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RESUMO 

 

Ostomia consiste na abertura de um órgão por meio de cirurgia, formando uma abertura que 

passa a ter contato com o meio externo, para eliminação dos dejetos, secreções, fezes e/ou 

urina
(1)

. Estima-se que, no mundo, existe um ostomizado para cada dez pessoas. No Brasil, 

existem cerca de cinqüenta mil ostomizados e destes, quarenta mil são registrados no Sistema 

Único de Saúde
(2)

. Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem qualitativa, realizado 

com o objetivo de compreender o significado de ser portadora de um estoma definitivo e 

averiguar as principais mudanças que ocorrem no modo de vida social de mulheres portadoras 

de um estoma intestinal definitivo. A pesquisa foi realizada em uma instituição de referência 

no atendimento ao paciente ostomizado, na cidade de João Pessoa - PB. A amostra foi 

constituída por oito mulheres portadoras de ostomia intestinal definitiva. A coleta de dados foi 

realizada no período de fevereiro a maio de 2007. O instrumento utilizado para a coleta de 

dados foi um roteiro de entrevista semi-estruturado, no qual foram registradas as respostas das 

entrevistadas. A análise dos dados obtidos foi realizada utilizando-se a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo, proposta por Lefrève
(3)

. Os resultados apontam que as mulheres, ao saberem 

que necessitariam se submeter à colostomia, vivenciaram sentimentos negativos, não apenas 

pela realização da ostomia, mas também pela causa que a originou, a neoplasia. 

Inesperadamente tiveram que encarar mudanças não somente no trânsito intestinal, mas 

também no seu modo de vida e na forma como se viam, condicionando transformações na 

auto-imagem, na sexualidade, no convívio social e nas atividades laborativas, necessitando de 

apoio total e crucial da família e pessoas significativas. Depois da cirurgia e com o passar do 

tempo apresentaram um bom nível de aceitação, que se refletiu através da adaptação à 
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presença do ostoma e ao uso da bolsa. As modificações cotidianas ocorridas em função da 

ostomia retratam as alterações físicas impostas pela cirurgia, como perda do controle 

esfincteriano, uso da bolsa e mudanças na sexualidade. As alterações emocionais decorrem do 

impacto do ostoma frente à imagem corporal. O relacionamento social apresentou relativas 

mudanças, principalmente a dependência com relação ao dispositivo coletor e o medo de 

andarem sozinhas. A nível conjugal não houve mudanças nos relacionamentos, pois todos 

possuíam uma base sólida. Na vida sexual o principal relato foi o medo do abandono pelo 

companheiro e a preocupação com a bolsa no momento do ato sexual. O ambiente familiar 

não apresentou alterações. A capacidade produtiva diminuída ficou marcada e consolidada, 

pois algumas deixaram de trabalhar e outras se aposentaram por invalidez. Entendemos que 

refletir sobre a condição de ser ostomizado e sobre as suas repercussões físicas, emocionais e 

sociais constitui-se um passo inicial na busca da sensibilização, da redução do estigma e do 

preconceito aos ostomizados, aspectos cruciais para prestação de cuidados de enfermagem 

humanizados, visando a reabilitação e a reintegração desses sujeitos na sociedade.  
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