qual 

foram aplicados os testes de Wald objetivando verificar a significância dos coeficientes 

presentes na regressão, além do teste de Hosmer-Lemeshow para avaliar a diferença entre as 

frequências observadas e esperadas, o teste de Omnibus para verificar a significância do 

modelo desenvolvido e o teste de R2 Nagelkerke para mensurar a capacidade do modelo. 

Para a realização da análise, foram selecionadas as características definidoras que 

apresentaram significância estatística menor que 0,2. Após a análise, os dados foram 

organizados em tabelas e discutidos por meio de literatura relacionada ao tema. 

 

5.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A presente pesquisa faz parte de um grande projeto intitulado “Assistência, qualidade 

de vida e adaptação de pessoas estomizadas” vinculado ao grupo de pesquisa Incubadora de 

Procedimentos de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que obteve  
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parecer favorável mediante o processo nº 421.342 CEP-HM (ANEXO C). Conforme a 

Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, foram cumpridas 

todas as exigências para pesquisa envolvendo seres humanos 

 O consentimento prévio dos pacientes e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido serão solicitados. Para os que não souberem ler ou que por outra razão 

não puderam, será feita a leitura e solicitada à assinatura com a 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 ao tratamento.  
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6 RESULTADOS 

  

Na caracterização sociodemográfica dos pacientes houve predominância do sexo 

masculino (62,2%), com faixa etária a partir de 50 anos (58,9%), de cor parda (50,0%), com 

companheiro (58,9%), aposentados (46,7%), com escolaridade até o ensino fundamental 

(71,1%), católicos (65,6%) e com renda superior a um salário mínimo (66,7%). (Tabela 1) 

 

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

Caracterização sociodemográfica 

            Total 

                            

      n                      % 

Sexo 
  

Masculino 56 62,2 

Feminino 34 37,8 

Faixa Etária 

  A partir de 50 53 58,9 

Até 49 anos 37 41,1 

Raça 
  

Parda 45 50,0 

Branca 30 33,3 

Negra 10 11,1 

Amarela 4 4,4 

Indígena 1 1,1 

Estado Civil 
  

Com companheiro 53 58,9 

Sem companheiro 37 41,1 

Ocupação 
  

Aposentado 42 46,7 

Desempregado 22 24,4 

Em atividade 14 15,6 

Outro 7 7,8 

Beneficiário 5 5,6 

Escolaridade 
  

Até ensino fundamental 64 71,1 

Ensino médio e superior 26 28,9 

Religião/Doutrina 
  

Católico 59 65,6 

Evangélico 20 22,2 

Não tem 4 4,4 

Ateu 3 3,3 

Espiríta 2 2,2 

Outros 2 2,2 
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Renda familiar 
  

Maior que 1 salário mínimo 60 66,7 

Até 1 salário mínimo 

Total 

30 

90 

33,3 

100 

Fonte: acervo da pesquisa 

   

 Com relação aos aspectos clínicos e do estoma houve predomínio de estomizados sem 

comorbidades (54,4%), colostomizados (80,0%), com permanência definitiva (63,3%) como 

principal causa da confecção do estoma a neoplasia (60,0%), que fizeram tratamento 

quimioterápico (50%), com 25 meses de estomia ou mais (53,3%).(Tabela 2) 

 

Tabela 2 - Distribuição dos aspectos clínicos, Natal/RN, 2015 

Aspectos clínicos e do estoma 
Total 

n % 

Possui comorbidade 
  

Ausente 49 54,4 

Presente 41 45,6 

Causas 
  

Neoplasia 54 60 

Trauma 19 21,1 

Doença inflamatória 11 12,2 

Outras 6 6,7 

Tratamento quimioterápico 
  

Fez/Faz 55 61,1 

Não 35 38,9 

Tipo de estomia 
  

Colostomia 72 80 

Ileostomia 14 15,6 

Urostomia 4 4,4 

Tempo de estomia  
  

A partir de 25 meses 48 53,3 

Até 24,9 meses 42 46,7 

Permanência 
  

Definitivo 57 63,3 

Temporário 

Total 

33 

90 

36,7 

100 

Fonte: acervo da pesquisa 
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O escore da Escala de Autoestima de Rosenberg varia de 10 a 40 e quanto mais 

próximo de 40 melhor a autoestima. A média da autoestima entre os estomizados foi de 32,38 

(±4,97) indicando um nível de autoestima satisfatória (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Distribuição dos escores da Escala de Autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2015 

 

 

      Fonte: acervo da pesquisa 

 

  

 Com relação às variáveis sociodemográficas, observou-se diferença estatística da 

autoestima com a escolaridade (p=0,007). Pessoas com estomias com escolaridade mais 

elevada apresentaram autoestima mais elevada.  As demais características não demonstraram 

associação com a autoestima (Tabela 3). 

 

Média: 32,38 

Mediana: 32,50 

DP: 4,97 

Máximo: 40,00 

Mínimo: 22,00 

 



45 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição do escore da Escala de Autoestima de Rosenberg segundo as características 

sociodemográficas. Natal/RN, 2015 

Caracterização sociodemográfica 
Autoestima 

n % Média p- valor 

Sexo 

    Masculino 56 62,2 32,05 
0,494 

Feminino 34 37,8 32,91 

Faixa etária  

    A partir de 50 53 58,9 33,00 
0,179 

Até 49 anos 37 41,1 31,49 

Estado Civil 

    Com companheiro 53 58,9 32,04 
0,423 

Sem companheiro 37 41,1 32,86 

Escolaridade 

    Até Ensino Fundamental 64 71,1 31,56 
0,007 

Ensino Médio e Superior 26 28,9 34,38 

Ocupação 

    Desempregado, beneficiário, aposentado ou não 

informado 
76 84,4 32,54 

0,432 

Em atividade 14 15,6 31,50 

Renda Familiar 

    Maior que 1 salário mínimo 60 66,7 33,00 
0,091 

Até 1 salário mínimo 30 33,3 31,13 

Religião 

    Com religiosidade 83 92,2 32,61 
0,135 

Sem religiosidade 7 7,8 29,57 

Fonte: acervo da pesquisa 

  

 

Nas variáveis referentes aos aspectos clínicos dos estomizados, não houve associação 

estaticamente significante. Os estomizados que não possuíam comorbidades, com tempo de 

estomia até 24,9 meses e permanência temporária tiveram melhores médias de autoestima 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 - Distribuição do escore da Escala de Autoestima de Rosenberg segundo os aspectos clinicos. 

Natal/RN, 2015 

Aspectos Clínicos 
Autoestima 

n % Média p- valor 

Possui comorbidades 

    Ausentes 49 54,4 32,94 
0,197 

Presentes 41 45,6 31,71 

HAS 

   
 

Ausentes 67 74,4 32,39 
0,993 

Presentes 23 25,6 32,35 

Diabetes 

    Ausentes 78 86,7 32,46 
0,748 

Presentes 12 13,3 31,83 

Colesterol 

    Ausentes 82 91,1 32,48 
0,491 

Presentes 8 8,9 31,38 

Problemas Cardíacos 

    Ausentes 83 92,2 32,31 
0,624 

Presentes 7 7,8 33,14 

Deficiência Física 

    Ausentes 82 91,1 32,48 
0,67 

Presentes 8 8,9 31,5 

Outras Comorbidades 

    Ausentes 77 85,6 32,45 
0,692 

Presentes 13 14,4 31,92 

Faz/Fez quimioterapia 

    Sim, Faz/Fez 55 61,1 32,58 
0,663 

Não 35 38,9 32,06 

Faz/Fez radioterapia 

    Não 45 50,0 32,33 
0,862 

Sim, Faz/Fez 45 50,0 32,42 

Tempo Estomia 

    A partir de 25 48 53,3 32,27 
0,814 

Até 24,9 42 46,7 32,50 

Permanência 

    Definitiva 57 63,3 32,28 
0,854 

Temporária 33 36,7 32,55 

Fonte: acervo da pesquisa 

  

 

Com relação à frequência do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional, 

de acordo com o julgamento dos diagnosticadores, esteve presente parte da amostra (23,3%). 

Dentre as características definidoras prevalentes destacaram-se: verbalizações autonegativas 
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(33,3%), comportamento indeciso (28,8%) e comportamento não assertivo (26,1%) (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 - Frequência do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional e de suas características 

definidoras em pacientes estomizados. Natal/RN, 2015 

VARIÁVEIS PRESENÇA  % AUSÊNCIA % 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

 Baixa autoestima situacional 21 23,3 69 76,6 

CARACTERÍSTICA DEFINIDORA   

Avaliação de si mesmo como incapaz 

de lidar com situações ou eventos 

14 12,6 76 87,4 

Comportamento indeciso 32 28,8 58 71,2 

Comportamento não assertivo 29 26,1 61 73,9 

Expressões de desamparo 14 12,6 76 87,4 

Expressões de sentimento de 

inutilidade 

17 15,3 73 84,7 

Relata verbalmente desafio situacional 

atual ao seu próprio valor 

8 7,2 82 92,8 

Verbalizações autonegativas 37 33,3 53 66,7 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

A seguir, na Tabela 6, as características definidoras identificadas nos pacientes 

estudados que apresentaram associação com o diagnóstico Baixa autoestima situacional, bem 

como suas razões de prevalência e respectivos intervalos de confiança. 

 

Tabela 6 - Razões de prevalência das características definidoras segundo a ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem Baixa autoestima situacional em pacientes estomizados. Natal/RN, 2015 

VARIÁVEIS DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

CARACTERÍSTICA 

DEFINIDORA  Presente Ausente Total Estatísticas 

Avaliação de si mesmo como 

incapaz de lidar com situações ou 

eventos 
    

Presente 11 3 14 p<0,001 

Ausente 10 66 76 RP=5,971 

Total 21 69 90 IC95%: 3,15 – 11,31 

Comportamento indeciso 
    

Presente 15 17 32 p<0,001 

Ausente 6 52 58 RP=4,531 

Total 21 69 90 IC95%: 1,95 – 10,52 

Comportamento não assertivo 
    

Presente 14 15 29 p<0,001 

Ausente 7 54 61 RP=4,207 
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Total 21 69 90 IC95%:1,90 – 9,29 

Expressões de desamparo 
    

Presente 9 5 14 p<0,001 

Ausente 12 64 76 RP=4,071 

Total 21 69 90 IC95%:2,13 – 7,80 

Expressões de sentimento de 

inutilidade     

Presente 15 2 17 p<0,001 

Ausente 6 67 73 RP=10,735 

Total 21 69 90      IC95%:4,89 – 23,56 

Relata verbalmente desafio 

situacional atual ao seu próprio 

valor 
    

Presente 8 0 8 p<0,001 

Ausente 13 69 82 RP=6,308 

Total 21 69 90 IC95%:3,83 -10,39 

Verbalizações autonegativas 
    

Presente 14 23 37 p=0,007 

Ausente 7 46 53 RP=2,865 

Total 21 69 90 IC95%:1,28 - 6,40 
Teste Qui-quadrado de Pearson; RP = Razão de prevalência; IC = Intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

De acordo com a tabela 6 todas as sete características definidoras apresentaram 

associação estatística com o diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional. 

 Referente às razões de prevalência das características definidoras, as chances dos 

estomizados apresentarem o  diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional foi 11 

vezes maior entre os pacientes que expressaram de sentimento de inutilidade, 6 vezes maior 

para  os pacientes que relataram verbalmente desafio situacional atual ao seu próprio valor e 6 

vezes maior para os pacientes que  avaliaram de si mesmo como incapaz de lidar com 

situações ou eventos.  

A seguir, na Tabela 7, será exposta a sensibilidade, a especificidade, os valores 

preditivos, as razões de verossimilhança e a Odds Ratio diagnóstica das características 

definidoras do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional em pacientes 

estomizados.
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Tabela 7 - Medidas de acurácia das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional em pacientes 

estomizados. Natal/RN, 2015 
 

 

Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor preditivo positivo; VPN  = Valor preditivo negativo; RVP= Razão de verossimilhança positiva; RPN = Razão de 

verossimilhança negativa; ORD = Odds Ratio diagnóstica. 

Fonte: acervo da pesquisa

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 
Se(%) Es(%) VPP VPN RVP (IC95%) RPN (IC95%) ORD (IC95%) 

Expressões de sentimento de 

inutilidade 
71 97 88 92 

24,64 (6,124 - 

99,155) 

0,29 (0,149 - 

0,579) 

83,75 (15,370 - 

456,342) 

Comportamento indeciso 71 75 47 90 
2,89 (1,77 - 

4,749) 

0,37 (0,10 - 

0,756) 
7,64 (2,562 -22,829) 

Comportamento não assertivo 67 78 48 89 
3,06 (1,787 - 

5,264) 

0,42 (0,230 - 

0,790) 
7,20 (2,463 - 21,045) 

Avaliação de si mesmo como incapaz 

de lidar com situações ou eventos 
52 96 79 87 

12,04 (3,704 - 

39,186) 

0,49 (0,317 - 

0,782) 

24,20 (5,737 -

102,086) 

Verbalizações autonegativas 67 67 38 87 
2,0 (1,275 - 

3,138) 

0,5 (0,267 - 

0,936) 
4,00 (1,419 - 11,264) 

Expressões de desamparo 43 93 64 84 
5,91 (2,224 - 

15,727) 

0,61 (0,423 - 

0,897) 
9,60 (2,736 - 33,678) 

Relata verbalmente desafio situacional 

atual ao seu próprio valor 
38 100 100 84 _ 

0,61 (0,443 - 

0,866) 
_ 
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 A partir da Tabela 7, as características definidoras que apresentam melhores medidas 

de sensibilidade foram comportamento indeciso (71,0%) e expressões de sentimento de 

inutilidade (71,0%), a qual apresentaram valores de verossimilhança e ORD estatisticamente 

significativas. 

 Dentre as 7 características definidoras, 6 demonstraram ser específicas ao diagnóstico 

Baixa autoestima situacional:  relata verbalmente desafio situacional ao seu próprio valor 

(100%), expressões de sentimento de inutilidade (97,0%), avaliação de si mesmo como 

incapaz de lidar com situações e eventos (96%), expressões de desemparo (93,0%), 

comportamento não assertivo (78,0%) e comportamento indeciso (75,0%). Apesar de 

especificidade elevada da característica relata verbalmente desafio situacional ao seu próprio 

valor, ela precisa ser avaliada com cautela, tendo em vista a indeterminação no cálculo do 

valor de verossimilhança positiva e ORD.  

 As características relata desafio situacional ao próprio valor e expressões de 

sentimento de inutilidade, apresentaram valores preditivos positivos e negativos elevados 

(acima de 80%). 
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7         DISCUSSÃO 

 

Com relação à caracterização sociodemográfica, o estudo identificou prevalência de 

estomizados do sexo masculino, corroborando com alguns resultados encontrados na literatura 

(SENA, 2015; HONG, 2014; SALOMÉ; ALMEIDA, 2014; FORTES; MONTEIRO; 

KIMURA, 2012). Entretanto, esses dados não entram em concordância com os dados 

publicados pelo INCA em 2016, se fizermos a relação que a neoplasia de cólon e reto é a 

principal causa da confecção do estoma nesse estudo (60,0%) e as estimativas dessas 

neoplasias em mulheres são maiores (17.620 novos casos) do que em homens (16.660 novos 

casos) (INCA, 2016). 

Referente à idade dos estomizados estudados, houve predomínio de pacientes com a 

faixa etária acima de 50 anos (58,9%), em concordância com outros estudos (BARBOSA et 

al., 2014; MELOTTI et al., 2013; FORTES; MONTEIRO; KIMURA, 2012). Esse fato pode 

ser atribuído ao envelhecimento populacional no mundo e concomitante diminuição da 

população de jovens na sociedade (IBGE, 2010). 

No tocante a raça, a metade dos pesquisados se declararam pardos (50,0%), seguidos 

por brancos (33,3%) e negros (11,1%). Isso pode ser justificado pelo Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, onde 52,5% da população do 

Estado do Rio Grande do Norte se autodeclaram de cor parda, seguida pela população de cor 

branca (41,2%) (IBGE, 2010). 

Quanto ao estado civil (58,9%) dos estomizados vivem com um companheiro, 

corroborando com estudo já publicado (KEMENT et al., 2014). Essa variável é de suma 

importância no processo de adaptação do estomizado, visto que, possuir apoio do seu 

companheiro e a estabilidade advinda de um relacionamento é descrito como aspecto de 

impacto positivo na recuperação e aceitação do estomizado (MACHADO, 2012; 

ALTSCHULER et al., 2009). 

Com relação a ocupação, a maioria dos estomizados são aposentados (46,7%), 

seguidos por desempregados (24,4%) o que corrobora com o estudo de Salomé et al (2014), 

os quais obtiveram um percentual de (73,5%) de aposentados e (5,9%) de desempregados. 

Esses dados podem ser justificados pelo fato dos estomizados passarem por dificuldades para 

voltar a sua rotina laboral e optarem por afastar-se do trabalho por não terem muitas vezes as 

condições mínimas necessárias para realizar as ações de cuidado com seu estoma 

(KARABULUT; DINIC; KARADAG, 2014; MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2014). Por 
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esse motivo, a reinserção do estomizado no mercado de trabalho acarreta isolamento social, 

alteração no papel e no status social (FERNANDES; MIGUIR; DONOSO, 2010). 

Quanto a variável escolaridade, o presente estudo encontrou, predominantemente, 

estomizados com até o ensino fundamental (71,1%), o que vai de encontro com estudo 

desenvolvido no Irã, no qual (46,8%) dos estomizados possuía alto nível de escolaridade 

(MAHJOUBI et al., 2012). Em contrapartida, outros estudos corroboram com os nossos 

achados, no qual identificaram o ensino fundamental como grau de instrução predominante 

entre os estomizados (MELOTTI et al, 2013; FORTES; MONTEIRO; KIMURA, 2012). 

Sobre a religiosidade dos estomizados, (65,6%) são católicos, seguidos por (22,2%) de 

evangélicos, tais dados estão em consonância com o estudo de Sena (2015), no qual (74,7%) 

dos estomizados eram católicos (SENA, 2015). A espiritualidade dos estomizados funciona 

como ferramenta para o enfrentamento e entendimento da sua nova condição através do 

divino. O contato com Deus ajuda e dar forças a esses indivíduos para lutarem e superarem, 

alcançando enfim sua reabilitação (SALES et al., 2010). 

 No que concerne a renda familiar, os dados apontam renda superior a um salário 

mínimo na amostra desse estudo (66,7%), corroborando com outro estudo (MENEZES et al., 

2013). O baixo grau de escolaridade pode justificar a renda familiar constatada neste estudo, à 

medida que quanto maior for a escolaridade do indivíduo maiores serão suas oportunidades de 

serem bem remunerados (SOUZA et al., 2010).  

A baixa renda influencia na aquisição de adjuvantes por vezes necessários ao 

tratamento da estomia, bem como aspectos importantes na manutenção da vida como 

alimentação, educação, lazer etc. (FERNANDES; MIGUIR; DONOSO, 2010).  Porém, com o 

intuito de atender e dar suporte a esse população o Ministério da Saúde formulou a Portaria nº 

400, a qual visa à atenção integral de pessoas estomizadas, o que auxilia os estomizados que 

não possuem condições financeiras suficientes, conforme sinalizado a seguir: 

 

Considerando a necessidade de garantir às pessoas 

estomizadas a atenção integral à saúde por meio de 

intervenções especializadas de natureza interdisciplinar e 

que o pleno atendimento às suas necessidades depende da 

qualificação dos processos de atenção que incluem 

prescrição, fornecimento e adequação de equipamentos 

coletores e adjuvantes de proteção e segurança; 

considerando que a atenção às pessoas estomizadas exige 

estrutura especializada, com área física adequada, recursos 

materiais específicos e profissionais capacitados; 

considerando a necessidade de organização das unidades de 

saúde que prestam serviços às pessoas estomizadas e de 
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definir fluxos de referência e contra-referência com as 

unidades hospitalares, regulamentam-se os serviços 

especializados de atenção à pessoa estomizada (BRASIL, 

2009). 

  

Sobre a principal causa de confecção do estoma, a neoplasia predominou em (60,0%) 

dos estomizados estudados, corroborando com vários estudos presentes na literatura (SENA, 

2015; SALOMÉ, ALMEIDA, 2014; MELOTTI et al., 2013; SASAKI et al., 2012). Tal 

caracterização clínica está relacionada à transição no perfil de morbimortalidade, no qual as 

doenças crônico-degenerativas passam a ser prevalentes sobre as infectocontagiosas (INCA, 

2016). Em 2016, o INCA estimou aproximadamente 596 mil casos de neoplasias na 

população brasileira, o que também justifica os dados aqui encontrados (INCA, 2016)
 
 

É importante considerar os cânceres de cólon e reto como agravo frequente para o 

desencadeamento do estoma. A nível nacional, segundo dados do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), há uma estimativa de 34.280 novos casos de câncer de cólon e reto em todo 

brasil, sendo a incidência, no estado do Rio Grande do Norte, para homens, a cada 100 mil 

habitantes de 8,10 casos e, para mulheres, uma taxa de incidência de 9,78 casos (INCA, 

2016). 

Os hábitos e costumes da população com uma renda familiar baixa favorecem o 

desenvolvimento do câncer, além da dificuldade de acesso a um serviço de saúde qualificado 

e eficiente, a falta de conhecimento sobre exames de rotina, retarda a procura desses pacientes 

a este serviço. Por isso, a detecção precoce do câncer não é realizada, e o diagnóstico é feito 

tardiamente, acarretando na confecção de um estoma (STUMM; OLIVEIRA; KIRSCHNER, 

2011; GUARISY et al., 2004). 

Com relação ao tipo de estomia, houve predomínio de colostomizados (80%), 

corroborando com o estudo de Salomé, Almeida (2014) que encontrou (77,1%) de 

colostomizados em sua amostra.  O tipo de estomia e sua localização influenciam o 

autocuidado e as consequências que a confecção do estoma irá acarreta, pois a consistência do 

efluente varia conforme a localização, assim, colostomias sigmoides e descendentes 

apresentam efluentes sólidos, não corrosivos; colostomia transversa tem efluentes de 

consistência semissólida, não corrosivos, e a colostomia ascendente tende a apresentar 

efluentes semilíquidos e corrosivos (VUJNOVICH, 2008). 

Referente ao tempo de permanência da estomia, a amostra identificou (63,3%) de 

estomizados com permanência definitiva, corroborando com outros estudos encontrados na 
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literatura e com porcentagens variando entre 54,3% a 74,3% (RAMOS et al., 2012; FORTES; 

MONTEIRO; KIMURA, 2012; MELOTTI et al., 2013;  SALOMÉ; ALMEIDA, 2014). 

Hong et al (2014) colocam que, geralmente, os indivíduos com estomias definitivas, 

possuem maior vulnerabilidade de desenvolver e alimentar sentimentos negativos se 

comparados aos estomizados temporários, embora em seus achados, ambos os estomizados 

apresentaram índices elevados de insatisfação com a imagem corporal e baixa autoestima. 

 Sobre a variável tempo de estomia, (53,3%) dos estomizados dessa amostra possuíam 

25 meses ou mais de confecção do estoma, esses achados divergem do estudo de Sasaki et al., 

2012, no qual se observou que o tempo de estomizado foi superior a 36 meses. O tempo de 

confecção da estomia reflete na capacidade de adaptação do indivíduo estomizado. Estudo 

realizado por Anaraki et al. (2012), identificou que a maioria dos estomizados entrevistados 

relataram em seus depoimentos que necessitaram de um período de pelo menos 6 meses para 

se sentirem seguros na realização do autocuidado. 

Com relação à capacidade de realização do autocuidado dos estomizados, (76,7%) tem 

capacidade total na realização dos cuidados com a estomia. A ênfase no autocuidado tem sido 

descrita como alternativa para possibilitar que o paciente participe ativamente do seu 

tratamento, estimulando a responsabilidade e autonomia na continuidade dos cuidados, o que 

irá contribuir na sua reabilitação, minimizando ou evitando complicações (SANTANA et al., 

2010; NASCIMENTO et al., 2011) 

 O autocuidado, sustentado pela Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem, é definido 

como o desempenho ou a prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício 

para manter a vida, a saúde e o bem estar (OREM, 1991). Neste contexto, o indivíduo é capaz 

de reconhecer suas necessidades terapêuticas de autocuidado e desenvolver as medidas de 

autocuidado, ao longo do tempo. 

Então, a pessoa estomizada é capaz de realizar as ações de autocuidado, quando é 

capaz de mobilizar, integrar e transferir os recursos, conhecimentos e habilidades para o 

cuidado com a estomia (FLEURY; FLEURY, 2001). Porém, o desenvolvimento dessa 

competência necessita o ensino da mesma por parte dos profissionais da saúde aos 

estomizados. 

Deste modo, para o desenvolvimento do autocuidado, a comunicação enfermeiro-

paciente deve ser destacada como primordial para que as ações de autocuidado, tanto dos 

profissionais de enfermagem como dos estomizados envolvidos nesse processo, tenham 

resultados positivos que supram as demandas terapêuticas de autocuidado. 
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Indivíduos estomizados que recebem orientações adequadas sobre sua condição de 

saúde e que aprendem as ações de autocuidado ao longo do tratamento e seguimento 

ambulatorial, adaptam-se melhor e mais facilmente á estomia (ARDIGO; AMANTE, 2013). 

Portanto, ressalte-se a importância de uma assistência especializada e individualizada por 

enfermeiros, visando o ensino a promoção do autocuidado de forma contínua.  

A média da autoestima entre os estomizados foi de 32,38 (±4,97) indicando um nível 

de autoestima satisfatória (GOMES; SILVA, 2013). Esse dado pode ser justificado devido aos 

estomizados participantes desse estudo serem atendidos pelo CERHRN e possuírem todo um 

suporte de saúde, com profissionais devidamente capacitados e participação em grupos de 

apoio, que os apoia no processo de reabilitação e promove melhoras na qualidade de vida e 

consequentemente na sua autoestima. 

Os dados encontrados nesse estudo contrapõem os achados na pesquisa de Salomé e 

Almeida (2014), nos quais os estomizados participantes da amostra apresentaram baixos 

níveis de autoestima com média 10,81 e queda na autoimagem, evidenciando que os 

indivíduos demonstravam sentimentos negativos acerca da sua imagem. Vale salientar que 

esses dados podem ter divergidos dos encontrados no presente estudo, pois 45,7% dos 

estomizados não participavam de grupos de apoio. 

A diminuição na autoestima pode acarretar problemas como a falta de esperança e 

confiança em lidar com algum obstáculo, visto que é um conceito determinante em 

comportamentos associados a desmotivação, por exemplo. 

A autoestima é um conceito que deve ser entendido como determinante para alguns 

comportamentos associados à desmotivação, perda de confiança e esperança para superar 

algum obstáculo. O acompanhamento da pessoa estomizada, por parte da equipe de 

enfermagem é fundamental no processo de adequação das estratégias de intervenção. 

Mendonça et al. (2015) evidenciou, que o estomizado, por vezes, sente-se excluído da 

sociedade e possui baixa autoestima, acarretados pela confecção do estoma, e  as alterações na 

imagem corporal que o estoma provoca no seu corpo. Entretanto, se esses sentimentos forem 

identificados por profissionais especializados e capacitados, podem ser trabalhados e 

revertidos, possibilitando a adaptação e melhor autoestima dessa população.  

Nesse quesito, a consulta de enfermagem faz-se essencial no processo de adaptação 

dos pacientes, pois dão suporte e os guiam para aceitação da sua nova condição de vida. Os 

indivíduos estomizados que frequentam as consultas de enfermagem rotineiramente são 

aqueles que também estão melhor adaptação a confecção da estomia (VIOLIN; SALES, 2010; 

GRANT et al., 2013; UMPIERREZ, 2013; POLETTO; SILVA, 2013). 
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 Com relação às variáveis sociodemográficas, observou-se significância estatística da 

autoestima com a escolaridade (p=0,007). As demais características não demonstraram 

associação com a autoestima.  

 Nesse contexto, o grau de escolaridade deve ser considerado como fator preocupante 

por parte da equipe de saúde, visto que, quanto maior foi o grau de instrução dos estomizados, 

melhor será a assimilação dos esclarecimentos sobre a doença e tratamento e assim, 

consequente melhora na adesão as ações de autocuidado (SANTOS; PAULA; SECOLI, 2008; 

COELHO et al., 2015). 

 Ademais, o baixo grau de escolaridade pode influenciar a não prevenção do câncer 

colorretal, devido a falta de conhecimento sobre a importância da realização de exames de 

rotina para detecção precoce do câncer, e manutenção de hábitos de vida prejudiciais a saúde 

e desencadeadores no surgimento de neoplasias malignas, como: maus hábitos alimentares, 

tabagismo, etilismo etc. (GUARISY et al., 2004).  

 Nesse contexto, é determinante que o profissional da saúde saiba o grau de instrução 

dos seus pacientes, para que assim, adeque as informações ao nível em que o cliente possa 

entender, favorecendo seu processo adaptativo e melhorando os níveis de autoestima dos seus 

pacientes (BELATO et al., 2006).  

Com relação à frequência do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional, 

de acordo com o julgamento dos diagnosticadores, esteve presente em amostra (23,3%).  

Dentre as características definidoras prevalentes destacaram-se: verbalizações autonegativas 

(33,3%), comportamento indeciso (28,8%) e comportamento não assertivo (26,1%), todas 

com significância estatística com o diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional. 

Dentre as características definidoras supracitadas, destaca-se comportamento indeciso, 

que obteve boas medidas de sensibilidade e especificidade, assim como significância 

estatística nos valores de verossimilhança e ORD. 

Vivenciar a estomia desencadeia alterações nas atividades diárias, mesmo para aquelas 

pessoas que demonstram aceitação em relação a sua nova condição de vida, devido à alteração 

na autoimagem e a sensação de mutilação, acarreta muitas vezes em insegurança ao lidar com 

a estomia e comportamentos indecisos sobre qual é o próximo passo a ser dado em sua 

trajetória de reabilitação. 

Em decorrência disso, a vida cotidiana que antes da confecção da estomia não causava 

preocupações, passa a ser planejada previamente mesmo na mais simples atividade de lazer, o 

que faz o estomizado repensar seu comportamento diante das ocasiões, privando-se muitas 
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vezes do convívio social, levando-se em consideração o padrão de beleza e desempenho 

social que a sociedade estabelece (BURY, 2011). 

O estomizado necessita adaptar-se a novos hábitos de alimentação e hidratação, o que 

pode acarretar mudanças no seu estilo de vida (NASCIMENTO et al., 2011). Por não 

conseguirem ter comportamentos assertivos diante da condição de ser estomizado, é comum 

hábitos de inanição para alterar e interromper o funcionamento normal do intestino e assim, 

obter mais controle sobre suas eliminações intestinais (SILVA et al., 2010). 

Outra mudança no comportamento do estomizado é a modificação no modo de se 

vestir, optando por roupas mais largas e compridas, que possam ocultar o uso do equipamento 

coletor e que não apertem o estoma, pois têm medo que se a bolsa coletora ficar comprimida, 

se solte e suje suas roupas, fazendo com que vivenciem situações constrangedoras. Essa 

mudança pode afetar diretamente sua autoestima, pois o modo de vestir-se está diretamente 

relacionada com a estética corporal e vaidade (SILVA; SHIMIZU, 2006). 

O comportamento não assertivo e indeciso são características definidoras com boas 

medidas de sensibilidade e especificidade e valores de verossimilhança e ORD significantes. 

Essas características podem esta relacionadas com a falta de comunicação aberta e sincera dos 

estomizados com seus familiares e amigos sobre sua condição de vida atual, por temer o 

desrespeito, a humilhação e a curiosidade das pessoas, fazendo-o se reprimir e muitas vezes se 

isolar da sociedade para evitar conflitos internos.
33 

 

O suporte social dos familiares, amigos, cônjuges, profissionais da saúde e grupos de 

apoio são importantes na proteção ao ajuste psicossocial dos pacientes estomizados a sua nova 

condição de ser estomizado (ARDIGO; AMANTE, 2013). É válido ressaltar, que essa rede de 

apoio ao estomizado, minimiza problemas interpessoais e de afeto, além de elevar a 

autoestima (BARNABE; DELL`ACQUA, 2008).  

No processo vivencial de adaptação, o apoio familiar é fundamental no processo de 

reabilitação do estomizado, exercendo muitas vezes a função de cuidador. Porém, é 

imprescindível que os familiares estejam aptos e instruídos a auxiliar nas ações de cuidado, 

acerca de todas as mudanças corporais e psicossociais que são esperadas em pacientes recém-

estomizados (ARDIGO; AMANTE, 2013). 

A família, por conhecer a rotina, hábitos e preferências dos estomizados, conhece 

pontos relevantes que podem ser úteis no planejamento da sua reabilitação, dessa forma, pode 

auxiliar na superação de dificuldades enfrentadas pelo estomizado, o que pode diminuir a 

terapêutica e os impactos negativos da estomia (LENZA et al., 2013).  
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 Para tanto, é primordial que a família do estomizado tenha um suporte profissional 

para o ensino das ações de autocuidado, proporcionando um preparo do familiar para o 

cuidado domiciliar, já que, na fase inicial da confecção da estomia, o estomizado não possui 

condições clínicas para realizar o autocuidado (SOUZA; GOMES; BARROS, 2009). 

Diante desse contexto, viver com uma ostomia requer que o paciente rompa com seu 

padrão habitual de eliminação, uma vez que as fezes serão expelidas através da parede 

abdominal, causando danos e dificuldades psicológicas, muitas vezes experimentando 

sentimentos repugnantes em relação a si mesmo (NASCIMENTO et al., 2011) Nesse 

contexto, a característica definidora verbalizações autonegativas deve ser destacada. 

A experimentação de ser estomizado pode acarretar em comportamentos de alienação 

do corpo, provocando um menor respeito e autoconfiança (BARBUTTI; SILVA; ABREU, 

2008). É comum observar um sentimento de auto-desvalia em estomizados, utilizando 

palavras negativas advindas de uma grande mudança em diversas dimensões do seu viver. 

(SANTOS, 2012).  

Além do mais, possuir uma bolsa de ostomia, causa ao paciente ostomizado impacto 

significativo na sua qualidade de vida e autoestima, as quais podem ser externalizadas por 

verbalizações autonegativas, sendo essa característica definidora a mais presente nos 

resultados do presente estudo. Sobre isso, a literatura apresenta sentimentos de revolta, 

rejeição, insatisfação, desesperança e sentimento de inutilidade (POPEK et al., 2010; 

MENDES; LEITE; BATISTA, 2014; SALOMÉ; ALMEIDA, 2014). 

O sentimento de desesperança na pessoa com ostomia também foi evidenciado nos 

resultados dessa pesquisa e pode ser relacionado com várias questões, dentre elas destacam-se 

as físicas, psicológicas e espirituais. Fatos como mudar o estilo de vestir-se para não fazer 

pressão sobre a ostomia, as atividades físicas que ficaram mais restritas, a mudança na dieta 

para evitar odor repugnante, constipação e/ou diarreia acarretam em incertezas ocasionadas 

pelas drásticas mudanças requeridas no padrão de vida totalmente alterado, culminando, assim 

em um sentimento de desesperança durante a convivência com a ostomia (DABIRIAN et al., 

2011). 

O sentimento de inutilidade presente nos ostomizados é identificado pela característica 

expressões de sentimento de inutilidade, que em sua presença, o diagnóstico Baixa autoestima 

situacional aproximadamento 11 vezes mais chances de ocorrer. Esse sentimento pode ser 

visualizado em vários momentos da vida, e relaciona-se com as diferentes limitações que a 

ostomia impõe nas atividades cotidianas dos indivíduos. Voltar à rotina do trabalho, o simples 

ato de ir ao cinema ou supermercado e os cuidados com a casa são alguns dos exemplos mais 
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frequentes que geram aflição pela possibilidade do vazamento e do odor em locais públicos, 

prejudicando a socialização com a família (HONKALA; BERTERO, 2009; SOUZA; BRITO; 

BRANCO, 2012). 

Atualmente, a valorização social do corpo influencia a vida de milhares de pessoas, 

alienando-as para o alcance do tão almejado corpo perfeito, e o ostomizado perante sua 

imagem corporal mutilada, sente-se excluído do padrão de beleza que impera na sociedade e 

isso corrobora para o desenvolvimento de sentimentos de inutilidade. 
 

Com relação, a característica definidora relata verbalmente desafio situacional atual ao 

seu próprio valor, foi a mais específica encontrada nesse estudo, apesar de valores de 

verossimilhança positiva e ORD indeterminados. Essa característica está relacionada ao 

momento em que o ostomizado passa a questionar o seu próprio valor. Assim, a dificuldade 

adaptativa relacionada aos valores individuais reduzidos por vezes culmina em isolamento 

social, dadas as limitações impostas pela ostomia e por se sentirem discriminados por eles 

mesmos e pelos outros (SILVA et al., 2014).  

As mudanças no papel social, como por exemplo, o papel de trabalhador ou de dona 

de casa, são profundamente afetadas pelo estoma. Devido à ostomia, alguns pacientes tem 

dificuldade de voltar à rotina laboral, por se sentirem inseguras ou porque o trabalho é 

distante de sua casa e é preciso utilizar ônibus, ou a dona de casa por sentir muitas vezes 

fadiga, acarretando em sentimentos de inutilidade por não conseguir mais exercer seu antigo 

papel (HONKALA; BERTERO, 2009). Independente da função exercida é um desafio 

adaptar-se ao novo estilo de vida e os papéis na sociedade acabam se modificando e 

infelizmente podem acarretar em baixa qualidade de vida e baixa autoestima situacional. 

A autoestima tem relevância significativa na vida das pessoas. Quando ela está 

elevada relaciona-se com a satisfação laboral, emoções positivas e saúde física. Em 

contrapartida, quando está diminuída, observam-se sentimentos negativos e problemas de 

saúde física e mental (ORTH; ROBINS; WIDAMAN, 2012) 

O prejuízo funcional, outro fator relacionado à baixa autoestima em pacientes 

ostomizados, pode ser exemplificado através do comprometimento da função sexual. A 

sexualidade é prejudicada tanto por motivos subjetivos, relacionados à auto-imagem, por se 

sentirem sujas e envergonhadas, como físicos por problemas com a bolsa coletora e a 

dificuldade com o dispositivo (COELHO; SANTOS; POGETTO, 2013; GOMES et al., 

2012).  Em suma, é possível observar o quanto a autoestima das pessoas ostomizadas é 

importante, e por isso, o profissional da enfermagem deve ser o guia do paciente buscando 

promover a aceitação e compreensão das alterações ocorridas no próprio corpo, buscando 
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solucionar problemas, por meio do processo de enfermagem. Vários estudos corroboram com 

essa afirmação, trazendo o profissional da enfermagem como fundamental na recuperação 

terapêutica (GRANT et al., 2013; POLETTO; SILVA, 2013; THORPE; MCARTHUR; 

RICHARDSON, 2014).   
 

Diante do papel fundamental do enfermeiro no processo de recuperação da autoestima 

e adaptação do estomizado, o processo de enfermagem é percebido pelos enfermeiros como 

passo decisório, capaz de fornecer subsídios para prestar assistência de forma integral e 

individualizada de acordo com as necessidades de cada indivíduo, identificadas a partir do 

levantamento dos dados (MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2012). 

A sistematização da assistência de enfermagem representa um caminho de autonomia 

na prestação do cuidado, por estreitar os elos entre enfermeiro e paciente, desde sua 

elaboração até o ato de cuidar em si e essencialmente por buscar do prossional raciocínio 

clínico, conhecimento técnico-científico e responsabilidade e compromisso com o exercício 

profissional (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da assistência de enfermagem no processo de 

adaptação e desenvolvimento da autoestima dessa população, visto que dispõem do suporte 

necessário para o tratamento, como a utilização dos diagnósticos de enfermagem, que são 

tecnologias amplas na área da saúde e subsidiam as demandas diferenciadas para o cuidar, 

principalmente nessa população com vários déficits na saúde. 

Por fim a partir dos resultados identificados nesta pesquisa, acredita-se que será 

possível predizer quais características definidoras refletem com maior exatidão a presença do 

diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional em estomizados. A identificação das 

características preditoras devem ser utilizadas pelos enfermeiros com o intuito de selecionar 

os pacientes que possuem o risco aumentado para o desenvolvimento do diagnóstico Baixa 

autoestima situacional, diagnosticando-os precocemente, bem como planejando as 

intervenções necessárias (ALBUQUERQUE; LIRA; LOPES, 2010). 

A identificação dos diagnósticos de enfermagem e características definidoras para 

população dos estomizados é primordial para que os enfermeiros aprimorem a qualidade do 

cuidado prestado, bem como para o estabelecimento da segurança e eficácia no processo de 

cuidar fazendo com que haja o reconhecimento da importância das ações de enfermagem 

desenvolvidas em qualquer âmbito da saúde.  
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Diante dos objetivos propostos neste estudo, constatou-se baixa frequência do 

diagnóstico Baixa autoestima situacional em estomizados e as características mais frequentes 

foram verbalizações autonegativas, comportamento indeciso e comportamento não assertivo. 

Todas as sete características definidoras apresentaram associação estatística com o referido 

diagnóstico de enfermagem. 

Referente às razões de prevalência das características definidoras, as chances dos 

estomizados desenvolverem o diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional na 

presença das características foram maiores em expressões de sentimento de inutilidade, relata 

verbalmente desafio situacional atual ao seu próprio valor e avaliação de si mesmo como 

incapaz de lidar com situações ou eventos. 

Com relação à acurácia diagnóstica, as características definidoras que apresentaram 

maior sensibilidade foram comportamento indeciso e comportamento não assertivo. Em 

relação aos mais específicos, ressaltam-se: relata verbalmente desafio situacional ao seu 

próprio valor, expressões de sentimento de inutilidade, avaliação de si mesmo como incapaz 

de lidar com situações e eventos e expressões de desemparo. 

 Logo, podemos afirmar que o estudo confirma que o diagnóstico de enfermagem 

Baixa autoestima situacional pode ser identificado nos pacientes estomizados e há 

características definidoras inseridas nesse diagnóstico que melhor predizem e aumentam a 

chance da ocorrência do mesmo. 

 A partir desse dado, os profissionais enfermeiros envolvidos na assistência a pacientes 

estomizados, devem atentar-se para quais características definidoras foram mais acuradas a 

ocorrência do diagnóstico, de modo a traçar intervenções adequadas e individualizadas a essa 

clientela. 

É de fundamental importância, que sejam realizados mais estudos que envolvam a 

acurácia diagnóstica, pois a partir deles, será possível por parte dos profissionais da 

enfermagem, basear-se em dados científicos e assim ficarem mais seguros na escolha do 

diagnóstico de enfermagem correto. 

Diante do exposto, conclui-se que os estudos envolvendo a acurácia diagnóstica 

fornecem aos enfermeiros o conhecimento sobre as características definidoras mais acuradas, 

auxiliando-os no processo de inferência diagnóstica, de modo a permitir maior segurança na 

escolha dos diagnósticos de enfermagem.  
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 Compreende-se que o estabelecimento de quais características são mais preditoras e 

aumentam as chances da ocorrência do diagnostico, estamos trazendo a comunidade dos 

profissionais enfermeiros contribuições importantes no seu processo de cuidar baseado em um 

cuidado sistematizado e padronizado. 

 Destarte, além de beneficiar os profissionais da enfermagem, beneficiará os 

estomizados que irão ser assistidos por enfermeiros embasados cientificamente e assim, 

poderão planejar e implementar intervenções em consonância com o problema apresentado e 

prever quais os possíveis resultados de forma mais fácil. 

Além do mais, os benefícios resultantes dessa pesquisa se estendem para a NANDA 

Internacional, uma vez que estudos de acurácia fazem parte do processo de validação 

diagnóstica, conferindo embasamento científico ao seu conteúdo, aproximando os 

profissionais da enfermagem dessas terminologias. 

Como dificuldades encontradas no desenvolvimento da presente pesquisa, cita-se a 

carência de estudos sobre a acurácia das características definidoras do diagnóstico Baixa 

autoestima situacional na população investigada, sendo difícil a comparação com outras 

clientelas com o mesmo diagnóstico em virtude das particularidades envolvidas.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) Sr. (a), 

 

Por meio deste documento venho solicitar o seu consentimento para participar 

voluntariamente do projeto de pesquisa intitulado: “ACÚRACIA DAS 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DO DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM 

BAIXA AUTOESTIMA SITUACIONAL PARA ESTOMIZADOS”, que tem como 

objetivo geral analisar a acúracia das características definidoras do diagnostico de 

enfermagem baixa autoestima situacional para estomizados.  

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. 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 decida participar, você deverá responder a uma entrevista estruturada e, para tanto, será 

utilizado um instrumento específico de avaliação. Sua participação neste estudo é totalmente 

voluntária, podendo recusar-se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou para o andamento do trabalho de pesquisa. 

Os registros da sua participação neste estudo serão mantidos em sigilo. Nós guardaremos os 

registros de cada pessoa da pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos, e somente o 

pesquisador responsável e colaboradores terão acesso a estas informações. Os resultados 

obtidos no estudo, poderão ser utilizados para fins científicos, havendo o compromisso por 

parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato de sua participação. Os dados 
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fornecidos serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa o identificar. 

Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação 

neste documento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 

pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou 

de acordo em participar voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não 

implicará em custos ou prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, 

social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à 

minha identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer 

esclarecido adicional que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha família. 

 

 

________________________________________________________ 

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. 

 

 

_______________________________________________ 

Enfª Marjorie Dantas Medeiros Melo 

Profª Dra. Isabelle Katherinne Fernandes Costa 

 

Data: _____ / _____ / ______ 
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APÊNCIDE B 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

  

CARTA- CONVITE 

  

                                                                                                                             

Natal/RN,___/___/___  

Caro(a) enfermeiro(a),  

Estou desenvolvendo uma pesquisa juntamente com minha orientadora, professora 

Dra. Isabelle Katherinne Fernandes Costa, denominada: “Acurácia das características 

definidoras do diagnóstico de enfermagem Baixa autoestima situacional em estomizados” e 

sua participação é primordial para o andamento da pesquisa.  

Gostaria de solicitar a sua participação, como enfermeiro (a) diagnosticador (a), para 

examinar a minha amostra de pacientes quanto a presença ou ausência do diagnóstico de 

enfermagem Baixa autoestima situacional presente na NANDA internacional. Enviarei uma 

planilha (via e-mail) que contêm a lista das 07 características definidoras presentes no 

diagnóstico. Ao lado de cada uma destas características estará assinalada a informação acerca 

da presença ou ausência das mesmas.  

Sua incumbência será julgar e assinalar, no topo de cada planilha, a presença ou 

ausência do diagnóstico Baixa autoestima situacional de acordo com seu raciocínio clínico. 

As planilhas, depois de preenchidas, deverão retornar via e-mail. Ademais, haverá um 

treinamento presencial, antes de receber as planilhas com os dados, com vistas a familiarizá-lo 

(a) com a temática em estudo. Serão abordados tópicos como: objetivos da pesquisa, 

contextualização sobre estudos de acurácia diagnóstica, raciocínio clínico e inferência 

diagnóstica e estomia.  

Caso aceite participar, pedimos que responda o e-mail confirmando sua participação 

para que eu possa enviar-lhe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o resumo do 

projeto. Agradecemos desde já a sua colaboração e aguardamos a sua resposta.  

 

Atenciosamente, 

Mestranda Marjorie Dantas Medeiros Melo 

Profª Dra. Isabelle Katherinne Fernandes Costa Assunção 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE - 

DIAGNOSTICADORES 

 

Prezado (a) Sr. (a), 

 

Por meio deste documento venho solicitar o seu consentimento para participar 

voluntariamente do projeto de pesquisa intitulado: “ACURÁCIA DAS 

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DO DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM 

BAIXA AUTOESTIMA SITUACIONAL PARA ESTOMIZADOS”, que tem como 

objetivo geral analisar a acurácia das características definidoras do diagnostico de 

enfermagem baixa autoestima situacional para estomizados.  

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. 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. 

Gostaria de solicitar a sua participação, como enfermeiro (a) diagnosticador (a), para 

examinar a minha amostra de pacientes quanto à presença ou ausência do diagnóstico de 

enfermagem Baixa autoestima situacional presente na NANDA internacional. Caso aceite 

participar, enviarei uma planilha (via e-mail) que contêm a lista das 07 características 

definidoras presentes no diagnóstico. Ao lado de cada uma destas características estará 

assinalada a informação acerca da presença ou ausência das mesmas.  

Sua incumbência será julgar e assinalar, no topo de cada planilha, a presença ou ausência do 

diagnóstico Baixa autoestima situacional de acordo com seu raciocínio clínico. As planilhas, 

depois de preenchidas, deverão retornar via e-mail. Ademais, haverá um treinamento 

presencial, antes de receber as planilhas com os dados, com vistas a familiarizá-lo (a) com a 

temática em estudo. Serão abordados tópicos como: objetivos da pesquisa, contextualização 

sobre estudos de acurácia diagnóstica, raciocínio clínico e inferência diagnóstica e estomia.  
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Sua participação é voluntária, o que significa que o (a) senhor(a) poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. A pesquisa não oferece risco à sua integridade física, entretanto, devido ao 

instrumento ser extenso e o seu preenchimento exigir um raciocínio complexo, a pesquisa lhe 

oferece risco de cansaço mental.  

A pesquisa oferece benefícios, por realizar a revisão do diagnóstico Baixa Autoestima 

situacional, o qual tem sua utilização na prática clínica, de pesquisa e de ensino dificultada 

devido à subjetividade de suas características definidoras. 

Os registros da sua participação neste estudo serão mantidos em sigilo. Nós guardaremos os 

registros de cada pessoa da pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos, e somente o 

pesquisador responsável e colaboradores terão acesso a estas informações. Os resultados 

obtidos no estudo, poderão ser utilizados para fins científicos, havendo o compromisso por 

parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato de sua participação. Os dados 

fornecidos serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa o identificar. 

Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação 

neste documento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 

pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou 

de acordo em participar voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não 

implicará em custos ou prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, 

social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à 

minha identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer 

esclarecido adicional que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha família. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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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. 

 

 

_______________________________________________ 

Enfª Marjorie Dantas Medeiros Melo 

Profª Dra. Isabelle Katherinne Fernandes Costa 

 

Data: _____ / _____ / ______ 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

QUESTIONÁRIO GERAL (Adaptado de Silva, 2013) 

 

 

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. (   ) 

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  
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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    

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  

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

ANEXO B 

 

 

QUESTIONÁRIO DA AUTO-ESTIMA GLOBAL DE ROSENBERG 

 

Questionário da Auto-Estima Global 
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1.Sinto que sou uma pessoa com valor, pelo menos 

tanto ou igual aos outros 

4 3 2 1 

2. Sinto que tenho algumas boas qualidades 4 3 2 1 

3. Bem vistas as coisas, sou levado a pensar que sou um 

falhado 

1 2 3 4 

4. Sou capaz de fazer as coisas tão bem como as outras 

pessoas 

4 3 2 1 

5. Sinto que não tenho muito de que me orgulhar 1 2 3 4 

6. Tenho uma atitude positiva em relação a mim próprio 4 3 2 1 

7. De um modo geral, estou satisfeito comigo mesmo 4 3 2 1 

8. Gostava de ter mais respeito por mim mesmo 1 2 3 4 

9. Às vezes, estou seguro de que sou um inútil 1 2 3 4 

10. Por vezes penso que não presto para nada 1 2 3 4 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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