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RESUMO 

Um ostoma é realizado como medida paliativa para prorrogação da vida dos 

indivíduos. Quando uma pessoa recebe um ostoma, começa a enfrentar várias 

alterações em sua vida que ocorrem não só em nível fisiológico, mas também nos 

níveis psicológicos, emocionais e sociais. O objetivo deste estudo foi identificar as 

principais alterações que ocorrem na vida da pessoa com ostomia intestinal. Trata-

se de uma revisão integrativa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa. As 

bases de dados consultadas foram BDENF, LILACS e SCIELO, via portal BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde). Foram encontrados 08 artigos, destes utilizou-se 

apenas 5 por se enquadrarem na temática. Após análise dos dados emergiram 6 

categorias: “alterações fisiológicas”, “mudanças emocionais”, “modificações físicas”, 

“mudanças na alimentação”, “mudanças nos relacionamentos”, “alterações nas 

atividades laborativas e recreativas”, as quais foi feita análise qualitativa e alcançou-

se o objetivo do estudo. Conclui-se que a realização de um ostoma provoca uma 

série de alterações no cotidiano dos ostomizados, resultando em uma diminuição da 

qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

An ostoma is performed as a palliative measure to extend the life of individuals. 

When a person receives an ostoma, he begins to face several changes in his life that 

occur not only at the physiological level, but also at the psychological, emotional, and 

social levels. The objective of this study was to identify the main changes that occur 



 

in the life of the person with intestinal ostomy. This is an integrative review of the 

descriptive type, with a qualitative approach. The databases consulted were BDENF, 

LILACS and SCIELO via the VHL (Virtual Health Library) portal. We found 7 articles, 

of which only 5 were used because they fit the theme. After analyzing the data, 7 

categories emerged: "physiological changes", "emotional changes", "physical 

changes", "changes in feeding", "changes in relationships", "changes in work and 

recreational activities" and "support networks" Which were made qualitative analysis 

and reached the objective of the study. It is concluded that the accomplishment of an 

ostoma causes a series of changes in the daily life of the ostomates, resulting in a 

decrease of the quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estoma, ostoma, estomia, ostomia são palavras de origem grega cujo 

significado se traduz em “abertura” ou “boca”, que é realizado através de um ato 

cirúrgico que exterioriza uma porção do intestino para parede abdominal 

(MATHEUS; LEITE; DÁZIO, 2004). A ostomia tem como objetivo realizar as funções 

do órgão danificado a partir de procedimento cirúrgico no qual é realizada uma 

abertura para contato com o meio exterior (GEMELLI;ZAGO, 2002). 

A nomeação da ostomia varia de acordo com o segmento corporal afetado. 

Assim, tem-se a traqueostomia, que é a aberturada traquéia; a ostomia gástrica, 

denominada gastrostomia; as ostomias urinárias, urostomias, que podem ser 

classificadas em pielostomia, ureterostomia e vesicostomia; e as ostomias 

intestinais, que são as jejunostomias, ileostomias e colostomias (JÚNIOR; ROCHA, 

1997). 

Os ostomas intestinais, em específico, são classificados quanto ao tempo de 

permanência como definitivos ou temporários. Os temporários, quando sanado o 

problema que levou a sua confecção, possibilitam a reconstrução do trânsito 

intestinal. Já os definitivos são os que apresentam o segmento distal do intestino 

extirpado, impedindo o restabelecimento do trânsito intestinal normal (INCA, 2008).  

A colostomia definitiva é utilizada quando uma porção do intestino grosso está 

comprometida, com perda da função esfincteriana. Geralmente, ocorre em pessoas 



 

com doença de Crohn e comprometimento do reto, nas retocolites ulcerativas 

inespecíficas e nas neoplasias de reto. Por sua vez, a ileostomia definitiva é 

decorrente da colectomia total, sem a possibilidade de anastomose ileorretal 

(JÚNIOR; ROCHA, 1997). 

As causas que conduzem à necessidade de uma ostomia são muitas e 

compreende um grupo heterogêneo de distúrbios, o que evidencia que a população 

que precisa de uma ostomia é bem diversificada, incluindo indivíduos de todas as 

faixas etárias e de diferentes perfis sócio demográficos (MELOTTI et. al., 2013). 

Dentre as situações clínicas que podem desencadear a necessidade da 

realização cirúrgica de uma ostomia, o câncer de cólon e de reto parece ser mais 

prevalente. É o segundo tipo de câncer de maior prevalência no mundo, que ocupa o 

terceiro lugar em termos de incidência, a mais elevada nos países desenvolvidos. 

No Brasil, o câncer do cólon e do reto estão entre os cinco primeiros tipos mais 

frequentes e ocupam o quarto lugar, em termo de incidência para homens, e o 

terceiro para mulheres (INCA, 2012). 

A pessoa submetida à confecção de uma ostomia sofre alteração de sua 

imagem corporal e perde o controle do seu próprio corpo, provocando diversas 

mudanças em sua perspectiva de vida. Ela poderá passar pelos estágios de morte 

apresentados por Kubler: negação, ira, barganha, depressão e aceitação. Cabe 

ressaltar que cada pessoa que vivencia esses estágios o faz de forma única (Kubler-

Ross, 1987). 

Sendo assim, o ostomizado, precisa rever seu momento de luto e perdas, 

encontrando forças para aceitar e trabalhar as suas perspectivas e possibilidades 

após a cirurgia (SONOBE, 2002). O ostoma intestinal não altera somente o sistema 

biológico, mas também afeta emocional e fisicamente o indivíduo, prejudicando sua 

relação social (SILVA, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde define qualidade de vida como "a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações" (WHOOQOL, 1995). 

Na prática diária, os cuidados de enfermagem às pessoas portadoras de 

ostomia intestinal pretendem estabelecer uma relação efetiva de cuidado, uma 

reflexão sobre essa vivência e a maneira pela qual é possível contribuir para 



 

melhorar a assistência, facilitando a reabilitação e estimulando o autocuidado 

eficiente (VALADÃO et. al., 2007). 

Neste sentido, a assistência de enfermagem ao paciente que irá se submeter 

à cirurgia geradora de ostomia deve englobar, além das orientações gerais relativas 

ao tratamento cirúrgico e suas consequências, ações específicas para o 

autocuidado, que devem ser planejadas e executadas em todas as fases do 

tratamento (MENDONÇA et. al., 2007). 

Diante do grande número de casos de pessoas com ostoma intestinal e do 

impacto causado na vida destes indivíduos após o ostoma, percebe-se a importância 

de desenvolver este estudo, visando contribuir na melhoria na qualidade de vida dos 

ostomizados. Tendo como objetivo identificar as principais alterações que ocorrem 

na qualidade de vida da pessoa com ostomia intestinal, assim possibilitando os 

profissionais de saúde prestar uma assistência adequada que atenda às 

necessidades e promova uma boa adaptação dos novos hábitos de vida destas 

pessoas. 

 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1 ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 

 

Este item representa os prejuízos no âmbito fisiológico ocasionados pela nova 

realidade imposta ao ser ostomizado. A alteração da atividade fisiológica com a 

perda do controle esfincteriano reforça o sentimento de mutilação, sendo 

reconhecido como um corpo sem controle e, por isso, disfuncional (DÁZIO, 2008). 

 Segundo Santos (2013, apud SILVA e SHIMIZU, 2006), “A ausência do uso 

do ânus e a consequente presença de um dispositivo aderido ao abdome para 

possibilitar a coleta de efluentes gera sentimento de inferioridade, indiferença e 

exclusão em relação aos outros membros da comunidade.”  

Um dispositivo coletor de efluentes desperta sentimento de impotência, perda 

do controle, redução ou ausência de competência e de valor, ou seja, representa a 

violação da imagem corporal, causando, dessa forma, profunda alteração da 

autoestima (FREITAS, 2008). 



 

 A literatura afirma que os indivíduos ostomizados sofreram bruscas alterações 

em seu estilo de vida, principalmente em relação ao auto cuidado, as atividades do 

cotidiano, ao lazer, ao bem e a autoestima. Foi visto que prejuízos na relação 

conjugal, social e com o parceiro, foram causados pelas modificações fisiológicas e 

corporais oriundas da ostomia, fatores preditivos da qualidade de vida (COELHO et. 

al., 2013). 

O ostomizado terá que conviver com a mudança fisiológica na forma de 

eliminação das fezes e com todas as implicações decorrentes desta alteração, como 

o odor e o uso obrigatório de dispositivo para eliminação de seus excrementos 

(GEMELLI; ZAGO, 2002). 

 

 

2.2 MUDANÇAS EMOCIONAIS 

 

Segundo Poggetto (2013, apud SILVA e SHIMIZU, 2007), “As mudanças 

ocorridas no cotidiano das pessoas com ostomia geram desorganização emocional 

intensa, resultando em períodos de sofrimento, o que exige a busca de algumas 

estratégias para enfrentar essa nova condição.” 

Negação e sentimentos de depressão podem ser mais frequentes na fase 

inicial, devido ao choque de ter sido ostomizado, ou reação à gravidade da condição 

clínica. Neste sentido, o indivíduo muitas vezes se recusa a falar sobre isso e é 

propenso ao isolamento (BARBUTI; SILVA; ABREU, 2008). 

Percebe-se que, depois de uma ostomia, os indivíduos assim tratados 

experimentam momentos de mudança emocional ou psicológica que, ao afetar a 

qualidade de vida, autoestima, imagem corporal e até mesmo a sua sexualidade, 

pode gerar ansiedade e até depressão (CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA, 2007). 

 

2.3 MODIFICAÇÕES FÍSICAS 

 

A imagem corporal está intimamente ligada à autoestima, autoimagem, 

autoconceito, conceito corporal e esquema corporal, componentes importantes de 

sua identidade. Desta forma, o paciente ostomizado pode apresentar 

comportamentos de alienação do seu corpo por sentir-se diferente após a cirurgia, 

provocando um menor respeito e confiança por si próprio. Não é incomum o choque 



 

provocado pela primeira observação de sua condição após a cirurgia, causando-lhe, 

muitas vezes um desgosto assustador (BARBUTI; SILVA; ABREU, 2008). 

De acordo com o departamento de Psiquiatria Unifesp/EPM (2000), o 

significado de ter um corpo alterado, desviado dos padrões sociais vigentes na 

dimensão intrapsíquica do paciente ostomizado, afeta sua imagem corporal. Uma 

vez que a imagem corporal é um dos componentes fundamentais da identificação, 

particularmente quando alterado em consequência da mutilação do corpo (ostomia), 

faz com que o paciente ostomizado se depare com a representação do corpo ideal, 

ancorado nos conceitos de beleza, harmonia e saúde, podendo provocar estranheza 

a si próprio. É através da imagem corporal que o indivíduo mantém um equilíbrio 

interno enquanto interage com o mundo, e sua modificação pode influenciar suas 

habilidades laborativas e seu desempenho social. 

O impacto da ostomia provoca uma alteração da imagem corporal, e ocorrem 

diversas reações, dependendo das características individuais, dos suportes sociais 

encontrados e da percepção da perda vivida pelo paciente. Estas pessoas 

enfrentam a perda da autoestima, o que pode levar a um sentimento de desprestígio 

diante da sociedade (BARNABE; DELL’’ ACQUA, 2008). 

As alterações no modo de se vestir também é um fator que sofre impacto, o 

ostomizado evita a visibilidade dos dispositivos coletores devido à preocupação com 

o volume causado e com a possibilidade dele ser notado por outras pessoas. A 

necessidade de mudar a forma de se vestir simboliza uma maneira de manter-se 

normal diante do ciclo social e ser aceito por ele, pois o que é diferente não deve ser 

mostrado (DÁZIO, 2008). 

 

2.4 MUDANÇAS NA ALIMENTAÇÃO 

 

A alimentação e o funcionamento intestinal possuem importante relação, pois 

a qualidade e a quantidade do alimento ingerido interferem diretamente no volume e 

consistência das fezes, na formação de gases e no aparecimento do mau cheiro 

(CEZARETI; POGGETTO, 2002). 

Segundo Coelho (2013, apud CASSERO, 2009), os ostomizados, com o 

passar do tempo, conseguem identificar os alimentos que podem causar alterações 

intestinais, como gases e diarreia. O atendimento multidisciplinar, que ofereça 



 

informações e cuidados durante o período de adaptação a colostomia, pode 

minimizar essas limitações e dificuldades. 

Percebe-se que por outro lado, para alguns, a construção do ostoma permitiu 

a reabilitação nutricional, demonstrando que a ostomia contribuiu para sanar 

dificuldades na alimentação (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). Com o 

tempo, o colostomizado conhece melhor seu organismo e associa a ingestão de 

alimentos a formação de gases e a consistência das fezes. Outro dado importante é 

que a escolha da dieta também está relacionada ao recurso financeiro disponível 

(DÁZIO, 2008). 

 

2.5 MUDANÇAS NOS RELACIONAMENTOS 

 

Além do isolamento social, há que se considerar que a perda do controle das 

eliminações de gazes e fezes, condição muito valorizada para a vida em sociedade, 

leva também ao isolamento psicológico. As mudanças geram dificuldades aos 

colostomizados em exercer plenamente suas relações interpessoais, o que dificulta 

sua reinserção social (KROUSE; GRANT; RAWL, 2009). 

 No entanto, discordando da citação anteriormente exposta Borges et. al. 

(2007), menciona que os aspectos interpessoais não são afetados e o apoio 

recebido pelos familiares, colegas e amigos parecem ser ampliados, pois a 

preocupação em estar presente e ajudar aumenta os laços afetivos. 

Discordando da posição de Borges et. al. (2007), e concordando com os 

outros autores, Souza (1999), relata que ao nível social, constata-se que existe uma 

preocupação por parte da pessoa ostomizada em manter secreta a sua ostomia. 

Algumas percebem o afastamento de amigos pós-ostomia, enquanto outras se 

afastam, por se sentirem estigmatizadas nas relações sociais. 

Segundo Monteiro (2009, apud GEMELLI e ZAGO, 2002), mencionam que 

“Os ostomizados enfrentam uma série de constrangimentos sociais, pela 

possibilidade de saída dos gases e vazamento de excrementos mediante a 

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

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

pacientes.’’ 

O medo constante de rejeição faz com que a pessoa adote atitudes e 

comportamentos para se defender antecipadamente, uma vez que o ostomizado 



 

reconhece as suas limitações, e desta forma afasta-se das pessoas de um modo 

geral, antes que aconteça o pior, ou seja, realiza previsão negativa do futuro. 

Contudo, nem sempre isso se concretiza. (SOUZA; GOMES; BARROS, 2009). 

Segundo Fortes (2009, apud CASCAIS, MARTINI e ALMEIDA, 2007), a 

maioria das pessoas ostomizadas apresenta dificuldades relacionadas à 

sexualidade, causadas pela alteração da imagem corporal e, às vezes, por 

apresentar disfunção fisiológica, como a perda da libido e impotência, além da 

sensação de sujeira e repugnação. 

A falta de apoio psicológico, o esclarecimento sobre sexualidade, a 

insegurança para assumir um novo relacionamento sexual e o medo da exposição 

do corpo para o parceiro são limitações presentes na vida do colostomizado 

(FARIAS et. al., 2004). Segundo Bechara et. al. (2005), a maioria dos pacientes 

ostomizados não retomam a sua atividade sexual ou retomam apenas parcialmente, 

devido a problemas físicos, problemas com o dispositivo, vergonha ou medo da não 

aceitação pelo parceiro. 

 

2.6 ALTERAÇÕES NAS ATIVIDADES LABORATIVAS E RECREATIVAS 

 

Geralmente, as pessoas ostomizadas têm grandes dificuldades na volta ao 

trabalho, pois se sentem inseguras para continuar cuidando da ostomia e ainda 

trabalhar. Assim, alguns acabam pedindo aposentadoria por invalidez (SILVA; 

SHIMIZU, 2006). 

No que se refere ao retorno à sua atividade ocupacional/produtiva, observa-se 

na literatura, uma dificuldade de reinserção destas pessoas, devida à perda ou 

limitação da capacidade produtiva percebida pelo ostomizado. O uso da bolsa de 

colostomia representa a mutilação sofrida, apresentando uma relação direta com a 

perda da capacidade produtiva da pessoa. Muitas vezes, a pessoa ostomizada 

incorpora o estigma social, tendo dificuldades na sua própria aceitação e no seu 

processo de adaptação (SONOBE; BARICHELLO; ZAGO, 2002). 

Segundo Coelho (2013, apud SOUZA, 1999), “O motivo para a privação de 

momentos de lazer se deve à insegurança relacionada à qualidade do dispositivo, 

dificuldade de higienizar-se, problemas físicos, vergonha e medo dos distúrbios 

gastrintestinais.” 



 

Nota-se alteração mais significativa nas atividades de lazer consideradas 

ativas, como viajar, praticar esporte e frequentar clubes recreativos, devido às 

alterações fisiológicas e à falta de confiança na aderência do dispositivo coletor 

(CASSERO; AGUIAR, 2009). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo assim, diante dos resultados apresentados, constatou-se que a 

realização de um ostoma provoca uma série de mudanças na vida do ostomizado, 

dentre as principais destacam-se alterações fisiológicas, emocionais, físicas, 

mudanças nos hábitos alimentares, relacionamentos sociais e sexuais, alterações 

nas atividades laborativas e recreativas. 

Percebeu-se que é necessário que os profissionais de saúde e principalmente 

o enfermeiro, pelo maior contato com estes pacientes, reconheçam e compreendam 

as alterações causadas pela ostomia, para prestar uma assistência qualificada, 

contribuindo no processo de aceitação e adaptação a condição de ser ostomizado, 

visando proporcionar uma melhor qualidade de vida.  

Contudo, cabe ressaltar a importância e necessidade da realização de novos 

estudos referentes à qualidade de vida dos ostomizados, com o propósito de ampliar 

o conhecimento e técnica dos profissionais de saúde que farão a prestação desses 

serviços, possibilitando a oferta de um atendimento de qualidade, eficiente e 

especializado na reabilitação destes pacientes. 

 

REFERÊNCIAS 

MATHEUS, M. Q.; LEITE, S. M. C.; DÁZIO, E. M. R. Compartilhando o cuidado da 
pessoa ostomizada. In:Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária; 
2004 set 12-15; Belo Horizonte:CEUFE; 2004. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
08582008000200004>. Acesso em: 18 março 2017. 
 

GEMELLI, L.M.G.; ZAGO, M.M.F. A interpretação do cuidado com o ostomizado na 
visão do enfermeiro: um estudo de caso. Revista Latino-americana de 
Enfermagem. [S.I.], 2002; janeiro-fevereiro;10(1):34-40.Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v10n1/7769.pdf > Acesso em: 17 março2017. 
 
JUNIOR, A.M.; ROCHA, J.J.R. Tipos de estoma. In: Crema E, Silva R. Estomas: 
uma abordagem interdisciplinar. Uberaba: Ed. Pinti; 1997. p 43-4. Disponível em: 
<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 02 fevereiro 2017. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649


 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde.Instituto 
Nacional do Câncer. Estimativas da incidência e mortalidades por Câncer no Brasil. 
Rio de Janeiro: INCA; 2008. Disponível 
em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 08 maio 2017. 
 
MELOTTI, L.F.; BUENO, I.M.; SILVEIRA, G. V.; SILVA, M.E.N.; FEDOSE, E. 

Characterization of patients with ostomy treated at a public municipal and regional 

reference center. J Coloproctol (Rio J). 2013; 33:70 – 4. Disponível 

em:<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767>. Acesso em: 19 abril 

2017. 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Estimativa de incidência e mortalidade, 
2012. Disponível em: <http://www.inca.gov.br>. Acesso em: 30 maio 2017. 
 
KUBLER-ROSS, E. Sobre a Morte e o Morrer. São Paulo (SP):Martins Fontes; 
1987. Disponível em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 02 
abril 2017. 
 
SILVA G. Processo de enfrentamento no período pós-tratamento do câncer de 

mama [dissertação]. Ribeirão Preto: Escola de Psicologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo; 2006. Disponível 

em:<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30382>. Acesso em: 02 abril 

2017. 

SONOBE, H.M.;BARICHELLO, E.;ZAGO, M.M.F. A visão do colostomizado sobre o 
usoda bolsa de colostomia. RevBrasCancerol. 2002; 48(3):341-8.Disponível em: 
<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767>. Acesso em: 02 abril 
2017. 
 
DAZIO, E. M. R. O significado do estoma intestinal entre homens: um estudo 
etnográfico. [dissertação]. Ribeirão Preto: Escola de enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; 2008. Disponível 
em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 13 abril 2017. 
 
SILVA, A. L.; SHIMIZU, H. E. (2007). The importance of the Support Network for the 
stomized patient.Rev. bras. enferm., May/June 2007, vol.60, no.3, p.307-311. ISSN 
0034-7167. Disponível em: <http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso 
em: 26 maio 2017. 
 
FREITAS, A. A. S.;PERES, M. F.;PEREIRA, L.;MENEZES, M. F. B. Cuidando e 
promovendo a adaptação do cliente com estoma na perspectiva da concepção 
de Roy. Nursing. 2008; 11(125):461-7. Disponível 
em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
08582008000200004>. Acesso em: 25 abril 2017. 
 
BARBUTTI, R. C. S.; SILVA, M. C. P.; ABREU, M. A. L. Ostomia, uma difícil 

adaptação. Rev da SBPH. 2008; 11(2): 27-39. Disponível 

http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767
http://www.inca.gov.br/
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30382
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004


 

em:<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30382>. Acesso em: 08 

fevereiro 2017. 

CASCAIS, A.F.M.V.; MARTINI. G.J.; ALMEIDA. P.J.S. O impacto da ostomia no 
processo de viver humano.Texto Contexto Enfermagem. Florianópolis, 2007; 
janeiro-março; 16(1): 163-7. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072007000100021&script=sci_abstrac
t&tlng=pt>Acesso em: 17 março2017. 
 
Brasil.Departamento de Psiquiatria-unifesp/epm. (2000). Correlação entre 
adaptação psicossocial à colostomia permanente e resposta psicológica ao 
câncer. Disponível:<www.unifesp.br>Acesso em: 20 abril 2017.  
 
BARNABE, N. C.; DELL’ACQUA, M. C. Q. Copingstrategiesofostomizedindividuals. 

Rev Latino-am Enfermagem 2008; 16(4): 712-719. Disponível 

em:<http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2009Vol20_4art7reflexoes.pdf>. 

Acesso em: 20 março 2017. 

SILVA,A. L.;SHIMIZU, H. E. O significado da mudança no modo de vida da 
pessoacom estomia intestinal definitiva. RevLatinoamenferm. 2006; 14(4):83-
90.Disponível em: <http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30382>. 
Acesso em: 23 maio 2017. 
 
DAL POGGETTO, M. T. Temáticas de aprendizagem de clientes 
colostomizados: estratégias norteadoras da assistência de enfermagem 
[dissertação]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; 2002. Disponível 
em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 04 maio 2017. 
 
CEZARETI, I. U. R. Ostomizado: reabilitacao sem fronteiras? Ponto de vista do 
enfermeiro. Acta Paul Enferm. 1995; 8(1):11-7. Disponível 
em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 29 abril 2017. 
 
CASSERO, P. A. S.; AGUIAR, J. E. Percepções emocionais influenciadas por 
umaostomia. RevSaude Pesq. 2009; 2(2): 23-7. Disponível 
em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 27 abril 2017. 
 
COELHO, A. R.; SANTOS, F. S.; POGGETTO, M. T. A estomia mudando a vida: 
enfrentar para viver. Rev Mim Enferm. 2013; 17(2): 258-67. Disponível 
em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 25 maio 2017.  
 
KROUSE, R. S.; GRANT, M.; RAWL, S. M, et al. Coping and acceptance: the 

greatestchallenge for veterans with intestinal stomas. J Psychosom Res. 2009; 

66:227-33. Disponível em:<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-

27767>. Acesso em: 12 maio 2017. 

SOUZA, S. M. A. Qualidade de vida em clientes ostomizados. Texto Contexto 
Enferm. 1999; 8(1):121-50. Disponível em: 
<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 14 maio 2017. 
 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30382
http://www.unifesp.br/
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2009Vol20_4art7reflexoes.pdf
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-30382
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649


 

SOUZA, J. L.; GOMES, G. C.; BARROS, E. J. L. O cuidado à pessoa portadora 
deestomia: o papel do familiar cuidador.Revenferm UERJ. 2009; 17(4):550-
5.Disponível em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
08582008000200004>. Acesso em: 20 fevereiro 2017. 
 
FARIAS, D. H. R.; GOMES, G. C.; ZAPPAS, S. Convivendo com uma estomia: 
conhecendo para melhor cuidar. CogitareEnferm. 2004; 9(1):25-32.  
Disponível em:<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649>. Acesso em: 26 
fevereiro 2017. 
 
BECHARA, R. N.; BECHARA, M. S.; BECHARA, C. S.; QUEIROZ, H. C.; OLIVEIRA, 

R. B.; MOTA, R. S, et al. Abordagem multidisciplinar do ostomizado. 

RevbrasColoproct 2005; 25(2): 146-149. Disponível 

em:<http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2009Vol20_4art7reflexoes.pdf>. 

acesso em: 12 fevereiro 2017. 

MARUYAMA, S. A. T. A experiência da colostomia por câncer como ruptura 
biográfica na visão dos portadores,familiares e profissionais de saúde: um 
estudo etnográfico. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo; 2004. Disponível 
em::<http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767>. Acesso em: 11 
maio 2017. 
 
MENDONÇA, R. S.; VALADÃO, M.; CASTRO, L.; CAMARGO, T. C. A importância 
da consulta de enfermagem em pré-operatório de ostomias intestinais. Revista 
Brasileira de Cancerologia 2007; 53(4): 431-435. Disponível 
em:<http://www.inca.gov.br/rbc/n_53/v04/pdf/artigo5.pdf>. Acesso em: 17 maio de 
2017. 
 
BORGES, E. C.; CAMARGO, G. C.; SOUZA, M. O.; PONTUAL, N. A.; NOVATO, T. 
S. Qualidade de vida em pacientes ostomizados: uma comparação entre portadores 
de câncer colorretal e outras patologias. RevInstCiêncSaúde2007; 25(4):357-63. 
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
08582008000200004>. Acesso em: 10 fevereiro 2017. 
 
FLECK, M. P. A. O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização 
Mundial da Saúde (WHOQOL-100): características e perspectivas. Rev Ciência & 
Saúde Coletiva, 5(1):33-38, 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232000000100004>. Acesso em: 05 maio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/649
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2009Vol20_4art7reflexoes.pdf
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-27767
http://www.inca.gov.br/rbc/n_53/v04/pdf/artigo5.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000200004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232000000100004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232000000100004


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


