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RESUMO 

 

Compreendendo os significados de se estar estomizado: metassíntese 

 

Pessoas que se submetem à cirurgia de estomização vivenciam uma nova condição física e 

orgânica atrelada a alterações complexas e limitadoras, que podem levar o paciente a 

necessitar de adaptação para o enfrentamento e superação. O plano de cuidados de 

enfermagem requer avaliação ampla e contínua e engloba necessidades biológicas, 

psicossociais e espirituais. O objetivo deste estudo é compreender os significados da pessoa 

com estomas intestinais, a fim de nortear o enfermeiro na elaboração de uma assistência 

humanizada e compreensiva. Utilizou-se o referencial metodológico da metassíntese, e 

analisou-se quatro artigos à luz da análise de conteúdo (AC), construindo-se uma “colcha de 

retalhos” (MENDES; MISCULIN, 2017) sobre o tema significados de se estar estomizado. Os 

estudos selecionados foram analisados através de categorias temáticas, discutindo-se as 

principias alterações constatadas na vida dos pacientes estomizados; sentimentos relacionados 

à mudança corporal; desconforto relativo ao estoma de eliminação; apoio social; educação em 

saúde; e condicionantes relacionados à pessoa e à comunidade. Conclui-se que as percepções 

do estomizado perpassam por reflexões sobre qualidade de vida ou ausência dessa, e que o 

papel do enfermeiro engloba orientações de cuidados pós-operatório essenciais e de aspectos 

social e familiar.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Estomia; Metassíntese    

 



ABSTRCT 

 

Understanding the meanings of being an ostomized person: metasynthesis 

 

Individuals who have been submitted to ostomy surgery experience a new physical and 

organic condition linked to complex and restrictive changes that may lead the patient to need 

adaptation to dealing with and overcoming. The nursing care plan requires extensive and 

continuous evaluation and encompasses biological, psychosocial and spiritual needs. The aim 

of this study was to understand the meanings of the person with intestinal stomas, in order to 

guide nurses in the elaboration of a humanized and comprehensive care. It was utilized the 

methodological referential of the metasynthesis, and four scientific papers were analyzed in 

the light of content analysis, which formed a patchwork on the subject of being an ostomized 

person. The studies selected has been examined through theme category, discussing the main 

changes detected in the lives of ostomized patients; feelings regard to the body change; 

discomfort concerning elimination stoma; social support; health education; and conditions  

related to the person and the community. It was concluded that the perception of the 

ostomized person go through reflections on quality of life or absence of this, in addition the 
nurse’s role comprises instructions to the patient in the essential postoperative care and to 

social and family aspects. 

 

Keywords: Nursing; Ostomy; Metasynthesis
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1 INTRODUÇÃO 

 

A confecção de um estoma intestinal é um procedimento comum nas cirurgias do trato 

digestivo. Os estomas do segmento distal do intestino delgado (íleo) são denominados 

ileostomias e os do intestino grosso são as colostomias (ROCHA, 2011). 

Mesmo com todo um arsenal de dispositivos e adjuvantes disponíveis no mercado 

propiciando conforto às pessoas estomizadas, esta condição implica em uma série de 

questões. Segundo Bonil de-las-Nieves et al. (2014), as pessoas que, depois de passar por 

cirurgia, se tornam estomizadas, têm que enfrentar uma série de dificuldades associadas à 

perda do controle do esfíncter anal e à presença de uma porção intestinal no abdômen, por 

onde ocorre a eliminação de fezes e gases. Por conseguinte, trata-se de um processo 

complexo. 

Ao se submeter à cirurgia de estomização, a pessoa vivencia a desconstrução de sua 

imagem, de sua posição e de sua função no seu microespaço social (MOTA; GOMES; 

PETUCO, 2016). Basta refletir sobre o fato de que, esta pessoa, outrora fisicamente bem, hoje 

elimina fezes de forma atípica. Assim, esta nova condição pode abalar o emocional e a auto 

imagem da mesma. 

Além disso, há questões orgânicas consideráveis: trata-se de uma condição em que 

pode haver complicações nos aspectos físico e orgânico. Segundo Santos et al. (2007), as 

principais complicações relacionadas aos estomas incluem a adaptação inadequada da placa 

de ostomia, devido à má localização do estoma na parede abdominal, dermatite periostomal, 

necrose isquêmica, retração, prolapso, estenose, fístula periostomal, hérnia periostomal, 

abscesso periostomal e câncer. Todos estes aspectos devem ser meticulosamente considerados 

na atenção ao estomizado. 

Após a cirurgia, há um período de mudanças na imagem corporal e de alterações 

complexas e limitadoras que podem levar o paciente a necessitar de adaptação para o 

enfrentamento e superação. Estas mudanças podem proporcionar o aparecimento de 

sentimentos negativos como a mutilação, invalidez, incapacidade, raiva, depressão, entre 

outros, que podem gerar uma série de obstáculos na reintegração e ajustamento à vida 

familiar, social e laborativa (BARBUTI; SILVA; ABREU, 2008). 

Observa-se no dia a dia de trabalho, que a pessoa estomizada necessita de um período 

de tempo para elaborar sua nova imagem social, que pode estar carregada de inquietações e 

inseguranças: as mudanças corporais constituem um fato! 



5 
 

As dificuldades do estomizado na adaptação social são reais e estigmatizantes. Logo, o 

enfermeiro atua com intervenções no atendimento ao mesmo, a fim de reduzir possíveis 

complicações (RIBEIRO et al., 2016). Porém, a atuação do enfermeiro não se limita a reduzir 

complicações, ainda que este aspecto seja primordial e imprescindível. 

A pessoa com estoma intestinal e seus familiares inicialmente podem apresentar 

sentimentos de rejeição e medo. Esses sentimentos negativos dificultam o aprendizado do 

autocuidado e da adaptação à nova condição
 
(ARDIGO; AMANTE, 2013). 

O planejamento do cuidado de pessoas estomizadas deve iniciar ainda no pré 

operatório, levando-se em consideração as mudanças de estilo de vida que virão, decorrentes 

do estoma. Estas mudanças envolvem questões físicas relacionadas à perda da integridade 

corporal, alterações nos hábitos de higiene, privação do controle fecal e eliminações 

involuntárias de gases e odores, dentre outras. Estas questões podem causar na pessoa 

alterações da autoestima e da autoimagem (POLETTO; SILVA, 2013). 

A enfermagem assume papel fundamental na promoção do cuidado às pessoas 

estomizadas, devendo oferecer-lhes apoio e conhecimentos necessários para que desenvolvam 

suas potencialidades e sua autonomia, no desempenho das atividades cotidianas, das quais se 

afastaram pelas limitações impostas pelo estoma (RIBEIRO et al., 2016). 

Na área de estomaterapia, observa-se no quotidiano de trabalho questões relacionadas 

a complicações físicas e orgânicas, dificuldade de manipulação do dispositivo e adjuvantes e 

mais uma série de aspectos físicos da pessoa agora estomizada. A pessoa que se submete a 

uma estomia necessita de cuidados específicos e acompanhamento especializado. Estes 

cuidados devem abranger as necessidades biológicas, psicossociais e espirituais, sendo que 

plano de cuidados de enfermagem demanda avaliação ampla e contínua (LUZ et al., 2009). 

Porém, observamos que nem sempre o enfermeiro está preparado para uma atuação holística, 

o que se considerou o problema desta pesquisa.  

O estomaterapeuta é um profissional que emerge no Brasil a partir da década de 1990, 

ou seja, a maioria dos cuidados ao estomizado, bem como as orientações são realizadas por 

enfermeiro generalista. 

  O planejamento e a prestação de cuidados à pessoa na condição de estomizada 

envolvem o conhecimento das alterações e necessidades físicas, mas também o conhecimento 

de seus significados. Como atender as necessidades físicas, psico emocionais e sociais sem 

conhecer os significados desta condição? 

 Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de compreender os significados da pessoa 

com estomas intestinais frente a sua nova condição de vida.  Acredita-se que a compreensão 
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destes significados poderá conferir ao enfermeiro um maior panorama, que o oriente na 

elaboração de uma assistência humanizada e compreensiva. 
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2 OBJETIVO 

 

Compreender os significados para a pessoa com estomas intestinais sobre sua nova 

condição de vida.   
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3 MÉTODO 

 

Este trabalho utilizou como referencial metodológico a metassíntese visto que esta nos 

permite analisar estudos primários com diferentes tipos de delineamento sobre o tema de 

interesse.  

A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa e naturalística do 

mundo. Busca explorar como as pessoas dão sentido ao mundo que as cerca, quem são elas e 

como elas apresentam isto e respondem aos outros. A complexidade da pesquisa qualitativa 

advém do fato de não haver uma estratégia própria e única para sua condução metodológica e 

interpretativa. As possibilidades da pesquisa qualitativa são reconhecidas na investigação de 

atitudes, crenças e preferências de profissionais e pacientes (LOPES, FRACOLI, 2008). 

Este trabalho envolve significados, que são explicados por meio das pesquisas 

qualitativas por se tratar de um tema ligado à subjetividade. Assim, optou-se pela 

metassíntese. A pesquisa qualitativa originou-se da antropologia e da sociologia e busca 

respostas às perguntas não encontradas com facilidade na metodologia experimental. É 

definida como atividade que coloca o observador no mundo e traz uma abordagem 

interpretativa (LOPES; FRACOLI, 2008). 

A metassíntese é uma integração interpretativa de resultados qualitativos que são em si 

mesmos, a síntese interpretativa de dados, incluindo diversos referenciais teóricos, sobre 

determinados fenômenos, eventos, ou de casos que são as marcas características da pesquisa 

qualitativa. Tais integrações vão além da soma das partes, uma vez que oferece uma nova 

interpretação dos resultados. Estas interpretações não podem ser encontradas em nenhum 

relatório de investigação, mas são inferências derivadas desse tomar todos os artigos em uma 

amostra, como um todo (SANDELOWSKI; BARROSO, 2004).  

A metassíntese tem o potencial de ampliar o alcance dos resultados advindos da 

percepção, sentimentos, visão, vivencia e experiências dos sujeitos. 

O problema de pesquisa gerou a seguinte questão norteadora: quais são as percepções 

de uma pessoa estomizada sobre sua nova condição de vida? 

Para compor a amostra, os estudos deveriam atender aos seguintes critérios: artigos 

primários, decorrentes de pesquisas qualitativas; nos idiomas português, inglês ou espanhol; 

publicados no período de 2008 a 2018 em periódicos científicos e que abordassem as 

percepções do estomizado na sua nova condição de vida. 

 Realizou-se busca avançada, onde foram cruzados os seguintes descritores: 

“Colostomia”; “Percepção”; “Enfermagem”; “Pesquisa Qualitativa”; Cuidado” e 
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“Integralidade”.  Todas estas palavras são descritores no DECS. Para a combinação dos 

descritores foram utilizados os operadoesr booleanos “AND” e “OR”.  

Considerando o rigor metodológico que uma monografia exige, optou-se selecionar 

para esta metassíntese apenas artigos no mesmo referencial teórico, podendo ser selecionados 

trabalhos na linha de: etnografia; representações sociais; análise temática; fenomenologia, 

história oral de vida. O Instrumento para Coleta de Dados encontra-se em anexo neste projeto. 

Abaixo, apresentam-se as bases de dados pesquisadas, com o número de artigos inicialmente 

encontrados: 

 
Quadro 1 – Base de dados pesquisadas 

Banco de dados Descritores  Número de artigos 

encontrados 

Número de artigos 

encontrados por 

Título e Autor 

Número de artigos 

encontrados por 

Título, Autor e 

Resumo 

Portal Regional 

da BVS  

Surgical Stomas" 

OR "Estomas 

Quirúrgicos" OR 

"Estomas 

Cirúrgicos" OR 

"Estoma Cirúrgico" 

OR colostomy OR 

colostomía OR 

colostomia OR 

estomizado OR 

stomized) AND (tw: 

"Self Care" OR 

"Autocuidado" OR 

"Autocuidado" OR 

percepção OR 

significado OR 

"Pesquisa 

qualitativa")) AND 

(instance:"regional") 

AND ( la:("en" OR 

"pt" OR "es") AND 

year_cluster:("2014" 

OR "2017" OR 

"2013" OR "2011" 

OR "2010" OR 

"2012" OR "2016" 

OR "2008" OR 

"2009" OR "2015 

158 artigos 40 artigos 13 artigos 

 

Dos 13 artigos previamente selecionados por título, realizou-se leitura dos resumos. 

Destes, foram excluídos: um artigo sobre processo educativo do enfermeiro; três revisões 

integrativas, um artigo sobre elaboração de protocolo de ações educativas ao estomizado, um 

artigo sobre aplicação de teorias de enfermagem ao estomizado, um artigo quantitativo e 

outros dois qualitativos, mas excluídos por apresentarem abordagens metodológicas 
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diversificadas. Assim, quatro artigos compuseram esta metassíntese, todos analisados à luz da 

análise temática. Este referencial foi escolhido por ser o referencial da maioria dos artigos 

estudados, sendo que dos excluídos, um utilizava a fenomenologia e outro a etnografia. 
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4 RESULTADOS 

 

 Os quatros artigos selecionados foram decodificados em Artigo 1, Artigo 2, Artigo 3 e 

Artigo 4. 

O Artigo 1 intitula-se “Apoio emocional realizado por enfermeiro ao paciente 

estomizado” e foi publicado em periódico português no ano de 2016. Este periódico é 

vinculado à Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental e não há divulgação na 

internet do qualis do mesmo. Gerou três categorias. A população foi constituída por 33 

pacientes estomizados, atendidos em uma associação de estomizados, em cidade do interior 

do Rio de Janeiro. Os dados foram obtidos por meio de preenchimento de formulário.  

O Artigo 2 intitula-se “Vídeo educativo como recurso para educação em saúde a 

pessoas com colostomia e familiares” e foi publicado em periódico brasileiro classificado com 

qualis B1. Foi publicado em de 2016. Gerou três categorias. A população foi constituída por 

participantes de grupo de apoio para pessoas com estomas intestinais. Os dados foram 

coletados por meio de grupo focal, em dois dias distintos. Os participantes foram convidados 

a assistir vídeo educativo. O vídeo em questão apresenta, por meio de recursos auditivos e 

visuais, situações encenadas por atores que simulam fatos reais de pessoas e familiares que 

convivem com colostomia decorrente de câncer colorretal. 

O Artigo 3 intitula-se “Facilitadores do processo de transição para o autocuidado da 

pessoa com estoma: subsídios para Enfermagem” e foi publicado em 2015, em periódico 

brasileiro classificado com qualis A1. Gerou duas categorias. A população foi constituída por 

27 pessoas cadastradas em serviço de estomaterapia de um hospital universitário na Região 

Sul do Brasil. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com a 

seguinte questão norteadora: Que fatores facilitam/inibem a realização do autocuidado? As 

entrevistas individuais foram realizadas no consultório do serviço. 

O Artigo 4 intitula-se “Vivência do paciente estomizado: uma contribuição para a 

assistência de enfermagem” e foi publicado em periódico brasileiro no ano de 2011, cujo 

qualis é A2. Gerou três categorias. A população foi constituída por 10 pacientes estomizados, 

associados ao programa de acompanhamento ao portador de estomia em um Centro de 

Referência a Estomizados, em Teresina-PI. Utilizou-se entrevista semiestruturada, na qual os 

participantes responderam as seguintes perguntas: O que significa viver com uma estomia? 

Recebeu orientações dos profissionais? Quais eram e quem as prestavam? Como se sentiam 

ao realizar o autocuidado? Que dificuldades enfrentavam?. 
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 Os quatro artigos foram publicados em português e também em inglês. Todos os 

autores eram enfermeiros, com titulação que variava entre graduação, mestrado e doutorado.  

Nem um dos quatro artigos apresentou COREQ (critérios estabelecidos para o 

Reporting Qualitative Research) como ferramenta de apoio (TONG, FLEMING, MCLNNES, 

OLIVIER, CRAIG, 2012).  O COREQ apresenta critérios metodológicos para o 

desenvolvimento de pesquisas qualitativas. 

Os artigos encontram-se a seguir, na forma de quadros sinópticos (Quadro 2): 
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Quadro 2 – Quadro sinóptico 

Título e autores Periódico Referencial 

metodológico 

Ano de 

publicação 

Categorias geradas 

Artigo 1: Apoio emocional realizado por 

enfermeiro ao paciente estomizado.  

(SOUZA et al., 2016) 

Revista Portuguesa 

de Enfermagem de 

Saúde Mental 

Análise de 

conteúdo  

2016 1) Reações e sentimentos dos ostomizados 

2) Desconforto causado pela ostomia 

3) Apoio emocional prestado pela enfermagem 

 

Artigo 2:  Vídeo educativo como recurso para 

educação em saúde a pessoas com colostomia 

e familiares. 

(DALMOLIN et al., 2016)  

Revista Gaúcha de 

Enfermagem 

Análise de 

conteúdo  

2016 1) O cuidar e o cuidar-se aprendido sozinho: a realidade vivida 

2) Educação em saúde e aprendizagem por meio de um vídeo 

educativo: possibilidades percebidas 

3) As singularidades do vídeo educativo na ótica de pessoas 

colostomizadas e familiares 

Artigo 3:  Facilitadores do processo de 

transição para o autocuidado da pessoa com 

estoma: subsídios para Enfermagem.  

(MOTA et al., 2015)  

Revista da Escola 

de Enfermagem da 

USP 

Análise de 

conteúdo 

2015 1) Condicionantes relacionados à pessoa 

2) Condicionantes relacionados à comunidade 

Artigo 4: Vivência do paciente estomizado: 

uma contribuição para a assistência de 

enfermagem. 

(NASCIMENTO et al., 2011) 

Texto Contexto 

Enferm 

 

 

Análise de 

conteúdo 

2011 1) Mudanças no modo de vida do portador de Estomia 

2) O conhecimento do estomizado sobre o Autocuidado 

3) A orientação no processo de adaptação do portador de estomia 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Todos os artigos foram analisados à luz da análise de conteúdo (AC). A análise de 

conteúdo é considerada por Bardin como uma ferramenta de estudo e análise de material 

qualitativo que possibilita a compreensão de uma comunicação ou discurso, extraindo-se os 

aspectos mais relevantes (BARDIN, 1977). 

Discorrendo sobre AC, os autores Mendes e Misculin (2017, p. 1046) apresentam uma 

metáfora: 

  

Uma colcha de retalhos, em que, ao pegarmos os pedaços de panos de 

vários matizes, como a questão de investigação e os objetivos, o 

referencial teórico adotado, a transparência dos procedimentos 

metodológicos para a constituição dos dados e os procedimentos de 

análise dos dados, como bricoleurs, como artesãs cosendo seu 

patchwork, construímos a investigação proposta.  

 

Assim, a AC pode ser definida como:  

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

1977, p.2). 

 

Ao se optar por um único referencial teórico, pensou-se em artigos que compusessem 

uma “colcha de retalhos” sobre o tema significados de se estar estomizado. 

 O Artigo 1 apresentou a categoria “Reações e sentimentos dos ostomizados”. Nesta 

categoria, as principias alterações constatadas na vida dos pacientes ostomizados estão 

relacionadas à vida social, imagem corporal, perda do controle sobre o corpo e sobre as 

emoções. Esta categoria também emergiu no Artigo 4 sob título “Mudanças no modo de vida 

do portador de Estomia.” Os entrevistados referem uma série de sentimentos relacionados à 

mudança corporal: vergonha, constrangimento, medo diante da nova situação, mal-estar com 

odor, limitação e discriminação. Revisão integrativa (SILVA et al., 2017) sobre aspectos 

psicológicos de pessoas estomizadas também pontua sentimentos semelhantes ao considerar 

que o uso do equipamento coletor (bolsa) está associado a sentimentos negativos, como medo, 

angústia, tristeza e desamparo, que podem mobilizar vivências autodepreciativas, vinculados 

aos sentimentos de mutilação, perda da saúde e da autoestima, além da autoeficácia reduzida e 

senso de inutilidade e incapacitação crônica, entre outras emoções. 
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 Ainda o Artigo 1 apresenta a categoria “Desconforto causado pela ostomia”, sendo 

que esta é recorrente nas entrelinhas dos demais artigos, uma vez que o estoma de eliminação 

geralmente causa algum desconforto. O Artigo 4, em sua categoria “Mudanças no modo de 

vida do portador de estomia” também traz depoimentos que evidenciam situações de 

desconforto causado pelo estoma, como na fala seguinte: “[...] eu tinha vergonha de sair, para 

mim, eu iria me sujar [...]”. 

O depoente expressa o desconforto quando verbaliza o medo de se sujar. Em artigo 

sobre sexualidade da mulher portadora de estoma (GOMES et al, 2012) os autores referem 

que o uso da bolsa coletora dificultou o convívio social dos entrevistados pela preocupação 

com os gases, o odor de fezes, a possibilidade de vazamentos e o desconforto físico. 

Percebe-se que o apoio social encontra-se contido nos quatro artigos que compuseram 

este trabalho. Porém, como categoria temática, emerge apenas no Artigo 1, direcionado para 

o apoio da equipe de enfermagem (Apoio emocional prestado pela enfermagem). Segundo 

Reis (2015), o apoio social pode ser definido como a utilidade das pessoas (que nos amam, 

nos dão valor e se preocupam conosco), perante as quais se pode confiar ou com quem se 

pode contar em qualquer circunstância.  

 A questão da necessidade de educação em saúde emergiu de certa forma nos quatro 

artigos aqui estudados. No entanto, como categoria temática, esta é recorrente, aparecendo no 

Artigo 2 (Educação em saúde e aprendizagem por meio de um vídeo educativo: 

possibilidades percebidas) e no Artigo 4 (A orientação no processo de adaptação do portador 

de estomia). Ambas explanam sobre necessidade de orientações durante o pré e o pós 

operatório. Polleto e Silva (2013) discorrem sobre educação em saúde na adaptação do 

estomizado. Segundo os autores, a educação em saúde é essencial para conquista da 

autonomia e da liberdade individual. No entanto, os conhecimentos científicos não devem ser 

impostos de maneira verticalizada, mas sim disponibilizados às pessoas, de forma clara e 

adequada ao seu nível de conhecimento. Reis (2015) acredita que, há uma relação intrínseca 

entre a natureza dos cuidados e as intervenções de enfermagem e, que a educação para a saúde 

deve ter como eixo estruturante o processo de transição da pessoa com uma ostomia. 

O Artigo 3 gerou duas categorias: “Condicionantes relacionados à pessoa” e 

“Condicionantes relacionados à comunidade”. Este artigo reflete sobre o cuidado à pessoa 

com estomas sob duas perspectivas; o autocuidado sendo facilitado a partir de estratégias 

condicionadas à pessoa e também nas estratégias condicionadas à comunidade em que o 

estomizado encontra-se inserido. Percebe-se que no Artigo 3 os autores concluem que o pro-

cesso de transição para o autocuidado é complexo, carregado de subjetividades e dificuldades, 
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sendo que as interações com a família, os amigos e os serviços de saúde podem auxiliar na 

retomada da autonomia. Ainda sobre a categoria “Condicionantes relacionados à 

comunidade” (Artigo 3), esta pode ser considerada recorrente, pois também emerge no 

Artigo 2, na categoria intitulada “Educação em saúde e aprendizagem por meio de um vídeo 

educativo: possibilidades percebidas”. Nesta, os depoentes citam serviços e profissionais de 

apoio à pessoa com estomas. Também segundo Polleto e Silva (2013), os profissionais de 

saúde e os serviços de atenção ao estomizado exercem papel de suporte à pessoa nesta 

condição. Estes autores discorrem sobre atenção em saúde após a alta hospitalar, destacando a 

atuação do profissional de saúde, tanto na disponibilização dos dispositivos e adjuvantes 

como nas orientações de saúde.  

Fazendo-se um apanhado das 11 categorias que compuseram esta metassíntese, 

percebe-se que, nestas categorias, estão imbuídas as questões: desconforto, necessidade de 

aprendizado e o papel da comunidade (seja esta representada por profissionais da saúde ou 

por familiares). Os significados de um estoma de eliminação perpassam por estas três 

questões, sejam nitidamente descritas em categorias temáticas ou simplesmente em nuances 

nas falas dos entrevistados. Em revisão integrativa sobre aspectos psicológicos dos 

estomizados, os autores Silva et al. (2017) corroboram essas ideias. Para estes, o planejamento 

da assistência perioperatória deve contemplar acolhimento e ensino sobre a cirurgia e suas 

consequências, com a inserção e o envolvimento dos familiares, além de possibilitar a 

participação efetiva do paciente na tomada de decisões nas situações clínicas. 

Os quatro artigos desta metassíntese atenderam o objetivo do trabalho: Compreender 

os significados da pessoa com estomas intestinais frente a sua nova condição de vida. 

Segundo Mendes (2006), objetivos como o de verificar de que modo as pessoas consideram 

uma experiência, uma ideia ou um evento são característicos de pesquisas qualitativas, que se 

prestam ainda para casos em que o objetivo é a "demonstração lógica das relações entre 

conceitos e fenômenos, com o objetivo de explicar a dinâmica dessas relações em termos 

intersubjetivos" (MENDES, 2006, p. 11 ). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de conteúdo (AC) mostrou-se como referencial metodológico adequado para 

se responder a questão norteadora desta pesquisa: quais são as percepções de uma pessoa 

estomizada sobre sua nova condição de vida? Observa-se que as percepções do estomizado 

perpassam por qualidade de vida ou ausência desta, ou seja, conforto, convívio social, auto 

imagem e adaptação à nova condição. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi alcançado. 

Foi possível também refletir sobre o papel do profissional de saúde nesta fase 

adaptativa. Além de orientar cuidados com pele periestoma, troca de dispositivo, limpeza do 

dispositivo, alimentação e hidratação, o estomizado também necessita de orientações que o 

norteiem para o aspecto social e familiar. 

A sexualidade dos estomizados não foi discutida em nenhum dos quatro artigos, como 

categorias, porém aparece subentendida no Artigo 1 e no Artigo 4. 

Ao concluir essa metassíntese, sugere-se que novos estudos qualitativos sejam 

realizados nesta área, contribuindo com uma assistência de enfermagem holística e subjetiva. 

Espera-se que este trabalho contribua com reflexões não só para pessoas estomizadas, 

mas também para profissionais da saúde e para as instituições que atendem esta clientela, 

possibilitando um melhor enfrentamento dessa condição. 
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