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Resumo

Abstract

Introdução: Com o envelhecimento da
população,o numero de pessoas com estomas
intestinais aumentou significativamente, mas esse fato
pode estar relacionado com certas doenças que
acometem idosos, associadas ao envelhecimento
patológico ou a comorbidades que levam inúmeros
riscos de complicações cirúrgicas. A assistência
especializada do enfermeiro com paciente estomizado
abrange diversas questões que vão desde ações
educativas para o autocuidado, os cuidados específicos
de acordo com as necessidades do paciente. Objetivo:
Descrever o processo de cuidado integral envolvido na
assistência de enfermagem ao paciente com ostomia
intestinal. Método: Trata-se de revisão integrativa da
literatura, realizada entre os meses de fevereiro a maio
de 2020, sendo utilizadas às bases de dados da
Biblioteca Virtual de Saúde. Após a leitura dos artigos,
15 foram considerados pertinentes para realização
deste estudo. Resultados: A análise dos artigos
resultou na elaboração de três categorias para o estudo,
com as seguintes temáticas: “O impacto do estoma na
qualidade de vida e autoimagem da pessoa
estomizada”; “O papel do enfermeiro com a pessoa
estomizada: um olhar para integralidade”. Conclusão:
Em virtude do crescente número de pessoas
estomizadas, é evidente que a pessoa estomizada
necessite de uma ampla gama de cuidados específicos,
abrangendo tanto a sua saúde física e mental e social,
visando proporcionar uma assistência qualificada.

Introduction: With the aging of the population,
the number of people with intestinal stoma increased
significantly, but this fact may be related to certain
diseases that affect the elderly, associated with
pathological aging or comorbidities that lead to
numerous risks of surgical complications. The
specialized assistance of nurses with ostomized patients
covers several issues, ranging from educational actions
to self-care, specific care according to the patient's
needs. Objective: To describe the comprehensive care
process involved in nursing care for patients with
intestinal ostomy. Method: This is an integrative
literature review, carried out between February and May
2020, being used in the databases of the Virtual Health
Library. After reading the articles, 15 were considered
relevant for this study. Results: The analysis of the
articles resulted in the elaboration of three categories for
the study, with the following themes: "The impact of
ostomy on the quality of life and self-image of the
stomized person"; "The role of nurses with the stomized
person: a look at integrality". Conclusion: Due to the
growing number of stomized people, the stomized
person needs a wide range of specific care, covering
both his physical and mental and social health, to provide
qualified care.

Keywords: Stomata. Self-image. Integral assistance.
Nursing Care.

Palavras-chave: Estomas. Autoimagem. Assistência
Integral. Assistência De Enfermagem.
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1. INTRODUÇÃO
O estoma de eliminação é resultado de um
procedimento cirúrgico com finalidade de corrigir
alterações no trato gasto intestinal ou urinário, que pode
ser resultado de diversos fatores como neoplasias,
obstruções, traumas, entre outros fatores para
revitalização da drenagem intestinal através de uma
abertura no abdômen. Onde a extremidade do segmento
cólico ou ileal, é exposto através da abertura na parede
abdominal para formar o estoma (FREIRE et al, 2019;
AMERICAN CANCER SOCIETY, 2019).
Os estomas são nomeados a partir do segmento
corporal afetado, devido a seu seguimento ou causa,
entretendo o cirurgião deve optar pela técnica e
localização, que trará mais benefícios ao paciente
(AGUIAR et al, 2018).
Os aspectos dos estomas viriam de acordo com
sua localização, forma, tamanho, contorno e protrusão,
devido a técnica utilizada na cirurgia ou ao seu tempo de
permanência, que pode acarretar diversas complicações
físicas e emocionais a pessoa estomizada (NASCIMENTO
et al, 2018).
Com o envelhecimento da população o número
de pessoas com estomas intestinais aumentou, mas esse
fato, pode estar relacionado com certas doenças que
acometemosidosos,associandoassim,aoenvelhecimento
patológico ou as comorbidades como doenças
cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemias, infarto
agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, entre
outros, que podem levam inúmeros riscos de complicações
cirúrgicas (AGUIAR et al, 2017).
Em um estudo brasileiro, fez uma estimativa que
pessoas submetidas a reconstrução do trânsito intestinal,
a maioria dos estudados tinham entre 62,09 anos e com
estomas de permanência entre 5 e 3 anos, assim fazendo
uma associação que a idade avançada está diretamente
relaciona com a maior permanência dos estomas, a
persistência de um estoma provisório, pode prolongar o
sofrimento emocional do indivíduo (AGUIAR et al, 2017).
Aestomaterapiaéespecializaçãodeenfermagem,
focada nos cuidados de pessoas estomizadas, com
feridas, cateteres, drenos, incontinências, voltados para
a reabilitação e prevenção visando a melhoria de vida dos
pacientes
(ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ESTOMATERAPIA, 2016).
As competências clínicas do enfermeiro
estomaterapêuta, compreende nos cuidados com o
perioperatório até os cuidados prestados ao paciente
quando atendidos na atenção primária, que através de
uma consulta de enfermagem, podem fazer uma avaliação
rigorosa para elaboração do processo de enfermagem em
estomaterapia, visando a reabilitação e a melhoria na
qualidade de vida (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ESTOMATERAPIA, 2008).

A assistência especializada do enfermeiro com
paciente estomizado, abrange diversas questões, que
vão desde ações educativas para o autocuidado, cuidados
específicos com as necessidades com estoma e o
periestoma, o olhar para necessidades biopsicossociais
dos pacientes e seus familiares, cuidados para prevenir
possíveis complicações, indicações e prescrição de
equipamentos, alimentação e adjuvantes para segurança
e proteção (BRASIL, 2017; CARVALHO et al, 2019).
Para que as medidas necessárias para adaptação
e ajustamento das atividades cotidianas relacionadas ao
autocuidado do paciente estomizado, o enfermeiro
precisa de ampla gama de conhecimento técnico e
científico para realizar um cuidado efetivo. E, ao mesmo
tempo, cabe ao profissional de saúde educar e orientar
com finalidade de melhorar a qualidade de vida (BRASIL,
2017; CARVALHO et al, 2019).
A adaptação e aprendizagem do paciente para
realizar os cuidados com o estoma, é um processo
trabalhoso e estressante, tanto para o paciente e quanto
para seus familiares. O impacto negativo no dia a dia
como a alteração da autoimagem, pode acarretar
algumas complicações, sendo essas complicações, que
irão nortear a equipe de saúde para identificação de
fatores para planejamento específico que efetivo, como
visitas domiciliares, dinâmicas familiares para incentivar
inserção do indivíduo na sociedade (FEITOSA et al, 2019;
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA,
2008).
Asituaçãopsicossocialdospacienteséimportante
levar em consideração, pois aspectos psicológicos,
econômicos culturais e o cenário demográfico atual, para
haja a melhoria do paciente, sendo necessário diversas
estratégias interventivas para aumentar a qualidade da
assistência. E o profissional de saúde deve estar ciente
sobre as possíveis implicações culturais dos cuidados de
estomas (SILVA et al, 2019; WORLD COUNCIL OF
ENTEROSTOMAL THERAPISTS, 2014).
É possível que os pacientes estomizados possam
demonstrar sentimentos negativos como: ansiedade,
depressãoeangústia,podendosurgirpreocupaçõessobre
sua vida social e insegurança por reintegração de papéis
e funções sociais. Os profissionais de saúde têm um papel
importante para diminuir essas preocupações, oferecendo
suporte profissional e emocional a partir da identificação
de problemas e complicações, assim buscando soluções
apropriadas, tanto físicas e psicossociais (SILVA et al,
2017).
Este estudo justifica a relevância social e o perfil
crescente da população estomizada, bem como questões
como a autoimagem e sua importância, visto que afetam
diretamente a melhoria da qualidade de vida do paciente
e de sua família. A reflexão sobre o assunto está
diretamente ligada ao cuidado com o estomizado. O
objetivo deste estudo é descrever o processo de cuidado
integral envolvido na assistência de enfermagem ao
paciente com estomas intestinais através de uma revisão
de literatura.
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2. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foi realizada uma
revisão integrativa de literatura, através de uma análise
da literatura que constrói conhecimento e gera
conhecimento com base em métodos e resultados de
pesquisas, é capaz de remover obstáculos na utilização
do conhecimento científico e tornar os resultados
acessíveis, para permitir agilidade na divulgação do
conhecimento e permitir reflexões sobre a implementação
de estudos futuros (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
A questão norteadora do presente estudo foi:
“como o enfermeiro pode contribuir na melhoria da
percepçãodopacienteestomizadocomsuaautoimagem?”.
Esse estudo foi realizado no período de fevereiro
a maio de 2020, por meio da consulta à base bibliográfica
eletrônica Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) que dá acesso
a diversas bases de dados e foram utilizadas as seguintes
bases: MEDLINE, IBECS, LILACS e BDENF.
Foram utilizados os seguintes descritores
booleanos para a consulta de artigos, que abordassem o
tema relacionado a: “qualidade de vida” and “estomias”;
“estomia” and” autoimagem”; “ostomia” and “educação
em saúde”; “ostomia” and “sexualidade”; “ostomia” and
“enfermagem”; “psicossocial” and “enfermagem” e
“psicossocial” and “ostomia”.
Os critérios de inclusão estipulados para a seleção
dos trabalhos foram: artigos na íntegra, texto completo,
base de dados, disponíveis gratuitamente online, escritos
na língua portuguesa, publicados em 2015 até maio de
2020.
Os critérios de exclusão foram: artigos
incompletos, resumos, trabalhos não disponíveis online,
teses e dissertações, resumos de congresso e que não
respondessem à pergunta norteadora.
Através de instrumento específico elaborado para
a coleta de dados dessa revisão, no qual seu objetivo era
organizar e sumarizar as informações, buscando
comparar os estudos para atingir os objetivos propostos.
O instrumento foi composto dos seguintes itens:
localização, identificação de artigo, objetivo, método,
resultado e conclusão.

A análise e síntese dos dados extraídos dos
artigos foram realizadas de forma descritiva,
possibilitando enfrentar o conhecimento teórico para a
coleta de conhecimentos sobre o assunto.
Após a organização dos dados, leitura flutuante
e leitura exaustiva, foram realizados recortes a partir das
unidades de registro e das unidades de contexto, as quais
foram reunidas por semelhança formando as categorias
relacionadas aos temas centrais que descrevem o
fenômeno analisado.
Este estudo de revisão integrativa não apresentou
necessidade de aprovação por Comitê de Ética em
Pesquisa, pois extraiu dados de livre acesso, dessa forma
não se trata de documentos que requeiram sigilo. As
demaisquestõeséticasforampreservadas,poisosautores
consultados foram devidamente referenciados no texto.
A seguir o Fluxograma relativo a critérios de
inclusão e exclusão da pesquisa realizada na base de
dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através das etapas metodológicas, a busca na
base de dados BVS resultou na identificação de 5229
artigos no total. Com aplicação dos critérios de inclusão
e exclusão, foram selecionados para uma seleção mais
rigorosa 41 artigos, sendo que 14 artigos estavam
duplicados nas bases de dados, resultando assim, em 27
artigos para leitura de títulos e resumos, após a leitura
foram excluídos 8 artigos, resultando em 19 artigos para
um leitura completa na íntegra, desta leitura foram
excluídos 3 por não se enquadrarem ao objetivo, assim
levando a seleção de 16 artigos para síntese, entretanto
5 artigos foram excluídos, devido à falta de dados
suficientes para a síntese, desta forma , foram incluídos
11 artigos para amostra final deste estudo, conforme
descrito no quadro 01:
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ELEGIBILIDADE

SELEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Artigos identificados nas bases de dados (n=5229)

MEDLINE

LILACS

BDENF

IBECS

(n=3450)

(n=889)

(n=781)

(n=109)

Artigos excluídos após
aplicação dos filtros e
seleção dos artigos
(n=5188)

Artigos selecionados (n=41)
Artigos selecionados
duplicados na base de
dados (n=14)

Artigos selecionados após leitura do título
e resumo (n=27)

Artigos lidos na integra para avaliação de
critérios de elegibilidades (n=19)

Artigos incluídos na síntese
(n=16)

INCLUÍDOS

Artigos excluídos
após leitura dos
resumos(n=8)

Artigos excluídos após análise
(n=5)

Artigos excluídos
após leitura na
integra (n=3)

Artigos analisados e incluídos (n=11)

Dados insuficientes para análise

Figura 1 - Fluxograma apresentando o percurso da pesquisa na Base de dados com amostragem final. Brasil, 2020
Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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N

Título

Ano

Revista

A1

Qualidade de vida
de pessoas
estomizadas:
revisão
integrativa.

2015

Revista de
Enfermagem
da UFPI

A2

A sexualidade do
paciente
estomizado no
discurso do
enfermeiro.

2017

A3

Cuidado integral
à pessoa
estomizada na
atenção básica conhecimento e
atuação do
enfermeiro.

A4

Estratégias
educativas para
pessoas com
estomia intestinal:
revisão
integrativa.

Autores

Objetivo

Método

TORRES et
al.

Análise da
Qualidade de
vida do
estomizado
na literatura.

Revisão de
literatura.

Revista de
Mineira
Enfermagem

GOULART et
al.

Identificar a
abordagem
do
enfermeiro
sobre a
sexualidade
em hospital
público de
ensino.

Abordagem
qualitativa:
exploratória
e
descritiva.

2017

Ciência,
Cuidado e
Saúde

OLIVEIRA et
al.

Avaliar o
conheciment
o dos
enfermeiros
com
cuidados
com
estomizados

Abordagem
qualitativa:
exploratória
e
descritiva.

2017

Revista
enfermagem
atual.

SOUSA et al.

Avaliação do Revisão de
conhecimento literatura
de
estratégias
educativas
da
enfermagem
com
estomizados.
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Principais
Resultados
O estoma na vida
do paciente
ocasiona um
impacto na vida e
no bem estar do
social, sendo que
uma grande
dificuldade no
controle da
eliminação, onde
se faz necessário
a implementação
regimes
sistemáticos do
estabelecimento
funcional e
psicossocial.
Este estudo
identificou a
percepção do
enfermeiro sobre
a sexualidade do
paciente
estomizado,
destacando a
compreensão da
sexualidade
sendo abordada
com respeito,
levando em
consideração o
desconforto com
própria aparência.
O conhecimento
dos profissionais
se mostrou
superficial,
podendo
ocasionar déficit
na atuação dos
enfermeiros,
sendo assim,
necessário uma
atualização dos
profissionais,
favorecendo
assim o cuidado.
O enfermeiro
desenvolve
práticas para
facilitar a
aprendizagem
dos pacientes. As
educações em
saúde têm tido
foco crescente
nos últimos anos,
proporcionando
grandes
benefícios aos
pacientes
estomizados.
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A5

Qualidade de vida
de pessoas com
estomias
intestinais de
eliminação.

2017

Acta Paulista
de
Enfermagem

TORRES et
al.

Avaliar a
qualidade de
vida junto a
associação
com
característica
s
sociodemogr
áficas e
clínica.
Conhecer a
experiência
no processo
de educação
em saúde
com
estomizados.

Abordagem
quantitativo
: descritivo
e
transversal.

A6

O enfermeiro
como educador
em saúde da
pessoa
estomizada com
câncer colorretal.

2018

Enfermagem
em Foco

FARIAS et
al.

A7

Qualidade de vida
da pessoa
estomizada:
relação com os
cuidados
prestados na
consulta de
enfermagem de
estomaterapia.

2018

Escola Anna
Nery

MIRANDA et
al.

Avaliação
dos cuidados
realizados na
consulta de
enfermagem
de
estomaterapia

Abordagem
quantitativo
: descritivocorrelacion
al e
transversal.

A8

Viver com
estomia intestinal:
autocuidado,
sexualidade,
convívio social e
aceitação.

2018

Cuidarte
Enfermagem

JACON et al.

Identificar no
estomizado
o
autocuidado,
convívio
social, a
sexualidade
ea
aceitação.

Abordagem
quantitativa
:
transversal
e
observacio
nal.

A9

Avaliação do
impacto da
capacitação no
trabalho para o
cuidado de
pessoas com
estomias.

2019

Enfermagem
em Foco

MORAES et
al.

Avaliar a
capacitação
dos
enfermeiros
na atenção
primaria com
cuidado do
estomizado.

Abordagem
quantitativa
: Estudo
transversal.
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Abordagem
qualitativa:
pesquisa
participativ
a.

Verificou-se que
os estomas
intestinais de
eliminação
interferem na QV.
Reforçando o
acompanhamento
multiprofissional
em todas as fases
dos cuidados.
Evidenciou há
preocupação dos
enfermeiros do
olhar
predominante
com os aspectos
técnicos na
educação em
saúde. Entretanto
o enfermeiro está
presente em
todos os
processos de
reabilitação
podendo
enfrentar
problemas com
adaptação e
autocuidado.
Os cuidados de
enfermagem, na
consulta há
acompanhamento
e apoio
personalizados.
Verifica que há
diferença na
qualidade de vida
relacionado a
demarcação
prévia do estoma
antes realização
da cirurgia.
Com a confecção
do estoma
aumento o
número de
divórcio, porém
alguns pacientes
relatam a raras
consequências
negativas nos
ambientes
familiares.
É importante
ressignificar os
processos de
trabalho e a rotina
dos serviços,
onde os
profissionais
apresentaram
déficit no
conhecimento,
podendo justificar
certas
negligências no
cuidado.
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A10

Conhecimento
sobre o manejo
de estomias
intestinais de
eliminação.

2019

Journal of
Nursing UFPE
online

OLIVEIRA et
al.

Verificar o
conheciment
o dos
profissionais
com cuidado
com
estomas.

Abordagem
qualitativa:
descritivo e
exploratório
.

A11

Desafios do
usuário frente a
estomia: entre o
real e o almejado.

2019

Revista
Nursing

MACHADO
et al.

Identificação
das
dificuldades
e facilidades
do
estomizado
depois da
alta
hospitalar.

Abordagem
qualitativa:
descrito e
exploratório
.

Verificou-se,
neste estudo, que
o conhecimento
da equipe de
enfermagem tem
conhecimento
insuficiente.
Sendo necessário
um treinamento
para aprimorar
dos profissionais
para atendimento
mais eficaz.
Evidenciou que a
prática
assistencial de
enfermagem no
modelo
biomédico.
Alguns
estomizados
apresentam
dificuldades em
compreender as
orientações
dadas durante os
períodos de
internação, assim
ficando com
déficit no cuidado.

Quadro 01- Relação das publicações incluídas na revisão de acordo com o título, ano, revista, autores,
objetivos, métodos e principais resultados. Brasil, 2020.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Observa-se no quadro 1, que entre os artigos
incluídos neste estudo, foram encontrados três artigos
publicados no 2019 (MACHADO et al, 2019); (OLIVEIRA
et al, 2019); MORAES et al, 2019), três em 2018
(MIRANDA et al, 2018); (JACON et al, 2018); (FARIAS et
al, 2018), quatro em 2017 (TORRES et al, 2017);
(OLIVEIRA et al, 2017); (SOUSA et al, 2017); (GOULART
et al, 2017), e apenas um em 2015 (TORRES et al,
2015). Verifica-se que 2017 foi o ano de maior publicação
dos artigos contidos neste estudo.
Em relação às metodologias dos artigos
selecionados neste estudo, cinco estudos são de
abordagem qualitativa (FARIAS et al, 2018); (MACHADO
et al, 2019); (OLIVEIRA et al, 2019); (OLIVEIRA et al,
2017); (GOULART et al, 2017), quatro quantitativos
(MIRANDA et al, 2018); (JACON et al, 2018); (MACHADO
et al, 2019); (TORRES et al, 2017); MORAES et al, 2019),
e duas revisões de literatura (TORRES et al, 2017);
(SOUSA et al, 2017).

Nota-se que 02 estudos foram conduzidos em
Minas Gerais, 01 em Rio Grande do Sul, 01 em Teresina,
01 em Recife, 01 em Belém, 01 em Catanduva, 01 na
região sul e 03 não foram mencionadas a localização
dos estudos.
A análise dos artigos resultou na elaboração de
duas categorias para o estudo, com as seguintes
temáticas: “O impacto do estoma na qualidade de vida e
autoimagem da pessoa estomizada”; “O papel do
enfermeiro com a pessoa estomizada: um olhar para
integralidade”, conforme o Quadro 02.
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CATEGORIAS

O impacto do estoma na qualidade de vida e autoimagem da
pessoa estomizada.
O papel do enfermeiro com a pessoa estomizada: um olhar
para a integralidade.

ARTIGOS
A1-A2-A5-A7-A8-A11

A3-A4-A6-A9-A10

Quadro 02- Relação das publicações incluídas na revisão de acordo
com o título e numeração nas categorias. Brasil, 2020.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

3.1. O impacto do estoma na qualidade de vida
e autoimagem da pessoa estomizada
A confecção do estoma nos pacientes, pode gerar
diversossentimentos,muitosdelesrelacionadosaopróprio
corpo e psicológico, estendendo para sua vida social. A
qualidade de vida está principalmente associada com a
restauração das atividades cotidianas que antes eram
comuns, destacando que pessoas ativas apresentam
melhor qualidade de vida após a confecção do estoma
(TORRES et al, 2015).
O bem estar espiritual, também se mostra um
indicador importante na qualidade de vida, levando em
consideração o efeito avassalador que pode estar
associado com alguns tipos de diagnósticos como exemplo
o câncer. Então a espiritualidade está estritamente
conectada com a paz interior, auxiliando na aceitação nas
novas condições impostas pela vida, trazendo conforto,
alívio, confiança e até mesmo uma melhor adesão no
regime terapêutico (SILVA et al, 2017; TALES et al, 2017).
Entretanto fatores como isolamento e depressão,
podem acabar interferindo diretamente na qualidade de
vida nos âmbitos sociais e psicológicos. Fazendo que a
pessoa estomizada desenvolva diversos sentimentos
como angústia, raiva, medo de rejeição entre outros. No
qual um dos maiores impactos está vinculado com
autoimagem e eliminação de fezes, e despertando medo
de que a bolsa não funcione corretamente e extravase
fezes ou aparecimento de gases na bolsa, aspectos que
acabam dificultando a socialização com outros indivíduos,
assim ocorrendo uma conexão entre o isolamento e o
medo de rejeição (SILVA et al, 2017; TALES et al, 2017).
De acordo com Miranda et al, (2018), relata em
seu estudo, que através de diferentes estatísticas
associadas à melhoria da qualidade de vida, estando
relacionada com a melhoria as atividades físicas e
sociais, assim mostrando que a pessoa estomizada
integrada na sociedade tem maiores perspectivas de
vidas como motivação para superar momentos difíceis
durante o processo adaptação com novo estilo de vida. A
informação e preparação prévia do paciente antes da

realização do estoma sobre os cuidados de enfermagem
no âmbito da consulta de enfermagem, mostrou uma
aceitação melhor dessas pessoas com o estoma e
diminuição a taxa de complicações, assim contribuindo
com melhoria na qualidade de vida.
Sendo assim, possível proporcionar uma
prestação de cuidados com corpo e mente desse indivíduo,
tirando o foco apenas do estoma, mas também olhando
para pessoa estomizada, pensando nas diferentes
emoções e desafios que essa pessoas possa estar
passando após a confecção do estoma, assim mostrando
a importância do cuidado humanizado e resolutivo, que
procura proporcionar um atendimento que consiga
alcançar todas as necessidades do paciente e contribuindo
com sua satisfação (INCHAUSPE et al ,2018).
Com a confecção do estoma acarreta incertezas
ou desconfortos na vida do paciente em relação com
inserção na sociedade e na vida sexual, esses
sentimentos estão relacionados principalmente com
alteração corporais envolvendo o estoma como por
exemplo o controle fecal e odores, que acaba prejudicando
momentos de lazer, devido a vergonha que esse paciente
possa desenvolver da sua nova aparência ou medo de
ser rejeição pelas outras pessoas, pelo fato delas não
compreender o que é o estoma ou por sentirem nojo e
repulsa ao ver o estoma (JACON et al, 2018; CALCAGNO
et al, 2012).
Sentimentos negativos com próprio corpo,
ocasiona dificuldades no ajustamento social, físico e
psicológico do estomizado, essa negação vem junto com
desejo de um corpo diferente e com fazendo que a
pessoa estomizada opte por esconder o próprio corpo
através de roupas mais largas e folgadas, principalmente
em mulheres, devido a idealização do corpo perfeito
prejudicando muito na autoestima. Assim podendo afetar
diretamente a autoestima da pessoa, devido a
autoimagem alterada resultando no isolamento social e
repercutindo na qualidade de vida (COSTA et al, 2017;
PEREIRA et al, 2015; JACON et al, 2018).
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Questões envolvendo a sexualidade ainda é visto
como um assunto polêmico entre a população, por mais
que a sexualidade esteja diretamente envolvida com a
qualidade de vida, sendo associada com diversos aspectos
biopsicossociais de cada indivíduo. Com a diminuição da
atividade sexual, acaba surtindo alguns efeitos como
sentimento de frustração e inutilidade, favorecendo o
isolamento social (VERA et al, 2017; GOULART et al,
2017).
A aceitação do parceiro auxilia na adaptação
com esse novo estilo de vida, e às vezes o estomizado
acaba sendo surpreendido com a aceitação do parceiro,
já que conflitos relacionados com a aceitação engloba
aspectos na alteração imagem corporal e na autoestima,
resultando em mais sentimento negativos com próprio
corpo, existem relatos na literatura que o impacto da
confecção do estoma gera inclusive a separação. No que
cabe ao profissional proporcionar um apoio emocional
com esse paciente, e não apenas educar o paciente
quanto às práticas de cuidados com estoma, assim
também se atentando sobre possíveis dúvidas sobre o
ato sexual e questões como auto imagem, fazendo assim
que o paciente alcance a reabilitação plena em diversos
âmbitos do cuidado, não apenas se limitando com
cuidado físico (VERA et al, 2017; GOULART et al, 2017;
JACON et al, 2018).
Entre os aspectos que merecem atenção dentro
da qualidade de vida é questão da autoimagem e
autoaceitação em âmbitos geral em campanhas de
publicidade e mídias sociais, devido à falta aderência por
parte governamental ou hospitalares com campanhas de
conscientização de aceitação e sensibilização com
estomizados, na qual a falta de conscientização contribui
com a falta de informação com doenças colorretais e com
falta representatividade do estomizado em mídias sociais,
aspectos que auxiliam na aceitação da autoimagem do
estomizado. Há uma necessidade em diversas ações de
conscientização de acolhimento e promoção da
representatividade dos estomizados (MACHADO et all,
2019).

3.2 O papel do enfermeiro com a pessoa
estomizada: um olhar para a integralidade
Geralmente, ao tentar entender os mecanismos
que causam as doenças, os profissionais de saúde se
afastamdasrelaçõescomoshumanos.Odesenvolvimento
datecnologiarelacionalpodeserummeiopararestabelecer
o diálogo, acolher o sofrimento, resolver problemas,
estabelecer conexões e responsabilidades e estimular a
autonomia do usuário. Em um ambiente hospitalar, um
mecanismo de referência e contra referência pode permitir
que os pacientes direcionados para a atenção primária
continuem a receber cuidados após a alta do hospital e
contribuam para o atendimento integral (SOUZA et al,
2016; COSTA et al, 2019).

O enfermeiro que trabalha na área hospitalar vai
apresentar um conjunto de tarefas exigentes e essas
tarefasvãoafetaraqualidadedoseucuidado,quedepende
da sua organização do trabalho e do conhecimento e
estilo de liderança adotado. Nesse sentido, pode-se inferir
que as competências gerenciais são essenciais e podem
ser desenvolvidas e implementadas por meio da prática
de liderança. Contudo, é possível que o enfermeiro possa
desenvolver estratégias que integrem redes e deem
continuidade à atenção à saúde, superando a disparidade
entre atenção básica e hospitalar (COSTA et al, 2019,
SOUZA et al, 2017).
A gestão de práticas educativas de saúde tem
espaço especial para atuação do enfermeiro, as ações
educativas com metodologias ativas e dialógicas
contribuem para uma atenção mais humanizada. A prática
dialógica é uma ferramenta de extrema importância para
desenvolvimento das educações em saúde, assim se
tornando um excelente recurso para auxiliar na melhoria
da qualidade vida (MIRANDA et al, 2017; LOPES et al,
2017; KOERICH et al, 2019).
A equipe de enfermagem é integrante da equipe
multidisciplinar com o estomizado em vários níveis de
cuidado, promovendo segurança, prevenção e detectando
complicações que possam prejudicar a inserção do
estomizado na sociedade ou na sua qualidade de vida
(OLIVEIRA et al, 2019).
Na atenção primária a consulta de enfermagem
abrangediversoscuidadoscomindivíduoeseusfamiliares,
onde os cuidados poderão se estender até os domicílios.
Assim as ações de educação em saúde têm um papel
importante, pois é possível orientar e sanar algumas
dúvidas que porventura permaneceram após a alta
hospitalar. Para que haja uma assistência qualificada é
necessárioqueoenfermeirotenhaconhecimentocientífico
e capacidade para abordar e realizar cuidados com o
estomizado.
O despreparo do profissional acaba
ocasionando medo e insegurança por parte do estomizado
(OLIVEIRA et al, 2017).
O enfermeiro deve considerar estratégias de
educação em saúde que extrapolam o foco da doença
para promover formas de auxiliar os usuários com estoma
na tomada de decisões, na expressão da linguagem e no
enfrentamento das mudanças na imagem corporal. Os
estomizados necessitam de ferramentas de fácil
entendimento incentivo ao autocuidado para reabilitação
e o desenvolvimento de autonomia, pois alguns pacientes
sentem medo ou nojo de realizar os cuidados com a
estoma. É necessário oferecer capacitação que auxilie
na construção de conhecimentos específicos com as
necessidades dos estomizados (MORAES et al, 2019;
FARIAS et al, 2018, FIGUEIREDO et al, 2016).
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Algumas educações em saúde envolvendo os
estomizado, podem ser atividades focadas em fornecer
suporte psicológico, e atividades que incentivam inserção
dos estomizados em grupos de apoio, ocorrendo a troca
de experiências e o contato com pessoas na mesma
situaçãoeocompartilhamentodeinformaçõesqueauxiliam
no recebimento do estoma e o novo estilo de vida
contribuindo com a aquisição dos conhecimentos no
cotidiano da enfermagem (MEDEIROS et al, 2017).
A assistência integral precisa atuar em múltiplos
aspectos para alcançar a forma mais completa possível.
À medida que as ações passam a ser pautadas pelas
necessidades dos indivíduos e das famílias, rompendo
com as normas verticais de comportamento, surge a
necessidade de maior conciliação entre profissionais e
usuários. Nessa perspectiva, o cuidado ao usuário será
uma abordagem integral, e, portanto, holística a todos os
que têm necessidades de saúde e precisam de cuidados
durante determinado período de suas vidas (FIGUEIREDO
et al, 2016).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude do crescente número de pessoas
estomizadas, é evidente que a pessoa estomizada
necessite de uma ampla gama de cuidados específicos,
abrangendo tanto a sua saúde física e mental e social,
visando proporcionar uma assistência qualificada.
A confecção do estoma vem acompanhada de
sentimentos de negativos e inseguranças sobre a vida e
o próprio corpo, acarretando dificuldades na adaptação
que são refletidas tanto na sexualidade e na autoimagem
do paciente, diante ao novo estilo de vida, prejudicando
diretamente na qualidade de vida e inserção do indivíduo
em sociedade.Aqualidade de vida do paciente estomizado
estáatreladacomasatividadesfísicasesociais,mostrando
que a inserção do estomizado em sociedade uma maior
perspectiva de vida.
O enfermeiro como educador traz um grande
diferencial na assistência com estomizado, pois o seu
papel em diferentes âmbitos do cuidado promovendo
ações educativas para proporcionar uma melhora na
qualidadedevidadoestomizado,edetectandoeprevenindo
complicações que prejudiquem a reabilitação e a inserção
do estomizado em sociedade.
Tendo em vista os aspectos observados, mostrase a necessidade de mais estudos que abordam a inserção
do estomizado em sociedade, juntamente com os
sentimentos gerados após a mudança brusca no estilo de
vida desse indivíduo, para que assim os profissionais
promovam uma assistência qualificada e resolutiva
baseada em evidências, facilitando assim a disseminação
deinformação,proporcionandomaisbenefíciosaqualidade
de vida do estomizado.
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