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RESUMO 

 

Desde sua criação, a Política de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (PASPO) vem sendo 

efetivada nos serviços de saúde do Brasil. Essa política pretende oferecer cuidados com 

serviços organizados em rede, num contexto adequado de estrutura e processos visando 

melhor qualidade de vida à pessoa com estomias. Não foram encontrados estudos na literatura 

científica sobre a análise desses serviços no estado de Minas Gerais (MG). Objetivou-se, neste 

trabalho, avaliar os Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) do Sistema 

Único de Saúde de Minas Gerais e classificar o grau de implantação da PASPO. Trata-se de 

um estudo transversal descritivo no qual foram analisados indicadores e/ou critérios 

relacionados às dimensões de estrutura (recursos empregados e sua organização) e de 

processo (forma de produção de bens ou serviços) dos SASPO no estado de Minas Gerais, no 

ano de 2011. Para a coleta de dados utilizaram-se dois questionários estruturados que 

compõem a base do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica da 

Secretaria de Estado de Saúde. O grau de implantação foi definido por meio de uma matriz de 

análise e julgamento com escores diferenciados para cada indicador avaliado, segundo o nível 

de importância atribuído, sendo classificado como: implantação plena, satisfatória, incipiente 

e não implantado. Para a validação de conteúdo e de aparência da matriz de análise e 

julgamento foi utilizada a técnica Delphi. Para a análise dos dados e da validade do 

instrumento foi realizada análise fatorial com estimação dos índices “Teste KMO” e “Teste de 

Bartlett ou esfericidade” e o alfa de Cronbach foi testado para avaliar a consistência interna. 

Em todas as análises, considerou-se um nível de 5% de significância. Os resultados 

demonstraram que 72% dos 28 SASPO possuem estrutura para o cadastro dos pacientes e 

dispensação de dispositivos e que 40% das unidades correspondem a serviços do tipo II. 

Quanto aos processos, 96% das unidades contavam com a assistência de enfermeiros, porém 

52% deles sem capacitação. Percebeu-se ainda que esses profissionais estão mais envolvidos 

com as ações relacionadas à operacionalização do programa do que à assistência clínica. A 

PASPO não está implantada plenamente na maioria dos SASPO avaliados. Observou-se que 

somente 11% deles atingiram o grau de implantação plena; 42% apresentaram implantação 

satisfatória; 36% incipiente e 11% foram considerados como não implantados. Na 

organização do programa, a estrutura foi mais bem avaliada que o processo. Dentre as 

limitações para a implantação do programa destacam-se a ausência de profissionais 

capacitados para realização de capacitações dos serviços de referência e contra referência, 

equipamentos e materiais insuficientes. A avaliação da PASPO em MG mostrou que a maior 

parte dos serviços que a compõem não atingiu o grau de implantação plena em relação à 

estrutura e processos. O estudo poderá contribuir para subsidiar intervenções para corrigir as 

distorções identificadas.  

 

Palavras-chave: Estomia. Avaliação de Serviços de Saúde. Estudos de Validação; Avaliação 

de Programas 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Since its conception, the Healthcare Policy to Ostomized People (HPOP) is being implemented in 

the healthcare services in Brazil . This policy aims to provide a network of healthcare services 

with appropriate structure and processes to improve quality of life of ostomized people. No 

studies were found in the scientific literature on the assessment of such services in the state of 

Minas Gerais (MG). The objective of this study was to evaluate Healthcare Services for 

Ostomized People (HSOP) of the Brazilian Public Health Care System in Minas Gerais, as well as 

to classify their degree of implementation. This is a descriptive cross-sectional study in which 

indicators and / or criteria related to the dimensions of structure (available resources and their 

organization) and process (way of producing goods or services ) of HSOP in the state of 

Minas Gerais were analyzed in the year of 2011. Two structured questionnaires that form the 

basis of the Integrated Pharmaceutical Care Management System of Minas Gerais State 

Secretary of Health were used for data collection. The implementation level was defined by 

an analysis and judgment matrix with different scores for each indicator assessed according to 

the level of importance for being classified as: fully, satisfactory and incipient implementation 

and not implemented. To validate the content and appearance of the analysis and judgment 

matrix Delphi technique was used. For the analysis of the data and validation of the 

instrument factorial analysis was also used with estimation of indices such as KMO test and 

Bartlett test or sphericity and Cronbach's alpha was tested to assess the internal consistency. A 

p value of <.05 was considered significant. The results showed that 72 % of the 28 HSOP 

included in the study have the structure for the registration of patients and dispensing devices 

and that 40 % of the units were classified  as type II HSOP . In relation to processes, 96% of 

the units relied on the assistance of nurses, but 52% of them without specialized training. It 

was also observed that these professionals are more involved with the actions related to the 

implementation of the program than to clinical care . Based on the analysis and judgment 

matrix, only 11% of HSOP were fully implemented, 42% showed satisfactory 

implementation, 36% incipient implementation and 11% were considered not implemented. 

Overall, structure of HSOP was better evaluated than process. Limitations for the 

implementation of the program included the lack of specialized professionals to conduct 

training of reference and counter reference services and insufficient equipment and materials. 

The evaluation of HPOP in Minas Gerais showed that most of the services did not reach full 

implementation regarding structure and processes. This study could help to subsidize 

interventions to correct the distortions identified. 

 

Keywords: Ostomy. Health service evaluation. Validation studies. Program evaluation. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Estoma e estomia são palavras de origem grega que significam abertura ou boca. São termos 

utilizados para designar a exteriorização de uma víscera oca por meio de uma abertura no 

corpo. É, portanto, uma condição orgânica temporária ou permanente, resultante de 

intervenção cirúrgica que cria essa abertura no tubo digestivo, aparelho respiratório ou 

urinário. Esse novo orifício é realizado para restabelecer a comunicação entre o órgão e o 

meio externo, compensando seu funcionamento afetado por alguma doença.
1,2

 

Por muito tempo, utilizaram-se os termos ostomia e ostomizado. Atualmente, considerando a 

grafia brasileira e por consenso entre especialistas, foi adotada a terminologia estomia/estoma 

e estomizado. O termo ostomia/ostomizado ainda é mantido somente quando da referência a 

nomes vinculados a publicações governamentais.
3 

As estomias tomam diferentes nomes, de acordo com o órgão a que dizem respeito e têm 

diferentes funções. Existem, portanto, as de respiração, de alimentação e de eliminação. No 

que tange às estomias de eliminação (urinárias e intestinais), essas consistem na abertura 

cirúrgica do abdome por meio da qual os dejetos são expelidos quando a função normal do 

intestino ou da bexiga está interrompida.
4
 

As estomias urinárias, comumente denominadas de derivações urinárias, são realizadas em 

pacientes com doenças que envolvem a pelve renal, ureteres, bexiga e uretra. Essas derivações 

têm por finalidade preservar a função renal. Estão previstas na abordagem terapêutica de 

algumas doenças que incluem as neoplasias, disfunções neurológicas, doenças obstrutivas do 

trato urinário e algumas anomalias congênitas.
1,5

 

As estomias intestinais são indicadas quando alguma parte do intestino apresenta disfunção, 

obstrução ou lesão. Estão previstos na abordagem terapêutica de um grande número de 

doenças que incluem câncer colorretal, doença diverticular dos colos, doença inflamatória 

intestinal, incontinência anal, colite isquêmica, polipose, trauma abadominal com perfuração 

intestinal, megacólon, dentre outras. O estoma recebe o nome de acordo com a porção 

intestinal envolvida, como ileostomia, cecostomia ou colostomia.
6,7,8
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Existem poucos dados sobre o número de estomizados no País, o que dificulta determinar sua 

epidemiologia. De acordo com Santos
1
, é difícil precisar um quadro epidemiológico sobre os 

estomias por serem sequelas ou consequências de doenças ou traumas e não uma doença. A 

autora considera ainda que, no Brasil,os dados sobre estomias são desafiadores por depender 

de registro sistematizado de informações em um território de dimensões continentais, em que 

existem desigualdades estruturais, filosóficas e organizacionais dos serviços de saúde. Sendo 

assim, há falhas de registro e de comunicação, caracterizando um contexto complexo para a 

sistematização de dados e informações dessa condição de saúde.
9
 

A International Ostomy Association (IOA) estimou, para o censo do Brasil de 2000,uma 

prevalência de 170 mil estomizados, o que corresponderia na época a 1 estomizado para cada 

1.000 habitantes.
10,11

 No ano de 2003, a Associação Brasileira de Estomizados (ABRASO) 

calculou em 43.000 o número de brasileiros estomizados, sendo 80% com colostomia.
12

 

Mesmo com as dificuldades encontradas no Brasil para se definir o número real de 

estomizados, alguns estudos têm sugerido um perfil de pessoas estomizadas como sendo do 

sexo feminino
13,14,15,16

 com idade maior que 60 anos
13,14,16,17,18,19

, tendo o câncer colorretal 

como fator causal da cirurgia geradora do estoma.
13,14,15,16,17,18,19,20

 Essas estomias são, em sua 

maioria, do tipo colostomias
12,13,14,15,16,17,18,19,20 

e de caráter permanente.
16,17,18,19

 

Além de modificações de ordem fisiológica, o estomizado apresenta alterações de sentimentos 

até então inexistentes no indivíduo, mesmo sendo a estomia um procedimento alternativo para 

a sua sobrevivência.
21

 

As alterações psicológicas e emocionais estão relacionadas ao sofrimento, à dor, a 

deterioração física, além de, incertezas quanto ao futuro, mitos relacionados a ele, medo da 

rejeição, entre outros. O impacto da presença da estomia determina uma alteração da imagem 

corporal e o aparecimento das reações de,perda.
22

 

Outros aspectos sociais também tendem a sofrer modificações. A pessoa, não raramente, 

sente-se muito diferente das outras e até mesmo excluída. A dificuldade em permanecer no 

convívio social e ambiente de trabalho torna-se uma constante pela presença de sentimentos 

de vergonha e insegurança, o que impulsiona o sujeito ao isolamento e precoce solicitação 

de,aposentadoria por invalidez.
23
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Na tentativa de promover a saúde, a reabilitação do estomizado visa restituir-lhe as atividades 

do convívio social e melhorar a qualidade de vida, diante do impacto que a estomia traz. Isso 

implica em um processo de, aceitação da, estomia pelo paciente, seus cuidados com higiene e 

alimentação, e o uso correto de dispositivos coletores e adjuvantes para estomias.
24

 

Assim, os profissionais de saúde precisam estar preparados para o atendimento desses 

pacientes com uma equipe interdisciplinar, em que o trabalho constante deve ser o de auxiliar 

uma melhor adaptação e reabilitação, tanto do paciente estomizado quanto de sua família.
22 

Neste contexto, o direito do estomizado à assistência à saúde passou a ser dever do Estado a 

partir da Constituição Federal de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso 

implica em uma assistência que se inicia no período pré-operatório e se estende até a 

reabilitação com a reinserção do indivíduo na família e na comunidade. 

Até o ano de 1989, não havia planejamento para a aquisição e distribuição de equipamentos 

coletores, adjuvantes e barreiras protetoras de pele. Isso se deu apenas com inclusão da pessoa 

estomizada na Coordenadoria Nacional para a Integração das Pessoas Portadoras de 

Deficiência (CORDE), normatizada pela Lei n. 7853, em outubro de 1989.
15

 

O primeiro registro da atenção à saúde do estomizado no SUS ocorreu em 1993 com a 

Portaria MS n. 116, de 09 de setembro de 1993. Nessa foi estabelecida a tabela de Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS (SIA–SUS), com os recursos financeiros destinados aos 

atendimentos ambulatoriais. Ainda no ano de 1993, a Portaria MS n. 146, de 14 de outubro de 

1993 estabeleceu a rotina do atendimento aos estomizados, em regime ambulatorial.
15,25,26

 

A atenção ao estomizado ganhou nova dimensão após a publicação do Decreto Lei n. 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999, que passou a considerar a pessoa estomizada como deficiente 

físico, e com a instituição da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, por meio 

da Portaria MS/GM n. 1.060, de 5 de junho de 2002. Objetivou-se,com esta política, de forma 

geral proteger e reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho 

humano, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social e prevenir 

agravos que determinam o aparecimento de deficiência.
27,28

 



15 

 

As Portarias MS n. 116/1993 e MS n. 1230/1999, permitiram a inclusão de nove itens na 

tabela do SIA - SUS. Entretanto, o alcance de ambas mostrou-se limitado não só por conterem 

especificações restritas e inadequadas, como pela falta de uma política assistencial 

especializada. Dessa forma, a atenção ao estomizado passou a ser associada ao Programa de 

Saúde da Pessoa com Deficiência e a distribuição de dispositivos e bolsas coletoras passou a 

ser feita pelo Programa de Órtese e Prótese.
11,25,29 

A implantação dos Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas (SASPO) se deu 

em atendimento às Portarias do Ministério da Saúde n. 1060 de 05 de junho de 2002, que 

estabeleceu a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, e Portaria n. 

400, de 16 de novembro de 2009, que estabeleceu Diretrizes Nacionais para a Atenção à 

Saúde das Pessoas Estomizadas, no âmbito do SUS.
28,30 

Esta portaria estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas 

Ostomizadas no âmbito do SUS, a serem observadas em todas as unidades federadas, 

respeitadas as competências das três esferas de gestão e determinou a obrigatoriedade de 

vistoria, acompanhamento, controle e avaliação dos SASPO, demonstrando uma preocupação 

com a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços.
30 

A Diretriz propôs ainda que estes serviços de saúde fossem organizados em rede e 

categorizados em SASPO de nível I e SASPO de nível II, numa lógica de referência e contra 

referência de serviços.
 

Um serviço classificado em Atenção às Pessoas Ostomizadas de nível I presta assistência 

especializada de natureza interdisciplinar às pessoas com estoma, visando sua reabilitação, 

com ênfase na orientação para o autocuidado, prevenção de complicações nas estomias e 

fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança.
30

 

O SASPO de nível II difere do nível I por dispor de uma equipe multidisciplinar maior. Nesse 

tipo de serviço, além do médico, enfermeiro e do assistente social, estão previstos também o 

psicólogo e o nutricionista. Outra importante característica do SASPO II diz respeito ao 

tratamento de complicações das estomias e à capacitação de profissionais vinculados à 

Atenção Primária da Saúde, tanto do SASPO I, como das Unidades Hospitalares de referência 

para o serviço.
30 
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Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), por meio da Deliberação CIB-

SUS/MG n. 363 de 19 de julho de 2007 e Resolução SES-MG n. 1249 de 20 de julho de 2007, 

definiu os critérios, normas operacionais e procedimentos para assistência a pessoas com 

derivação intestinal ou urinária, no sistema ambulatorial e hospitalar.
31,32 

A Resolução n. 1249 de 20 de julho de 2007 (anterior à Portaria MS n. 400/2009) já havia 

normatizado a Atenção à Saúde das Pessoas Estomizadas no Estado, além de ter estabelecido 

critérios e fluxos para constituir a Rede Estadual de Assistência aos Pacientes Portadores de 

Derivação Intestinal ou Urinária. Com essa resolução, os SASPO habilitados para a 

assistência passaram a ser integrados por Serviços de Referência Ambulatorial e Serviços de 

Referência Hospitalar.
32 

Minas Gerais é a quarta unidade federativa em extensão territorial, com 586.520 Km
2
 e com 

uma população de 19.597.330 habitantes.
33

 Portanto, apresenta características distintas quanto 

à distribuição populacional, densidade demográfica e características socioeconômicas.  

No Estado, estes SASPO estão distribuídos em áreas estratégicas definidas pela Gerência 

Regional de Saúde (GRS) /Superintendência Regional de Saúde (SRS). Essas GRS/SRS, 

segundo o Decreto n. 44.155/2005, têm por finalidade garantir a gestão do Sistema Estadual 

de Saúde nas regiões do Estado, assegurando a qualidade de vida da população. Atualmente, o 

Estado apresenta 28 GRS/SRS, das quais 25 possuem serviços vinculados ao programa e 

compõem a Rede de Atenção ao Estomizado. Cabe ressaltar que três GRS/SRS possuem dois 

serviços de referência em cada uma delas (Barbacena, Pouso Alegre e Ubá) e outras três não 

possuem serviços implantados (Divinópolis, Leopoldina e Unaí).Cada GRS é responsável 

então pela assistência e distribuição dos dispositivos às pessoas estomizadas, vinculadas aos 

seus municípios da área de abrangência. 

Ainda, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR)
*
,o Estado foi dividido em 13 

macrorregiões e os SASPO estão estrategicamente distribuídos nessas regiões conforme 

apresentado na Figura 1.
34 

                                                           
*
 Instrumento de planejamento e gestão que na área da saúde objetiva direcionar a descentralização com vistas 

à promoção de maior e mais adequada acessibilidade dos usuários considerados os princípios da 

integralidade, equidade e economia de escala com foco no fortalecimento da Atenção Primária da Saúde.
34 
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Figura 1:Mapa de Distribuição dos Serviços de Atenção à Saúde do Estomizado por 

Macrorregião do estado de Minas Gerais, 2011. 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2011. 

 

Assim, com esta distribuição geográfica, espera-se, que cada SASPO preste assistência 

especializada de natureza interdisciplinar às pessoas com estoma, objetivando sua 

reabilitação, com ênfase na orientação para o autocuidado. Essas unidades de saúde devem 

estimular ainda a capacidade do estomizado desenvolver habilidades para a realização de 

atividades de vida diária, prevenir complicações nas estomias e fornecer equipamentos 

coletores e adjuvantes de proteção e segurança.
30

 

É neste contexto que surgem, portanto, indagações com relação à qualidade da atenção à 

saúde da pessoa estomizada prestada pelos serviços de saúde, aos avanços e às dificuldades na 

operacionalização da implantação destes serviços no Estado. Pressupõe-se que os SASPO em 

MG estejam funcionando de acordo com as normas estabelecidas pela Diretriz. 
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Desse modo, torna-se necessário desenvolver processos avaliativos pertinentes e oportunos 

capazes de compreender de que forma e em que medida as ações dos SASPO estão atreladas 

àquelas propostas pela Portaria MS n. 400/2009.  

Nas últimas décadas, diversas iniciativas voltadas para avaliação em saúde vêm sendo 

desenvolvidas de forma progressiva no Brasil, desde a realização de pesquisas acadêmicas, 

com vistas à avaliação de serviços de saúde, até a demanda, pelo Ministério da Saúde, de 

pesquisas avaliativas com vistas a subsidiar a elaboração de políticas e programas setoriais e a 

difusão de seus resultados.
35 

A avaliação é uma das ferramentas de suporte para a consolidação do SUS, tendo em vista 

que as decisões necessárias para atender aos preceitos da universalidade do acesso, qualidade 

da atenção prestada e de sua viabilidade econômica são difíceis em decorrência de sua 

complexidade. A institucionalização da avaliação tem contribuído para fornecer informações 

sobre o modo de funcionamento, qualidade e efetividade dos programas e políticas de saúde.
36 

Avaliar consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção ou sobre qualquer dos seus 

componentes, para auxiliar na tomada de decisões. Esse julgamento é um procedimento 

científico (pesquisa avaliativa) que pode ser realizado a partir do resultado da investigação de 

critérios e de normas (avaliação normativa).
36 

Na avaliação normativa há um julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos 

empregados e sua organização (estrutura), a forma de produção de bens e serviços(processo) e 

os resultados obtidos com os critérios e normas existentes.
36,37 

Donabedian
38,39,40,41

 desenvolveu um quadro conceitual fundamental para o entendimento da 

avaliação da qualidade dos serviços de saúde, a partir dos conceitos de estrutura, processo e 

resultado. 

Donabedian
39

 descreve que a estrutura consiste em todos os recursos necessários para a 

prestação de serviços, considerados os atributos da organização na qual o cuidado ocorre. 

Inclui área física e os equipamentos das instalações; número, vínculo e qualificação dos 

profissionais; normatização; organização de serviços; recursos financeiros necessários para a 

prestação de serviços, dentre outras. 
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Define também que o processo abrange todas as atividades desenvolvidas na execução do 

serviço, ou seja, se refere a como o sistema funciona na realidade. E o resultado, por sua vez, 

reflete os efeitos da assistência na situação de saúde da população.
39 

Estes componentes possuem características distintas e interagem entre si para a qualidade da 

atenção, que tem como componentes fundamentais a eficácia, efetividade, eficiência, 

otimização, aceitabilidade, legitimidade e a equidade, atributos estes denominados de os sete 

pilares da qualidade. 

Na concepção de Donabedian
38

eficácia é a capacidade de a ciência e a arte do cuidado à 

saúde produzirem melhorias na saúde e bem-estar do indivíduo, nas condições mais 

favoráveis (ideais); a efetividade consiste na melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas 

condições usuais da prática cotidiana; a eficiência é definida como a medida do custo com o 

qual uma dada melhoria na saúde é alcançada; a otimização analisa os resultados de forma 

relativa aos custos envolvidos na sua obtenção; a aceitabilidade pode ser considerada como 

sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e valores dos pacientes e de suas 

famílias; a legitimidade é a aceitabilidade do cuidado da forma como é visto pela 

comunidade ou sociedade em geral; e a equidade é o princípio pelo qual se determina o que é 

justo ou razoável na distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma 

população. A equidade é parte daquilo que torna o cuidado aceitável para os indivíduos e 

legítimo para a sociedade. 

Sendo assim, com uma pesquisa de avaliação de serviços de saúde objetiva-se, 

prioritariamente, a produção de um conhecimento que servirá como fator orientador na 

tomada de decisão quando se colocarem questões como viabilidade, disponibilidade de tempo 

e de recursos e demandas externas à pesquisa.
42 

Uma avaliação sistemática com a utilização de métodos e procedimentos garante informações 

confiáveis e úteis. Tal apontamento a diferencia de uma avaliação cotidiana, pois expressa 

uma dinâmica de investigação e de trabalho que integra a análise das estruturas, dos processos 

e dos resultados e a compreensão das relações envolvidas no cotidiano.
42,43 

Isto posto, componentes de estrutura e processos organizacionais estão previstos de maneira a 

contribuir para a qualidade dos serviços oferecidos às pessoas estomizadas, haja vista que a 
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Portaria MS n. 400/2009 propõe um conjunto de diretrizes e atribuições para os profissionais 

e serviços que compõem a rede.  

Com a criação dessa rede de serviços para atenção ao estomizado, o Estado propõe, por meio 

de políticas públicas de saúde, investir na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. As 

conquistas do SUS têm contribuído para respeitar a Declaração Internacional dos Direitos do 

Ostomizado.
11

 

Levando-se em consideração as diretrizes estaduais e nacionais de atenção ao estomizado, 

este trabalho foi orientado pelas seguintes questões problemas: qual é o grau de implantação 

dos Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada no estado de Minas Gerais? 

Quais são os fatores que influenciam o grau de implantação dos SASPO? 

Avaliar os SASPO em MG e a sua relação com o contexto organizacional em municípios de 

Minas Gerais, no ano de 2011, permitirá a todos aqueles que, de alguma forma, estão 

envolvidos neste campo de práticas conhecerem um pouco mais sobre a sua trajetória, os 

avanços e as limitações da Diretriz. 

Nesta tese, os resultados são apresentados por meio de 04 artigos. O primeiro artigo descreve 

a Atenção à saúde das pessoas estomizadas no estado de MG e está publicado na Revista 

Estima (Sociedade Brasileira de Estomaterapia, v.11, n.3, p.12-20, 2013). 

O segundo artigo compreende uma análise diagnóstica desses serviços e descreve as 

características conceituais da estrutura e dos processos dos SASPO de MG. Este trabalho foi 

aceito para publicação na Revista Cadernos de Saúde Coletiva (Universidade Federal do Rio 

de Janeiro), com previsão de publicação para o volume 22, número 1, 2014. 

No terceiro artigo é apresentada a validação dos instrumentos utilizados para a avaliação do 

grau de implantação dos SASPO (matrizes de análise e julgamento). 

E no quarto artigo, apresenta-se o resultado da pesquisa avaliativa na dimensão da análise de 

implantação. A apresentação se inicia com a construção de matrizes de julgamento e, a partir 

dela, é feita a classificação do grau de implantação do SASPO. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o grau de implantação dos Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada do 

Sistema Único de Saúde de Minas Gerais. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Caracterizar os SASPO no estado de Minas Gerais; 

b) Realizar o diagnóstico dos serviços em relação aos contextos estruturais e de 

processo; 

c) Construir e validar os instrumentos avaliativos (matrizes de análise e 

julgamento); 

d) Classificar o grau de implantação dos SASPO em Minas Gerais. 
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3 MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal descritivo e analítico no qual foram analisados indicadores 

e/ou critérios relacionados às dimensões de estrutura (recursos empregados e sua organização) 

e de processo (forma de produção de bens ou serviços) dos SASPO no estado de Minas 

Gerais, no ano de 2011.  

A pesquisa foi fundamentada em aspectos clássicos da avaliação da qualidade: estrutura, 

processo e resultado
39

, visto que essa tríade tem sido considerada como uma importante 

abordagem para se avaliar a qualidade dos serviços de saúde.
44

 

Na concepção de Brousselle et al.
45

, a avaliação da estrutura busca saber em que medida os 

recursos são empregados de modo adequado para atingir os resultados esperados, enquanto a 

avaliação do processo é uma maneira de saber em que medida os serviços são adequados 

para atingir os resultados esperados. Essa apreciação se faz comparando os serviços 

oferecidos pela intervenção, com critérios e normas predeterminadas em função dos 

resultados esperados. 

Essa pesquisa incorpora a pesquisa avaliativa na dimensão análise de implantação
29

, em seus 

componentes de estrutura e processo. A análise de implantação consiste em especificar o 

conjunto dos fatores que influenciam os resultados obtidos após a introdução de uma 

intervenção. Ou seja\, procura saber até onde um programa poderia se afastar de sua “forma 

ideal”, permanecendo uma variante aceitável da forma original sem se tornar um novo 

programa. Esse tipo de análise contribui para tornar as políticas e os programas mais 

coerentes por abranger uma análise sistemática que descreve e explica as atividades, os 

efeitos, as justificativas e consequências sociais.
45,46 

Foram utilizadas como referências as concepções teóricas e normativas, contidas nos 

seguintes documentos: Normas para o Serviço de Referência Ambulatorial a Portadores de 

Derivação Intestinal e Urinária, publicada na Resolução SES/MG n. 1249, de 20 de maio de 

2007 que define critérios, normas operacionais e procedimentos para Assistência; e a Portaria 

MS n. 400, de 16 de novembro de 2009, da Secretaria de Assistência à Saúde, de 16 de 
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novembro de 2009, que estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das 

Pessoas Ostomizadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Na avaliação da estrutura pretendeu-se estudar aspectos referentes às instalações e 

equipamentos e aos recursos humanos, como o número, a variedade e qualificação dos 

profissionais, para avaliar se os recursos são suficientes para oferecer os cuidados necessários 

às pessoas estomizadas. 

A avaliação de processos foi dividida em duas dimensões: a) dimensão técnica dos serviços 

em que se procurou identificar a adequação dos serviços à necessidade dos usuários e o 

entendimento da proposta pela equipe de saúde e b) dimensão organizacional que avaliou a 

cobertura da atenção prestada pela Macro Região de Saúde Oeste de Minas, para avaliar se a 

organização administrativa favorece a continuidade e a globalidade da proposta.
37 

Para consecução da análise diagnóstica e de implantação foi construído o modelo lógico
44,45,46

 

do SASPO para visualizar graficamente a constituição dos componentes do serviço e da sua 

forma de operacionalização, a fim de discriminar a estrutura e todas as atividades necessárias 

ao cumprimento das metas (Quadro 1), além de subsidiar a definição das perguntas avaliativas 

(matriz de medidas) e, a partir delas, os indicadores e/ou critérios utilizados na análise das 

dimensões estrutura e processo. 
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Quadro 1: Modelo Lógico do Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada no Brasil* 

Entrada do 

Usuário na 

Rede 

Serviço de 

Assistência 
Estrutura Profissionais Atividades (Processo) Resultado 

Atenção 

Primária 

 

Demanda 

espontânea 

 

Atenção 

Terciária 

SASPO I 

- mesa para escritório; 

-computador/impressora; 

- arquivos; 

- armários; 

- mesa para telefone; 

- linha de telefone; 

- fichários; 

- lixeira; 

- sanitário exclusivo com 

ducha higiênica 

- maca revestida 

- escada de dois degraus 

- estetoscópio 

- esfigmomanômetro 

- mesa auxiliar com 

rodízios 

- balança antropométrica 

- balança pediátrica 

- foco frontal 

-espelho com dimensões 

mínimas de 120x50 cm 

-pia para higiene das 

mãos 

- Sala de reuniões para 

atendimento em grupo 

- Sanitários feminino e 

masculino com duchas 

higiênicas e trocador 

- 1 Assist. Social 

- 1 Enfermeiro 

- 1 Médico Clínico 

I - atendimento individual; 

II - atendimento em grupo; 

III - orientação à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - orientação aos profissionais da atenção 

básica. 

- assistência clínica e 

distribuição de 

equipamentos e 

coletores à pessoa 

estomizada; 

- reinserção social do 

estomizado na 

sociedade; 

- menor número de 

complicações; 

- melhor qualidade de 

vida da pessoa 

estomizada. SASPO II 

- 1 médico (médico 

clínico ou proctologista 

ou urologista ou 

gastroenterologista, 

cirurgião geral ou 

cirurgião pediátrico ou 

cancerologista cirúrgico 

ou cirurgião de cabeça e 

pescoço ou cirurgião 

torácico) 

- 1 enfermeiro (com 

capacitação em 

assistência às pessoas 

com estoma) 

- 1 psicólogo 

- 1 nutricionista 

- 1 assistente social 

I - atendimento individual (complicações); 

II - atendimento em grupo; 

III - orientações à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - atividades de orientação aos profissionais da 

atenção básica e hospitalares; 

VII - capacitação para técnicas especializadas aos 

profissionais das unidades hospitalares e equipes 

de saúde do SASPO I. 

 

* Em conformidade com a Portaria SAS/MS n. 400 de 16 de novembro de 2009.
30 
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3.2 CAMPO DE ESTUDO 

Fizeram parte do estudo as unidades prestadoras de assistência à saúde do estomizado que 

atendiam pacientes estomizados, vinculados à área de abrangência da respectiva GRS/SRS e 

os municípios que aceitaram participar do estudo e responderam os questionários. Foram 

contatadas todas as 28 unidades de SASPO implantadas no Estado, assim distribuídas: três 

unidades na macrorregião Centro; três na Centro-Sul; uma na Jequitinhonha; duas na Leste; 

duas na Leste do Sul; duas na Nordeste; uma na Noroeste; três na Norte; três na Sudeste; 

cinco na Sul; duas no Triângulo do Norte e uma no Triângulo do Sul, no ano de 2011. Até o 

ano de 2012, a região Oeste de Minas não contava com serviço montado e referenciava os 

seus pacientes para a região Central. 

Inicialmente foi obtida autorização por escrito da Coordenadoria da Assistência à Saúde da 

Pessoa com Deficiência e da Superintendência de Assistência à Saúde da SES-MG, para a 

realização da pesquisa (Anexo A). A seguir foram obtidas as autorizações dos responsáveis 

das SASPO incluídas nesta pesquisa. 

3.3 COLETA DOS  DADOS 

No primeiro momento, utilizaram-se como fonte os dados secundários que são gerados a 

partir dos registros de cadastro e produção de procedimentos cedidos pela Coordenação da 

Atenção à Saúde do Estomizado, vinculado à Coordenadoria de Saúde da Pessoa com 

Deficiência (CASPD) da SES-MG.  

As variáveis foram decompostas segundo a estrutura, que diz respeito ao tipo de serviço 

disponível, existência de atendimento ao estomizado, número de equipamentos disponíveis 

para uso, número de profissionais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, 

psicólogos, técnicos de enfermagem, agentes administrativos) e existência de núcleo de 

distribuição de bolsas coletoras. As variáveis relacionadas aos processos compreenderam a 

organização, cadastro e atualização dos dados dos pacientes atendidos no serviço, compra e 

dispensação de dispositivos, atividades de assistência clínica e de orientação e capacitação dos 

profissionais, atendimentos (individual, em grupo e às famílias), além de critérios de 

dispensação de bolsas coletoras e a forma de registro das complicações observadas. 
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Após esta primeira análise e a partir do modelo lógico (Quadro 1) foram construídos dois 

questionários estruturados com base nas Normas para o Serviço de Referência Ambulatorial a 

Portadores de Derivação Intestinal e Urinária, publicada na Resolução SES/MG, n. 1249 de 

20/05/2007 e na Portaria n.400, da Secretaria de Assistência à Saúde de 16/11/2009 que 

definem critérios, normas operacionais e procedimentos para assistência ao estomizado, a fim 

de avaliar a estrutura e o processo dos SASPO.  

O questionário 1 (Apêndice A), que trata da avaliação da estrutura dos Serviços de Atenção 

ao Estomizado, compreendeu a coleta de dados referentes a: 1- instalações e equipamentos; 2- 

recursos humanos, incluindo o número, a variedade e qualificação dos profissionais 

disponíveis para prover cuidado aos portadores de derivação intestinal. 

E o questionário 2 (Apêndices B, C, e D), que avalia os Processos de Atenção à Saúde do 

Estomizado, diz respeito à coleta dos dados para: 1- organização da demanda e do 

atendimento às pessoas com estomias (cadastro, atualização de dados, controle de estoque, 

armazenagem, avaliação e fornecimento dos equipamento coletores e adjuvantes do cuidado 

em estomias); 2- atividades de orientação e capacitação de pessoas estomizadas, de familiares, 

e profissionais da saúde; e 3-  atendimentos (consultas) individuais, em grupo e às famílias.  

Os questionários foram apresentados ao CASPD da SES-MG. Depois de autorizados, a SES-

MG, por meio da Referência Técnica de Atenção à Saúde do Estomizado, encaminhou os dois 

questionários pelo Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF) 

para todas as GRS/SRS. Os profissionais responsáveis pelo serviço de cada GRS/SRS se 

encarregaram de responder e retornar os questionários à SES-MG. 

O questionário 01 de levantamento de infraestrutura e recursos humanos foi encaminhado aos 

serviços no mês de julho de 2011, e retornou ao pesquisador nos meses de agosto, setembro e 

outubro de 2011. O questionário 02, de avaliação de atribuições e atividades do SASPO, foi 

enviado em novembro de 2011 e retornou ao pesquisador nos meses de novembro e dezembro 

de 2011 e janeiro a abril de 2012. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Hartz e Vieira-da-Silva
37 

descrevem que a avaliação do grau de implantação consiste em 

determinar a eficácia dos serviços para modificar os estados de saúde. Definem que a análise 

de implantação ou implementação tem como foco a avaliação da relação entre a intervenção 

(políticas, programas, serviços, ações) e seu contexto de inserção na produção dos efeitos. 
 

A partir do modelo lógico do SASPO foi possível discriminar a estrutura e todas as atividades 

necessárias ao cumprimento das metas (Quadro 1). O modelo subsidiou a definição das 

perguntas avaliativas e, a partir delas, os critérios utilizados na análise das dimensões 

"estrutura" e "processo". Foram definidos para cada critério/indicador criado, a descrição ou 

método de cálculo e os parâmetros, constituindo-se, dessa forma, a matriz de medidas. Uma 

questão ainda em discussão e sem resolução consensual na análise de implantação é como 

atribuir pesos e padrões (matriz de análise e julgamento) para estimar o Grau de 

Implantação.
45 

As matrizes de julgamento são utilizadas como forma de expressar a lógica causal de uma 

intervenção em sua parte e no todo, traduzindo como os seus componentes contribuem na 

produção dos efeitos, favorecendo sínteses em forma de juízos de valor.
36,46

 Neste estudo, a 

matriz de análise e julgamento (Quadro 2) foi definida por um grupo de juízes que utilizaram 

a Técnica de Delphi
48

 para estabelecer o consenso entre os parâmetros avaliados.  

A técnica de Delphi consiste no julgamento do instrumento por juízes com vasta experiência 

no assunto em questão. A utilização dessa técnica permite que profissionais com experiências 

diversificadas, peritos em determinado tema, possam colaborar para a construção de 

consensos de opiniões sobre o assunto estudado, favorecendo a discussão de aspectos 

relevantes.
48

 

Neste estudo, o consenso das dimensões distribuídas na matriz de análise e julgamento foi 

definida por um grupo constituído por seis pessoas, sendo um profissional enfermeiro 

especialista (estomaterapeuta) no atendimento à pessoa estomizada vinculado ao SASPO, dois 

profissionais estomaterapeutas vinculados ao ensino e pesquisa envolvendo pessoas 

estomizadas, dois profissionais gestores da saúde vinculados à SES-MG, sendo um deles 
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também enfermeiro estomaterapeuta e um usuário do serviço membro da Associação Mineira 

de Ostomizados (AMOS).  

Na estratégia de validação de conteúdo e aparência por meio da técnica de Delphi, foram 

efetuadas as seguintes fases: seleção e contato com os participantes; construção da primeira 

versão da matriz de análise e julgamento e seus indicadores avaliativos; três rodadas de 

discussão até a obtenção de consensos que permitiram a definição de um modelo de 

organização para a construção da matriz de análise e julgamento; e o relatório final com os 

indicadores estimados para as respostas organizadas na matriz de análise e julgamento. Entre 

uma rodada e outra de discussão presencial, os dados foram tabulados e analisados em sua 

consistência interna por meio do coeficiente de alfa de Cronbach. 
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Quadro 2: Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (continua...) 

DIMENSÃO: AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA (30 PONTOS) 

Componente Critérios Escore NOTA 

R
ec

u
rs

o
s 

F
ís

ic
o

s 
 

e 
M

a
te

r
ia

is
 

Estrutura física 

[Banheiro, consultório clínico, sala de 

reuniões, sala de estocagem, sala de 

inscrição e dispensação] 

Completa: apresenta todas os ambientes INCLUINDO banheiro adaptado 5 

  

Completa: apresenta todas os ambientes SEM banheiro adaptado 4 

Incompleta: ausência de apenas 01 ambiente 3 

Incompleta: ausência de 02 ambientes 2 

Incompleta: ausência de 03 ambientes 1 

Incompleta: ausência de 04 ambientes 0 

Equipamentos materiais básicos para 

Consultórios Clínicos 

[Maca revestida com impermeável, escada 

de dois degraus, balança antropométrica, 

balde para lixo com tampa,  pia para 

lavagem de mãos, escrivaninha, cadeiras e 

espelho com dimensões de 120 x 50 cm] 

Completa: apresenta todos os equipamentos básicos para o consultório clínico 5 

  

Incompleta: ausência de 01 equipamento básico para o consultório clínico 4 

Incompleta: ausência de 02 equipamentos básicos para o consultório clínico 3 

Incompleta: ausência de 03 equipamentos básicos para o consultório clínico 2 

Incompleta: ausência de 04 equipamentos básicos para o consultório clínico 1 

Incompleta: apresenta menos que 04 equipamentos básicos para o consultório clínico 0 

Equipamentos materiais - Sala de 

inscrição/cadastro/dispensação 

[mesa de escritório e cadeiras, telefone, 

computador, internet, impressora, 

armários, fichários ou arquivo e lixeira] 

Completa: apresentas todos os equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 5 

  

Incompleta: ausência de 01 equipamento básico para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 4 

Incompleta: ausência de 02 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 3 

Incompleta: ausência de 03 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 2 

Incompleta: ausência de 04 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 1 

Incompleta: apresenta menos que 04 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e 

dispensação 
0 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
a

n
o

s 

Médicos 

Proctologista ou Urologista 5 

  

Cirurgião Geral ou Cancerologista Cirúrgico 4 

Clínico Geral 3 

Gastroenterologista ou Cirurgião Cabeça e Pescoço ou Cirurgião Pediátrico 2 

Médico de outra especialidade 1 

Não possui este profissional 0 
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Quadro 2: Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (continuação) 

Componente Critérios Escore NOTA 

R
ec

u
rs

o
s 

 

H
u

m
a

n
o

s 

Equipe de Enfermagem 

Enfermeiro especialista e Auxiliar ou Técnico de Enfermagem 5 

  

Enfermeiro Especialista 4 

Enfermeiro capacitado e Auxiliar ou Técnico de enfermagem 3 

Enfermeiro Capacitado 2 

Enfermeiro com ou sem Auxiliar ou Técnico de enfermagem 1 

Não possui enfermeiro 0 

Outros profissionais 

Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo e Assistente Administrativo. 5 

  

Assistente Social e outros 02 profissionais 4 

Assistente Social e 01 profissional 3 

Assistente Social 2 

Nutricionista ou Psicólogo ou Agente Administrativo (01 ou mais), sem Assistente Social 1 

Não possui estes profissionais 0 

Somatório 1 30   

DIMENSÃO: AVALIAÇÃO DE PROCESSO (50 PONTOS) 

Componente Critério Escore NOTA 

G
es

tã
o

 d
o

  

S
er

v
iç

o
 

Organização da demanda e do 

atendimento 

Assist. Administrativo 5 

  

Assist. Administrativo e outro profissional 4 

Outro profissional exceto Enfermeiro ou Assist. Administrativo 3 

Profissionais do serviço inclusive Enfermeiro e Assist. Administrativo 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Cadastro e atualização de dados 

dos pacientes atendidos no 

serviço 

Assist. Administrativo e Assist. Social 5 

  

Assist. Administrativo ou Assist. Social 4 

Assist. Administrativo ou Assist. Social e outro profissional 3 

Profissionais do serviço (03 ou mais) 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 
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Quadro 2: Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (continuação) 

Componente Critério Escore NOTA 

G
es

tã
o

 d
o

 

S
er

v
iç

o
 

Administração dos equipamentos 

coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança desde a aquisição, o 

controle do estoque, as condições de 

armazenamento, avaliação e 

fornecimento para as pessoas com 

estoma. 

Enfermeiro e Assist. Administrativo 5 

  

Enfermeiro e outro profissional exceto Assist. Administrativo 4 

Assist. Adm.  e outro profissional exceto Enfermeiro 3 

Enfermeiro 2 

Profissionais do serviço (03 ou mais) 1 

Não realiza na unidade 0  

A
ss

is
tê

n
ci

a
 

Orientação e capacitação dos 

profissionais da atenção básica ou de 

outro serviço de Atenção às Pessoas 

Ostomizadas 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Apenas 01 profissional 1 

Não realiza na unidade 0 

Capacitação nas unidades hospitalares 

e das equipes de saúde quanto à 

assistência nas etapas pré e pós 

operatórias das cirurgias que levam à 

realização de estomias, incluindo as 

reconstruções de trânsito intestinal e 

urinários assim como o tratamento 

das complicações pós-operatórias. 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Apenas 01 profissional 1 

Não realiza na unidade 0 

Programação com o paciente da 

periodicidade para entrega dos 

equipamentos coletores e adjuvantes 

de proteção e segurança. 

Enfermeiro com participação de outros profissionais 5 

  

Apenas o enfermeiro 4 

Apenas Assistente Administrativo  3 

Apenas Assistente Social 2 

Médico, Psicólogo ou Nutricionista 1 

Não realiza na unidade 0 
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Quadro 2: Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (conclusão) 

Componente Critério Escore NOTA 

A
ss

is
tê

n
ci

a
 

Atendimento Individual 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Atendimento em grupo 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Atendimento às famílias 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Principal atividade realizada na 

Unidade 

Cadastro de usuários/Consultas/Dispensação bolsas/Orient. individuais ou grupo/Capacit. Prof. 5 

  

Cadastro de usuários / Consultas / Dispensação de bolsas / Orientações individuais ou grupo 4 

Cadastro de usuários / Consultas / Dispensação de bolsas 3 

Cadastro de usuários / Orientações individuais ou grupo / Dispensação de bolsas 2 

Cadastro de usuários / Dispensação de bolsas 1 

Dispensação de bolsas 0 

Somatório 2 50   

 

(Somatório 1 + Somatório 2) / 80 x 100 
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Desse modo, o Grau de Implantação (GI) foi definido por meio de um sistema de escores, 

com pesos diferenciados para cada indicador, segundo o nível de importância atribuído. Os 

itens mais valorizados (valor máximo = 5 pontos) foram aqueles considerados essenciais para 

a implantação do SASPO. No caso da estrutura, consideraram-se a existência de banheiro 

adaptado, consultório clínico, sala de reuniões, sala de estocagem, sala de inscrição e 

dispensação; consultórios equipados com maca revestida com impermeável, escada de dois 

degraus, balança antropométrica, balde para lixo com tampa, pia para lavagem de mãos, 

escrivaninha, cadeiras e espelho com dimensões de 120 x 50 cm; sala de 

inscrição/cadastro/dispensação equipada com mesa de escritório e cadeiras, telefone, 

computador, internet, impressora, armários, fichários ou arquivo e lixeira; presença de médico 

proctologista ou urologista, enfermeiro especialista (estomaterapeuta) e assistente social, 

nutricionista, psicólogo e assistente administrativo. 

Com relação ao processo, os critérios avaliados foram: organização da demanda e do 

atendimento; cadastro e atualização de dados dos pacientes atendidos no serviço; 

administração dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança desde a 

aquisição, o controle do estoque, as condições de armazenamento, avaliação e fornecimento 

para as pessoas com estoma; orientação e capacitação dos profissionais da atenção básica ou 

de outro serviço de Atenção às Pessoas Ostomizadas; capacitação nas unidades hospitalares e 

das equipes de saúde quanto à assistência nas etapas pré e pós-operatórias das cirurgias que 

levam à realização de estomias, incluindo as reconstruções de trânsito intestinal e urinário, 

assim como o tratamento das complicações pós-operatórias; programação com o paciente da 

periodicidade para entrega dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança; 

atendimento individual; atendimento em grupo; atendimento às famílias; principal atividade 

realizada na Unidade. 

A pontuação máxima estabelecida foi de 80 pontos distribuídos entre as dimensões estrutura 

(30 pontos) e processo (50 pontos). A estrutura foi analisada em dois fatores: estrutura física 

(15 pontos) e profissionais (15 pontos). A pontuação referente ao processo foi distribuída 

entre as atividades de atenção à saúde individual da pessoa estomizada (30 pontos) e atenção 

ampliada (20 pontos) que correspondem às atividades do SASPO I e II,  respectivamente. 

Para a construção do Grau de Implantação (GI) inicialmente foram determinados os valores 

observados (Ʃ dos pontos dos indicadores) e calculado o GI, em termos percentuais (Ʃ 
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observados / Ʃ das pontuações máximas x 100). A partir desses percentuais, foram definidas 

as categorias para a classificação dos SASPO, adotando-se os critérios: estrutura e processo 

com implantação plena, quando a pontuação obtida em comparação aos parâmetros definidos 

para cada questão alcançou percentuais que variaram de 80,0% a 100,0%; implantação 

satisfatória (60,0% a 79,9%); implantação incipiente (40,0% a 59,9%) e não implantado 

(abaixo de 40,0%).  

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva de todos os itens da matriz proposta por 

meio de tabelas de distribuição de frequências.  

Em seguida, para validar os instrumentos de pesquisa, utilizou-se o coeficiente alfa de 

Cronbach para avaliar a consistência interna das matrizes propostas. Foi feita uma análise 

fatorial para avaliar a validade das matrizes propostas. Nessa análise foram estimados os 

índices “Teste KMO” e “Teste de Bartlett ou esfericidade” que avaliam a qualidade do ajuste 

do modelo de análise fatorial.Também foi avaliado o percentual total de variância explicada 

pelo modelo, além dos autovalores e scree-plot para definição do número de fatores a ser 

considerado. A matriz fatorial foi feita utilizando-se a rotação varimax e foram excluídos os 

itens com carga fatorial menor que 0,40 ou com carga elevada em dois fatores 

simultaneamente.
49

 

Após validação das matrizes de análise e julgamento procedeu-se ao cálculo do grau de 

implantação das SASPO, segundo a classificação definida como implantação plena; 

implantação satisfatória; implantação incipiente; e não implantado. 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

O trabalho foi desenvolvido após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais, através do parecer n. 35643/2012 e autorização da 

Coordenação da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais , que concedeu acesso aos documentos. 
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4 ARTIGO 1 

A ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTOMIZADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

BRASIL
*
 

 

HEALTH CARE OF OSTOMIZED PATIENTS IN MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 

 

CUIDADO DE SALUD DEL LA PERSONA OSTOMIZADA DE MINAS GERAIS, 

BRASIL 

 

Juliano Teixeira Moraes; Carlos Faria Santos Amaral; Eline Lima Borges; Mauro Souza 

Ribeiro 

 

RESUMO 

Este artigo teve por objetivo descrever a assistência à saúde do estomizado no estado de 

Minas Gerais. O estudo foi do tipo quantitativo descritivo. Utilizou como fonte os dados 

secundários gerados a partir dos registros de cadastro e produção de procedimentos cedidos 

pela Coordenação da Atenção à Saúde do Estomizado vinculado à Coordenadoria de Saúde da 

Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (CASPD). Foram 

coletados dados referentes ao número de pessoas estomizadas no estado de Minas Gerais, 

número de serviços especializados, custos e cobertura do serviço entre os anos 2000 a 2010. 

Constatou-se que o estado neste período registrou um número de 4.762 pessoas estomizadas 

cadastradas no serviço de atenção ao estomizado com uma prevalência da ocorrência média 

de 2,4/10.000 habitantes. Verificou-se que os serviços de saúde são descentralizados e 

gerenciados pelas Gerências/Superintendências Regionais de Saúde de cada macrorregião do 

estado, havendo regiões desassistidas ou referenciadas para outras. O serviço público de saúde 

conta com 28 serviços distribuídos nas 13 Macrorregiões de Saúde, observando-se um maior 

número de serviços nas regiões com maiores aglomerados populacionais. O número de 

cadastros novos cresceu de 600 no ano 2000 para 1400 em 2010. Dados de 2005 a 2010 

também mostraram que houve uma taxa de desligamento de até 45% do número de cadastros 

anualmente, sendo os óbitos a principal causa. Observou-se ainda que o Ministério da Saúde 

não financia o serviço por  completo desde 2008, sendo necessário o Estado complementar 

com recursos próprios. 

 

Descritores: Estomia. Serviços de Saúde. Política de Saúde. 

 

 

 

 

 

____________________ 
* Moraes JT, Amaral CFS, Borges EL, Ribeiro MS. A atenção à saúde do estomizado no estado de Minas 

Gerais, Brasil. Rev Estima. 2013; 11 (2): 12-20. 
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ABSTRACT  

This is a quantitative and descriptive study that aims to describe the health care of ostomy 

patients in the state of Minas Gerais, Brazil. Secondary data source were generated from the 

records of registration and production procedures assigned by the Coordination of Health 

Care of the Ostomy Patient linked to the Coordinator of Disabled People of the Health Care 

State Secretariat of Minas Gerais. Data were collected regarding the number of ostomized 

patients in the state of Minas Gerais, the number of ostomy health care services, costs and 

service coverage between 2000 and 2010. It was found that during this period the state 

recorded a number of 4,762 patients enrolled in the ostomy health care with a prevalence of 

occurrence averaging 2.4 / 10,000 people. It was also found that health services are 

decentralized and managed by Managers / Superintendents of each of the Health Care 

macroregions of the state.  Overall, there were 28 health care services in the 13 macroregions 

of the state with a greater number of services in regions with larger settlements. Some 

macroregions were underserved and referred their patients to other ones. The number of new 

entries has grown from 600 in 2000 to 1,400 in 2010. Data from 2005 to 2010 showed a 

shutdown of 45% of patients enrolled yearly in services, mostly due to death. It was also 

observed that the Ministry of Health does not fund the ostomy services altogether since 2008, 

requiring the state of Minas Gerais to supplement them with its own resources. 

Descriptors: Ostomy; Health Services; Health Policy.
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RESUMEN 

Este artículo tiene como objetivo describir la atención de la salud de los pacientes de ostomía 

en el estado de Minas Gerais. El estudio fue de tipo descriptivo cuantitativo. Se utiliza como 

una fuente de datos secundarios generados a partir de los registros maestros y los 

procedimientos de producción asignadas por la Coordinación de Atención de la Salud de la 

ostomía vinculado a la Coordinadora de Salud de las Personas con Discapacidad de la 

Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais (CASPD). Se recogieron datos sobre el 

número de estomizados en el estado de Minas Gerais, el número de servicios especializados, 

costos y cobertura de los servicios entre los años 2000-2010. Se encontró que el estado en este 

periodo registró un número de 4.762 personas inscritas en los servicios del atención a los 

pacientes ostomizados con una prevalencia de incidencia media de 2,4 / 10 000 habitantes. Se 

encontró que los servicios de salud están descentralizados y gestionados por gestores / 

Superintendentes Regionales de Salud de cada macro-región del estado, con zonas 

marginadas o con referencia a otro. El servicio de salud pública cuenta con 28 departamentos 

distribuidos en 13 macrorregiones de la Salud, la observación de un mayor número de 

servicios en regiones con asentamientos más grandes. El número de nuevas entradas en el ha 

pasado de 600 en 2000 a 1400 en 2010. Datos de 2005-2010 también mostraron una tasa de 

deserción de hasta el 45% del número de entradas de cada año, siendo la principal causa de 

las muertes. Obeservou también que el Ministerio de Salud no financiar el servicio completo 

desde el año 2008, lo que requiere el Estado para complementar sus propios recursos. 

 

Descriptores: Ostomía. Política Sanitaria de Servicios de Salud. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Entende-se por pessoa estomizada aquela que é submetida a uma cirurgia que resulta na 

confecção de um estoma. O termo estomia ou estoma tem origem na palavra grega “stoma” e 

significa “abertura de origem cirúrgica de uma nova “boca” visando à exteriorização de 

qualquer víscera oca existente no corpo”. É, portanto uma comunicação artificial entre os 

órgãos ou vísceras até o meio externo. Tem por objetivo a realização de drenagens, 

eliminações ou nutrição. Esse estoma pode ainda ser temporário ou permanente, dependendo 

da causa e finalidade com que foi realizada a cirurgia 
1, 2

.  

A cirurgia que confecciona um estoma pode ser realizada por diversas especialidades médicas 

dependendo do segmento alvo do procedimento. Assim, a nomenclatura utilizada para definir 

o tipo de estoma realizado advém do segmento exteriorizado
3
. 

Os estomas mais comuns são os intestinais e os urinários. Os urinários são comumente 

denominados de derivações urinárias. São realizados em pacientes com doenças que 

envolvem a pelve renal, ureteres, bexiga e uretra, e tem por objetivo preservar a função renal. 

Os estomas intestinais são indicados quando alguma parte do intestino apresenta disfunção, 

obstrução ou lesão. O estoma recebe o nome de acordo com a porção intestinal, podendo ser 

ileostomia, cecostomia ou colostomia
1,4

.
 

Dados epidemiológicos que retratam o perfil destes pacientes ainda são escassos, devido às 

dificuldades de sistematização das informações de saúde. Ademais, os estomas são 

consequências de intervenções cirúrgicas e não as causas ou diagnósticos
5,6

. 

A International Ostomy Association (IOA) estimava para o censo do Brasil de 2000 o 

equivalente a 170 mil estomizados, o que corresponderia na época a 1 estomizado para cada 

1000 habitantes
5
. No ano de 2003, a Associação Brasileira de Estomizados (ABRASO) 

calculou que 43.000 brasileiros estivessem estomizados, sendo 80% com colostomia
6,7

. 

Mesmo com as dificuldades encontradas no Brasil para se definir o número real de 

estomizados, alguns estudos têm demonstrado a relação da ocorrência da cirurgia geradora de 

estomas com suas causas. Dentre essas causas, o câncer colo-retal tem mostrado amplo 

predomínio como origem da confecção da maioria dos estomas. Citam-se no Brasil registros 
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de 87,5% em Terezina-PI no ano de 2001
8
; 56% no Rio Grande do Sul em 2007

9
; 59% em 

Divinópolis-MG em 2007
10

; 83% em Campo Grande-MS em 2007
3
; e 75% em Ponte Nova-

MG em 2010
1
. 

Em 2008, no mundo, o câncer do cólon e reto era o terceiro tipo de câncer mais comum entre 

os homens (estimativa de 663 mil casos novos) e a segunda neoplasia para o sexo feminino 

(570 mil casos novos). Para o Brasil, no ano de 2012, esperam-se 14.180 casos novos de 

câncer do cólon e reto em homens e 15.960 em mulheres. Esses números correspondem a um 

risco estimado de 15 casos novos por 100 mil homens e 16 por 100 mil mulheres
11

. 

Atualmente, pode-se considerar que assistência à saúde no Brasil avançou com o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Seus princípios norteiam para a democratização nas ações e nos 

serviços de saúde que deixaram de ser restritos para ser universais. Da mesma forma, 

passaram de centralizados para descentralizados
12

. 

As conquistas do SUS somadas à Declaração Internacional dos Direitos dos Estomizados
13

, 

preconizam que a pessoa com estoma tem direito a uma boa qualidade de vida após sua 

cirurgia. Isto implica em uma assistência que se inicia no período pré-operatório e se estende 

até a reabilitação com reinserção do indivíduo na família e comunidade. 

Reconhecendo então o direito do estomizado à assistência à saúde e o dever do Estado em 

promovê-la, esta pesquisa teve por objetivo descrever a assistência à saúde destes pacientes 

no estado de Minas Gerais segundo à Política de Atenção à Pessoa Estomizada do Ministério 

da Saúde. A partir do conhecimento gerado será possível elaborar um diagnóstico da 

assistência prestada aos pacientes estomizados, contribuindo para o processo de tomada de 

decisão para intervenções futuras no sistema de saúde. 

4.2 MÉTODOS 

Trata-se de estudo quantitativo descritivo. Utilizou como fonte os dados secundários gerados 

a partir dos registros de cadastro e produção de procedimentos cedidos pela Coordenação da 

Atenção à Saúde do Estomizado vinculado à Coordenadoria de Saúde da Pessoa com 

Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (CASPD). 
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Foram coletados dados referentes ao número de pessoas estomizadas no estado de Minas 

Gerais, número de serviços especializados, cobertura do serviço no período de 2000 a 2010 e 

custos.  

A pesquisa foi realizada após autorização do CASPD e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais por meio do parecer n. 35643/2012. 

Para caracterizar o contexto organizacional dos serviços de saúde foi realizada a distribuição 

de frequências e medidas de tendência central das variáveis relativas à assistência das pessoas 

estomizadass. Os dados foram organizados, processados e tabulados no programa Microsoft 

Excel 2010. As informações são apresentadas por meio de tabelas de frequências e gráficos 

que descrevem as características relativas à assistência.  

4.3 RESULTADOS 

Até o ano de 2010 foram cadastradas 4.762 pessoas estomizadas nos serviços de atenção ao 

estomizados (SASPO) de Minas Gerais (MG). Na Tabela 1 encontram-se os dados referentes 

ao número de SASPO nas 13 macrorregiões e a respectiva população e número de 

estomizados.  

As 13 macrorregiões contavam com uma a quatro SASPO. Observou-se que em mais da 

metade (08) das macrorregiões havia dois ou três desses serviços, e em uma (Oeste) ele estava 

ausente. A quantidade de SASPO não apresentou relação com o número de pessoas 

estomizadas cadastradas, uma vez que, por exemplo, duas macrorregiões distintas com três 

SASPO (Centro e Centro-Sul) apresentavam 1.308 e 138 estomizados, respectivamente e a 

macrorregião Oeste, onde não havia SASPO,  possuía 316 estomizados cadastrados. 

A prevalência de estomizados nas macrorregiões variou de 1,1 a 3,8/10.000 pessoas, com 

prevalência média de 2,4/10.000 pessoas no estado. Considerando que se trata de dados 

oriundos do efetivo cadastro, o que não inclui todos os estomizados existentes em MG, a 

prevalência apresentada deve ser aceita com cautela.  

A Figura 1 demonstra a evolução do cadastramento e do desligamento dos estomizados no 

período de 1994 a 2011.  Os dados mostram um aumento linear do número de cadastros novos 

a cada ano de forma consistente. Paralelamente, também houve crescimento do número de 
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pessoas desligadas, correspondendo, em média, a até 45% dos novos cadastros realizados 

anualmente. 

As causas mais frequentes para o desligamento da pessoa estomizada dos serviços (Figura 2) 

foram o óbito (37%) e a reconstrução do trânsito intestinal (34%). Destaca-se que para 20% 

dos estomizados não foi identificado o motivo para o desligamento. 

A figura 3 apresenta a evolução do investimento do Governo para manter o serviço de 

assistência ao estomizado.  

No período de 2000 a 2010 percebe-se um aumento anual de recursos financeiros para 

custeara assistência à saúde do estomizado no estado, com exceção do ano de 2004 em que 

houve redução do aporte de recursos em relação aos anos anteriores. Em 2010 foram gastos 

R$5.047.412,50 que correspondem a uma média de custo por paciente de R$1.059,94. Os 

SASPO são custeados parcialmente pelo Ministério da Saúde (MS), com complementação de 

recursos pelo Estado. 

4.4 DISCUSSÃO 

Este estudo mostra que a atenção à saúde das pessoas estomizadas no estado está em 

consonância com as ações estruturadas pelas políticas públicas de saúde do Brasil. No Estado 

de Minas Gerais a estruturação dos serviços é de responsabilidade da SES-MG que é o órgão 

que formula, regula e fomenta as políticas de saúde, de acordo com as necessidades da 

população, em conformidade com os princípios do SUS
14

. 

A estrutura atual da SES-MG é composta, além das unidades centrais, por Gerências 

Regionais de Saúde (GRS) e Superintendências Regionais de Saúde (SRS), responsáveis pelo 

apoio regionalizado ao atendimento, gestão e controle de diversos programas de assistência à 

saúde, inclusive a distribuição de medicamentos e produtos para saúde à população dos 

municípios por ela jurisdicionados
14,15

. 

Estas GRS/SRS são distribuídas estrategicamente de forma a fomentar a assistência e o 

desenvolvimento da saúde por todas as regiões. Assim, delimitam macro e micro regiões, o 

que proporciona maior efetividade das ações de saúde em todo o Estado
14

.  
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Silva e Mendes
16

 descrevem que a proposta de organizar sistemas de saúde regionalizados 

surgiu na antiga União Soviética pós-Revolução. Essa estratégia vem então sendo adotada na 

estruturação de sistemas nacionais de saúde por diversos países. Essas experiências mostram 

que existe uma instância mesorregional, com relativa autonomia, responsável pela gestão do 

sistema local de saúde.  

Pelo Plano Diretor de Regionalização (PDR)
*
 estas áreas foram dividias em 13 macrorregiões 

do estado de Minas Gerais. A divisão se justifica pelo fato de o estado ser a quarta unidade 

federativa em extensão territorial, com 586.520 Km
2
 e população de 19.597.330 habitantes. 

Portanto, apresenta características distintas quanto à distribuição populacional, densidade 

demográfica e características socioeconômicas 
16,17

.  

A delimitação das macrorregiões de saúde e a constituição de seus municípios de referência 

orientaram-se pelos seguintes critérios: fluxo, acessibilidade, prestação de serviços e perfil de 

oferta de serviços de saúde (atual ou em potencial). Assim, o PDR é a base para organização 

das Redes de Atenção a Saúde, para a descentralização assistencial e gerencial e para o 

processo de planejamento e avaliação do SUS/MG
16

. 

A regionalização deve orientar tanto o processo de descentralização das ações e serviços, 

quanto a própria pactuação entre gestores. Afirmam ainda que a estratégia para 

operacionalizar e efetivar a regionalização deve estar centrada na constituição dessas Regiões 

de Saúde
18

. 

É neste contexto que está inserida a atenção ao estomizado. A implementação do serviço se 

deu em atendimento às Portarias do Ministério da Saúde n. 1060 de 05 de junho de 2002 que 

estabeleceu a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, e Portaria n. 

400 de 16 de novembro de 2009, que estabeleceu Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde 

das Pessoas Estomizadas no âmbito do SUS
19,20

. 

No Estado, a SES-MG normatizou ainda a oferta dos serviços por meio da Deliberação CIB-

SUS/MG N. 363 de 19 de julho de 2007 e Resolução SES-MG N. 1249 de 20 de julho de 

                                                           
*
 Instrumento de planejamento e gestão que na área da saúde objetiva direcionar a descentralização com vistas 

à promoção de maior e mais adequada acessibilidade dos usuários considerados os princípios da 

integralidade, equidade e economia de escala com foco no fortalecimento da Atenção Primária da Saúde
16

. 



48 

 

2007. Esta última define critérios, normas operacionais e procedimentos para Assistência aos 

Portadores de Derivação Intestinal ou Urinária no sistema ambulatorial e hospitalar
21,22

. 

Na Secretaria de Estado da Saúde, a gestão da assistência desses serviços é feita pela 

Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (CASPD). Esta tem como 

objetivo formular, implantar, avaliar e acompanhar as políticas públicas de saúde destinadas à 

prevenção de deficiências e à promoção da saúde da pessoa com deficiência. Pela CASPD, 

foram implantadas as Redes de Assistência ao Deficiente, seguindo as diretrizes do PDR que 

visou também a descentralização da assistência.  

O gerenciamento de cada um dos serviços é realizado pelo próprio município sede do serviço, 

pois em sua maioria estão funcionando em policlínicas ou ambulatórios municipais, com 

exceção de alguns que funcionam em ambulatórios de hospitais universitários. 

Dentre estas Redes de Assistência ao Deficiente foi criada a Rede de Assistência ao Portador 

de Derivação Intestinal e Urinária/Ostomizados que tem como objetivo avaliar o paciente 

estomizado, garantindo o fornecimento das bolsas de ostomias, além do acompanhamento 

desse usuário, possibilitando investimentos em qualidade de vida dessa pessoa. Essa rede é 

composta por SASPO distribuídos entre as macrorregiões de saúde. Atualmente existem 28 

SASPO, sendo que a rede está ampliação com mais uma unidade em fase final de implantação 

na região Oeste. 

A Macrorregião Oeste de Saúde, que no momento está em fase de implantação, não possui 

estrutura e os serviços de atenção ao estomizado e os pacientes desta região são referenciados 

para a unidade de Belo Horizonte. 

A previsão de prevalência de estomizados estabelecida pela IOA e ABRASO (1/1.000 

habitantes) não é sustentada pelos dados encontrados. Os baixos números registrados podem 

ser explicados pelo fato de que muitos usuários não conhecem o serviço ou não estão 

vinculados aos serviços públicos de saúde
5
. 

Considera-se que as necessidades de cada grupo populacional, as características dos usuários 

dos serviços de saúde e suas demandas também são condicionadas por fatores internos e 
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externos, assim como pela oferta dos serviços baseados nas preferências e possibilidades dos 

usuários
23

. 

Observa-se que existe uma maior concentração de SASPO nas regiões Central, Centro-Sul, 

Sul e Sudeste. Estas quatro regiões somadas correspondem a 58% do número total de 

estomizados cadastrados (2.771 pessoas). A população destas regiões corresponde 11.301.938 

habitantes (56% da população do estado). Observa-se também que nestas regiões há uma 

prevalência de ostomizados de 2,5/10.000 habitantes que é proporcionalmente a maior do 

estado. Espera-se, portanto que em maiores concentrações populacionais esteja também 

vinculada maior ocorrência de situações de agravo à saúde. Nota-se ainda que a distribuição 

de unidades de saúde no Estado não se dá pela prevalência do agravo, mas talvez em função 

do número de casos cadastrados.  

As medidas de ocorrência de um agravo ou condição de saúde são geralmente utilizadas para 

descrever a distribuição de agravos em uma população. O conhecimento das propriedades 

dessas medidas é fundamental para confecção e interpretação adequada dos dados de um 

determinado estudo, evitando-se assim conclusões precipitadas
24

. 

Nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste a prevalência de pessoas com estomias cadastradas é 

de 1,9/10.000 habitantes. Vale lembrar que estas regiões somam uma considerável área 

territorial, o que pode interferir significantemente no registro e cadastro, uma vez que os 

munícipios de uma microrregião são mais distantes uns dos outros, dificultando o acesso a 

esses serviços.  

A localização da residência impõem barreiras para a utilização dos serviços de saúde. 

Resultados de estudos mostram que os serviços de saúde estão concentrados em determinados 

lugares e, consequentemente, são mais acessíveis às pessoas que estão mais próximas. O 

acesso é influenciado pela distância entre a moradia e o serviço de saúde, assim como pela 

forma e o tempo de deslocamento
25

. 

Independente da região de origem, o número total de cadastros anuais de novos estomizados 

no sistema de saúde apresentou crescimento no período estudado. Este aumento acompanha 

os registros de incidência de cânceres de colo e reto, visto que estudos mostram que essas 

neoplasias são a principal causa relacionada à confecção de estomas 
3, 8, 10,9

.  
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Paralelamente aos novos cadastros de estomizados no nota-se que ocorreu um considerável 

número de registros de desligamentos. Como a principal causa geradora de estomias são 

neoplasias, os achados vão de encontro à perspectiva de sobrevida que é em média de 55% em 

5 anos nos países desenvolvidos e 40% em 5 anos nos países em desenvolvimento
11

.  

Os recursos para custear a assistência são repassados anualmente pelo MS. No entanto, a 

SES-MG vem complementando o custeio com recursos do Tesouro Estadual para compra de 

equipamentos coletores e adjuvantes a fim de atender a demanda dos usuários e evitar a 

escassez destes produtos. Nota-se que o investimento da União neste tipo de assistência não 

acompanhou a demanda dos serviços e o aumento do número de casos novos. Constatou-se 

que a SES-MG contribuiu com cerca de até 1,6 milhões reais para custear o serviço no 

período de 2007 a 2010. 

O Ministério da Saúde repassa aos Estados e Municípios valores mensais para financiamento 

da saúde. As bolsas para estomizados são adquiridas com estes recursos por meio do repasse 

de valores correspondentes aos procedimentos realizados. 

Estudo realizado por Santos já havia identificado que, enquanto a participação das receitas 

correntes da União no PIB cresceu de 19,7% (1995) para 26,7% (2004), neste mesmo período, 

a participação de gastos do Ministério da Saúde nessas receitas decresceu de 9,6% para 7,5%. 

Concluiu ainda que, enquanto a contrapartida da União no financiamento público da saúde 

caiu, entre os anos 80 e 2004, de 75%, para 50%, neste mesmo período a soma das 

contrapartidas estaduais e municipais cresceu de 25% para 50% 
26

. 

Com base nos achados deste estudo, percebe-se que as diretrizes estabelecidas pela Portaria 

SAS/MS n.º 400 vêm de encontro às políticas de Atenção à Saúde dos Estomizados no Estado 

de Minas Gerais que já havia antecipado a regulamentação da assistência através da 

Resolução SES-MG n.º 1.249 de 19 de julho de 2007. 

Até o ano de 2009, dentre as dificuldades encontradas para adesão dos municípios às políticas 

estaduais, destacava-se a inexistência de uma política nacional específica para atenção à saúde 

do estomizado. Com a publicação da Portaria n.400 de atenção à saúde da pessoa estomizada, 

que determinou a descentralização dos recursos para os municípios, ampliou-se o respaldo 

legal, técnico e político junto aos gestores municipais do SUS-MG frente à necessidade de se 
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fazer valer os direitos dos estomizados a uma assistência à saúde especializada, integral e de 

qualidade. Entretanto, a SES-MG optou por não realizar a descentralização, por considerar 

que a compra centralizada das bolsas permite um maior poder de barganha, e 

consequentemente, obtenção de menor preço com maior qualidade. Com isto, o repasse de 

recursos pelo Ministério da Saúde não tem sido suficiente para atender a produção da 

demanda do estado. 

4.5 CONCLUSÃO 

A assistência à saúde da pessoa estomizada vai além da compreensão específica do cuidado 

com o estoma, ou do fornecimento de dispositivos e bolsas coletoras. É necessária uma 

organização da assistência prestada a essas pessoas com o objetivo de alcançar os princípios 

da universalidade, equidade e integralidade, conforme proposto pelo SUS. 

Assim, para contribuir com o mapeamento dessa assistência no estado de Minas Gerais pode-

se verificar que o Estado possuía, em 2010, 4.762 pessoas estomizadas cadastradas nos 

SASPO com uma prevalência média de 2,4 estomizados/10.000 habitantes. 

A assistência é prestada em 28 serviços distribuídos nas 13 Macrorregiões de Saúde, 

observando-se um maior número de serviços nas regiões com maiores aglomerados 

populacionais. Observou-se também que, em regiões geograficamente maiores, há um menor 

número de serviços e consequentemente o número de pessoas cadastradas nestas regiões é 

proporcionalmente menor que nas outras. 

O número de cadastros novos cresceu de 600 no ano 2000 para 1.400 em 2010. Dados de 

2005 a 2010 também mostraram que houve uma taxa de desligamento de até 45% referente ao 

número de novos cadastros, sendo o óbito a principal causa de desligamento do serviço. 

Constatou-se ainda que o Ministério da Saúde, desde 2008, financia parcialmente o serviço, 

sendo necessário o Estado complementar o custeio com recursos próprios. 

O Estado de Minas Gerais tem desenvolvido o SASPO pautado nas diretrizes de 

integralidade, equidade e universalidade do SUS. Situações adversas às necessidades 

individuais e regionais ainda necessitam ser investigadas a fim de que se possa aprimorar o 

diagnóstico situacional da assistência ao estomizado nesse Estado. 
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Tabela 1: Distribuição do número de SASPO, população, pessoas estomizadas e respectiva 

prevalência de estomizados por Macrorregião de saúde no Estado de Minas Gerais, 2010. 

Macrorregião-MG 
Número de  

SASPO 
População 

Número de  

Estomizados 
Prevalência 

Centro 03 6.357.604 1.308 2/10.000 

Centro-Sul 03 733.281 138 1,9/10.000 

Jequitinhonha 01 296.344 39 1,3/10.000 

Leste 02 1.464.287 278 1,9/10.000 

Leste do Sul 02 672.465 119 1,8/10.000 

Nordeste 02 917.594 99 1,1/10.000 

Noroeste 01 658.304 181 2,7/10.000 

Norte 03 1.609.792 322 2/10.000 

Oeste* 00 1.198.304 316 2,6/10.000 

Sudeste 03 1.589.178 491 3,1/10.000 

Sul 05 2.621.875 834 3,2/10.000 

Triângulo do Norte 02 1.215.852 369 3/10.000 

Triângulo do Sul 01 698.785 268 3,8/10.000 

Total 28 20.033.665 4.762 2,4/10.000 

*Em implantação. 

 

 

Figura 1: Distribuição do número de cadastros e desligamentos de pessoas estomizadas no 

Programa de Atenção ao Estomizado no Estado de Minas Gerais. 
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Figura 2: Principais causas de desligamento de pessoas cadastradas no Serviço de Atenção ao 

Estomizado no Estado de Minas Gerais, 2010. 

 

 

Figura 3: Descrição dos aportes em reais para o Serviço de Atenção ao Estomizado no Estado de 

Minas Gerais. 
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5 ARTIGO 2 

SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO ESTOMIZADO: ANÁLISE DIAGNÓSTICA NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL
**

 

 

OSTOMY PATIENTS HEALTH CARE SERVICES: DIAGNOSTIC ANALYSIS IN 

THE STATE OF MINAS GERAIS, BRAZIL 

 

Juliano Teixeira Moraes; Carlos Faria Santos Amaral; Eline Lima Borges; Mauro Souza 

Ribeiro; Eliete Albano de Azevedo Guimarães 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo descrever as características das dimensões de estrutura e de 

processos dos Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) no estado de 

Minas Gerais, Brasil. É uma pesquisa transversal e descritiva realizado na Rede Estadual de 

Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no Estado de Minas Gerais, em 2011. Foram 

analisados critérios relacionados à estrutura e aos processos de 28 unidades de SASPO 

distribuídos em 13 macrorregiões de saúde. Os dados foram obtidos por meio de questionários 

estruturados com base nas normas governamentais para o serviço de referência ambulatorial 

para os estomizados. Foi realizada a distribuição de frequências para a análise descritiva dos 

dados. Os resultados mostraram que 72% dos SASPO possuem estrutura para o cadastro dos 

pacientes e dispensação de dispositivos e que 40% das unidades correspondem a serviços do 

tipo II. Quanto aos processos, 96% das unidades contavam com a assistência de enfermeiros, 

porém 52% deles sem capacitação. Percebeu-se ainda que estes profissionais estão mais 

envolvidos com as ações relacionadas à operacionalização do programa do que à assistência 

clínica. Conclui-se que os SASPO de Minas Gerais possuem estrutura e processos 

relacionados ao cadastro, controle e dispensação de equipamentos coletores e dispositivos. 

  

Descritores: Estomia. Avaliação de Serviços de Saúde. Estrutura dos Serviços. 
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ABSTRACT 

This study aimed to describe the characteristics of the dimensions of structure and processes 

of the Health Care Services of ostomized patients (SASPO) in the state of Minas Gerais, 

Brazil. Itis a Cross-sectional and descriptive survey carried out in the 28 SASPO of Minas 

Gerais in 2011. Criteria related to the structure and processes were analyzed in these health 

care services. The data were obtained from structured questionnaires based on governmental 

regulations for reference service to ambulatory of the stomized patients. Frequency 

distribution was used for the descriptive analysis. The results showed that 72% of SASPO 

have a structure for registering the patients and dispensing devices and 40% of units 

corresponded to the service classified as type II. Regard to the processes, 96% of the units 

relied on nurses, but 52% of them without qualification. It was also observed that 

professionals are more involved with the actions related to the implementation of the program 

than to those relate to health care. It is concluded that the SASPO of Minas Gerais have 

structure and processes related to registration, control and dispensing of collector bags . 

 

Descriptors: Ostomy.Health Services Evaluation. Structure of Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito à assistência à saúde com a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Seus princípios direcionam para a democratização das ações 

e dos serviços de saúde que deixaram de ser restritos e centralizados e passaram a ser 

universais e descentralizados.
1
 

O primeiro registro da atenção à saúde do estomizado no SUS ocorreu em 1993 com a 

Portaria MS/GM nº 116 de 09/09/93. Nesta foi estabelecida a tabela SIA/SUS com os 

recursos financeiros destinados aos atendimentos ambulatoriais. Ainda no ano de 1993, a 

Portaria MS/GM nº 146 de 14/10/93 estabeleceu a rotina do atendimento aos estomizados em 

regime ambulatorial.
2
 

A atenção ao estomizado ganhou nova dimensão após a publicação do Decreto Lei 3298 de 20 

de dezembro de 1999, que passou a considerar a pessoa estomizada como deficiente físico, e 

com a instituição da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência por meio da 

Portaria MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002. Esta política teve como objetivos gerais 

proteger e reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho 

humano, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social e prevenir 

agravos que determinam o aparecimento de deficiência.
2
 

Desta forma, a atenção ao estomizado passou a ser associada ao Programa de Saúde da Pessoa 

com Deficiência e a ser assistida pelo Programa de Órtese e Prótese para a distribuição de 

dispositivos e bolsas coletoras. 

Em 2009 foi publicada a Portaria nº400 de 16 de novembro de 2009 onde foram estabelecidas 

as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do SUS, 

a serem observadas em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três 

esferas de gestão. Esta Portaria determinou a obrigatoriedade de vistoria, acompanhamento, 

controle e avaliação dos Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas (SASPO), 

demostrando uma preocupação com a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços. Entende-

se por SASPO aquelas unidades de saúde que prestam cuidados à saúde da pessoa estomizada 

e fornecem dispositivos necessários para o autocuidado, como por exemplo as bolsas 

coletoras.
3
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Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), por meio da Deliberação CIB-

SUS/MG nº 363 de 19 de julho de 2007 e Resolução SES-MG nº 1249 de 20 de julho de 

2007, definiu os critérios, normas operacionais e procedimentos para assistência a pessoas 

com derivação intestinal ou urinária, no sistema ambulatorial e hospitalar, constituindo a Rede 

Estadual de Assistência aos Pacientes Portadores de Derivação Intestinal ou Urinária. Nesta, 

as Unidades Prestadoras de Serviço (UPS) habilitadas para a assistência aos estomizados 

passam a ser integradas por Serviço de Referência Ambulatorial e Serviço de Referência 

Hospitalar.
4,5

 

A SES-MG, por meio da Rede Estadual de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas, 

fornece os equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para pessoas com 

estoma intestinal e/ou urinário assim como os serviços de apoio nutricional, psicológico em 

regime ambulatorial e hospitalar.
5
 Entretanto, a despeito do estabelecimento da política de 

atenção ao estomizado em Minas Gerais, a estrutura e os processos de atendimento a estes 

pacientes ainda não passaram por um processo de avaliação.  

Diante de tal apontamento, o objetivo deste estudo foi descrever as características conceituais 

da estrutura e dos processos de funcionamento dos SASPO no estado de Minas Gerais. 

Espera-se que por meio desta análise diagnóstica seja possível subsidiar o processo de tomada 

de decisão dos gestores para melhoria da assistência. 

5.2 MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal descritivo no qual foram analisados indicadores e/ou 

critérios relacionados à estrutura e aos processos dos SASPO no estado de Minas Gerais no 

ano de 2011. O estado é composto por 853 municípios distribuídos em 13 macrorregiões de 

saúde.  No momento da coleta de dados, foram contatadas todas as 28 unidades de SASPO 

implantadas no estado, assim distribuídas: três unidades na macrorregião Centro; três na 

Centro-Sul; uma na Jequitinhonha; duas na Leste; duas na Leste do Sul; duas na Nordeste; 

uma na Noroeste 01; três na Norte; três na Sudeste; cinco na Sul; duas na Triângulo do Norte 

02 e uma na Triângulo do Sul. Até o ano de 2012 a região Oeste de Minas não contava com 

serviço montado e referenciava os seus pacientes para a região Central. 
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A pesquisa foi fundamentada em aspectos clássicos da avaliação da qualidade: estrutura, 

processo e resultado.
7
 Esta tríade tem sido considerada como uma importante abordagem para 

se avaliar a qualidade dos serviços de saúde.
8
 Para fins desta pesquisa foram considerados os 

recursos empregados e sua organização (estrutura), e os serviços prestados (processo). A 

dimensão estrutura corresponde aos recursos necessários ao processo assistencial, incluindo a 

área física, o pessoal, os recursos materiais e os financeiros, os sistema de informação e os 

instrumentos normativos, técnicos e administrativos. A dimensão do processo compreende as 

atividades relacionadas à utilização dos recursos nos seus aspectos quantitativos e 

qualitativos.
 7
 

Para subsidiar a análise diagnóstica foi construído o modelo lógico
6 

do SASPO que permitiu 

visualizar graficamente a constituição dos componentes do serviço e da sua forma de 

operacionalização, onde foi possível discriminar todas as etapas necessárias ao cumprimento 

das metas (Figura 1). 

A partir do modelo lógico foram construídos 02 questionários estruturados com base nas 

Normas para o Serviço de Referência Ambulatorial a Portadores de Derivação Intestinal e 

Urinária, publicada na Resolução SES/MG n. 1249 de 20/05/2007 e a Portaria nº400 da 

Secretaria de Assistência a Saúde de 16/11/2009 que definem critérios, normas operacionais e 

procedimentos para assistência ao estomizado. Portanto foram elaborados de maneira a 

atender: 1) Avaliação da estrutura dos Serviços de Atenção ao Estomizado, que diz respeito 

aos dados referentes ao cadastro da unidade de saúde e levantamento de infraestrutura e 

recursos humanos; e 2) Avaliação dos Processos de Atenção à Saúde do Estomizado, que trata 

dos dados referentes às atribuições do Serviço de Atenção ao Estomizado, das atividades 

desenvolvidas e das ações de planejamento. 

Os questionários foram apresentados à Coordenadoria de Assistência à Saúde da Pessoa com 

Deficiência (CASPD) da SES-MG. Depois de autorizados, a SES-MG, por meio da 

Referência Técnica de Atenção à Saúde do Estomizado, encaminhou os dois questionários 

pelo Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF) para todas as 

Gerências Regionais de Saúde (GRS) ou Superintendências Regionais de Saúde (SRS). Cada 

GRS/SRS se encarregou de responder e retornar os questionários à SES-MG. 
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Utilizaram-se também dados obtidos a partir de documentos que registram a assistência ao 

estomizado cedidos pela SES-MG. 

Foram incluídas no estudo as unidades prestadoras de assistência à saúde do estomizado que 

atendiam pacientes estomizados vinculados à área de abrangência da respectiva GRS/SRS e 

os municípios que aceitaram participar do estudo e responderam os questionários.  

As variáveis deste estudo foram decompostas segundo a estrutura, que diz respeito ao tipo de 

serviço, existência de atendimento ao estomizado, número de equipamentos disponíveis para 

uso, número de profissionais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, 

psicólogos, técnicos de enfermagem, agentes administrativos) e existência de núcleo de 

distribuição de bolsas coletoras. As variáveis relacionadas aos processos compreenderam a 

organização, cadastro e atualização dos dados dos pacientes atendidos no serviço, compra e 

dispensação de dispositivos, atividades de assistência clínica e de orientação e capacitação dos 

profissionais, atendimentos (individual, em grupo e às famílias), além de critérios de 

dispensação de bolsas coletoras e a forma de registro das complicações observadas. 

Para caracterizar os serviços foi realizada a distribuição de frequências das variáveis 

analisadas. Utilizou-se o software SPSS 20.0 (StatisticalPackage for Social Sciences) para a 

tabulação e a análise dos dados.  

O trabalho foi desenvolvido após autorização da Coordenação do da Atenção à Saúde da 

Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que concedeu 

acesso a tais documentos e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais através do parecer n. 35643/2012. 

5.3 RESULTADOS 

As unidades de análise de estrutura compreenderam 26 (93%) dos SASPO de Minas Gerais. 

Um município se recusou a participar e não respondeu os questionários e outro participou 

parcialmente dessa etapa da pesquisa. Para a avaliação de processos, foram considerados 20 

(71%) dos SASPO. Seis municípios não retornaram os questionários à secretaria referente a 

esta etapa da coleta, um município se recusou a participar e não respondeu os questionários e 

outro participou parcialmente da pesquisa.  
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Foi observado que nenhum SASPO está completamente equipado para a prestação da 

assistência ao estomizado de acordo com a infraestrutura básica proposta pela Portaria nº400 e 

Resolução 1.249, com destaque para a falta de banheiros adaptados para o estomizado e de 

espelho em 42% e 19% destas unidades, respectivamente (Tabela 1). 

Verificou-se que 72% dos SASPO estão preparados estruturalmente para o cadastro dos 

pacientes e dispensação de dispositivos, já que estes serviços possuem em média 89% dos 

equipamentos para esta atividade. Para o atendimento clínico, as unidades possuíam uma 

média de 68% dos recursos materiais necessários à assistência. 

A assistência médica foi evidenciada em 76% dos serviços, sendo a cirurgia geral (28%), a 

clínica médica (24%) e a urologia (24%) as principais especialidades. Constatou-se também 

que todas as unidades pesquisadas contavam com enfermeiros, porém 52% deles não 

possuíam capacitação para a assistência ao estomizado e apenas 12% eram enfermeiros 

estomaterapeutas. A maioria dos SASPO (88%) dispunha ainda de assistente social e 60% 

contavam com nutricionistas e psicólogos. Outros profissionais encontrados foram os agentes 

administrativos (68%) e auxiliares/técnicos de enfermagem (56%). 

Ao classificar a estrutura das unidades de acordo com os critérios propostos pela Portaria 

nº400 verificou-se que 40% dos SASPO podem ser classificados em serviços do tipo II, 8% 

em serviços do tipo I e 52% não podem ser classificados por não possuírem o quadro mínimo 

de profissionais exigidos para cada nível. 

No que diz respeito aos processos organizacionais, o estudo revelou que os profissionais dos 

SASPO afirmam que as principais atividades realizadas são cadastro de usuários (90%), 

dispensação de dispositivos coletores (90%) e consultas individuais (90%) (Tabela 2).  

Mesmo não tendo sido referenciada como uma das principais atividades realizadas no serviço 

constatou-se que em 55% dos SASPO são realizadas as capacitações de profissionais da saúde 

da atenção básica. 

Identificou-se ainda que as atividades técnico-administrativas são realizadas diariamente por 

diversos profissionais com frequência média de 73% (Tabela 3).  
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Observou-se que os profissionais estão mais envolvidos com as ações relacionadas à 

operacionalização do programa do que à assistência clínica. Nota-se que o profissional 

enfermeiro geralmente se vincula à organização da demanda do atendimento (90%) e realiza 

atividades de administração e controle dos equipamentos (95%), enquanto o assistente social 

realiza predominantemente atividades de cadastro (90%) (Tabela 3).  

No que tange à dispensação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança 

para estomias intestinais e urinárias, os produtos mais distribuídos são as bolsas de colostomia 

classificadas em uma peça aberta opaca (90%), uma peça aberta transparente (75%), bolsa de 

urostomia (75%) e protetor cutâneo (70%) (Tabela 4). 

Notou-se ainda que o enfermeiro participa de todas as indicações dos dispositivos e os 

principais critérios considerados por esse profissional são conforto (95%), adesividade (90%), 

confiança (80%) e marca do produto (40%) (Tabela 4).  

5.4 DISCUSSÃO 

A análise diagnóstica permite compreender e interpretar as condições gerais de infraestrutura 

e processo e busca as possíveis explicações para a situação dos serviços analisados, 

configurando-se em numa análise situacional.
9
 Entretanto, apesar de os diagnósticos 

avaliativos, fazerem parte da gestão em saúde, de certa forma, ainda são incipientes nos 

serviços de saúde.
10

 

Este trabalho comprova que a estrutura e processos propostos para a organização da Rede de 

Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada em Minas Gerais com base na Resolução SES-MG 

Nº 1249 de 20 de julho de 2007 e Portaria nº400 de 16 de novembro de 2009, não 

correspondem aos encontrados nos SASPO do Estado de Minas Gerais.
3,5

 

As unidades de SASPO estão mais preparadas estruturalmente para o cadastro e dispensação 

de dispositivos (bolsas coletoras) do que para o atendimento clínico. Deve ser ressaltado que a 

concessão de dispositivos foi uma conquista importante da pessoa com deficiência, resultante 

das Portarias n.116/1993 e 146/1993, por intermédio do Programa de Atenção à Saúde da 

Pessoa Portadora de Deficiência do Ministério da Saúde.
2,3

  Entretanto, a política de atenção à 

saúde do estomizado considera a necessidade de promoção da assistência na perspectiva da 
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integralidade do cuidado. Assim, a assistência está relacionada à busca do profissional e do 

serviço compreendendo um conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde que um 

estomizado demanda. Desta forma, a organização e a assistência devem ser voltados à 

articulação das práticas de saúde com as políticas governamentais.
11

 

Nesse aspecto, faz-se necessário o planejamento de ações programáticas de reabilitação para 

as pessoas estomizadas, sendo necessário um atendimento multiprofissional e interdisciplinar 

sistematizado que tenha como base as diretrizes do SUS representadas pela universalidade, 

integralidade e equidade.
12

 

A alocação de médicos nos SASPO está prevista na Portaria n. 400/2009.  Este profissional, 

juntamente com a equipe multiprofissional, é responsável pela prestação de assistência 

especializada que envolve a educação para o autocuidado, a avaliação das necessidades 

biopsicossociais do indivíduo e da família, assim como as relacionadas à estomia e cuidados 

com a pele periestomia, incluindo a prevenção e tratamento das complicações, indicação e 

prescrição de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança.
3
 Entretanto, o 

estudo mostra que não existem médicos em todas as unidades, comprometendo a assistência 

clínica aos pacientes estomizados e reforçando o caráter dos SASPO como polos de 

distribuição de dispositivos para estomias. 

Todas as unidades contam com profissional enfermeiro para o atendimento dos pacientes 

cadastrados nos SASPO. Entretanto, verifica-se que, em 46% dos serviços, esse profissional 

não possui formação específica para o cuidado do estomizado.  

Isto pode comprometer a assistência, uma vez que a Estomaterapia é a especialidade que 

qualifica o enfermeiro técnica e cientificamente para assistir as pessoas com estomias e em 

cuidados com as feridas, incontinências, fístulas e manejo de tubos e cateteres. O 

estomaterapeuta atua tanto nos aspectos preventivos, terapêuticos e de reabilitação quanto nas 

atividades de pesquisa e ensino.
13

 

O profissional enfermeiro, independente da área em que atua, tem como objetivo oferecer 

uma assistência de qualidade com complemento de novas técnicas a fim de garantir um 

atendimento que satisfaça as necessidades do paciente. Isto preocupa em relação à qualidade 
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do serviço prestado, uma vez que, existindo esta lacuna na formação, pode-se esperar 

deficiências da atenção prestada neste nível de atenção à saúde.
14,15

 

Enfermeiros com interesse em atividades relacionadas à Estomaterapia devem buscar a 

formação especializada por meio de cursos formais e reconhecidos pelos órgãos de 

regulamentação. Quando isto não for possível, é imprescindível a realização de cursos de 

atualização e aprimoramento para os profissionais dos SAPO.  

Os prestadores de cuidados de saúde devem envidar esforços para promover a qualidade de 

vida das pessoas com estomia. E os enfermeiros, em particular, devem estar cientes de que 

seus conhecimentos e habilidades podem contribuir significantemente para essa qualidade de 

vida antes e depois da cirurgia.
16,17

 

Espera-se que o SASPO preste assistência especializada de natureza interdisciplinar às 

pessoas com estoma, objetivando sua reabilitação, com ênfase na orientação para o 

autocuidado. Estes serviços buscam desenvolver habilidades nos estomizados para a 

realização de suas atividades de vida diária, prevenção de complicações nas estomias e 

fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança.  

Os Serviços organizados em Rede são categorizados como SASPO de nível I e SASPO de 

nível II, numa lógica de referência e contra referência de serviços.  

O SASPO de nível II difere daquele de nível I por dispor de uma equipe multidisciplinar 

maior. Nesse tipo de serviço, além do médico, enfermeiro e do assistente social, estão 

previstos também o psicólogo e o nutricionista. Outra importante característica do SASPO II 

diz respeito ao tratamento de complicações das estomias e a capacitação de profissionais 

vinculados à Atenção Primária da Saúde, tanto do SASPO I como das Unidades Hospitalares 

de referência para o serviço.  

Numa lógica de trabalho em Rede de Atenção à Saúde, Mendes
18

 propõe que estes serviços 

funcionem em arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 

buscam garantir a integralidade do cuidado à saúde.  
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No que tange às práticas educativas dos SASPO, a Portaria MS n. 400/2009 determina o que 

deve ser ofertado pelos serviços em diferentes cenários. Contudo, os dados mostram que a 

realidade ainda não corresponde ao proposto nesta Portaria. Estas atividades deveriam estar 

vinculadas ao autocuidado e orientações para o convívio social e familiar. Entretanto, 

observou-se que os enfermeiros têm-se ocupado mais frequentemente das atividades 

administrativas e burocráticas que deveriam ser delegadas a outros profissionais. Ressalta-se 

que essas atividades visam contemplar predominantemente a organização do serviço, o que 

contribui  para que o enfermeiro tenda a negligenciar as atividades voltadas para assistência 

clínica, orientada, principalmente, para atender as necessidades globais dos pacientes.
19

 

Os SASPO são vocacionados à dispensação de equipamentos coletores e adjuvantes de 

proteção e segurança para estomias intestinais e urinárias. Sendo assim, a SES/MG vai além 

do recomendado, pois oferece 15 grupos de distintos produtos para o atendimento do 

estomizado que, somados às especificações técnicas de cada fabricante, agrega 118 produtos. 

Estes materiais são oferecidos para a Rede de maneira que a sua escolha seja individualizada 

pela necessidade da pessoa estomizada, levando-se em consideração, principalmente, o 

tamanho, tipo e local do estoma, a presença de complicações, a característica de efluente, 

além da adaptação do usuário. 

A escolha de um equipamento coletor em detrimento de outro para o indivíduo com um 

estoma pode ser problemático. Existem inúmeros produtos e seus fabricantes, muitas vezes, 

alegam que seus dispositivos são os de melhor desempenho do mercado para a clínica. 

Entretanto, a maioria das indicações destes dispositivos baseia-se no hábito ou na experiência 

clínica dos enfermeiros.
20

 

Cabe discutir ainda que a Portaria Ministerial que regulamenta a atenção à saúde da pessoa 

estomizada no Brasil foi publicada em 2009, o que faz com que muitos serviços ainda estejam 

em fase de reestruturação. Como foi percebido, 52% dos SASPO, de acordo com os 

parâmetros para definição dos profissionais de saúde, não puderam ser classificados como 

Serviço de Atenção à Pessoa Ostomizada I ou II. Apesar de 40% dos serviços apresentarem 

estrutura compatível com Serviço de Atenção à Pessoa Ostomizada II, os resultados dessa 

pesquisa comprovaram que, em relação aos processos, esses serviços não atendem às 

exigências das diretrizes para os SASPO.  
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5.5 CONCLUSÃO 

Constata-se que os SASPO estão muito mais preparados estruturalmente para a dispensação 

de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para estomias intestinais e 

urinárias do que para a prestação da assistência clínica.  

Foi possível constatar ainda que os enfermeiros possuem grande representatividade nos 

SASPO estudados. Entretanto, a maioria não possui formação específica para a atenção à 

saúde do estomizado e, portanto têm-se ocupado mais frequentemente das atividades 

administrativas de operacionalização do programa do que das atividades clínicas, assistenciais 

e educativas que é parte processual destes serviços. 

Notou-se que muitos SASPO ainda não podem ser classificados em SASPO I ou II por não 

possuírem o quadro mínimo de profissionais exigidos para cada nível. 

Ressalta-se ainda que a Rede de Atenção à Saúde do Ostomizado no estado de Minas Gerais, 

embora disponha de um grande número de recursos materiais para o atendimento dessa 

clientela, distribui com maior frequência apenas seis tipos de dispositivos. Para a indicação 

destes produtos, o enfermeiro considera principalmente o conforto, a adesividade, a confiança 

e a marca do produto. 

Portanto, os Serviços de Atenção à Saúde do Estomizado de Minas Gerais não atendem 

integralmente as recomendações da CIB-SUS/MG nº 363 de 19 de julho de 2007 e Resolução 

SES-MG nº 1249 de 20 de julho de 2007 e possuem estrutura e processos característicos de 

cadastro, controle e dispensação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança para estomias intestinais e urinários. 
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Figura 1: Modelo Lógico do Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada no Brasil* 
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SASPO I 

- mesa para escritório; 

-computador/impressora; 

- arquivos; 

- armários; 

- mesa para telefone; 

- linha de telefone; 

- fichários; 

- lixeira; 

- sanitário exclusivo com 

ducha higiênica 

- maca revestida 

- escada de dois degraus 

- estetoscópio 

- esfigmomanômetro 

- mesa auxiliar com rodízios 

- balança antropométrica 

- balança pediátrica 

- foco frontal 

-espelho com dimensões 

mínimas de 120x50 cm 

-pia para higiene das mãos 

- Sala de reuniões para 

atendimento em grupo 

- Sanitários feminino e 

masculino com duchas 

higiênicas e trocador 

- 1 Assist. Social 

- 1 Enfermeiro 

- 1 Médico Clínico 

I - atendimento individual; 

II - atendimento em grupo; 

III - orientação à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - orientação aos profissionais da atenção básica. 

 

 

 

 

 

 

 

- assistência clínica e 

distribuição de 

equipamentos e 

coletores à pessoa 

estomizada; 

- reinserção social do 

estomizado na 

sociedade; 

- menor número de 

complicações; 

- melhor qualidade de 

vida da pessoa 

estomizada. 

 

 

 

 

 

 

 

SASPO II 

- 1 médico (médico clínico 

ou proctologista ou 

urologista ou 

gastroenterologista, cirurgião 

geral ou cirurgião pediátrico 

ou 

cancerologista cirúrgico ou 

cirurgião de cabeça e 

pescoço ou cirurgião 

torácico) 

- 1 enfermeiro (com 

capacitação em assistência às 

pessoas com estoma) 

- 1 psicólogo 

- 1 nutricionista 

- 1 assistente social 

I - atendimento individual (complicações); 

II - atendimento em grupo; 

III - orientações à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - atividades de orientação aos profissionais da 

atenção básica e hospitalares; 

VII - capacitação para técnicas especializadas aos 

profissionais das unidades hospitalares e equipes de 

saúde do SASPO I. 

 

* Em conformidade com a Portaria SAS/MS n. 400 de 16 de novembro de 2009.
3
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Tabela 1: Infraestrutura dos Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Estomizadas em 

Minas Gerais em 2011 

Equipamentos e Materiais (Estrutura) 
SASPO 

% 
n  

Equipamentos e Materiais para a Assistência Clínica 
  

Sanitário exclusivo com ducha higiênica 11 42 

Sanitário adaptado para pessoa estomizada 11 42 

Maca revestida de material impermeável 23 88 

Escada de dois degraus 24 92 

Estetoscópio 23 88 

Esfigmomanômetro 22 84 

Mesa auxiliar com rodízios 14 54 

Suporte de soro 11 42 

Escrivaninha 21 80 

Armário 25 96 

Cadeiras 25 96 

Balança antropométrica 18 69 

Balança pediátrica 9 34 

Balde para lixo com tampa e controle de pedal 21 80 

Espelho com dimensões mínimas de 120x50cm 5 19 

Pia para higiene das mãos 2 8 

Sala de reuniões para atendimento em grupo 19 73 

Sanitários fem. e masc. com ducha higiênica e trocador 5 19 

  
  

Equipamento e Materiais para cadastro e dispensação de dispositivos 
  

Local destinado para estocagem das bolsas 24 92 

Mesa para escritório 26 100 

Telefone (e linha de telefone) 19 73 

Computador 23 88 

Acesso à Internet 21 80 

Impressora 19 73 

Cadeiras 26 100 

Arquivo 24 92 

Armário 25 96 

Fichários 23 88 

Lixeira 26 100 

Fonte: SIGAF/SES-MG, referente aos 26 SASPO estudados. 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

Tabela 2: Principais atividades realizadas nos SASPO* em  

Minas Gerais, 2011. 

 

N % 

Cadastro de usuários 18 90% 

Dispensação de bolsas e dispositivos 18 90% 

Consultas individuais 18 90% 

Atividades de orientação 20 100% 

Atividades de capacitação de profissionais 3 15% 

Outra 1 5% 

Fonte: SIGAF/SES-MG, referente aos 20 SASPO estudados. 

* Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas 

 

Tabela 3: Atividades técnico-administrativas, frequência com que são  

Realizadas e profissionais da saúde dos SASPO* de Minas Gerais, 2011. 

Atividades Frequência N % Profissional  n % 

Organização da demanda e o 

atendimento 

 

 

 

 

Diariamente 14 70 Enfermeiro  18 90 

1x/semana 2 10 Agente Adm.  9 45 

2x/semana 1 5 Assist. Social  8 40 

Mensalmente 1 5 Outros  14 70 

Outro 1 5        

Cadastro e atualiza os dados Diariamente 14 70 Assist. Social  18 90 

1x/semana 4 20 Enfermeiro  17 85 

2x/semana 1 5 Agente Adm.  11 55 

Outro 2 10 Médico  10 50 

      Outros  13 65 

Administração e controle dos 

equipamentos 
Diariamente 16 80 Enfermeiro  19 95 

1x/semana 2 10 Agente Adm.  11 55 

2x/semana 1 5 Assist. Social  8 40 

Mensalmente 2 10 Outros  12 60 

Fonte: SIGAF/SES-MG, referente aos 20 SASPO estudados. 

* Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas 
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Tabela 4: Equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança e seus critérios 

de indicação nos SASPO* de Minas Gerais, 2011. 

    N % 

Equipamentos 

coletores e adjuvantes 

de proteção e 

segurança 

Bolsa para colostomia sistema 1 peça aberta transparente 15 75 

Bolsa para colostomia sistema 1 peça aberta opaca 18 90 

Bolsa para colostomia sistema 2 peças aberta transparente 11 55 

Bolsa para colostomia sistema 2 peças aberta opaca 13 65 

Bolsa para urostomia 15 75 

Protetor cutâneo (pasta) 14 70 

Critério de indicação 

dos Equipamentos 

coletores e adjuvantes 

de proteção e 

segurança 

Marca do produto 8 40 

Adesividade 18 90 

Conforto 19 95 

Confiança 16 80 

Custo 5 25 

Fonte: SIGAF/SES-MG, referente aos 20 SASPO estudados. 

* Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas 
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6 ARTIGO 3 

VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA ESTOMIZADA 

 

VALIDATION OF AN INSTRUMENT FOR EVALUATING THE HEALTHCARE 

SERVICE OF AN OSTOMIZED PERSON 

 

Juliano Teixeira Moraes; Carlos Faria Santos Amaral; Eline Lima Borges; 

 

RESUMO 

Desde sua criação, a Política de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada vem sendo efetivada 

nos serviços de saúde do Brasil. No entanto, não foram encontrados na literatura científica 

instrumentos  para avaliar o grau de implantação dos Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa 

Ostomizada (SASPO). Objetivou-se com este estudo, descrever os critérios de construção, 

validação de conteúdo, de aparência e de constructo de uma matriz de análise e julgamento 

que pudesse ser utilizada como instrumento de avaliação de estrutura e processo dos Serviços 

de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada. Foi realizado um estudo seccional entre julho de 

2011 e abril de 2012 nas 28 unidades de saúde que prestavam este tipo de atenção à saúde no 

estado de Minas Gerais, Brasil. A pesquisa consistiu de duas etapas, na primeira, foram 

aplicados dois questionários estruturados com o propósito de coletar dados referentes à 

estrutura e processo dos 28 SASPO em MG. A segunda etapa consistiu na elaboração da 

matriz de análise e julgamento para a definição dos escores dos indicadores de estrutura e 

processo selecionados. Para a validação de conteúdo e de aparência foi utilizada a técnica 

Delphi. Para avaliar a validade de constructo da escala foi realizada uma análise descritiva e 

fatorial de todos os itens e o coeficiente alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a 

consistência interna das escalas propostas. Após análise descritiva dos dados, o grupo de 

juízes estabeleceu um conjunto de 16 componentes agrupados de acordo com as dimensões 

estrutura e processo considerados fundamentais para a avaliação do serviço e dispostos em 

escala pontuada de zero a cinco. A análise estatística confirmou que as escalas de estrutura e 

processo tiveram boa consistência interna (alfa = 0,771 e alfa = 0,809, respectivamente). 

Conclui-se que o instrumento possui validade de conteúdo, de aparência e de constructo para 

a avaliação de estrutura e processo dos Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada. 

 

Descritores: Estudos de Validação. Avaliação de Programas. Estomia. 
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ABSTRACT 

Since its conception, the Healthcare Policy to Ostomized People (HPOP) is being 

implemented in Brazilian healthcare services. However, instruments were not found in the 

scientific literature to assess the degree of implementation of Healthcare Services to 

Ostomized People (HSOP). This study aims to describe the criteria for construction, 

validation of content, appearance and construct of an analysis and judgment matrix that could 

be used as a tool for evaluation of HSOP structure and process. A sectional study was 

conducted between July 2011 and April 2012 in the 28 HSOP of the state of Minas Gerais, 

Brazil. The research consisted of two phases. In the first one, two questionnaires were applied 

to collect data regarding the structure and process of the 28 SASPO in Minas Gerais state. In 

the second phase an analytical and judgment matrix was developed to allow the definition of 

scores for selected structure and process indicators. To validate the content and appearance of 

the analysis and judgment matrix Delphi technique was used. For the analysis of the data and 

validation of the instrument factorial analysis was used with estimation of indices such as 

KMO test and Bartlett test or sphericity and Cronbach's alpha was tested to assess the internal 

consistency. After descriptive analysis, the panel of judges established a set of 16 components 

grouped according to structure and process dimensions that were considered essential in the 

evaluation of the service in a scale ranging from zero to five. The statistical analysis showed 

that the structure and process scale presented good internal consistency (alpha = 0.771 and 

alpha = 0.809, respectively). We conclude that the instrument presents content, appearance 

and construct validity for evaluating the structure and process of HSOP. 

 

Descriptors: Validation study. Program evaluation. Ostomy.  
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6.1 INTRODUÇÃO 

A pessoa estomizada é aquela que possui uma abertura artificial de um órgão interno na 

superfície do corpo (estomia). Essa abertura é criada cirurgicamente e sua denominação 

depende do órgão que é exteriorizado.
1
 

Estomia é um termo derivado do grego e por muito tempo utilizaram-se os termos ostomia e 

ostomizado. Atualmente, considerando a grafia brasileira e por consenso entre especialistas, 

foi adotada a terminologia estomia/estoma e estomizado. O termo ostomia/ostomizado ainda é 

mantido somente quando da referência a nomes vinculados a publicações governamentais.
2 

Desde que foram estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde da Pessoa 

Ostomizada, os Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) buscam 

incorporar essa política na tentativa de se criar condições e possibilidades para prestar um 

atendimento eficiente num contexto organizado em rede.  

Esta diretriz amplia o cuidado para além do fornecimento de dispositivos coletores e 

adjuvantes. Embora a distribuição desses materiais também seja essencial para a qualidade da 

assistência, os serviços passam a realizar um conjunto de ações desenvolvidas na atenção 

primária e nos serviços especializados de nível I ou II.  

 

O SASPO de nível II difere daquele de nível I por dispor de uma equipe multidisciplinar 

maior. Nesse tipo de serviço, além do médico, enfermeiro e do assistente social, estão 

previstos também o psicólogo e o nutricionista. Outra importante característica do SASPO II 

diz respeito ao tratamento de complicações das estomias e à capacitação de profissionais 

vinculados à Atenção Primária da Saúde, tanto do SASPO I como das Unidades Hospitalares 

de referência para o serviço.
3 

 

Assim, essas equipes de saúde passam a promover ações de orientação para o autocuidado, 

prevenção de complicações nas estomias, e em serviços mais especializados, tratamento de 

complicações e capacitação de outros profissionais e serviços. Proporcionam ainda 

investimento na qualidade do cuidado às pessoas estomizadas por meio de uma atenção 

integral à saúde, com intervenções de natureza interdisciplinar, além da prescrição e 

fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança adequados: 
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bolsa coletora e acessórios, barreiras protetoras de pele, sistema de irrigação e oclusor de 

colostomia, dentre outros.
3,4

 Esses equipamentos proporcionam à pessoa estomizada maior 

segurança, proteção, conforto, praticidade e economia para a realização do autocuidado.  

A portaria SAS/MS n. 400 de 16 de novembro de 2009 estabelece ainda que o SASPO deve 

atender em uma estrutura dotada de recursos materiais e humanos, de maneira a desenvolver 

atividades de atendimento individual e em grupo; orientações às famílias; planejamento 

quantitativo e qualitativo dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança; 

orientação e capacitação dos profissionais da atenção básica e hospitalares para o 

estabelecimento de fluxos de referência e contra-referência.
3
 

A despeito do estabelecimento destas diretrizes, desconhece-se na literatura instrumentos que 

possam medir a organização dos SASPOS nas dimensões de estrutura e de processos de 

atendimento. Instrumentos que possibilitem avaliar esses serviços e a partir daí subsidiar o 

processo de tomada de decisão de gestores para melhoria da assistência e reorganização dos 

serviços. 

Sabe-se que a avaliação de serviços por meio da adoção de instrumentos com potencial para o 

reconhecimento das necessidades pode contribuir também para a reorganização das práticas 

de saúde, a fim de que sejam operacionalizadas.
5
 Essa avaliação, quando realizada por meio 

de indicadores, permite definir medidas quantitativas de variáveis, características ou atributos 

do processo ou do sistema.
6
 

Um indicador é uma variável, característica ou atributo de estrutura, processo ou resultado 

que seja capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar. 

É uma variável numérica, podendo ser um número absoluto ou relação entre dois eventos ou 

uma qualidade do evento.
7
 

Tanaka e Melo
7 

citam ainda que: 

a escolha do indicador de estrutura pode auxiliar uma tomada de decisão de investimento e 

/ou provimento de recursos necessários para o sistema, serviço ou programa. A escolha de 

um indicador de processo está direcionada para a tomada de decisão referente à otimização 

e / ou utilização racional da dinâmica implementada, enquanto a escolha de um indicador 

de resultado está direcionada para a tomada de decisão de prosseguimento ou não da 

intervenção realizada. 
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A construção de indicadores para avaliar os SASPO partiu da necessidade de se analisar 

criticamente por meio de dados numéricos o grau de implantação da portaria, que se constitui 

objeto de estudo deste trabalho.  

A avaliação e construção dos indicadores de estrutura e processo foi fundamentada nos 

pressupostos conceituais da chamada avaliação de qualidade de Donabedian.
8,9,10,11

 

Ressalta-se que, conforme aponta Stein
12

, há um grande número de instrumentos de avaliação 

sendo desenvolvidos, porém, devem ser criados processos de validação desses instrumentos 

para que se evite a ocorrência de viés de aferição, por meio de indicadores inapropriados que 

expressam o evento em estudo. 

Validade de um instrumento é, portanto a capacidade do instrumento em medir de fato o que 

se propõem medir, ou seja, quando sua construção e aplicabilidade permite a fiel mensuração 

daquilo que se pretende mensurar.
13

 

Considera-se também que a validade é um critério de significância de um instrumento de 

medidas que pode ser alcançado por meio de diferentes tipos de evidência: validade aparente, 

validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto.
13,14 

A validade aparente é aquela que nos indica se a medida aparentemente mede aquilo que se 

pretende. Avalia apenas se a medida parece de fato medir a variável sob estudo. A validade de 

conteúdo determina a representatividade de itens que expressam um conteúdo, baseado no 

julgamento de especialistas em uma área específica. É o grau em que a medição representa o 

conceito que se pretende medir. Validade de critério estabelece a validade de um instrumento, 

comparando-o com um critério externo que é padrão com o qual se julga a validade do 

instrumento. E a validade de constructo se refere ao grau em que um instrumento de medidas 

se relacione consistentemente com outras medições assemelhadas, derivadas da mesma teoria 

e conceitos que estão sendo medidos.
13,14

 

Além da sua validade, é importante que um instrumento para a coleta de dados apresente 

confiabilidade. A confiabilidade é um teste de aferição de sua coerência determinada através 

da sua constância de resultados, ou seja a confiança que o instrumento inspira.
13
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Objetivou-se, neste estudo, descrever os critérios de construção, validação de conteúdo, de 

aparência e de constructo de um instrumento de avaliação de estrutura e processo de Serviços 

de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada. 

Até o momento, não se tem conhecimento da existência de algum instrumento que avalie o 

SASPO e, dessa forma, a construção e a validação de uma ferramenta poderá contribuir para 

avaliar a organização desses Serviços e qualidade do atendimento. 

6.2 MÉTODO 

Foi realizado um estudo seccional de validação e confiabilidade do instrumento de avaliação 

do SASPO entre julho de 2011 e abril de 2012, no estado de Minas Gerais, Brasil. 

Inicialmente, foi obtida autorização por escrito da Coordenadoria da Assistência à Saúde da 

Pessoa com Deficiência e da Superintendência de Assistência à Saúde da Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para realização da pesquisa. 

Foram contatadas todas as 28 unidades de SASPO implantadas no Estado no ano de 2011, 

assim distribuídas: três unidades na macrorregião Centro; três na Centro-Sul; uma na 

Jequitinhonha; duas na Leste; duas na Leste do Sul; duas na Nordeste; uma na Noroeste; três 

na Norte; três na Sudeste; cinco na Sul; duas no Triângulo do Norte e uma no Triângulo do 

Sul. Até o ano de 2012 a região Oeste de Minas não contava com serviço de atendimento ao 

estomizado e referenciava os seus pacientes para a região Central. 

Fizeram parte do estudo as unidades prestadoras de assistência à saúde do estomizado que 

atendiam pacientes estomizados vinculados à área de abrangência da respectiva 

Gerência/Superintendência Regional de Saúde (GRS/SRS) e os municípios que aceitaram 

participar do estudo e responderam os questionários. 

As variáveis estudadas foram decompostas segundo a estrutura, que diz respeito ao tipo de 

serviço, existência de atendimento ao estomizado, número de equipamentos disponíveis para 

uso, número de profissionais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, 

psicólogos, técnicos de enfermagem, agentes administrativos) e existência de núcleo de 

distribuição de bolsas coletoras. As variáveis relacionadas aos processos compreenderam a 

organização, cadastro e atualização dos dados dos pacientes atendidos no serviço, compra e 
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dispensação de dispositivos, atividades de assistência clínica e de orientação e capacitação dos 

profissionais, atendimentos (individual, em grupo e às famílias), além de critérios de 

dispensação de bolsas coletoras e a forma de registro das complicações observadas. 

A pesquisa consistiu de duas etapas. Na primeira, organizada pelo pesquisador, foram 

elaborados dois questionários com o propósito de coletar dados referentes à estrutura e 

processo dos SASPO em MG. A segunda etapa consistiu na elaboração da matriz de análise e 

julgamento que possibilitou a definição dos indicadores. 

Os questionários foram construídos a partir do modelo lógico do SASPO (Quadro 1) 

estruturado com base nas Normas para o Serviço de Referência Ambulatorial a Portadores de 

Derivação Intestinal e Urinária, publicada na Resolução SES/MG n. 1249 de 20/05/2007 e a 

Portaria SAS/MS n.400 da Secretaria de Assistência a Saúde de 16/11/2009 que definem 

critérios, normas operacionais e procedimentos para assistência ao estomizado. Os 

instrumentos foram elaborados de maneira a atender: 1) Avaliação da estrutura dos Serviços 

de Atenção ao Estomizado, que diz respeito aos dados referentes ao cadastro da unidade de 

saúde e levantamento de infraestrutura e recursos humanos; e 2) Avaliação dos Processos de 

Atenção à Saúde do Estomizado, que trata dos dados referentes às atribuições do Serviço de 

Atenção ao Estomizado, das atividades desenvolvidas e das ações de planejamento. 

O modelo lógico permite visualizar graficamente a constituição dos componentes do 

programa e a sua forma de operacionalização, sendo possível discriminar a estrutura e todas 

as atividades necessárias ao cumprimento das metas
. 15,16

 

O modelo lógico do SASPO subsidiou a definição das perguntas avaliativas e, a partir delas, 

os critérios utilizados na análise das dimensões estrutura e processo. Foram definidos para 

cada critério/indicador criado, a descrição ou método de cálculo e os parâmetros, constituindo 

assim, as matrizes de análise e julgamento.  

As matrizes de análise e julgamento são utilizadas como forma de expressar a lógica causal de 

uma intervenção em sua parte e no todo, traduzindo como os seus componentes contribuem na 

produção dos efeitos, favorecendo sínteses em forma de juízos de valor.
17
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Após a construção da primeira versão do instrumento que originou a matriz de análise e 

julgamento, esta foi submetida à validação de conteúdo e de aparência, cujos processos serão 

descritos a seguir. 

Para a validação de conteúdo e de aparência foi utilizada a técnica Delphi
18. 

A utilização desta 

técnica permite que profissionais com experiências diversificadas, peritos em determinado 

tema, possam colaborar para a construção de consensos de opiniões sobre o assunto estudado, 

favorecendo a discussão de aspectos relevantes.
19

 

Wright e Giovinazzo
18

 definem que este método é especialmente recomendável em situações 

de carência de dados históricos ou quando se pretende estimular a criação de novas ideias, 

tornando-se de grande utilidade para a realização de análises qualitativas que permitem a 

previsão através da busca de um consenso de opiniões de um grupo de especialistas.  

Neste estudo, o consenso das dimensões distribuídas na matriz de análise e julgamento foi 

definido por um grupo constituído por seis pessoas, sendo um profissional enfermeiro 

especialista (estomaterapeuta) no atendimento à pessoa estomizada vinculado ao SASPO, dois 

profissionais estomaterapeutas vinculados ao ensino e pesquisa envolvendo pessoas 

estomizadas, dois profissionais gestores da saúde vinculados à SES-MG, sendo um deles 

também enfermeiro estomaterapeuta e um usuário do serviço membro da Associação Mineira 

de Ostomizados (AMOS).  

Na estratégia de validação de conteúdo e aparência por meio da técnica de Delphi, foram 

efetuadas as seguintes fases: seleção e contato com os participantes; construção da primeira 

versão da matriz de análise e julgamento e seus indicadores avaliativos; três rodadas de 

discussão até a obtenção de consensos que permitiram a definição de um modelo de 

organização para a construção da matriz de análise e julgamento; e o relatório final com os 

indicadores estimados para as respostas organizadas na matriz de análise e julgamento. Entre 

uma rodada e outra de discussão presencial, os dados foram tabulados e analisados em sua 

consistência interna, por meio do coeficiente de alfa de Cronbach. 

Para avaliar a validade de constructo da escala foi realizada uma análise descritiva de todos os 

itens. O coeficiente alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a consistência interna das 

escalas propostas e após, procedeu-se à análise fatorial com estimação dos índices “Teste 
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KMO” e “Teste de Bartlett ou esfericidade”. Também foi avaliado o percentual total de 

variância explicada pelo modelo, além dos autovalores e scree-plot para definição do número 

de fatores a ser considerado. A matriz fatorial foi feita utilizando-se a rotação varimax e 

foram excluídos os itens com carga fatorial menor que 0,40 ou com carga elevada em dois 

fatores simultaneamente.
20

 

Por meio desta análise, buscou-se desenvolver um modelo cujos fatores contemplassem boas 

características, tanto de consistência interna (com valores de alfa de Cronbach> 0,60), quanto 

de validade (com boas propriedades na análise fatorial).
20

 Por isso, foram testados diversos 

modelos, com diferentes números de fatores e itens, a fim de tornar o modelo fatorial mais 

adequado e por isso, optou-se por excluir alguns itens da escala original. 

Após definição do modelo final, pela análise fatorial, o coeficiente alfa de Cronbach foi 

recalculado para avaliar a consistência interna final dos fatores criados.  

Também foi avaliada a correlação entre cada item que compunha um determinado fator da 

escala com seu escore global. Em todas as análises considerou-se um nível de 5% de 

significância. Foram utilizados os softwares Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 15.0 e R, versão 2.14.0.  

A padronização dos scores de avaliação dos SASPO foi estabelecida em uma pontuação de 80 

pontos distribuídos entre as dimensões estrutura (30 pontos) e processo (50 pontos). A 

estrutura foi analisada em dois fatores: estrutura física (15 pontos) e recursos profissionais (15 

pontos). A pontuação referente ao processo foi distribuída entre as atividades de atenção à 

saúde individual da pessoa estomizada (30 pontos) e atenção ampliada (20 pontos), que 

correspondem às atividades do SASPO I e II respectivamente. 

Para a construção do Grau de Implantação (GI) ,inicialmente foram determinados os valores 

observados (Ʃ dos pontos dos indicadores) e calculado o GI, em termos percentuais (Ʃ 

observados / Ʃ das pontuações máximas x 100). A partir desses percentuais, foram definidas 

as categorias para a classificação dos SASPO, adotando-se os critérios: estrutura e processo 

com implantação plena, quando a pontuação obtida em comparação aos parâmetros definidos 

para cada questão alcançou percentuais que variaram de 80,0% a 100,0%; implantação 
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satisfatória (60,0% a 79,9%); implantação incipiente (40,0% a 59,9%) e não implantado 

(abaixo de 40,0%).  

O estudo foi desenvolvido após autorização da Coordenação da Atenção à Saúde da Pessoa 

com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que concedeu acesso aos 

documentos, e a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais, através do parecer n. 35643/2012. 

6.3 RESULTADO 

A elaboração preliminar do instrumento deu-se a partir de leituras e discussões da Portaria 

SAS/MS n. 400, de 16 de novembro de 2009, sendo formulado inicialmente um conjunto de 

questionários estruturados. 

Após a análise descritiva dos dados, o grupo de juízes estabeleceu um conjunto de 16 

componentes agrupados de acordo com as dimensões “estrutura” e “processo”, considerados 

fundamentais para a avaliação do serviço e dispostos em escala pontuada de zero a cinco 

(Quadro 2).  

A definição por meio de um sistema de escores, com pesos diferenciados para cada indicador, 

se deu segundo o nível de importância atribuído. Os itens mais valorizados (valor máximo 

igual a 5 pontos) foram os considerados essenciais para a implantação do SASPO. No caso da 

estrutura, consideraram-se a existência de banheiro adaptado, consultório clínico, sala de 

reuniões, sala de estocagem, sala de inscrição e de dispensação; consultórios equipados com 

maca revestida com impermeável, escada de dois degraus, balança antropométrica, balde para 

lixo com tampa, pia para lavagem de mãos, escrivaninha, cadeiras e espelho com dimensões 

de 120 x 50 cm; sala de inscrição/cadastro/dispensação equipada com mesa de escritório e 

cadeiras, telefone, computador, internet, impressora, armários, fichários ou arquivo e lixeira; 

presença de médico proctologista ou urologista, enfermeiro especialista (estomaterapeuta) e 

assistente social, nutricionista, psicólogo e assistente administrativo. 

A versão preliminar da Matriz de Análise e Julgamento de Avaliação de SASPO constituiu-se 

da seguinte forma: estrutura com seis itens e processo com dez itens. A cada proposta de 
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mudança da matriz pelos juízes, todas as sugestões eram consideradas e as respostas foram 

tratadas e analisadas quantitativamente. 

A análise estatística confirmou que a escala de estrutura teve boa consistência interna (alfa = 

0,771), em que os resultados da análise fatorial (Tabela 1) consideram um modelo com 2 

fatores e um total de 6 itens na escala. Ressalta-se que o modelo proposto pela análise fatorial 

apresentou bom ajuste de acordo com as estatísticas avaliadas (KMO = 0,562, teste de Bartlet 

<0,001) e percentual da variância explicada pelo modelo de 64,82%. A escala resultante da 

análise fatorial teve boa consistência interna para cada um dos dois fatores: fator 1 (alfa = 

0,696) e fator 2 (alfa = 0,726). 

A escala de processo (Tabela 2) também obteve boa consistência interna (alfa = 0,809). Os 

resultados da análise fatorial consideraram também um modelo com 2 fatores e um total de 10 

itens na escala. O item “Principal atividade realizada na unidade” apresentou uma carga 

fatorial menor que 0,40 e, por isso, não foi incluído nos dois fatores analisados, apenas na 

escala global. O modelo proposto pela análise fatorial também apresentou bom ajuste, 

demonstrando KMO = 0,605, teste de Bartlet = 0,022 e percentual da variância = 55,77%. 

Assim, a análise dos dados resultante da análise fatorial teve boa consistência interna, tanto 

quando se avaliou a escala global (alfa = 0,813), quanto para cada um dos dois fatores: fator 1 

(alfa = 0,762) e fator 2 (alfa=0,688).  

6.4 DISCUSSÃO 

Os indicadores apontados pela matriz de julgamento e análise do SASPO descrevem, nos 16 

componentes, itens de estrutura e de processo fundamentados na Portaria SAS/MS n. 400, de 

16 de novembro de 2009
3
 que são considerados imprescindíveis dentro de um serviço 

especializado. A definição de cada indicador partiu do raciocínio que considera a melhor e a 

pior estrutura e  processos passíveis de ser observados no serviço avaliado. 

Indicadores são parâmetros quantificados ou qualitativos que servem para detalhar se os 

objetivos de uma proposta estão sendo bem conduzidos. São, portanto, uma espécie de 

sinalizador da realidade. Além de constituírem dispositivos para medição, pois estabelecem 

parâmetros de avaliação, os indicadores são importantes instrumentos de gestão, pois 
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permitem monitorar situações que devem ser mudadas, incentivadas ou potencializadas, desde 

o início de uma intervenção até o alcance do que foi pretendido e previsto como resultado.
21 

Minayo
21

 descreve que os indicadores assinalam tendências e, portanto, não trazem uma 

certeza absoluta quanto aos resultados de uma ação ou de um processo, já que sua função é 

ser um sinalizador. 

Desconhece-se na literatura atual uma escala de avaliação que apresente indicadores para os 

serviços de atenção ao paciente estomizado. A utilização da técnica de Delphi possibilitou um 

consenso a respeito dos itens que deveriam compor a matriz de análise e julgamento, bem 

como a definição de cada escore. Representou, portanto, uma consolidação do julgamento 

intuitivo baseado no uso estruturado do conhecimento, da experiência e da criatividade de um 

painel de especialistas, pressupondo-se que o julgamento coletivo, quando organizado 

adequadamente, é melhor que a opinião de um só indivíduo.
18,22 

Os resultados obtidos na validação da matriz de análise e julgamento do SASPO 

demonstraram que os itens referentes aos 16 componentes propostos para a avaliação 

possuem validade e confiabilidade suficientes para sua aplicação em outros estudos sobre a 

assistência às pessoas estomizadas no Brasil. Todos os itens possuem carga fatorial e 

correlação item-total de acordo com os critérios previamente estabelecidos e valores muito 

adequados do α de Cronbach, confirmando a consistência interna da escala. Contribui, dessa 

forma, para a mensuração da estrutura e dos processos dos SASPO.  

Como limitação do estudo, o item “Principal atividade realizada na unidade” apresentou uma 

carga fatorial menor que 0,40 porém, optou-se por mantê-lo na escala global ,uma vez que 

esse não apresentou relação direta com o cruzamento dos resultados. Outra limitação 

percebida diz respeito à aplicabilidade específica para SASPO de nível I ou II, uma vez que os 

serviços avaliados não estavam categorizados em sua maioria. A escala, porém, permite 

avaliar serviços que prestam a assistência ao estomizado de forma geral, pois contempla 

indicadores de estrutura e processos específicos.  

 

 



88 

 

6.5 CONCLUSÃO 

A matriz de análise e julgamento de SASPO, composta de 16 componentes das dimensões 

estrutura e processo dos serviços que prestam assistência à saúde da pessoa estomizada, 

demonstrou possuir validação de conteúdo e de aparência quando analisados por um grupo de 

especialistas, por meio da técnica de Delphi. A validação de constructo do instrumento de 

avaliação foi alcançada com a análise estatística, tendo-se em vista a consistência interna 

verificada com os testes realizados. 

Estes instrumentos poderão integrar-se a uma estratégia de avaliação e acreditação, 

contribuindo para responder às necessidades de planejamento e tomadas de decisões dos 

gestores. 

Apesar das limitações, a validação deste instrumento possibilita uma estratégia de avaliação e 

comparação dos serviços de atenção ao estomizado existentes em Minas Gerais e no restante 

do Brasil. A aplicação do instrumento em outros Estados ou regiões do País faz-se necessária, 

para reforçar a utilidade desta escala, assim como para identificar diferenças regionais   na 

avaliação dos SASPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1 Cunha RR, Backes VMS, Heidemann ITSB. Desvelamento crítico da pessoa estomizada: 

em ação o programa de educação permanente em saúde. Acta Paul Enferm. [Internet] 2012 

[acesso em 2014 mar. 5]; 25(2):296-301. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002012000200022&lng=pt. 

 

2 Lenza NFB. Programa de ostomizados: o significado para estomizados intestinais e 

familiares [dissertação]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo; 2011. 

 

3 Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Assistência à Saúde. Portaria n. 400, de 16 de 

novembro de 2009. DOU. 2009 nov. 18; 220(1):41-42. 

 

4 Secretaria de Estado de Saúde (Minas Gerais). Resolução n. 1249, de 20 de julho de 2007. 

Define critérios, normas operacionais e procedimentos para Assistência a Portadores de 

Derivação Intestinal ou Urinária no SIA/SUS/MG e no SIH/SUS/MG. Belo Horizonte; 2007 

jul. 20 [acesso em 2013 dez. 10]. Disponível em: 

http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/resolucoes/2007/resolucao1249.pdf. 

 

5 Hino P, Ciosak SI, Fonseca RMGS, Egry EY. Necessidades em saúde e atenção básica: 

validação de instrumentos de captação. RevEscEnferm USP. [Internet] 2009 [acesso em 2014 

jan. 10];43(2):1156-67. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342009000600003&lng=en. 

 

6 Silva CPR, Lacerda RA. Validação de proposta de avaliação de programas de controle de 

infecção hospitalar. Rev Saúde Públ. [Internet] 2011 [acesso em 2014 jan. 10];45(1):121-8. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102011000100014&lng=en. 

 

7 Tanaka OU, Melo C. Avaliação de programas de saúde do adolescente: um modo de fazer. 

São Paulo: EDUSP; 2001. 

 

8 Donabedian A. The definitionofqualityand approaches to its assessment: explorations in 

quality assessment and monitoring. Ann Arbor: Health Administration Press; 1980. 

 

9 Donabedian A. Criteria, normsand standards ofquality: what do theymean. Am J Public 

Health. [Internet] 1981 [acessoem 2014 jan. 10];71(4):409-12. Disponívelem: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1619670/pdf/amjph00664-0059.pdf. 

 

10 Donabedian A. The qualityofcare: howcan it beassessed? JAMA. 1988;260(12):1743-8. 

 

11 Donabedian A. A continuityandchange in thequest for quality. ClinPerfQual Health Care. 

1993;1(1):9-16. 

 

12 Stein AT. A avaliação dos serviços de saúde deve ser realizada cominstrumentos 

validados. EpidemiolServ Saúde. [Internet] 2013 [acesso em 2014 jan. 10];22(1):179-81. 

Disponível em: http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S1679-

49742013000100019&script=sci_arttext. 



90 

 

 

13 Bellucci J Jr, Matsuda LM. Construção e validação de instrumento para avaliação do 

acolhimento com classificação de risco. RevBrasEnferm. [Internet] 2012 [acesso em 2014 jan. 

10];65(5):751-7. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672012000500006&lng=en. 

 

14 Martins GA. Sobre confiabilidade e validade. RevBrasGes Neg. 2006;8(20):1-12. 

 

15 Brousselle A, Champagne F, Contandriopoulos AP, Hartz Z, organizadores. Avaliação: 

conceitos e métodos. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2011. 

 

16 Cassiolato M, Gueresi S. Como elaborar modelo lógico: roteiro para formular programas e 

organizar avaliação. Brasília: IPEA; 2010. 

 

17 Samico I, Felisberto E, Figueiró AC, Frias PG. Avaliação em saúde: bases conceituais e 

operacionais. Rio de Janeiro: Medbook; 2010. 

 

18 Wright JTC, Giovinazzo RAD. Delphi: uma ferramenta de apoio ao planejamento 

prospectivo. CadPesqui Adm. 2000;1(12):54-65. 

 

19 Scarparo AF, Laus AM, Azevedo ALCS, Freitas MRI, Gabriel CS, Chaves LDP. 

Reflexões sobre a técnica delphi em pesquisa na enfermagem. Rev Rene. [Internet] 2012 

[acesso em 2014 jan. 10];13(1):242-51. Disponível em: 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/36/31. 

 

20 Mingoti SA. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma 

abordagem aplicada. Belo Horizonte: UFMG; 2005. 

 

21 Minayo MCS. Construção de indicadores qualitativos para avaliação de mudanças. 

RevBrasEduc Méd. [Internet] 2009 [acesso em 2014 jan. 10];33 Supl 1:83-91. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

55022009000500009&lng=en&tlng=pt. 

 

22 Munaretto LF, Corrêa HL, Cunha JAC. Um estudo sobre as características do método 

Delphi e de grupo focal como técnicas na obtenção de dados em pesquisas exploratórias. 

RevAdm UFSM. [Internet] 2013 [acesso em 2014 jan. 10];6(1):9-24. Disponível em: 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reaufsm/article/view/6243. 

 

 



 

 

9
1
 

Quadro 1: Modelo Lógico do Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada no Brasil* 

 

Entrada do 

Usuário na 

Rede 

Serviço de 

Assistência 
Estrutura Profissionais Atividades (Processo) Resultado 

Atenção 

Primária 

 

Demanda 

espontânea 

 

Atenção 

Terciária 

SASPO I 

- mesa para escritório; 

-computador/impressora; 

- arquivos; 

- armários; 

- mesa para telefone; 

- linha de telefone; 

- fichários; 

- lixeira; 

- sanitário exclusivo com 

ducha higiênica 

- maca revestida 

- escada de dois degraus 

- estetoscópio 

- esfigmomanômetro 

- mesa auxiliar com rodízios 

- balança antropométrica 

- balança pediátrica 

- foco frontal 

-espelho com dimensões 

mínimas de 120x50 cm 

-pia para higiene das mãos 

- Sala de reuniões para 

atendimento em grupo 

- Sanitários feminino e 

masculino com duchas 

higiênicas e trocador 

- 1 Assist. Social 

- 1 Enfermeiro 

- 1 Médico Clínico 

I - atendimento individual; 

II - atendimento em grupo; 

III - orientação à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - orientação aos profissionais da atenção básica. 

 

 

 

 

 

 

 

- assistência clínica e 

distribuição de 

equipamentos e 

coletores à pessoa 

estomizada; 

- reinserção social do 

estomizado na 

sociedade; 

- menor número de 

complicações; 

- melhor qualidade de 

vida da pessoa 

estomizada. 
SASPO II 

- 1 médico (médico clínico 

ou proctologista ou 

urologista ou 

gastroenterologista, cirurgião 

geral ou cirurgião pediátrico 

ou 

cancerologista cirúrgico ou 

cirurgião de cabeça e 

pescoço ou cirurgião 

torácico) 

- 1 enfermeiro (com 

capacitação em assistência às 

pessoas com estoma) 

- 1 psicólogo 

- 1 nutricionista 

- 1 assistente social 

I - atendimento individual (complicações); 

II - atendimento em grupo; 

III - orientações à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - atividades de orientação aos profissionais da 

atenção básica e hospitalares; 

VII - capacitação para técnicas especializadas aos 

profissionais das unidades hospitalares e equipes de 

saúde do SASPO I. 

 

* Em conformidade com a Portaria SAS/MS n. 400 de 16 de novembro de 2009.
1
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Quadro 2 – Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (continua...) 

DIMENSÃO: AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA (30 PONTOS) 

Componente Critérios Score NOTA 

R
ec

u
rs

o
s 

F
ís

ic
o

s 
 

e 
M

a
te

r
ia

is
 

Estrutura física 

[Banheiro, consultório clínico, sala de 

reuniões, sala de estocagem, sala de 

inscrição e dispensação] 

Completa: apresenta todas os ambientes INCLUINDO banheiro adaptado 5 

  

Completa: apresenta todas os ambientes SEM banheiro adaptado 4 

Incompleta: ausência de apenas 01 ambiente 3 

Incompleta: ausência de 02 ambientes 2 

Incompleta: ausência de 03 ambientes 1 

Incompleta: ausência de 04 ambientes 0 

Equipamentos materiais básicos para 

Consultórios Clínicos 

[Maca revestida com impermeável, 

escada de dois degraus, balança 

antropométrica, balde para lixo com 

tampa,  pia para lavagem de mãos, 

escrivaninha, cadeiras e espelho com 

dimensões de 120 x 50 cm] 

Completa: apresenta todos os equipamentos básicos para o consultório clínico 5 

  

Incompleta: ausência de 01 equipamento básico para o consultório clínico 4 

Incompleta: ausência de 02 equipamentos básicos para o consultório clínico 3 

Incompleta: ausência de 03 equipamentos básicos para o consultório clínico 2 

Incompleta: ausência de 04 equipamentos básicos para o consultório clínico 1 

Incompleta: apresenta menos que 04 equipamentos básicos para o consultório clínico 0 

Equipamentos materiais - Sala de 

inscrição/cadastro/dispensação 

[mesa de escritório e cadeiras, telefone, 

computador, internet, impressora, 

armários, fichários ou arquivo e lixeira] 

Completa: apresentas todos os equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 5 

  

Incompleta: ausência de 01 equipamento básico para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 4 

Incompleta: ausência de 02 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 3 

Incompleta: ausência de 03 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 2 

Incompleta: ausência de 04 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e dispensação 1 

Incompleta: apresenta menos que 04 equipamentos básicos para a sala de inscrição, cadastro e 

dispensação 
0 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
a

n
o

s 

Médicos 

Proctologista ou Urologista 5 

  

Cirurgião Geral ou Cancerologista Cirúrgico 4 

Clínico Geral 3 

Gastroenterologista ou Cirurgião Cabeça e Pescoço ou Cirurgião Pediátrico 2 

Médico de outra especialidade 1 

Não possui este profissional 0 
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Quadro 2 – Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (continuação) 

Componente Critérios Score NOTA 

R
ec

u
rs

o
s 

 

H
u

m
a

n
o

s 

Equipe de Enfermagem 

Enfermeiro especialista e Auxiliar ou Técnico de Enfermagem 5 

  

Enfermeiro Especialista 4 

Enfermeiro capacitado e Auxiliar ou Técnico de enfermagem 3 

Enfermeiro Capacitado 2 

Enfermeiro com ou sem Auxiliar ou Técnico de enfermagem 1 

Não possui enfermeiro 0 

Outros profissionais 

Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo e Assistente Administrativo. 5 

  

Assistente Social e outros 02 profissionais 4 

Assistente Social e 01 profissional 3 

Assistente Social 2 

Nutricionista ou Psicólogo ou Agente Administrativo (01 ou mais), sem Assistente Social 1 

Não possui estes profissionais 0 

Somatório 1 30   

DIMENSÃO: AVALIAÇÃO DE PROCESSO (50 PONTOS) 

Componente Critério Score NOTA 

G
es

tã
o

 d
o

  

S
er

v
iç

o
 

Organização da demanda e do 

atendimento 

Assist. Administrativo 5 

  

Assist. Administrativo e outro profissional 4 

Outro profissional exceto Enfermeiro ou Assist. Administrativo 3 

Profissionais do serviço inclusive Enfermeiro e Assist. Administrativo 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Cadastro e atualização de dados dos 

pacientes atendidos no serviço 

Assist. Administrativo e Assist. Social 5 

  

Assist. Administrativo ou Assist. Social 4 

Assist. Administrativo ou Assist. Social e outro profissional 3 

Profissionais do serviço (03 ou mais) 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 
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Quadro 2 – Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (continuação) 

Componente Critério Score NOTA 

G
es

tã
o

 d
o

 

S
er

v
iç

o
 

Administração dos equipamentos 

coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança desde a aquisição, o 

controle do estoque, as condições de 

armazenamento, avaliação e 

fornecimento para as pessoas com 

estoma. 

Enfermeiro e Assist. Administrativo 5 

  

Enfermeiro e outro profissional exceto Assist. Administrativo 4 

Assist. Adm.  e outro profissional exceto Enfermeiro 3 

Enfermeiro 2 

Profissionais do serviço (03 ou mais) 1 

Não realiza na unidade   

A
ss

is
tê

n
ci

a
 

Orientação e capacitação dos 

profissionais da atenção básica ou de 

outro serviço de Atenção às Pessoas 

Ostomizadas 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Apenas 01 profissional 1 

Não realiza na unidade 0 

Capacitação nas unidades 

hospitalares e das equipes de saúde 

quanto à assistência nas etapas pré e 

pós operatórias das cirurgias que 

levam à realização de estomias, 

incluindo as reconstruções de 

trânsito intestinal e urinários assim 

como o tratamento das complicações 

pós-operatórias. 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Apenas 01 profissional 1 

Não realiza na unidade 
0 

Programação com o paciente da 

periodicidade para entrega dos 

equipamentos coletores e adjuvantes 

de proteção e segurança. 

Enfermeiro com participação de outros profissionais 5 

  

Apenas o enfermeiro 4 

Apenas Assistente Administrativo  3 

Apenas Assistente Social 2 

Médico, Psicólogo ou Nutricionista 1 

Não realiza na unidade 0 
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Quadro 2 – Matriz de análise e julgamento para Serviços de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) (conclusão) 

Componente Critério Score NOTA 

A
ss

is
tê

n
ci

a
 

Atendimento Individual 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Atendimento em grupo 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Atendimento às famílias 

Enfermeiro/Médico/Assist. Social/Psicólogo/Nutricionista 5 

  

Enfermeiro + 03 profissionais 4 

Enfermeiro + 02 profissionais 3 

Enfermeiro + 01 profissional 2 

Enfermeiro 1 

Não realiza na unidade 0 

Principal atividade realizada na 

Unidade 

Cadastro de usuários/Consultas/Dispensação bolsas/Orient. individuais ou grupo/Capacit. Prof. 5 

  

Cadastro de usuários / Consultas / Dispensação de bolsas / Orientações individuais ou grupo 4 

Cadastro de usuários / Consultas / Dispensação de bolsas 3 

Cadastro de usuários / Orientações individuais ou grupo / Dispensação de bolsas 2 

Cadastro de usuários / Dispensação de bolsas 1 

Dispensação de bolsas 0 

Somatório 2 50   

 

(Somatório 1 + Somatório 2) / 80 x 100 
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Tabela 1: Análise fatorial da escala de avaliação da estrutura dos serviços de atenção à saúde da pessoa 

estomizada em MG, 2011. 

 Fator 1: 

Recursos 

físicos e 

Materiais 

Fator 2: 

Recursos 

Humanos 

   

Estrutura física 0,791  

Equipamentos materiais - Consultórios Clínicos 0,816  

Equipamentos materiais - Sala de inscrição/cadastro/dispensação 0,669  

Recursos Humanos – Médicos  0,703 

Recursos Humanos - Equipe de Enfermagem  0,776 

Recursos Humanos - outros profissionais  0,807 

   

   

Score total Alfa = 0,771 / IC 95%=[0,609; 0,881] 

KMO=0,562     Valor-p Teste de Bartlet<0,001 

Percentual da variância explicada pelo modelo=64,82% 

 

Tabela 2: Análise fatorial da escala de avaliação de processo dos serviços de atenção à saúde da pessoa 

estomizada em MG, 2011 

 Fator 1: 

Gestão do 

Serviço 

Fator 2: 

Assistência 

   

Organização da demanda e do atendimento 0,801  

Cadastro e atualização de dados dos pacientes atendidos no serviço 0,724  

Administração dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança  0,684  

Orientação e capacitação dos profissionais da atenção básica   0,865 

Capacitação nas unidades hospitalares e equipes de saúde quanto à assistência   0,586 

Programação com o paciente da periodicidade para entrega dos equipamentos   0,745 

   

Atendimento Individual  0,417 

Atendimento em grupo  0,663 

Atendimento às famílias  0,545 

Principal atividade realizada na Unidade - - 

   

   

Score total Alfa = 0,809 / IC 95%=[0,655; 0,913] 

KMO=0,605     Valor-p Teste de Bartlet=0,022 

Percentual da variância explicada pelo modelo=55,77% 
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7 ARTIGO 4 

AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS 

PESSOAS ESTOMIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL.*** 

 

ASSESSMENT OF OSTOMIZED PATIENTS HEALTH CARE PROGRAM 

IMPLEMENTATION IN THE STATE OF MINAS GERAIS, BRAZIL. 

 

Juliano Teixeira Moraes; Carlos Faria Santos Amaral; Eline Lima Borges; Mauro Souza 

Ribeiro; Eliete Albano de Azevedo Guimarães 

 

RESUMO 

Desde sua criação, a Política de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada vem sendo efetivada 

nos serviços de saúde do Brasil. Esta política se propõe a oferecer cuidados com serviços 

organizados em rede, num contexto adequado de estrutura e processos, visando melhor 

qualidade de vida às pessoas com estomias. Este estudo objetivou avaliar, por meio de uma 

pesquisa avaliativa, o grau de implantação dos Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas 

Ostomizadas (SASPO) em MG, em 2011. Para a coleta de dados utilizaram-se dois 

questionários estruturados que compõem a base do Sistema Integrado de Gerenciamento da 

Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde. O grau de implantação foi 

definido por meio de uma matriz de análise e julgamento com escores diferenciados para cada 

indicador avaliado, segundo o nível de importância atribuído, sendo classificado como: 

implantação plena, satisfatória, incipiente e não implantado. Para a validação de conteúdo e 

de aparência da matriz de análise e julgamento foi utilizada a técnica Delphi. Para a análise 

dos dados e da validade do instrumento foi realizada análise fatorial com estimação dos 

índices “Teste KMO” e “Teste de Bartlett ou esfericidade” e o alfa de Cronbach foi testado 

para avaliar a consistência interna. Em todas as análises, considerou-se um nível de 5% de 

significância . Foram obtidos dados de 19 dos 28 SASPO para análise. Observou-se que 

somente 11% deles atingiram o grau de implantação plena; 42% apresentaram implantação 

satisfatória; 36% incipiente e 11% foram classificados como não implantados. Na organização 

do programa, a estrutura foi mais bem avaliada que o processo. Dentre as limitações para a 

implantação do serviço destacaram-se a ausência de profissionais capacitados para realização 

de capacitações dos serviços de referência e contra referência e equipamentos e materiais 

insuficientes. A avaliação dos SASPOS em MG mostrou que a maior parte dos serviços que o 

compõem não atingiu o grau de implantação plena em relação à estrutura e processos. O 

estudo poderá contribuir para subsidiar intervenções com o objetivo de corrigir as distorções 

identificadas.  

 

Descritores: Estomia. Políticas de Saúde. Avaliação de Programas. Avaliação de serviços de 

saúde. 

____________________ 
*** 

Prêmio de melhor trabalho na categoria tema livre no III Simpósio Internacional Norte/Nordeste de 

Estomaterapia. Maceió. 2014. 
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ABSTRACT 

Since its conception, the Healthcare Policy to Ostomized People (HPOP) is being implemented in 

the healthcare services in Brazil. This policy aims to provide a network of healthcare services 

with appropriate structure and processes to improve quality of life of ostomized people. No 

studies were found in the scientific literature on the assessment of such services in the state of 

Minas Gerais (MG). This study aimed to assess, by means of an evaluative research, the 

degree of implementation of Health Care Services for Ostomized People (HSOP) in MG in 

2011. Two structured questionnaires that form the basis of the Integrated Pharmaceutical Care 

Management System of Minas Gerais State Secretary of Health were used for data collection. 

The implementation level was defined by an analysis and judgment matrix with different 

scores for each indicator assessed according to the level of importance for being classified as: 

fully, satisfactory and incipient implementation and not implemented. To validate the content 

and appearance of the analysis and judgment matrix Delphi technique was used. For the 

analysis of the data and validation of the instrument factorial analysis was also used with 

estimation of indices such as KMO test and Bartlett test or sphericity and Cronbach's alpha 

was tested to assess the internal consistency. A p value of < 0,5 was considered significant. 

Data from 19 out of 28 SASPO were available for analysis. Based on the analysis and 

judgment matrix, only 11% of the 19 HSOP were fully implemented, 42% showed 

satisfactory implementation, 36% incipient implementation and 11% were considered not 

implemented. Overall, structure of HSOP was better evaluated than process. Limitations for 

the implementation of the program included the lack of specialized professionals to conduct 

training of reference and counter reference services and insufficient equipment and materials. 

The evaluation of HPOP in Minas Gerais showed that most of the services did not reach full 

implementation regarding structure and processes. This study could help to subsidize 

interventions to correct the distortions identified. 

Descriptors: Ostomy. Health Policies. Program Evaluation. Health Services Evaluation. 
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7.1 INTRODUÇÃO 

A Política de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada (PASPO) é uma diretriz que vem sendo 

implementada nos serviços de saúde pública do Brasil. Atrelada à Política de Atenção à 

Pessoa com Deficiência Física, esses serviços têm passado por um período de reestruturação, 

uma vez que a política do Ministério da Saúde cria condições e possibilidades de se prestar 

atendimento à pessoa com estomas, num contexto organizado em rede.
1,2 

A PASPO, por sua vez, define que a atenção à saúde das pessoas com estoma deve ser 

composta por ações desenvolvidas na atenção primária e nos Serviços de Atenção à Saúde das 

Pessoas Ostomizadas (SASPO). Determina ainda que, dependendo do tipo de SASPO (I ou 

II), é preciso um ambiente propício onde se darão as relações sociais de trabalho e que a 

assistência seja prestada por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e 

nutricionistas. Atribui ainda a essa equipe ações de orientação para o autocuidado, prevenção 

de complicações nas estomias, fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de 

proteção e segurança e, em serviços mais especializados, tratamento de complicações e 

capacitação de profissionais. Os efeitos esperados desse serviço incluem a qualidade do 

cuidado às pessoas estomizadas, por meio de uma atenção integral à saúde, com intervenções 

especializadas de natureza interdisciplinar, além da prescrição e fornecimento de 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança adequados.
3
 

Historicamente percebe-se que são inegáveis os avanços desta política. Entretanto, o aumento 

do número de serviços credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não implica 

necessariamente em uma alteração real das condições de assistência que é prestada a essa 

população. Sabe-se que esses serviços, em sua grande maioria, funcionam ainda com estrutura 

e processos característicos de cadastro, controle e dispensação de equipamentos coletores e 

adjuvantes de proteção e segurança para estomas intestinais e urinários.
 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Deliberação CIB-

SUS/MG nº 363, de 19 de julho de 2007 e da Resolução SES-MG nº 1249, de 20 de julho de 

2007, mesmo antes da Portaria n. 400/2009, criou as Unidades Prestadoras de Serviço (UPS) 

que foram habilitadas para a assistência aos estomizados integradas por Serviço de Referência 

Ambulatorial e Serviço de Referência Hospitalar. Dessa forma, constituiu a Rede Estadual de 

Assistência aos Pacientes Portadores de Derivação Intestinal ou Urinária.
3,4 
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Até o ano de 2011 haviam sido implantadas 28 UPS, nas 13 macrorregiões de saúde de Minas 

Gerais (MG), com um total de 4.762 pessoas estomizadas cadastradas. Entretanto, a despeito 

do estabelecimento da política de atenção ao estomizado no Estado, não foram encontrados 

estudos na literatura científica que avaliassem a implantação desses serviços. 

Diante de tal lacuna, este estudo propõe avaliar o grau de implantação do PASPO, em MG. 

Esta pesquisa poderá fornecer aos gestores, direta ou indiretamente, condições para decidir 

como enfrentar e resolver os problemas detectados no cotidiano destes serviços de saúde.
5
 

7.2 MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa que analisou a implantação do SASPO no estado de MG, 

em 2011. A análise de implantação consiste em especificar o conjunto dos fatores que 

influenciam os resultados obtidos após a introdução de uma intervenção. Ou seja, procura 

saber até onde um programa poderia se afastar de sua “forma ideal”, permanecendo uma 

variante aceitável da forma original, sem se tornar um novo programa. Esse tipo de análise 

contribui para tornar as políticas e os programas mais coerentes, por abranger uma análise 

sistemática que descreve e explica as atividades, os efeitos, as justificativas e consequências 

sociais.
6 

O presente estudo limitou sua investigação às dimensões de estrutura (recursos empregados e 

sua organização) e de processo (serviços ou bens produzidos).
6,7

 Na concepção de Brousselle 

et al.
6
, a avaliação da estrutura busca saber em que medida os recursos são empregados de 

modo adequado para atingir os resultados esperados, enquanto a avaliação do processo é uma 

maneira de saber em que medida os serviços são adequados para atingir os resultados 

esperados. Essa apreciação se faz comparando os serviços oferecidos pela intervenção, com 

critérios e normas predeterminadas, em função dos resultados esperados. 

Para consecução da análise de implantação foi necessário construir o modelo lógico
6,8

 do 

SASPO que permitiu visualizar graficamente a constituição dos componentes do serviço e da 

sua forma de operacionalização, onde foi possível discriminar a estrutura e todas as atividades 

necessárias ao cumprimento das metas (Quadro 1). O modelo subsidiou a definição das 

perguntas avaliativas e, a partir delas, os critérios utilizados na análise das dimensões 

"estrutura" e "processo". 
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Foram definidos para cada critério/indicador criado, a descrição ou método de cálculo e os 

parâmetros, constituindo assim, a matriz de medidas. Uma questão ainda em discussão e sem 

resolução consensual na análise de implantação é como atribuir pesos e padrões (matriz de 

análise e julgamento) para estimar o Grau de Implantação.
6
 

As matrizes de julgamento são utilizadas como forma de expressar a lógica causal de uma 

intervenção em sua parte e no todo, traduzindo como os seus componentes contribuem na 

produção dos efeitos, favorecendo sínteses em forma de juízos de valor.
9
 Neste estudo, a 

matriz de análise e julgamento foi definida, por consenso, por um grupo constituído por um 

profissional enfermeiro especialista (estomaterapeuta) no atendimento à pessoa estomizada 

vinculado ao SASPO, dois profissionais estomaterapeutas vinculados ao ensino e pesquisa 

envolvendo pessoas estomizadas, dois profissionais gestores da saúde vinculados à SES-MG, 

sendo um deles também enfermeiro estomaterapeuta e um usuário do serviço, membro da 

Associação Mineira de Ostomizados (AMOS).  

A unidade prestadora de assistência à saúde do estomizado, objeto da análise deste estudo, 

compôs a base para a coleta, organização e análise dos dados. Os critérios de elegibilidade 

foram as unidades que atendiam pacientes estomizados vinculadas à área de abrangência da 

região ampliada de saúde (macrorregiões) e cujos representantes legais do serviço autorizaram 

a pesquisa e responderam ao questionário no ano de 2011. 

Com base nesses critérios, a coleta de dados aconteceu durante o ano de 2011. Foram 

contatadas todas as 28 unidades de SASPO implantadas no estado de MG, assim distribuídas: 

três unidades na macrorregião Centro; três na Centro-Sul; uma na Jequitinhonha; duas na 

Leste; duas na Leste do Sul; duas na Nordeste; uma na Noroeste; três na Norte; três na 

Sudeste; cinco na Sul; duas na Triângulo do Norte e uma na Triângulo do Sul. Até o ano de 

2012, a região Oeste de Minas não contava com esse tipo de serviço e referenciava os seus 

pacientes para a região Central, por isso não fez parte da pesquisa. 

Os dados primários foram obtidos por meio de dois questionários estruturados e os 

secundários obtidos por meio do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência 

Farmacêutica (SIGAF). Os questionários estruturados foram construídos com base nas 

Normas para o Serviço de Referência Ambulatorial a Portadores de Derivação Intestinal e 

Urinária
3,4 

e PASPO
2
 e identificados como: 1) avaliação da estrutura dos Serviços de Atenção 
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ao Estomizado, que diz respeito aos dados referentes ao cadastro da unidade de saúde e 

levantamento de infraestrutura e recursos humanos; e 2) avaliação dos Processos de Atenção à 

Saúde do Estomizado, que trata dos dados referentes às atribuições do Serviço de Atenção ao 

Estomizado, das atividades desenvolvidas e das ações de planejamento. Os questionários 

foram apresentados à Coordenadoria de Assistência à Saúde da Pessoa com Deficiência 

(CASPD) da SES-MG. Depois de haver consenso e aprovação, a SES-MG, por meio da 

Referência Técnica de Atenção à Saúde do Estomizado, encaminhou os dois questionários 

pelo SIGAF para todas as Gerências Regionais de Saúde (GRS) ou Superintendências 

Regionais de Saúde (SRS). Cada regional se encarregou de responder e retornar os 

questionários à SES-MG. Utilizaram-se também dados obtidos a partir de documentos que 

registram a assistência ao estomizado, cedidos pela SES-MG. 

As variáveis estudadas foram decompostas segundo a estrutura, que diz respeito ao tipo de 

serviço, existência de atendimento ao estomizado, número de equipamentos disponíveis para 

uso, número de profissionais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, 

psicólogos, técnicos de enfermagem, agentes administrativos) e existência de núcleo de 

distribuição de dispositivos coletores. As variáveis relacionadas aos processos 

compreenderam a organização, cadastro e atualização dos dados dos pacientes atendidos no 

serviço, compra e dispensação de dispositivos, atividades de assistência clínica e de 

orientação e capacitação dos profissionais, atendimentos (individual, em grupo e às famílias), 

além de critérios de dispensação de dispositivos coletores e a forma de registro das 

complicações observadas. 

O Grau de Implantação (GI) foi definido por meio de um sistema de escores, com pesos 

diferenciados para cada indicador, segundo nível de importância atribuído. Os itens mais 

valorizados (valor máximo – 5 pontos) foram aqueles considerados essenciais para a 

implantação do SASPO. No caso da estrutura, consideraram-se a existência de banheiro 

adaptado, consultório clínico, sala de reuniões, sala de estocagem, sala de inscrição e 

dispensação, consultórios equipados com maca revestida com impermeável, escada de dois 

degraus, balança antropométrica, balde para lixo com tampa, pia para lavagem de mãos, 

escrivaninha, cadeiras e espelho com dimensões de 120 x 50 cm, sala de 

inscrição/cadastro/dispensação equipada com mesa de escritório e cadeiras, telefone, 

computador, internet, impressora, armários, fichários ou arquivo e lixeira; presença de médico 
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proctologista ou urologista, enfermeiro especialista (estomaterapeuta) e assistente social, 

nutricionista, psicólogo e assistente administrativo. 

No processo, os critérios avaliados foram: organização da demanda e do atendimento; 

cadastro e atualização de dados dos pacientes atendidos no serviço; administração dos 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança desde a aquisição, o controle do 

estoque, as condições de armazenamento, avaliação e fornecimento para as pessoas com 

estoma; orientação e capacitação dos profissionais da atenção básica ou de outro serviço de 

Atenção às Pessoas Ostomizadas; capacitação nas unidades hospitalares e das equipes de 

saúde quanto à assistência nas etapas pré e pós operatórias das cirurgias que levam à 

realização de estomias, incluindo as reconstruções de trânsito intestinal e urinários assim 

como o tratamento das complicações pós-operatórias; programação com o paciente da 

periodicidade para entrega dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança; 

atendimento individual; atendimento em grupo; atendimento às famílias; principal atividade 

realizada na Unidade. 

A pontuação máxima estabelecida foi de 80 pontos distribuídos entre as dimensões estrutura 

(30 pontos) e processo (50 pontos). A estrutura foi analisada em dois fatores: estrutura física 

(15 pontos) e profissionais (15 pontos). A pontuação referente ao processo foi distribuída 

entre as atividades de atenção à saúde individual da pessoa estomizada (30 pontos) e atenção 

ampliada (20 pontos) que correspondem às atividades do SASPO I e II respectivamente. 

Para a construção do GI, inicialmente foram determinados os valores observados (Ʃ dos 

pontos dos indicadores) e calculado o GI, em termos percentuais (Ʃ observados / Ʃ das 

pontuações máximas x 100). A partir desses percentuais, foram definidas as categorias para a 

classificação dos SASPO, adotando-se os critérios: estrutura e processo com implantação 

plena, quando a pontuação obtida na realidade empírica, em comparação aos parâmetros 

definidos para cada questão alcançou percentuais que variaram de 80,0% a 100,0%; 

implantação satisfatória (60,0% a 79,9%); implantação incipiente (40,0% a 59,9%) e não 

implantado (abaixo de 40,0%).  

Para avaliar a validade da matriz foi realizada uma análise descritiva de todos os itens. O 

coeficiente alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a consistência interna das escala 

propostas e após, procedeu-se à análise fatorial com estimação dos índices “Teste KMO” e 



104 

 

“Teste de Bartlett ou esfericidade”. Por meio dessa análise, buscou-se desenvolver um modelo 

cujos fatores contemplassem boas características tanto de consistência interna (com valores de 

alfa de Cronbach> 0,60) quanto de validade (com boas propriedades na análise fatorial).
10

 

Também foi avaliada a correlação entre cada item que compunha um determinado fator da 

matriz, com seu escore global. Em todas as análises, considerou-se um nível de 5% de 

significância. Foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 15.0. 

O trabalho foi desenvolvido após autorização da Coordenação da Atenção à Saúde da Pessoa 

com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que concedeu acesso aos 

documentos, e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais , através do parecer n. 35643/2012.  

7.3 RESULTADO 

Do total das unidades de análise elegíveis, 26 (93%) retornaram os questionários avaliativos 

de estrutura e 20 (71%) retornaram os questionários avaliativos de processo, em momentos 

diferentes. Quando associados, verificou-se que 19 (68%) unidades tiveram sua estrutura e 

processo avaliados. Um município se recusou a participar e não respondeu os questionários e 

08 (29%) participaram parcialmente da pesquisa. 

Em relação ao grau de implantação do SASPO em MG, esse estava plenamente implantado 

em 02 (11%) unidades, e 08 (42%) delas apresentaram implantação satisfatória. GI incipiente 

e não implantado foram observados em 07 (36%) e 02 (11%) unidades, respectivamente 

(Tabela 1). 

A dimensão estrutura foi mais bem avaliada que o processo, quando analisadas 

separadamente. Os SASPO apresentaram estrutura com implantação plena em 05 unidades 

(19%) e implantação satisfatória em 08 unidades (42%), enquanto a análise do processo 

mostrou que 10 serviços (50%) apresentaram implantação incipiente e 03 serviços (15%) com 

o programa não implantado.  

Especificamente no que tange à avaliação da estrutura (Quadro 2), o item “Equipamentos 

materiais - Sala de inscrição/cadastro/dispensação” foi aquele que apresentou maior score 
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médio (3,7), dentre os avaliados. Os menores scores foram obtidos no item “recursos 

humanos”, com destaque para aqueles vinculados à equipe de enfermagem (1,8). 

Destaca-se na avaliação do processo (Quadro 2) que os critérios “orientação e capacitação dos 

profissionais da atenção básica ou de outro serviço de atenção às pessoas ostomizadas” e 

“capacitação nas unidades hospitalares das equipes de saúde quanto à assistência pré e pós 

operatórias” não estão implantados em 40% e 70% dos SASPO, respectivamente. 

Cabe destacar ainda que o critério “principal atividade realizada na unidade” apresentou 

pequena variação de pontuação, sendo que 90% dos serviços apresentaram pontuação média 

de 4,0 pontos. 

A análise estatística confirmou que a matriz de estrutura teve boa consistência interna (alfa de 

Cronbach = 0,771), onde os resultados da análise fatorial (Tabela 2) consideram um modelo 

com 2 fatores e um total de 6 itens na escala. Ressalta-se que o modelo proposto pela análise 

fatorial apresentou bom ajuste de acordo com as estatísticas avaliadas (KMO = 0,562, Teste 

de Bartlet <0,001) e percentual da variância = 64,82%. A escala resultante da análise fatorial 

teve boa consistência interna para cada um dos dois fatores: fator 1 (alfa = 0,696) e fator 2 

(alfa=0,726). 

A matriz de processo (Tabela 3) também obteve boa consistência interna (alfa = 0,809). Os 

resultados da análise fatorial consideraram também um modelo com 2 fatores e um total de 10 

itens na matriz e o item “Principal atividade realizada na unidade” apresentou uma carga 

fatorial menor que 0,40. O modelo proposto pela análise fatorial também apresentou bom 

ajuste, demonstrando KMO = 0,605, Teste de Bartlet = 0,022 e percentual da variância = 

55,77%. Assim, a análise dos dados resultante da análise fatorial teve boa consistência 

interna, tanto quando se avaliou a escala global (alfa = 0,813), quanto para cada um dos dois 

fatores: fator 1 (alfa = 0,762) e fator 2 (alfa = 0,688).  

7.4 DISCUSSÃO 

Este estudo avaliou o grau de implantação de 19 SASPO em Minas Gerais e a sua relação 

com o contexto organizacional. A avaliação permitiu demonstrar que os SASPO, em MG, 

apresentam graus de implantação diferenciados.  
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A análise identificou que a realidade observada não aponta mudanças expressivas no 

atendimento clínico, predominando o conceito de “polo de distribuição de dispositivos”. Esse 

fato se contrapõe às recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de 

Estado de Saúde.
2,3,4 

Este resultado corrobora a tese de Santos
11

 que descreve que uma política de saúde é resultado 

de pactos sociais e é ela que define os rumos a serem pactuados pelos atores sociais e 

institucionais. Os rumos podem representar as “chamas da utopia” e são dotados de valores da 

saúde como direito de cidadania e parte dos direitos universais do ser humano; e os 

respectivos serviços como bem público e o dever do Estado democrático de garanti-los com 

suficiência e qualidade, assim consagrado nos textos legais. No entanto, persistem os velhos 

modelos de atenção e de gestão e seus desperdícios estruturais, ameaçando a efetividade do 

SUS. 

A implementação de uma política de saúde não deve ser consequência de uma diretriz formal 

jurídico-normativa. Ao contrário, recomenda-se que a sua implementação seja um momento 

crucial dessa política, pois implica em novos desafios para os sistemas locais e para os 

serviços de saúde, exigindo planejamento e estratégicas específicas, principalmente no 

contexto de descentralização das ações de saúde.
12

 

Assim, a institucionalização das práticas de monitoramento e avaliação tem sido considerada 

uma estratégia importante. A avaliação é um componente fundamental da gestão e deve ser 

contínua e sistemática. Seus propósitos possibilitam a identificação de problemas, a avaliação 

de incorporação de novas práticas de saúde e mensurar o impacto das ações implementadas no 

estado de saúde da população.
5
 

Nesse sentido, os estudos avaliativos constituem-se como ferramentas valiosas que subsidiam 

processos de mudança na medida em que proporcionem aos envolvidos ou interessados – 

direta ou indiretamente – condições para decidir como enfrentar e resolver problemas no 

cotidiano dos serviços de saúde.
13

 

Os indicadores relacionados ao grau de implantação de estrutura e processo dos SASPO de 

MG revelaram ainda que os serviços possuem uma estrutura preparada para a dispensação de 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para estomias intestinais e 
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urinárias. Entretanto, o funcionamento desses serviços não está em conformidade com o 

proposto pelo PASPO no Brasil.
2 

Comparando isoladamente os serviços avaliados em sua estrutura com aqueles em que foram 

avaliados os processos, observou-se que não há relação entre os serviços de melhor estrutura 

com aqueles de melhor processo. Assim, fica constatado que, enquanto a avaliação da 

estrutura mostra que há implantação plena ou satisfatória em 61% dos SASPO, este 

percentual, em relação aos processos, é de apenas 35%. 

Sabe-se que, historicamente, estes serviços foram orientados para o fornecimento de 

equipamentos vinculados ao programa de órtese e prótese, conforme Portaria n. 116 de 09 de 

setembro de 1993. Nela, foi incluída no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde (SIA/SUS) a concessão dos equipamentos de órteses, próteses e bolsas de 

colostomia. Apenas com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída 

pela Portaria MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002 foi instituído, de forma incipiente, um 

programa de saúde para a pessoa com deficiência, com vistas à reabilitação de sua capacidade 

funcional e desempenho humano, além de se prevenir agravos que determinam o 

aparecimento da deficiência.
1,14 

No que tange ao funcionamento dos serviços em rede
15

 é esperado um fluxo de referência e 

contra referência bem definidos, em que estão envolvidos os serviços de baixa, média e alta 

complexidade (Atenção Básica ↔ SASPO I ↔ SASPO II ↔ Hospital). Assim, dentre suas 

atribuições, os SASPO devem favorecer a interligação entre esses serviços, por meio de 

capacitação dos profissionais envolvidos nos diversos níveis da rede. A inexistência de fluxos 

bem definidos nos serviços de saúde pode apontar deficiências relacionadas ao planejamento 

e regulação, gestão clínica, acesso aos serviços, recursos humanos, sistemas de informação e 

comunicação, além de facilidades para apoio logístico.
15 

Cabe ressaltar ainda que o treinamento e a capacitação do estomizado, durante o pré e pós-

operatórios, contribui para uma melhor adaptação e diminuição da ocorrência de 

complicações
16

. Os serviços avaliados desempenham de maneira insuficiente seu papel de 

centro de referência para a formação de outros profissionais e isso se reflete no conhecimento 

e, consequentemente, no cuidado prestado a essas pessoas. Como exemplo, cita-se um estudo 
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que revela que os enfermeiros da Atenção Primária da Saúde estão cientifica e tecnicamente 

despreparados para assistir e orientar as pessoas com estomias.
17 

Na validação da matriz utilizada, o item “Principal atividade realizada na unidade” apresentou 

uma carga fatorial menor que 0,40 e, portanto, foi excluído da análise, já que esse resultado 

indica que o item não é importante para compor o construto formado pela matriz em questão. 

Ressalta-se que o modelo proposto pela análise fatorial apresentou bom ajuste de acordo com 

as estatísticas avaliadas. Tal limitação se justifica pelo fato de que o questionário utilizado 

descrevia as principais atividades desses serviços para que fosse marcado qual ou quais delas 

se destacavam na unidade. Por ser um questionário autoaplicado, não se pode inferir 

conclusões, uma vez que os serviços se manifestaram ,em sua maioria, como executores de 

todas as atividades propostas. 

Outra limitação do estudo está na coleta de dados obtidos durante a avaliação da estrutura e 

processos dos serviço, em diferentes momentos. Sabe-se que o termo processo refere-se aos 

elementos constitutivos das práticas propriamente ditas que intermediam a relação 

profissional-usuário. E que a avaliação de processo descreve, portanto, as atividades do 

serviço e está, então, direcionada para a análise da competência da assistência prestada.
6,7

 Tal 

apontamento nos remete à reflexão de que, durante a avaliação dos processos, pode haver 

maior dificuldade em materializar suas ações e serviços num questionário. 

7.5 CONCLUSÃO 

Ao se instituir o PASPO, o principal desafio foi no sentido de se oferecer assistência com 

qualidade com vistas à construção de um modelo de atenção compatível com os princípios do 

SUS. Nesse modelo, os serviços deveriam ser norteados para uma assistência integral, 

ampliada e em rede. 

Partindo deste princípio, foi possível demonstrar, com a presente pesquisa que existem 

lacunas nos SASPO que os afastam de seus propósitos. A avaliação do contexto, no grau de 

implantação do SASPO permitiu verificar que, entre os municípios estudados, ainda persiste a 

vocação desses serviços para o fornecimento de equipamentos, como na sua função histórica 

original.  
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Destaca-se, ainda, a necessidade de reorientar os profissionais que estão nos PASPO para as 

atividades e competências de cada serviço para melhor operacionalizar os processos 

organizacionais. Assim, há possibilidades de se garantir que as pessoas estomizadas recebam 

as informações e cuidados que os capacitem a viver uma vida autônoma e independente, como 

proposto pela Declaração Internacional dos Direitos dos Ostomizados.  

Portanto, por meio da pesquisa avaliativa foi possível conhecer a realidade do serviço em 

questão e, a partir do conhecimento gerado, espera-se contribuir para a tomada de decisão de 

futuras intervenções. 

Ao longo do estudo, os dados preliminares já puderam influenciar o processo de implantação 

de novos serviços no Estado. Foram implementados outros 12 serviços, sendo 06 deles na 

região Oeste de Minas. Nessa região, antes desprovida de serviços de referência, foi 

implantado 01 SASPO,  tipo II, no município sede da Macrorregião de Saúde e outros 05 

SASPO, tipo I, naqueles municípios sede de Microrregionais de Saúde.  

A avaliação dos serviços subsidiou também o processo de capacitação que a CASPD/SES-

MG deu início, em 2013, em que foram realizadas oficinas formativas nos SASPO das 

Macrorregiões de saúde, além de um curso via sistema de Educação à Distância (EAD), 

produzido pelo Canal Minas Saúde. Pressupõe-se que muitos dos problemas vinculados à 

assistência clínica e ao fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança sejam minimizados a partir dessa intervenção. 

Por fim, a elaboração e a operacionalização de modelos capazes de avaliar os SASPO nos 

permite acompanhar as práticas de saúde, suas relações com as necessidades da população, 

bem como as possíveis modificações ocorridas em contextos históricos determinados e, então, 

contribuir para a sua efetivação. Novos estudos devem ser realizados a fim de se avaliar 

possíveis diferenças culturais que possam ter ocorrido durante a construção dos instrumentos 

avaliativos. 
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Quadro 1: Modelo Lógico do Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Estomizada no Brasil* 

 

Entrada do 

Usuário na 

Rede 

Serviço de 

Assistência 
Estrutura Profissionais Atividades (Processo) Resultado 

Atenção 

Primária 

 

Demanda 

espontânea 

 

Atenção 

Terciária 

SASPO I 

- mesa para escritório; 

-computador/impressora; 

- arquivos; 

- armários; 

- mesa para telefone; 

- linha de telefone; 

- fichários; 

- lixeira; 

- sanitário exclusivo com 

ducha higiênica 

- maca revestida 

- escada de dois degraus 

- estetoscópio 

- esfigmomanômetro 

- mesa auxiliar com rodízios 

- balança antropométrica 

- balança pediátrica 

- foco frontal 

-espelho com dimensões 

mínimas de 120x50 cm 

-pia para higiene das mãos 

- Sala de reuniões para 

atendimento em grupo 

- Sanitários feminino e 

masculino com duchas 

higiênicas e trocador 

- 1 Assist. Social 

- 1 Enfermeiro 

- 1 Médico Clínico 

I - atendimento individual; 

II - atendimento em grupo; 

III - orientação à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - orientação aos profissionais da atenção básica. 

 

 

 

 

 

 

 

- assistência clínica e 

distribuição de 

equipamentos e 

coletores à pessoa 

estomizada; 

- reinserção social do 

estomizado na 

sociedade; 

- menor número de 

complicações; 

- melhor qualidade de 

vida da pessoa 

estomizada. 
SASPO II 

- 1 médico (médico clínico 

ou proctologista ou 

urologista ou 

gastroenterologista, cirurgião 

geral ou cirurgião pediátrico 

ou 

cancerologista cirúrgico ou 

cirurgião de cabeça e 

pescoço ou cirurgião 

torácico) 

- 1 enfermeiro (com 

capacitação em assistência às 

pessoas com estoma) 

- 1 psicólogo 

- 1 nutricionista 

- 1 assistente social 

I - atendimento individual (complicações); 

II - atendimento em grupo; 

III - orientações à família; 

IV - atividades de inclusão na sociedade; 

V - planejamento quantitativo e qualitativo dos 

equipamentos; 

VI - atividades de orientação aos profissionais da 

atenção básica e hospitalares; 

VII - capacitação para técnicas especializadas aos 

profissionais das unidades hospitalares e equipes de 

saúde do SASPO I. 

 

* Em conformidade com a Portaria SAS/MS n. 400 de 16 de novembro de 2009.
2 
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Tabela 1: Avaliação do grau de implantação dos SASPO do Estado de Minas Gerais, 2011. 

n % n % n %

Implantação plena 2 11 5 19 3 15

Implantação satisfatória 8 42 11 42 4 20

Implantação incipiente 7 36 6 23 10 50

Não implantado 2 11 4 16 3 15

Total 19 26 20

Processo
Grau de Implantação

EstruturaSASPO
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26 66 50 65 48 11 42 22 42 40 23 18 0 57 11 39 11 47 59 50 33 54 57 48 14 20 39 37

4

Total Observado

Atendimento Individual

4 5 5 44 4 4 4 44 2 5 45 4 4 4

Atendimento em grupo

Atendimento às famílias

Principal atividade realizada na Unidade 4 2

5 5 4,15 5 5 1 5 5 444 4 2 4

Programação com o paciente da 

periodicidade para entrega dos 

equipamentos coletores e adjuvantes de 

proteção e segurança.

4 4 5 4

2 00 1 0 00 0 0 0

4 3

0 0,60 2 0 0 0 0

1 0 1,4

Capacitação nas unidades hospitalares e 

das equipes de saúde quanto à 

assistência nas etapas pré e pós 

5 1 1

1 1 4 0 5 51 0 00 0 0 1

Orientação e capacitação dos 

profissionais da atenção básica ou de 

outro serviço de Atenção às Pessoas 

4 1 3 0

4 4 1 3,12 4 2 1 22 2 4 22 5 2 4

2 2 2,3

Administração dos equipamentos 

coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança desde a aquisição, o controle 

do estoque, as condições de 

armazenamento, avaliação e fornecimento 

para as pessoas com estoma.

5 5 5

2 5 2 3 2 21 2 22 1 3 1

2 2,5

Cadastro e atualização de dados dos 

pacientes atendidos no serviço
2 2 5 2

5 2 2 2 4 14 2 21 4 2 1 1

PROCESSO

Organização da demanda e do 

atendimento
4 2 4 2

4 5 0 4 2 3,51 4 5 5 1 5

1

2 4 1 35 0 5 4 5 4

0

2 1 1,8

Recursos Humanos - outros 

profissionais
5 5 4 5

1 1 3 2 5 23 1 1 1 1 41 1 1

Recursos Humanos - Médicos 5 4 4 5 3 3,4

Recursos Humanos - Equipe de 

Enfermagem
3 1 3 1 1 0 1

5 4 4 4 4 5

5 2 3,7

5 0 5 25 5 4 0 0 5 3 4 3

4 4 4 3 5 5

4 2 5

5 4 5 4 5 25 0 2 3 2 5

3,3

Equipamentos materiais - Sala de 

inscrição/cadastro/dispensação
4 4 4 5 5

4 1 4 4 1 25 4 4 2 43 4 3 3 0
Equipamentos materiais - Consultórios 

Clínicos
4 4 4 3 5 4

3 33 2 5 1 2 54 5 3 2

ESTUTURA

Estrutura física 5 5 2 3 5 3 2 12 5 3,23 1 5 3

4

3

1

0

5

3

2

2

4

1

Quadro 2: Avaliação* da estrutura e processo dos SASPO do Estado de Minas Gerais, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Escores atribuídos pela matriz de julgamento “avaliação da estrutura e processo dos serviços de atenção à 

saúde da pessoa ostomizada”. 
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Tabela 2: Análise fatorial da matriz de avaliação da estrutura dos serviços de atenção à saúde da pessoa 

estomizada em MG, 2011. 

 Fator 1: 

Recursos 

físicos e 

Materiais 

Fator 2: 

Recursos 

Humanos 

   

Estrutura física 0,791  

Equipamentos materiais - Consultórios Clínicos 0,816  

Equipamentos materiais - Sala de inscrição/cadastro/dispensação 0,669  

Recursos Humanos – Médicos  0,703 

Recursos Humanos - Equipe de Enfermagem  0,776 

Recursos Humanos - outros profissionais  0,807 

   

   
Escore total Alfa = 0,771 / IC 95%=[0,609; 0,881] 

KMO=0,562     Valor-p Teste de Bartlet<0,001 
Percentual da variância explicada pelo modelo=64,82% 

 

 

Tabela 3: Análise fatorial da matriz de avaliação de processo dos serviços de atenção à saúde da pessoa 

estomizada em MG, 2011 

 Fator 1: 

Atenção 

Individual 

Fator 2: 

Atenção 

ampliada 

   

Organização da demanda e do atendimento 0,801  

Cadastro e atualização de dados dos pacientes atendidos no serviço 0,724  

Administração dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança  0,684  

Capacitação nas unidades hospitalares e equipes de saúde quanto à assistência  0,586  

Atendimento Individual 0,417  

Atendimento em grupo 0,663  

Orientação e capacitação dos profissionais da atenção básica   0,865 

Programação com o paciente da periodicidade para entrega dos equipamentos   0,745 

Atendimento às famílias  0,545 

Principal atividade realizada na Unidade - - 

   

   
Escore total Alfa = 0,809 / IC 95%=[0,655; 0,913] 

KMO=0,605     Valor-p Teste de Bartlet=0,022 

Percentual da variância explicada pelo modelo=55,77% 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As diretrizes para os SASPO, no decurso de seu processo de implantação nas unidades 

prestadoras de serviços de saúde à pessoa estomizada, têm apresentado questões referentes à 

sua práxis, cabendo melhor discussão quanto ao seus marcos conceituais, suas possibilidades 

e desafios frente a divergências e especificidades regionais. 

Os principais desafios para sua efetivação como diretrizes se dão no sentido de se atribuir, aos 

profissionais desses serviços, competências clínicas para quepossam prestar uma assistência 

com vistas à integralidade do cuidado e à  construção da rede de serviços para assegurar o 

acesso aos beneficiários do SUS. Assim, os SASPO devem estar cada vez mais em 

conformidade com os princípios norteadores do SUS.  

Nesse sentido, os estudos avaliativos constituem ferramentas valiosas para subsidiar 

processos de mudança, na medida em que proporcionam condições para decidir como 

enfrentar e resolver problemas no cotidiano dos serviços de saúde.
 

Ressalta-se a relevância deste trabalho pela oportunidade de conhecer e utilizar a pesquisa 

avaliativa na análise de implantação do PASPO e de contribuir, a partir do conhecimento 

gerado, para subsidiar decisões de futuras intervenções. 

Assim, em uma análise diagnóstica, foi observado que nenhum SASPO está completamente 

equipado para a prestação da assistência ao estomizado, de acordo com a infraestrutura básica 

proposta pela Portaria SAS/MS nº400 e Resolução SES/MG 1.249, com destaque para a falta 

de banheiros adaptados para o estomizado e de espelho. 

Constatou-se que os SASPO estão muito mais preparados estruturalmente para a dispensação 

de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para estomias intestinais e 

urinárias do que para a prestação da assistência clínica. 

Foi possível. com este trabalho, construir e validar as matrizes de análise e julgamento dos 

SASPOS. Esses instrumentos poderão ser utilizados como estratégia de avaliação e 

acreditação, constituindo-se como mecanismos para subsidiar o planejamento e tomadas de 

decisões dos gestores. 
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 A avaliação do grau de implantação do SASPO em MG mostrou que esses serviços 

apresentam graus de implantação diferenciados em todo o Estado. 

Por meio desta análise identificou-se que a realidade observada nos SASPO não aponta 

mudanças expressivas no atendimento clínico, predominando o conceito de “polo de 

distribuição de dispositivos”. Tal fato se contrapõe às recomendações estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde 

Entretanto, algumas considerações a respeito da análise diagnóstica e de implantação do 

PASPO nos municípios avaliados devem ser mencionadas: 

a) notou-se crescimento do número de cadastro de novas pessoas estomizadas 

no serviços de saúde do estado de MG, o que exige maiores investimentos 

em estrutura para o atendimento; 

b) em regiões geograficamente maiores há um menor número de serviços e, 

consequentemente, o número de pessoas cadastradas nestas regiões é 

proporcionalmente menor que nas outras; 

c) a assistência médica ainda não está presente em todos os serviços. E, 

embora todas contassem com enfermeiros, 52% dos SASPO não possuíam 

capacitação para a assistência ao estomizado e apenas 12% contavam com 

enfermeiros estomaterapeutas; 

d) ao classificar a estrutura das unidades, de acordo com os critérios propostos 

pela Portaria nº400, verificou-se que 40% dos SASPO são classificados em 

serviços do tipo II, 8% em serviços do tipo I e 52% não podem ser 

classificados por não possuírem o quadro mínimo de profissionais exigidos 

para cada nível; 

e) no que diz respeito aos processos organizacionais, o estudo revelou que os 

profissionais dos SASPO  têm como as principais atividades  o cadastro de 

usuários, dispensação de dispositivos coletores e consultas individuais; 
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f) observou-se que os profissionais estão mais envolvidos com as ações 

relacionadas à operacionalização do programa do que à assistência clínica; 

g) no que tange à dispensação de equipamentos coletores e adjuvantes de 

proteção e segurança para estomias intestinais e urinárias, os produtos mais 

distribuídos são as bolsas de colostomia classificadas em uma peça aberta 

opaca, uma peça aberta transparente, bolsa de urostomia e protetor cutâneo. 

Ressalta-se que a SES/MG oferece 15 grupos distintos de produtos para o 

atendimento ao estomizado que, somados às especificações técnicas de cada 

laboratório, totalizam 118 produtos. 

Ao longo do estudo, os dados preliminares já puderam influenciar o processo de implantação 

de novos serviços no estado. Foram implantados outros 12 serviços, sendo 06 deles na Região 

Oeste de Minas. Nesta região, antes desprovida de serviços de referência, foi implantado 01 

SASPO tipo II no município sede da Macrorregião de Saúde e outros 05 SASPO tipo I nos 

municípios sede de Microrregionais de Saúde.  

A avaliação dos serviços subsidiou também o processo de capacitação que a CASPD/SES-

MG deu início, em 2013, em que foram realizadas oficinas formativas nos SASPO das 

Macrorregiões de saúde, além de um curso via sistema de Educação à Distância (EAD) 

produzido pelo Canal Minas Saúde. Pressupõe-se que muitos dos problemas vinculados à 

assistência clínica e ao fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança sejam minimizados a partir dessa intervenção. 

Por fim, a elaboração e a operacionalização de modelos capazes de avaliar os SASPO nos 

permite acompanhar as práticas de saúde, suas relações com as necessidades da população, 

bem como as possíveis modificações ocorridas em contextos históricos determinados e, então, 

contribuir para a efetivação dos serviços conforme proposto por suas diretrizes.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário de levantamento de infraestrutura e recursos humanos 
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APÊNDICE B – Questionário de Avaliação de Atribuições e Atividades do Serviço de 

Atenção ao Estomizado (Parte I) 

 

 

 

Realização de

encaminhamentos quando

detectadas quaisquer

intercorrências;

□ Enfermeiro

□ Médico

□ Assistente Social

□ Agente Administrativo

□ Psicólogo

□ Nutricionista

□ Outro: ________________

□ Computador

□ Impressora

□ Internet

□ Telefone

□ Arquivos

□ Armário

□ Fichários

□ Outro: _______________

□ Diariamente

□ 1x/semana

□ 2x/semana

□ Quinzenalmente

□ Mensalmente

□ Outro: _______________

□ até 02h. / dia

□ 02 a 04h. / dia

□ 04 a 06h. / dia

□ acima de 06h. / dia

□ Outro: _______________

Capacitação de unidades

hospitalares e das equipes de

saúde quanto à assistência

nas etapas pré e pós

operatórias das cirurgias que

levam à realização de

estomias, incluindo as

reconstruções de trânsito

intestinal e urinários assim 

□ Enfermeiro

□ Médico

□ Assistente Social

□ Agente Administrativo

□ Psicólogo

□ Nutricionista

□ Outro: ________________

□ Computador

□ Impressora

□ Internet

□ Telefone

□ Arquivos

□ Armário

□ Fichários

□ Outro: _______________

□ Diariamente

□ 1x/semana

□ 2x/semana

□ Quinzenalmente

□ Mensalmente

□ Outro: _______________

□ até 02h. / dia

□ 02 a 04h. / dia

□ 04 a 06h. / dia

□ acima de 06h. / dia

□ Outro: _______________

Programação com o paciente

da periodicidade para entrega

dos equipamentos coletores e

adjuvantes de proteção e

segurança;

□ Enfermeiro

□ Médico

□ Assistente Social

□ Agente Administrativo

□ Psicólogo

□ Nutricionista

□ Outro: ________________

□ Computador

□ Impressora

□ Internet

□ Telefone

□ Arquivos

□ Armário

□ Fichários

□ Outro: _______________

□ Diariamente

□ 1x/semana

□ 2x/semana

□ Quinzenalmente

□ Mensalmente

□ Outro: _______________

□ até 02h. / dia

□ 02 a 04h. / dia

□ 04 a 06h. / dia

□ acima de 06h. / dia

□ Outro: _______________

Orientação e capacitação dos

profissionais da atenção

básica ou do Serviço

classificado em Atenção às

Pessoas Ostomizadas I 

□ Enfermeiro

□ Médico

□ Assistente Social

□ Agente Administrativo

□ Psicólogo

□ Nutricionista

□ Outro: ________________

□ Computador

□ Impressora

□ Internet

□ Telefone

□ Arquivos

□ Armário

□ Fichários

□ Outro: _______________

□ Diariamente

□ 1x/semana

□ 2x/semana

□ Quinzenalmente

□ Mensalmente

□ Outro: _______________

□ até 02h. / dia

□ 02 a 04h. / dia

□ 04 a 06h. / dia

□ acima de 06h. / dia

□ Outro: _______________

Atribuição Profissional que executa Materiais Utilizados Frequência Tempo desprendido
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APÊNDICE C – Questionário de Avaliação de Atribuições e Atividades do Serviço de 

Atenção ao Estomizado (Parte II) 

 

 

 

Frequência da consulta de enfermagem para o usuário na unidade

Frequência da consulta médica para o usuário na unidade

Frequência da consulta com o assistente social para o usuário na unidade

□ Apenas no momento do cadastro do usuário no serviço

□ No momento do cadastro do usuário no serviço e a cada 04 meses

□ No momento do cadastro do usuário no serviço e quando surgem 

complicações no estoma

□ Apenas quando surgem complicações no estoma

□ Não são realizadas consultas de enfermagem na unidade

□ Outra: _______________

□ Apenas no momento do cadastro do usuário no serviço

□ No momento do cadastro do usuário no serviço e a cada 04 meses

□ No momento do cadastro do usuário no serviço e quando surgem 

complicações no estoma

□ Apenas quando surgem complicações no estoma

□ Não são realizadas consultas médicas na unidade

□ Outra: _______________

□ Apenas no momento do cadastro do usuário no serviço

□ No momento do cadastro do usuário no serviço e a cada 04 meses

□ No momento do cadastro do usuário no serviço e quando surgem 

complicações no estoma

□ Apenas quando surgem complicações no estoma

□ Não são realizadas consultas médicas na unidade

□ Outra: _______________

Principal atividade realizada na Unidade

□ Cadastro de usuários

□ Dispensação de bolsas e dispositivos

□ Consultas individuais

□ Atividades de orientação para usuários (individual ou em grupo)

□ Atividades de capacitação para profissionais da saúde

□ Outra: _______________
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APÊNDICE D – Questionário de Avaliação de Atribuições e Atividades do Serviço de 

Atenção ao Estomizado (Parte III) 
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ANEXOS 

ANEXO A – Carta de autorização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

 



124 

 

ANEXO B – Aprovação do Departamento de Clínica Médica da UFMG 
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ANEXO C - Aprovação do Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde 

do Adulto da Faculdade de Medicina da UFMG 
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ANEXO D – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 
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ANEXO E – Certificado de qualificação 

 


