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RESUMO 

 

LIMA, Thays da Silva Gomes. Diretrizes de cuidado na prevenção da dermatite 

periestomal em clientes oncológicos: proposta educativa compartilhada com enfermeiros. 

2016. 140 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  

 

Tratou-se da construção de diretrizes para elaboração de um plano de cuidados ao cliente 

oncológico recém-estomizado visando à prevenção da dermatite periestomal, tendo como 

objetivos: descrever saberes e práticas de enfermeiros sobre os cuidados básicos à prevenção 

da dermatite periestomal em clientes oncológicos recém-estomizados; construir diretrizes para 

elaboração de um plano de cuidados de enfermagem voltados à prevenção da dermatite 

periestomal nesses clientes; implementar e avaliar o plano de cuidados junto aos enfermeiros. 

Pesquisa de campo qualitativa, emprego do Método Convergente-Assistencial, aprovada pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa do campo do estudo e da Escola de Enfermagem Anna Nery-

Hospital Escola São Francisco de Assis. Desenvolvida em quatro enfermarias cirúrgicas de um 

hospital público oncológico da cidade do Rio de Janeiro, com a participação de dezoito 

enfermeiros. Os dados foram produzidos através de entrevista individual semiestruturada; 

técnica de criatividade e sensibilidade Corpo-Saber; discussão nos grupos de convergência; e 

observação participante. Aplicada análise de conteúdo temática. A matriz pedagógica 

problematizadora, de orientação dialogada, subsidiou a discussão com os enfermeiros na 

construção das diretrizes, implementação e avaliação do plano de cuidados, considerando o 

desenvolvimento da consciência crítica e autônoma dos clientes no cuidado de si. Os resultados 

revelaram experiências dos participantes sustentadas no conhecimento científico e habilidades 

técnicas adquiridas durante sua trajetória profissional. A tipologia de seus saberes e práticas 

demonstrou que estes conhecem as causas da dermatite, seus sinais na pele e os cuidados 

básicos à sua prevenção. No entanto, as práticas de educação em saúde dos enfermeiros, por 

vezes, expressam caráter direcionador e verticalizado. As diretrizes e implementação do plano 

de cuidados foram pautadas na orientação da assistência ao cliente oncológico na fase pré e pós 

estomia, incluindo a alta hospitalar. O processo educativo emancipador visando o cuidado de 

si, com destaque ao uso de material educativo como suporte da orientação dialogada e a prática 

interdisciplinar, deve-se iniciar no período pré-operatório, visando melhor adaptação clínica, 

psicológica e sociocultural do cliente. Orientações sobre os cuidados com a higiene; observação 

do estoma, pele periestomal, uso e troca do sistema coletor, integraram os temas abordados com 

os participantes. Considerou-se que as ações de cuidado devem se pautar nos valores, crenças 

e visão de mundo do cliente no cuidado de si, não se restringindo aos aspectos objetivados na 

pele e estoma. Foi possível observar durante a implementação do plano que os clientes reúnem 

alguns conhecimentos acerca dos cuidados com o estoma. Necessário, pois, explorá-los, com 

vistas ao alcance de sua autonomia no cuidado. Foram observadas algumas mudanças de atitude 

e de ação dos enfermeiros, incluindo as minhas próprias, como enfermeira do campo e 

pesquisadora, e de outras profissionais, expressando sinais de transformação da prática. Tais 

mudanças quase sempre não são completas, nem ocorrem de maneira imediata, mas em um 

processo contínuo e gradual. Faz-se necessário trabalhar em favor de uma política institucional 

que vise à capacitação da equipe de saúde, através da educação permanente de seus 

profissionais, e que a relação entre estes, no pensar e no fazer o cuidado, se mantenha em uma 

perspectiva interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Oncologia. Estomia. Dermatite. Educação em saúde. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

LIMA, Thays da Silva Gomes. Guidelines of care in the prevention of the peristomal 

dermatitis in oncological patients: educational proposal shared with nurses. 2016. 140 f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  

 

This was the guidelines elaboration of a care plan to recent ostomized cancer patient 

aiming to prevent peristomal dermatitis, having as purposes:  to describe nurses´ knowledge 

and practices about basic care in the prevention of peristomal dermatitis in recent ostomized 

cancer patient; to build guidelines for elaboration of a nursing care plan with respect to the 

prevention of the peristomal dermatitis in these clients; to implement and evaluate the care plan 

together with the nurses. Qualitative field research which used the Convergent-Assistential 

Methodology, approved by the Research Ethics Committee  of the study field and of the Anna 

Nery School of Nursing- St. Francis of Assis Teaching Hospital. Developed in four surgical 

nurseries of an oncological public hospital of the Rio de Janeiro city, with the participation of 

eighteen nurses.  The data were collected using semi-structured individual interview; Dynamics 

of Creativity and Sensitivity Body knowledge; discussion convergence groups; and participant 

observation. Applied thematic content analysis.The Problem-Dialogical Matrix fostered the 

discussion with the nurses in the elaboration of the guidelines, implementation and evaluation 

of the care plan, considering the development of the critical and autonomous conscientiousness 

of the clients in the Self Care. The findings revealed participants’ experiences supported by 

scientific knowledge and technical abilities acquired during its professional trajectory. The 

typology of its knowledge and practices showed that they know the dermatitis causes, the skin 

signals and the basic skin care in its prevention. However, the nursing education health practices 

sometimes, express driver and vertical structure. The guidelines and implementation of the care 

plan were based on addressing cancer patient care orientation of the assistance to the 

oncological client in the pre and post ostomy phases, including the discharge. The educational 

emancipatory process aiming at the self-care, with emphasis on the educational material in 

support of the Problem-Dialogical Matrix and the interdisciplinary practice, it should begin in 

the preoperative period, seeking the best clinical, psychological and sociocultural client 

adaptation. Orientations to hygiene care; stoma observation, peristomal are, use and exchange 

of devices, integrated the themes addressed across participants.  It considered that the care 

actions should base on values, beliefs and the patient´s worldview about the self-care, not 

limited only to aspects concerning skin and stoma. It was observed during the plan 

implementation that the patients gather some knowledge about care with the stoma.  It needs, 

thus, exploring them, aimed at achieving the care autonomy.  Some changes of the nurses´ 

attitude and action were observed including mine, as field nurse and researcher, and of other 

professionals, expressing transformation signals of the practice.  Such changes are often 

incomplete, does not occur in an immediate way, but in a continuous and gradual process. It 

needs working in favor of an institutional politics that aims to capacitate the health team, 

through permanent education of their professionals, and that the relationship among these, 

thinking and doing about caring remain on an interdisciplinary approach.  

 

Keywords: Nursing. Oncology. Ostomy. Dermatitis. Education in health. 

 

 

  



 
 

 
 

RESUMEN 

 

LIMA, Thays da Silva Gomes. Directrices de cuidado en la prevención de la dermatitis 

periestomal en clientes oncológicos: propuesta educativa compartida con enfermeros. 2016. 

140 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  

Se trató de la construcción de directrices para elaboración de un plan de cuidados al 

cliente oncológico recién ostomizado visando a la prevención de la dermatitis periestomal, 

teniendo como objetivos: describir saberes y prácticas de enfermeros sobre los cuidados básicos 

a la prevención de la dermatitis periestomal en clientes oncológicos recién estomizados; 

construir directrices para elaboración de un plan de cuidados de enfermería dirigidos a la 

prevención de la dermatitis periestomal en eses clientes; implementar y evaluar el plan de 

cuidados junto a los enfermeros. Pesquisa de campo cualitativa, empleo del Método 

Convergente Asistencial, aprobada por los Comités de Ética en Pesquisa del campo del estudio 

y de la Escuela de Enfermería Anna Nery-Hospital Escuela São Francisco de Assis. 

Desarrollada en cuatro enfermerías quirúrgicas de un hospital público oncológico de la ciudad 

del Rio de Janeiro, con la participación de dieciocho enfermeros. Los datos fueron producidos 

a través de entrevista individual semiestructurada; técnica de creatividad y sensibilidad Cuerpo-

Saber; discusión en los grupos de convergencia; y observación participante. Aplicada análisis 

de contenido temático. La matriz pedagógica problematizadora, de orientación dialogada, 

subsidió la discusión con los enfermeros en la construcción de las directrices, implementación 

y evaluación del plan de cuidados, considerando el desarrollo de la consciencia crítica y 

autónoma de los clientes en el cuidado de sí. Los resultados revelaron experiencias de los 

participantes sustentadas en el conocimiento científico y habilidades técnicas adquiridas 

durante suya trayectoria profesional La tipología de sus saberes y prácticas demostró que estos 

conocen las causas de la dermatitis, sus señales en la piel y los cuidados básicos a su prevención. 

A pesar de eso, en cuanto las prácticas de educación en salud de los enfermeros, tanto, las 

prácticas de educación en salud de los enfermeros, por veces, expresan carácter dirigido y 

vertical. Las directrices y implementación en el cuidados fueron pautadas en la orientación de 

la asistencia al cliente oncológico en la fase pre y pos ostomia, incluyendo la alta a alta 

hospitalaria. El proceso educativo emancipador visando el cuidado de si, con destaque al uso 

de material educativo como suporte de la orientación dialogada y la práctica interdisciplinar, se 

debe iniciar en el período pre operatorio, visando mejor adaptación clínica, psicológica y 

sociocultural del cliente. Orientaciones sobre los cuidados con la higiene; observación do 

estoma, pele periestomal, uso y cambio del sistema colector, integraran los temas abordados 

con los participantes. Se consideró que los cuidados deben se pautar en los valores, creencias y 

visión de mondo del cliente en el cuidado de sí, no se restringiendo a los aspectos objetivados 

en la piel y estoma. Fue posible observar durante la implementación del plan que los clientes 

ajuntan algunos conocimientos acerca de los cuidados con el estoma. Se necesita, pues, 

explorarlos, con vistas al alcance de la autonomía en el cuidado. Fueron observadas algunas 

mudanzas de actitud y de acción de los enfermeros, incluyendo m propias, como enfermera del 

campo y investigadora, y de otras profesionales, expresando señales de transformación de la 

práctica. Tales mudanzas casi siempre no son completas, ni ocurren de manera inmediata, más 

en un proceso continuo y gradual. Se hace necesario trabajar en favor de una política 

institucional que vise a la capacitación de la equipe de salud, a través de la educación 

permanente de sus profesionales, y que a relación entre estos, en el pensar y en el  hacer el 

cuidado, se mantenga en una perspectiva interdisciplinar. 
 

Palabras clave: Enfermería. Oncología. Ostomia. Dermatitis. Educación en salud. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA 

 

O interesse em realizar este estudo surgiu da minha trajetória profissional atuando há 

mais de quatro anos em um hospital oncológico junto a estomizados em condições de 

reabilitação após cirurgias oncológicas abdominais, a partir da especialização nos moldes de 

Residência em Enfermagem, na área cirúrgica1.  

O número de estomizados vem aumentando por diferentes razões, sendo as principais 

causas o câncer colorretal e os traumas. Outras causas que demandam à construção de um 

estoma2 são referentes à doença diverticular, doença inflamatória intestinal, incontinência anal, 

colite isquêmica, polipose adenomatosa familiar, trauma, megacólon, infecções perineais 

graves e proctite actínica, entre outras. Neste estudo, o interesse se situa na prevenção da 

dermatite periestomal em estoma proveniente da presença de câncer colorretal.  

As doenças crônicas, dentre as quais, o câncer, constituem problema de saúde de 

importante magnitude em todo mundo. Elas são responsáveis por boa parte das internações e 

de perda da qualidade de vida das pessoas acometidas à medida que avançam (BRASIL, 2013). 

A prevalência das doenças crônicas e os agravos dela decorrentes sofrem impacto direto 

dos determinantes sociais, haja vista que o Brasil se apresenta com constantes desigualdades 

sociais e de acesso à informação e aos bens e serviços públicos, baixo nível de escolaridade, 

condições deficitárias de moradia, hábitos alimentares inadequados, dentre outros aspectos que 

fragilizam a saúde e expõem o sujeito à condição de vulnerabilidade (BRASIL, 2013). 

Com base no documento World cancer report 2014, da International Agency for 

Research on Cancer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é um problema 

de saúde pública, especialmente entre os países em desenvolvimento. No nosso país, a Política 

Nacional de Atenção Oncológica o aponta como um problema de saúde pública vez que acarreta 

                                                           
1 Realizada na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/ UNIRIO. 
2 A palavra estoma origina-se do grego stóma, que significa boca ou abertura de qualquer víscera oca com o 

exterior do corpo, através de um ato cirúrgico, recebendo o nome do órgão exteriorizado (ZAMPIERI; 

JATOBÁ, 1997). A realização de um ânus artificial como um novo caminho para a saída das fezes para o 

exterior pela parede abdominal é, possivelmente, a mais antiga cirurgia realizada no sistema digestório e sua 

procedência perdem-se na história. Traumas, hérnias encarceradas e atresias ano-retais levaram à realização 

dessas cirurgias na tentativa de oferecer uma chance de sobrevida em situações que seriam de outra forma, sem 

esperança. Os termos “estoma” e “estomizado” foram precedidos pelos termos “ostoma” e “ostomizado”. 

Nesta dissertação, estes termos serão mantidos apenas quando se referirem a estudos à mudança na 

nomenclatura. 
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impactos financeiros, sociais e econômicos, sendo necessário o seu manejamento adequado de 

acordo com a necessidade e incidência de cada região (BRASIL, 2006). 

O câncer colorretal é uma das neoplasias mais frequentes no adulto em ambos os sexos 

e apresenta um aumento da incidência com o avanço da idade. Estimam-se, para 2016, no 

Brasil, 16.660 casos novos deste tipo de câncer em homens e de 17.620 em mulheres. Esses 

valores correspondem a um risco estimado de 16,84 casos novos a cada 100 mil homens e 17,10 

para cada 100 mil mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2015). 

A cirurgia é o método primário de tratamento para esta afecção. A conduta no tratamento 

da neoplasia colorretal se baseia na ressecção cirúrgica de todo segmento intestinal 

comprometido e, algumas vezes, na confecção de um estoma que, embora nesses casos seja 

vista como parte do tratamento de cura, traz aos clientes muitas mudanças em seus hábitos de 

vida. A extensão da cirurgia e a necessidade de tratamento adicional (quimioterapia ou 

radioterapia) dependem da fase e localização da doença. 

Faz-se por oportuno que enfermeiro e cliente desenvolvam diálogo acerca dos cuidados 

com o estoma e a pele periestomal o mais precocemente possível, no intento de promover a 

autonomia e independência do cliente no desenvolvimento do cuidado de si3 no domicílio, de 

forma segura e eficaz. Isto porque, muitas vezes, no domicílio, são eles os próprios 

responsáveis, em alguns casos, com o apoio de um cuidador, geralmente familiar, pela 

promoção das medidas necessárias à cicatrização da área da cirurgia, com vistas à prevenção 

de lesões na pele periestomal e à manutenção da estomia, incluindo os cuidados com o 

dispositivo coletor. 

Ao iniciar minha atuação profissional em oncologia, encontrei dificuldades para realizar 

orientações voltadas ao cuidado de si de clientes recém-estomizados, representando um grande 

desafio assisti-los principalmente no momento da alta hospitalar. Isto porque, acredito que o 

cliente oncológico possui maior risco de desenvolver lesões e complicações relacionadas à pele 

de forma geral, abarcando à da região periestomal. 

McNees e Dow (2004) ressaltam que há elevada incidência de feridas crônicas não 

cicatrizadas dentre os clientes oncológicos quando comparados aos não-oncológicos, e afirmam 

que essa diferença se dá pelo fato de o cliente com câncer possuir maior número de 

comorbidades.  

                                                           
3 A expressão “cuidado de si mesmo” é usada por Foucault para referenciar e traduzir uma noção complexa e 

rica que os gregos utilizavam para designar uma série de atitudes ligadas ao cuidado de si mesmo, ao fato de 

ocupar-se e de preocupar-se consigo. O tema foi abordado de forma específica durante o curso ministrado no 

Collège de France nos anos de 1981 e 1982, e publicado no Brasil sob o nome de “A Hermenêutica do sujeito”. 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR
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Estas comorbidades, aliadas aos tratamentos concomitantes, como a realização de 

radioterapia na área da estomia ou utilização de quimioterápicos, idade mais avançada, estado 

nutricional, além dos próprios fatores imunológicos, impedem a manutenção da integridade 

cutânea e o processo de cicatrização, resultando em uma pele mais comprometida quanto às 

funções de barreira e proteção, sensíveis a infecções e menos hidratadas.  

Relevante destacar que, embora se observe aumento da incidência da neoplasia de colón 

e reto em adultos jovens, a faixa etária mais acometida pela doença está situada acima dos 50 

anos, o que aumenta o índice de estomias nesta mesma faixa. Os tecidos, de forma geral, 

gradualmente passam por mudanças de acordo com a idade, sendo que, na pele, essas alterações 

são mais facilmente reconhecidas. Fisiologicamente, o envelhecimento está associado à perda 

de tecido fibroso, à taxa mais lenta de renovação celular, e à redução da rede vascular e 

glandular. A função de barreira que mantém a hidratação celular também fica prejudicada 

(DOMANSKY; BORGES, 2014). 

O conjunto desses aspectos justifica o fato de as feridas operatórias provenientes das 

cirurgias oncológicas consistirem em verdadeiros desafios terapêuticos aos profissionais e aos 

clientes oncológicos estomizados, no cuidado de si.  

A qualidade de vida do cliente oncológico vem ganhando destaque nas pesquisas de 

âmbito nacional e internacional (ARONOVITCH; SHARP; HARDUAR-MORANO, 2010; 

CRESPO et al., 2010; ERWIN-TOTH; THOMPSON; DAVIS 2012; MENDONÇA et al., 

2007).  

Vale ter em consideração as diferentes dimensões que envolvem o cuidado a este cliente, 

neste caso, em particular, às inerentes à situação dos estomizados. São diversas as alterações na 

vida da pessoa decorrentes da confecção do estoma e incluem dimensões 

biopsicosocioespirituais que merecem atenção dos profissionais para além de suas habilidades 

técnicas. A abordagem multiprofissional é importante e necessária neste processo, vez que: 

 

As repercussões diante dessa nova condição de vida provocam significativas 

alterações físicas, psicoemocionais, sociais e espirituais que não podem ser negadas, 

desconhecidas, negligenciadas, tratadas ou justificadas apenas como condição 

“salvadora de vida”, capaz de mantê-la ou prolongá-la, mas, precisam ser pensadas 

como abertura a novas possibilidades de vida saudável: produtiva, digna e de 

qualidade (MARTINS, 2010, p. 22). 

A equipe multiprofissional de saúde pode ter um papel decisivo no apoio às questões de 

diferentes ordens que afetam os estomizados e seus familiares na convivência com o estoma, 

contribuindo assim com a melhoria significativa da qualidade de vida destas pessoas.  
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Para tanto, requer adequado planejamento da assistência que não se restrinja somente 

aos cuidados de higiene e troca de bolsas coletoras, mas que vise atender a integralidade do 

sujeito cuidado. Este planejamento deve incluir estratégias de educação em saúde, de modo a 

que os estomizados possam desenvolver potencialidades que os tornem autônomos e 

independentes no cuidado de si. 

Mauricio, Souza e Lisboa (2013) ressaltam o papel do enfermeiro como essencial no 

processo de reabilitação das pessoas estomizadas, na medida em que as acompanha desde o 

diagnóstico, quando se opta pela realização do estoma ainda em ambiente ambulatorial ou de 

internação, em todo período de hospitalização e preparo para alta, até o pós-operatório tardio.  

As dificuldades no cuidado de si podem se apresentar desde o momento do diagnóstico, 

durante o tratamento e/ou no acompanhamento das neoplasias já tratadas. O enfermeiro 

necessita identificar as dificuldades físicas, emocionais e sociais, cujo um de seus destaques 

está relacionado aos aspectos da sexualidade dos clientes com estomia intestinal e que decorrem 

das alterações da sua imagem corporal (SILVA; SHIMIZU, 2006).  

As dificuldades laborais, de interação social e de lazer são, também, aspectos 

importantes que se apresentam aos estomizados. Para minimizá-las, o enfermeiro deve possuir 

conhecimentos básicos, com constante atualização sobre os diferentes tipos de estoma e de 

cirurgia que o cliente poderá se submeter, e, a partir destes conhecimentos e da troca de 

experiências com o cliente, planejar adequadamente, junto a este, os cuidados que visem a 

manutenção de sua integridade emocional e física, relativa ao estoma e a pele periestomal, com 

a finalidade de auxiliá-lo a prevenir possíveis complicações, como a dermatite periestomal 

(MATSUBARA et al., 2012). 

Faz-se necessário, portanto, que o enfermeiro assuma uma visão holística de saúde e de 

cuidado, centrada nos clientes e no reconhecimento de sua cidadania, o que significa atentar na 

prática assistencial, não somente aos aspectos afetos à condição física dos clientes, como 

também, àqueles subjetivos relacionados à representação social do novo estoma em seu corpo 

e aos seus direitos e deveres como cidadãos, tendo em conta as políticas governamentais que 

respaldam a assistência integral às pessoas com doenças crônicas, a exemplo do câncer, e, de 

maneira particular, às estomizadas (FIGUEIREDO; ALVIM, 2016).  

Desta feita, em 2009, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do Ministério da Saúde 

(MS), publicou a Portaria nº 400, regulamentando a organização, dinâmica e atribuições das 

instituições de saúde nos seus diferentes níveis de atenção; recursos humanos e materiais; e as 
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Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2009). 

Em 2012, a SAS propôs a construção da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças 

Crônicas. Com base nesta proposta, o MS criou “Diretrizes para o cuidado das pessoas com 

doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias”, objetivando 

“alinhavar ações e serviços já existentes no cotidiano das equipes de saúde e das gestões para 

que, durante essa construção, seja possível reconhecer uma rede de cuidado às pessoas com 

doenças crônicas”, servindo, também, de guia na formulação de políticas federais visando o 

cuidado das pessoas com doenças crônicas (BRASIL, 2013, p. 8).  

Deste modo, o presente estudo, embora não tenha a abrangente pretensão de abordar 

uma rede de cuidados aos estomizados com todos seus níveis e competências, se alinha a essas 

diretrizes, ao propor a discussão com enfermeiros que atuam em uma instituição de saúde, de 

referência nacional de assistência e pesquisa na área de oncologia, sobre os cuidados básicos à 

prevenção da dermatite periestomal em clientes estomizados acometidos por câncer colorretal.  

Com tal propósito, é mister se pensar na elaboração de um plano de cuidados pautado 

em diretrizes que visem a superação de práticas verticalizadas de educação em saúde, 

utilizando, para tanto, a pedagogia em saúde problematizadora e libertária, que se sustenta na 

formação da consciência crítica dos sujeitos das ações do cuidado de enfermagem.   

 

 

1.1.1 A problemática e a construção do objeto de estudo 

 

Na enfermaria cirúrgica abdominal, local onde desenvolvo minhas atividades laborais, 

campo da pesquisa, internam clientes que foram ou serão submetidos a cirurgias do aparelho 

gastrointestinal. Dentre estes, uma parcela significativa das cirurgias é de intestino e/ou reto. O 

fluxo de atendimento a esses clientes é ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma de Internação do INCA 

 

 

Legenda: Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Normalmente o cliente é atendido no ambulatório pelo profissional médico, que, via de 

regra, explica o procedimento cirúrgico, possíveis complicações e a possibilidade ou não da 

confecção do estoma. Assim sendo, o ambulatório médico é a porta de entrada mais comum 

dos clientes a serem submetidos à cirurgia. Outra possibilidade de entrada desses clientes é pela 

emergência, em casos de obstrução intestinal, por exemplo, quando a cirurgia se torna urgente, 

por comprometer a vida do doente.  

Vale registrar que tanto em caso de cirurgias eletivas, quanto de urgência, não existe 

consulta de enfermagem pré-operatória, estratégia capaz de melhorar a qualidade de vida de 

clientes oncológicos estomizados e possibilitar o aprendizado para o eficiente cuidado de si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAGEM 

AMB. MÉDICO DE ESPECIALIDADE 

CIRURCIA ABDOMINAL 
ONCOLOGIA 

CLÍNICA 

SERVIÇO 

SOCIAL NUTRIÇÃO PSICOLOGIA 

EXAMES LABORATORIAS E DE IMAGEM 

FILA DE 
ESPERA PARA 

CIRURGIA 

EMERGÊNCIA 
CIRURGICA 

MESA 
REDONDA  

INTERNAÇÃO NA 
ENFERMARIA CIRÚRGICA 



21 
 

 
 

Sua ausência reduz o espaço de interação desses clientes com o enfermeiro, ficando este 

circunscrito ao momento da internação hospitalar (MENDONÇA et al., 2007). 

Na falta da consulta de enfermagem no pré-operatório, somente após a confecção do 

estoma, no pós-operatório mediato, cliente e profissional se encontram com o propósito de 

discutirem sobre os cuidados de si, dentre os quais, aqueles necessários à manutenção do estoma 

e à prevenção de complicações, a exemplo da dermatite periestomal. Soma-se a isto o fato de 

que, em alguns casos, o período de hospitalização compreendido entre a internação e a alta, ser 

bastante curto, face às alterações na técnica cirúrgica, não ultrapassando em geral uma semana.  

Se, por um lado, este período de internação reduzido se justifique do ponto de vista 

clínico, sendo favorável ao cliente, vez que diminui seu tempo de exposição a microrganismos 

e procedimentos invasivos, comuns no ambiente hospitalar, por outro, em que pese a interação 

necessária para o desenvolvimento de uma ação educativa dialogada com o enfermeiro, esse 

período pode ser insuficiente. Isto porque, restringe a oportunidade de o enfermeiro dialogar 

com o cliente sobre o procedimento cirúrgico, momento em que este pode expressar suas 

preocupações e dúvidas sobre a convivência com o estoma e os cuidados básicos a ele, 

pertinentes, inclusive os relativos à prevenção de complicações, como a dermatite periestomal.  

Apesar de a dermatite periestomal comumente ser uma complicação tardia, em minha 

experiência profissional na enfermaria pós-cirúrgica tenho observado sua presença em alguns 

clientes, ainda durante o período de internação. Oportuno dizer que os clientes oncológicos 

possuem histórico de doenças crônicas e de re-internações consecutivas por diversas 

complicações do câncer ou da própria cirurgia. Assim, ocorrem situações em que o cliente é 

internado por outras complicações e a equipe de enfermagem se depara com a existência de 

uma dermatite periestomal.  

Ademais, o processo de alta caracteriza-se como um momento crítico para o doente, 

marcado por várias situações concomitantes: dor pós-operatória, ferida operatória, presença de 

drenos, medicações, curativos, dificuldade de alimentar-se. Diversas informações, de diferentes 

naturezas e complexidades são prestadas ao cliente pela equipe multiprofissional, 

indispensáveis ao seu processo de recuperação e acompanhamento, a exemplo das orientações 

relativas aos exercícios respiratórios, retorno ambulatorial, dieta, possíveis complicações no 

estoma, dentre outras.  

Os objetivos primordiais da prestação de cuidados de enfermagem em âmbito geral 

abrangem promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e providenciar um ambiente 

humano e seguro. O cuidado ao estomizado não é diferente, devendo os profissionais ter 
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atenção, além da base teórica, atitudes que os habilitem a prestar cuidados de qualidade e a 

serem verdadeiros promotores da saúde (MACHADO; VIEIRA, 2009). 

No caso específico dos enfermeiros que atuam no contexto da oncologia onde 

desenvolvo minhas atividades laborais, trata-se de profissionais capacitados e que possuem 

total liberdade para planejar e executar o cuidado de acordo com seus conhecimentos técnico-

científicos e experiências práticas. No entanto, a assistência de enfermagem se restringe à 

autoridade do profissional que define as metas terapêuticas com base nos problemas de saúde 

apresentados pelo cliente.  

Essas metas, muitas vezes, não se situam em um plano de cuidados que considere as 

especificidades dos estomizados de maneira geral, e, ao mesmo tempo, às suas singularidades, 

partindo dos referenciais e padrões de saúde de cada cliente, seus saberes e experiências prévias. 

Esta conduta resulta em uma série de limites por parte dos clientes e de seus familiares, não 

somente no manejo do estoma e periestomal, mas, sobretudo, nas suas situações de vida e saúde 

pós-cirurgia.  

A ausência de padronização sobre o plano assistencial e as ações/intervenções de 

enfermagem ao cliente oncológico faz com que muitas intervenções de enfermagem se percam 

no momento do registro, não sendo devidamente documentadas (POTTER; PERRY, 2013).  

Certa vez, uma cliente em pós-operatório tardio procurou-me, na enfermaria, solicitando 

auxílio no cuidado de sua pele periestomal que estava apresentando uma dermatite grave 

naquela região. Esta situação gerou-me algumas inquietações: há quanto tempo esta cliente 

vinha apresentando sinais de complicações com a pele periestomal? Que conhecimentos ela 

possuía sobre os cuidados com a pele periestomal e como os aplicava? Que orientações havia 

tido sobre o cuidado de si, por quem e em que momento? A que se atribui o fato de, em uma 

instituição de referência nacional, no âmbito da assistência e pesquisa em oncologia, ainda 

existam clientes que retornam ao ambulatório após estomizados com várias indagações, 

principalmente relativas às complicações pós-cirúrgicas, dentre as quais, a dermatite 

periestomal?  

Tal situação reflete a necessidade de o conhecimento do enfermeiro ir além do técnico-

procedimental; requer habilidades na instauração de um processo de educação em saúde junto 

ao cliente que considere aspectos afetos à integralidade do cuidado à pessoa que convive com 

a estomia, incluindo os específicos com a pele e mucosas, bem como, as medidas de higiene e 

conforto que os assegurem bem estar físico.  
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Essas medidas chamam atenção à necessidade de intervir no desenvolvimento de 

cuidados fundamentais aos clientes relativos à tríade estoma, pele periestoma e dispositivo 

coletor. Tais cuidados, no seu conjunto, objetivam além de evitar acidentes com o dispositivo, 

conservar a pele íntegra, prevenindo complicações, a exemplo da dermatite periestomal 

(MARTINS, 2010). Requer, também, integrar a esses cuidados o aporte psicológico, social e 

espiritual. Isto porque, o ser humano é complexo em sua essência; trata-se de um ser de relações 

que pensa, age e interage segundo o contexto histórico, social, cultural, político e econômico 

no qual se situa.  

Em alguns momentos de diálogo informal que tive a oportunidade de travar com a 

enfermeira do ambulatório de estomaterapia, a mesma relatou que havia significativo número 

de clientes estomizados que chegavam ao ambulatório alegando não saber como realizar os 

cuidados com o estoma, incluindo aqueles de prevenção de complicações, apesar de, segundo 

ela, esses clientes já terem sido orientados pelos enfermeiros durante a internação.  

Este relato sugere diferentes hipóteses: tais cuidados podem não estar sendo 

suficientemente abordados na enfermaria; as diversas situações próprias do pós-cirúrgico, ora 

elencadas, podem se constituir em fatores limitantes neste processo de aprendizagem; ou, ainda, 

a pedagogia adotada no processo educativo pode não estar adequada ao propósito de emancipar 

o sujeito para as ações de cuidado, permanecendo “geralmente centrada em práticas educativas 

autoritárias e em saberes unilateralmente selecionados como necessários, a partir de critérios 

técnicos” (OLIVEIRA, 2011, p. 186).  

O que se observa é que, muitas vezes, a educação em saúde é realizada de forma 

abreviada e verticalizada pelo profissional que utiliza linguagem técnico-científico na 

abordagem ao cliente, permitindo poucos espaços para que este exponha suas dúvidas e 

questionamentos, dificultando o seu entendimento sobre a manutenção da estomia e a 

prevenção de complicações.  

Sugere, pois, não haver uma proposta de educação com base em um processo 

humanizado, pelo diálogo, de forma a promover libertação social do homem, em um processo 

de articulação do saber sem supremacia do educador, conforme o meio histórico que aquele ser 

humano se situa (FREIRE, 2009).  

Há que se pensar que o processo educativo lida com histórias de vida, um conjunto de 

crenças e valores do sujeito que requer soluções sustentadas socioculturalmente. Aliado a esses 

aspectos está o fato de o cuidado em saúde centrar-se, na maioria das vezes, em parâmetros da 
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biomedicina que prioriza a restauração e manutenção do corpo físico em detrimento de outras 

dimensões que integram a saúde humana.  

Por assim se organizar, o profissional foca sua atenção nos cuidados circunscritos ao 

estoma, pouco estimulando a participação do cliente como sujeito, agente do seu próprio 

cuidado e melhor conhecedor daquilo que importa para si. Quando a educação em saúde se 

sustenta na transmissão de informações, de forma linear, torna o cuidado, via de regra, 

normativo. A ausência de participação ativa do cliente no processo de cuidar fere a sua 

autonomia e a sua condição de sujeito protagonista da ação de cuidar-se.  

Bellato et al. (2006) fazem uma reflexão acerca da educação em saúde junto a clientes 

com estomia intestinal, salientando que esta deve se iniciar na formação do profissional e ter 

um caráter permanente, sendo imprescindível que os profissionais de saúde conheçam os 

direitos dos clientes na condição de cidadãos e os reconheçam em cada momento de sua prática 

educativa.  

Com tal propósito, esta prática não deve limitar-se à transmissão de saberes, mas sim, 

considerar a interação entre o cliente e o enfermeiro. E, isso posto, que o profissional possa 

intervir junto ao cliente, de forma dialogada, horizontal, considerando seus saberes e práticas 

próprios de suas experiências prévias, contemplando suas demandas e contribuindo com a 

aquisição de conhecimentos que permeiem o cuidado de si na condição de estomizados 

(DOMANSKY; BORGES, 2014).   

Para que isso ocorra, é mister conhecer a trajetória e expectativas dos clientes quanto 

ao tratamento e cuidados, uma vez que educação e práticas educativas estão intimamente 

relacionadas às questões culturais e são desenvolvidas por sujeitos ativos, como afirma Freire 

(2009). 

Portanto, a assistência de enfermagem a estes clientes deve incluir um plano de 

cuidados centrado em uma prática educativa crítico-dialógica, com a finalidade de promover 

condições para que o cliente estomizado adquira habilidades pessoais para cuidar-se, 

contribuindo com o retorno às suas atividades de vida diária.  

Para tanto, faz-se oportuna a construção de diretrizes para elaboração de um plano de 

cuidados ao cliente oncológico recém-estomizado visando a prevenção da dermatite 

periestomal, sendo este o objeto de estudo da presente investigação.  

Carpenito-Moyet (2011) define diretrizes como padrões de cuidados indicados para uma 

situação específica.  
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Esses padrões devem representar o atendimento pelo qual o enfermeiro é responsável 

naquele momento, não tendo a pretensão de abarcar todos os problemas, selecionando, 

então, os problemas mais relevantes para ser alvo dos cuidados de enfermagem. Com 

este intuito, os profissionais devem criar padrões realistas, baseadas na acuidade do 

cliente, no tempo de permanência e recursos disponíveis, pois padrões que fujam da 

realidade de um determinado contexto institucional frustram e responsabilizam esses 

profissionais por um atendimento que não podem proporcionar (CARPENITO-

MOYET, 2011, p. 35). 

 

Nesta pesquisa, tais diretrizes, construídas a partir de saberes e práticas de enfermeiros 

sobre os cuidados básicos relativos à prevenção da dermatite periestomal em clientes 

oncológicos, se pautam em práticas educativas emancipatórias com vistas à autonomia desse 

cliente no cuidado de si.   

 

Questões norteadoras 

a) Que saberes e práticas os enfermeiros possuem sobre os cuidados básicos à 

prevenção da dermatite periestomal em clientes oncológicos recém-estomizados? 

b) De que forma esses saberes e práticas podem contribuir com a construção de 

diretrizes para elaboração de um plano de cuidados de enfermagem voltados à 

prevenção da dermatite periestomal nesses clientes? 

c) Como os enfermeiros avaliam o plano de cuidados implementado? 

 

Objetivos 

a)  Descrever saberes e práticas de enfermeiros sobre os cuidados básicos à prevenção 

da dermatite periestomal em clientes oncológicos recém-estomizados; 

b) Construir diretrizes para elaboração de um plano de cuidados de enfermagem 

voltados à prevenção da dermatite periestomal nesses clientes, tendo em conta os 

saberes e práticas desses enfermeiros; 

c) Implementar o plano de cuidados com base em tais diretrizes; 

d) Avaliar o plano de cuidados implementado junto aos enfermeiros. 

 

  



26 
 

 
 

1.2 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Segundo a Declaração dos Direitos dos Estomizados, o cliente tem direito a cuidados 

de enfermagem no período pré e pós-operatório. Assim, tanto na atenção básica quanto na área 

hospitalar, o enfermeiro está diretamente implicado com os cuidados fundamentais a esse 

cliente. Cuidados esses, que se iniciam ainda no ambiente hospitalar e permanecem no 

domicílio, espaço em que o estomizado é o principal agente do seu cuidado. 

Para muitos clientes, as palavras ‘estoma’’ e colostomia’ ou não são familiares, ou são 

acompanhadas de ideias equivocadas de como viver com um estoma; para outros, podem trazer 

lembranças de momentos difíceis. Estudos demostram que a educação do cliente reduz o tempo 

de internação, evita complicações pós-operatórias, reduz medos, depressão, ansiedade e outras 

reações emocionais negativas relacionadas à presença da confecção de um estoma 

(MATSUBARA et al., 2012).  

Cientes de que diversos fatores irão influenciar no cuidado de si dessa clientela 

relacionado à adesão e motivação não somente para o tratamento e as intervenções propostas 

condizentes ao contexto do doente com câncer, mas, também, àquelas próprias da condição de 

estomizado, o contato precoce dos enfermeiros com esses clientes é essencial para a 

compreensão dos desafios que se apresentam a este processo.  

A construção de diretrizes para a implementação de um plano de cuidados no pós-

operatório imediato é uma estratégia importante e necessária. Esta ação do enfermeiro pode 

contribuir efetivamente com a redução das complicações precoces e tardias com a pele 

periestoma, sendo capaz, juntamente com o cliente, de identificá-las, dentre as quais, a 

dermatite, de modo a dirimir eventuais sofrimentos físicos e dificuldades de adaptação do 

dispositivo coletor, capazes de provocar déficit na qualidade de vida do estomizado 

(MENDONÇA et al., 2007).  

Intervir nas complicações pós-cirúrgicas demanda para a instituição recurso financeiro, 

pessoal e de tempo, além de implicar em prejuízos à saúde do estomizado. Portanto, esta 

estratégia traz, por um lado, benefícios ao cliente, e, por outro, proporciona redução de custo e 

otimização do tempo dispensado às atividades do profissional.  

Procurando contribuir e somar esforços para a melhoria da assistência de enfermagem 

aos estomizados, propôs-se conhecer o que a enfermagem tem pesquisado nos últimos dez anos, 

a partir da seguinte pergunta: que cuidados de enfermagem têm se mostrado eficazes na 

prevenção da dermatite periestomal? De que forma tais cuidados podem contribuir com o 

fortalecimento do cuidado de si em clientes estomizados oncológicos? 
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O levantamento bibliográfico virtual foi realizado no mês de julho de 2014, na biblioteca 

virtual BIREME, nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica  (MEDLINE), Índice Bibliográfico Espanhol em Ciêcias da Saúde (IBECS) e Cochrane 

utilizando os descritores (Decs) preconizados nas referidas bases: educação em saúde; ostomia; 

cuidados de enfermagem; autocuidado; dermatite de contato. O termo ‘dermatite periestomal’ 

e ‘cuidado de si’ não se encontram como descritores na Biblioteca virtual, portanto, foram 

utilizados como palavras-chave.  

A busca na base da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) se deu através de assuntos e não por determinação de descritores. Foi realizado o 

cruzamento entre eles utilizando os operadores booleanos and/or e o refinamento para 

direcionar a busca à enfermagem e ao assunto da pesquisa, através de primeira leitura dos 

resumos apresentados. Os artigos selecionados foram aqueles publicados nos últimos 10 anos, 

nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, e que possuíam o seu texto na íntegra. 

A partir disso, obteve-se como resultado um total de sessenta e dois estudos. Realizei 

primeiramente leitura dos títulos e resumos dos trabalhos pesquisados para selecionar os que 

tinham maior aderência com a temática, restando um total de 16 pesquisas. Pude observar 

significativa ocorrência de estudos com as temáticas de autocuidado e educação em saúde 

associadas. Prosseguiu-se então com a leitura sistemática na íntegra destes textos, sendo 

excluídos aqueles considerados sem relação com o tema e mantidos os que podiam subsidiar a 

discussão de saberes e práticas de enfermeiros na prevenção de dermatite periestomal de lientes 

estomizados.  

Quanto às bases teórico-conceituais, dois artigos nacionais mencionam a utilização da 

pedagogia em saúde com base em Paulo Freire (MARTINS; ALVIM, 2011; SCHWARTZ, 

2012); 10 abordam o cliente estomizado como sujeito do estudo (ARONOVITCH; SHARP; 

HARDUAR-MORANO, 2010; DELAVECHIA et al., 2010; ERWIN-TOTH; THOMPSON; 

DAVIS, 2012; LANDIS et al., 2012; LUZ; ANDRADE; AMARAL, 2009; MARQUES 

ANDRADE DE SOUZA et al., 2010; MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2013; OMURA; 

YAMABE; ANAZAWA, 2010; SALES et al., 2010; UMPIERREZ, 2013) e três centrados no 

enfermeiro (CARRASCO-ACOSTA; MÁRQUEZ GARRIDO, 2009; JEMEC et al., 2011; 

RATLIFF,  2010).  

Dos artigos internacionais, observa-se a relevância dada à Sistematização da 

Assistência, bem como a capacitação dos enfermeiros para o cuidado de estomizados através 
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das ferramentas disponíveis para este fim. Em especial, destacam-se os de Jamec et al. (2011) 

e Ratliff (2010), cujos objetivos respectivamente foram: validar a ferramenta de Ostomia Skin 

(OST), um instrumento de avaliação para a extensão e a gravidade de doenças da pele 

periestoma; e descrever as complicações de pele periestomal vistas por enfermeiros ao longo 

de um período de um ano usando uma ferramenta de coleta de dados padronizada desenvolvida 

pela Sociedade de Enfermeiras em Ostomia e Continência (WOCN).   

Outros estudos internacionais (ARONOVITCH; SHARP; HARDUAR-MORANO, 

2010; CRESPO et al., 2010; ERWIN-TOTH; THOMPSON; DAVIS 2012; MENDONÇA et 

al., 2007) trazem como enfoque a Qualidade de Vida de clientes estomizados. Um dos fatores 

fundamentais de interferência nesse coeficiente é a condição da pele periestomal, além de outros 

como: a razão subjacente para uma ostomia; a presença e severidade de complicações da 

ostomia; presença e severidade de comorbidades e função sexual.  

Há evidências suficientes baseadas em pesquisas para concluir que a cirurgia de estomia 

intestinal exerce um impacto clinicamente relevante na qualidade de vida, e que as intervenções 

de enfermagem podem melhorar este efeito. Vale ter em consideração que a prevenção da 

dermatite periestomal interfere diretamente neste quesito, razão pela qual vem sendo 

amplamente estudada no âmbito internacional. 

Apenas cinco estudos encontrados, todos internacionais, enfocaram a prevenção e/ou 

cuidado em caso de dermatite periestomal. Um deles versa sobre o estudo de um produto 

específico lançado no mercado europeu como forma de prevenção da dermatite (CRESPO et 

al., 2010).  

Dentre o levantamento feito, somente um estudo aborda diretamente os cuidados de 

enfermagem com a pele periestomal, a etiologia e cuidados de prevenção e tratamento da 

dermatite periestomal de forma generalizada, sem, contudo, a intenção de abordar os saberes e 

práticas dos enfermeiros sobre o assunto. Devido à sua relevância para as pesquisas da 

enfermagem em estomaterapia no âmbito nacional e, por sua valorosa contribuição na 

normatização de leis aos estomizados, foi selecionado como fonte se subsídios bibliográficos 

para formulação das bases teóricas do presente estudo (CESARETTI, 1997).  

Algumas pesquisas enfatizam a necessidade de capacitação profissional para lidar com 

a clientela estomizada (ARONOVITCH; SHARP; HARDUAR-MORANO, 2010; 

MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2013). A deficiente qualificação dos profissionais de saúde 

foi um dos temas geradores mais relevantes nas discussões da pesquisa de Cunha et al. (2012), 
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sendo desvelada a necessidade de implantação de um Programa de Educação Permanente na 

Atenção à Pessoa Estomizada.  

Domansky e Borges (2014, p. 274) ressaltam que “a falta de capacitação das equipes de 

saúde, pacientes e cuidadores quanto à prevenção que visem identificar pessoas sob o risco de 

desenvolver tal complicação, é um fator importante que tem contribuído para o surgimento de 

tais complicações”. Existe uma necessidade significativa de apoio educacional e 

aconselhamento especializado dos enfermeiros, especialmente para o cliente com estoma.  

Outro tema recorrente associado à educação em saúde está relacionado ao autocuidado, 

tomando como base conceitual a teoria de Orem na avaliação do cliente estomizado quanto à 

manutenção e cuidados com o estoma. A maioria dos estudos selecionados não faz distinção 

dos sujeitos ou classificação dos estomizados; apenas cinco informaram trabalhar com 

estomizados derivados de uma patologia oncológica (GEMMILL et al., 2011; GRANT et al., 

2013; MENDONÇA et al., 2007; SCHWARTZ; SÁ, 2012; SUN et al., 2013). Este fato 

demonstra deficiência na produção do conhecimento da Enfermagem quanto às particularidades 

que envolvem o cliente oncológico e seu tratamento, em especial, o estomizado. 

A vivência do tratamento oncológico provoca no cliente um sentimento de insegurança 

e medo. Quando este cliente é submetido a uma cirurgia com perda de funções, como no caso 

da confecção de um estoma, esta insegurança aumenta impactando no cuidado de si.  

No levantamento da produção científica de enfermagem não se evidenciou estudos que 

abordam a construção de diretrizes visando um plano de cuidados voltado ao cliente estomizado 

oncológico, com atenção especial à prevenção de complicações pós-cirúrgicas, como a 

dermatite periestomal. Contudo, alguns estudos salientam a importância da prevenção desta 

complicação para a qualidade de vida dos estomizados, já que a dermatite periestomal é 

apontada como a complicação mais comum nos estomizados. Ainda, destacam a relevância da 

capacitação dos enfermeiros para o cuidado, de modo a evitá-la.  

Vale mencionar, por oportuno, que a formação generalista do enfermeiro não tem como 

fim trabalhar no campo das especialidades, devendo estas, serem aprofundadas nos cursos de 

especialização lato-sensu. Mas, apesar da formação de especialistas, frequentemente nos 

deparamos com situações, na prática clínica, que requerem preparo técnico-científico, além de 

algumas condições no ambiente terapêutico, como recursos materiais e equipamentos, que nos 

impõe limites de conhecimento para atender os clientes estomizados, de maneira especial, os 

oncológicos. 
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Neste sentido, este estudo contribui com a ampliação do conhecimento acadêmico nesta 

área, preenchendo lacunas teóricas ainda pouco exploradas. Isso porque, durante o 

levantamento bibliográfico do estado da arte da temática em apreço, foi possível observar que 

apesar da quantidade considerável de artigos existentes, poucos abordam o tema sob a ótica dos 

enfermeiros.  

Observam-se, também, lacunas sobre os resultados da prática profissional, alcançados 

nos diferentes níveis de atendimento a esta clientela (SANTOS; SARAT, 2008). Ademais, 

Domansky e Borges (2014) destacam que a Enfermagem, por muitos anos, realizou o cuidado 

de prevenção e tratamento das lesões cutâneas, dentre elas as dermatites periestomais, sem o 

devido aprofundamento científico, de modo que os mitos, as tradições e as repetições induziam 

a equipe a não questionar a validade de suas ações.  

Mas, as mesmas autoras (2014, p. 275) ressaltam que “atualmente, esse cenário tem se 

modificado graças a um crescente interesse dos enfermeiros pela fundamentação científica e 

por incluí-la na sua prática”, além de um aumento no número de pesquisas que propõem a 

retomada das atividades de domínio da Enfermagem, como o cuidado e prevenção de lesões 

cutâneas, com conhecimento científico apropriado para a prática.  

Assim, a produção de conhecimento se faz necessária, uma vez que os profissionais da 

área, estando comprometidos com o desenvolvimento de tais medidas e simultaneamente 

trabalhando com competência, são capazes de mudar a situação apresentada. Isto posto, “por 

meio do conhecimento, acabam por reformular sua prática profissional, contribuindo com 

mudanças qualitativas no cotidiano da população” (DOMANSKY; BORGES, 2014, p. 279). 

Pretende-se, também, colaborar com o ensino de enfermagem, de modo a que a 

formação do profissional pautada na visão crítica, criativa e competente, possa reunir elementos 

para a reflexão acerca da importância da orientação dialogada no processo educativo junto ao 

cliente estomizado, influenciando a prática do enfermeiro. 

A capacitação dos enfermeiros para o cuidado, incluindo a prática educativa, é um fator 

importante para a prevenção de lesões da pele periestomal e para a identificação de pessoas sob 

risco a fim de que se implementem medidas antes que as lesões se desenvolvam. O processo 

educativo visa à transformação da realidade existente por parte dos envolvidos no processo, 

tanto o enfermeiro, quanto o cliente (DOMANSKY; BORGES, 2014). 

Assim sendo, a reflexão crítica com os enfermeiros sobre sua prática de cuidado pode 

oferecer subsídios para avaliar a própria prática com o propósito de transformar a realidade 

instituída, com foco nas necessidades e demandas de enfermeiros e clientes. E, deste modo, 
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trazer contribuições para uma prática assistencial junto aos estomizados visando à manutenção 

de sua qualidade de vida, prevenção e minimização de possíveis complicações pós-cirúrgicas e 

fortalecimento de sua autonomia no cuidado de si. 

Espera-se que este estudo proporcione importantes elementos para as reflexões teóricas 

e práticas na área da enfermagem fundamental, especialmente àquelas que estão em 

desenvolvimento no âmbito do Núcleo de Pesquisa de Fundamentos do Cuidado de 

Enfermagem (NUCLEARTE), do Departamento de Enfermagem Fundamental, da Escola de 

Enfermagem Anna Nery, ao qual se insere esta dissertação, na linha de pesquisa “Cuidados 

fundamentais e Tecnologia de Enfermagem”. 
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2 BASES TEÓRICO-CONCEITUAIS DO ESTUDO 

 

 

2.1 O ESTOMA INTESTINAL COMO CONSEQUÊNCIA DO TRATAMENTO DO 

CÂNCER COLORRETAL: ENFOQUE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DA 

DERMATITE PERIESTOMAL 

 

Mundialmente, o câncer é a causa de 12% de todas as mortes anuais (International 

Union Against Cancer (UICC)). O envelhecimento populacional, indicado pelas baixas taxas 

de natalidade e mortalidade, além do prolongamento da expectativa de vida populacional, 

trazem consigo o aumento da incidência das doenças crônico-degenerativas, dentre elas, o 

câncer. 

O problema do câncer no país ganha relevância pelo perfil epidemiológico que essa 

doença vem apresentando, e, com isso, o tema conquista espaço nas agendas políticas e técnicas 

de todas as esferas de governo (BRASIL, 2008). O conhecimento sobre a doença permite 

estabelecer prioridades e alocar recursos de forma direcionada para a modificação positiva 

desse cenário na população brasileira.  

A inclusão das ações de controle de câncer está entre os dezesseis objetivos estratégicos 

do Ministério da Saúde para o período 2011-2015. A publicação da nova Política Nacional de 

Prevenção e Controle de Câncer na Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas 

(PNPCC-RAS), por meio da Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013, são exemplos destacados 

dessa iniciativa. 

O cólon e o reto são segmentos do intestino grosso. O cólon é subdividido em quatro 

partes: ascendente, que termina no ceco; transverso; descendente e o sigmoide. Do sigmoide, o 

intestino continua pelo reto, que termina no canal anal. Os segmentos do cólon nos quais o 

câncer ocorre mais frequentemente são o sigmoide e o descendente, seguidos pelo ascendente 

e o transverso. O câncer de colón e reto, ou colorretal, pode se iniciar tanto no cólon quanto no 

reto (Figura 2). 
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Figura 2 - Intestino grosso 

 

 

Fonte: ENFERMAGEM NOVIDADE, 2014. 

 

As causas deste tipo de câncer são desconhecidas, mas alguns fatores podem elevar o 

risco de desenvolvimento da doença, como: 

 

a) Idade, já que este câncer é prevalente em pessoas acima de 50 anos;  

b) Presença de pólipos, que são estruturas não-malignas, mas que alguns tipos podem 

se transformar em câncer;  

c) História de câncer - mulheres que já tiveram câncer de ovário, útero ou mama têm 

mais chances de desenvolver também o câncer de colón. História familiar - os pais, 

irmãos e filhos de uma pessoa com câncer colorretal possuem mais chances de ter a 

doença, principalmente se a pessoa que teve câncer o desenvolveu antes dos 60 anos;  

d) Famílias com condições hereditárias como a Polipose; 

e) Enterocolite ulcerativa – condição de inflamação do cólon;  

f) Constipação intestinal crônica; 

g) Fumo, sedentarismo e dieta rica em gorduras. 

 

Diante deste cenário, muito se tem pesquisado sobre as novas modalidades para o 

tratamento e cura do câncer, como o uso de novos fármacos quimioterápicos. Contudo, a 

cirurgia, uma das modalidades curativas e paliativas mais antigas, continua sendo amplamente 

utilizada, sobretudo em clientes com tumores do trato gastrointestinal. Tais procedimentos 

cirúrgicos podem estar associados ou não à confecção de um estoma (CESARETTI; SANTOS, 

2005). 
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Os estomas podem ser provisórios ou definitivos, nas diferentes faixas etárias, desde os 

neonatos até os idosos (CESARETTI; SANTOS, 2005). As estomias intestinais são realizadas 

para fim de eliminação do conteúdo intestinal, feitas em alças intestinais, exteriorizadas na 

parede abdominal. As provisórias protegem a anastomose (junção cirúrgica de partes dos 

órgãos) realizada no procedimento cirúrgico, e poderão ser revertidas em alguns meses. Já as 

definitivas são realizadas quando a massa tumoral se encontra em uma porção bem baixa do 

intestino, não sendo mais possível a conexão do cólon com o ânus (CESARETTI; SANTOS, 

2005).  

A realização de uma estomia temporária ou permanente é muitas vezes necessária em 

caso de tumores da porção baixa do reto. Alguns clientes necessitam de uma estomia temporária 

para permitir a cicatrização da anastomose após a realização da cirurgia. “Na atualidade, cerca 

de 10% a 20% dos clientes com câncer do reto necessitam de um estoma permanente” 

(BRASIL, 2003, p. 23). Este é indicado mais comumente em casos de amputação 

abdominoperineal do reto, que são as cirurgias da parte inferior do reto, quando não é possível 

a preservação do esfíncter anal. 

Quando este processo ocorre, são necessários cuidados visando a manutenção da saúde 

do estoma e da pele periestomal, além de outros relativos à adaptação da bolsa coletora. O 

sucesso da reabilitação do cliente depende diretamente do cuidado terapêutico, do apoio da 

família e da sociedade, com efetivo funcionamento dos ambulatórios e unidades especializadas 

em reabilitação e postos de saúde, por meio de ações multiprofissionais e intersetoriais.  

No conjunto dessas ações, a intervenção do enfermeiro objetiva, entre outras, 

desenvolver estratégias de educação em saúde junto ao estomizado, com vistas ao cuidado de 

si, considerando aspectos relacionados à tríade estoma, pele e dispositivo coletor, e ao apoio 

necessário ao retorno do cliente às suas atividades de vida diária – sociofamiliares, laborais e 

afetivas.  

No que se refere à reabilitação física do cliente oncológico estomizado, a integridade da 

pele periestomal é um fator importante, devendo o conhecimento das funções e dos aspectos 

funcionais da pele estar latente na práxis do cuidado dos enfermeiros. Este profissional precisa 

considerar modos de compartilhamento de saberes e negociação de cuidados com os clientes, a 

fim de que os mesmos possam tomar consciência da importância de manter a pele íntegra na 

região periestomal. Sua manutenção é, portanto, um esforço conjunto do enfermeiro, do 

estomizado e do familiar, permitindo que qualquer alteração nessa área possa ser identificada e 

precocemente diagnosticada e tratada. 
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Os danos na pele podem ser originados pelas mais variadas causas ou por uma 

combinação de agentes etiológicos. Uma dessas que vêm ganhando destaque na literatura é a 

umidade, que pode gerar inflamação crônica e levar à ruptura da pele constantemente exposta, 

sendo a dermatite periestomal uma das principais lesões resultantes deste processo 

(DOMANSKY; BORGES, 2014). 

Desde a década de 90, Cesaretti (1997) vem destacando que a dermatite é a complicação 

mais comum na pele periestomal. Segundo seus estudos a presença da dermatite é desastrosa 

para o bem estar e, consequentemente, para a reabilitação do estomizado. Isso porque ela 

interfere diretamente na função de proteção da pele, qual seja, a de evitar principalmente 

infecções, que são complicações comuns em clientes oncológicos, em geral, imunossuprimidos, 

e, ainda, impossibilita o uso adequado do dispositivo coletor, acarretando danos à pele 

periestomal e dificuldades na cicatrização da lesão. 

Uma lesão cutânea classificada como dermatite periestomal (Figura 3) é aquela 

caracterizada pela umidade proveniente do efluente estomal e cuja inflamação ou erosão da pele 

se descreve por um raio de 10 cm ao redor do estoma, causadas pela exposição a esse efluente 

(DOMANSKY; BORGES, 2014).  

 

Figura 3 - dermatite periestomal (ileostomia terminal) 

    Fonte: Domansky; Borges, 2014. 

 

Embora a literatura defina como pele periestomal aquela a partir da junção muco-

cutânea, em um raio de 10 cm, na prática, observa-se que em alguns casos, a dermatite pode 

acometer uma área bem maior do que a preconizada como periestomal que ficou em contato 

com o efluente. 
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A dermatite periestomal não deve ser confundida com a dermatite de contato nesta área. 

Isso porque, esta segunda é oriunda de uma resposta inflamatória cutânea resultante de 

hipersensibilidade a elementos químicos em contato com a pele, geralmente relacionados a 

componentes do equipamento coletor ou algum agente químico utilizado indevidamente nesta 

área.  

O Quadro 1 apresenta síntese das principais características da dermatite periestomal. 

 

Quadro 1 - Principais características da dermatite do estoma intestinal 

Características Dermatite Periestomal Intestinal 

Etiologia Exposição da pele a efluentes entéricos 

Fatores 

associados 
Ação química irritante proveniente do conteúdo fecal 

Fisiopatologia 
Inflamação resultante da exposição a irritantes e erosão das camadas 

superficiais da pele 

Coloração 
Vermelho brilhante em pessoas de pele clara; vermelho sutil ou mais 

escuro em pessoas de pele escura, sem esfacelo no leito da lesão 

Localização Limitada à área de pele exposta aos efluentes estomais 

Profundidade Epiderme, podendo se aprofundar 

Dor 
Prurido, ardor e sensação de queimação que pode ser intensa, devido a 

pH do efluente 

Características 

da lesão 

Área não uniforme de característica vermelho-pálido até aspecto 

vermelho intenso ao redor de um estoma ou sob uma bolsa coletora. 

Ausência de necrose 

Exsudato 
Presente, seroso, observado com frequência e resultando em brilho da 

pele 

Outros Candidíase pode ser comum, observada por lesões-satélite 
Fonte: adaptada de Domansky e Borges (2014). 

 

A incidência e a prevalência de dermatites periestomais ainda são de difícil 

determinação: “Estudos relatam que após a confecção de um estoma, principalmente no pós-

operatório imediato e em indivíduos operados em situação de emergência, os problemas 

relacionados à pele periestomal foram os mais comuns, variando de 10% a 70% dos casos” 

(DOMANSKY; BORGES, 2014). 

Considerando as alterações locais da dermatite, em relação à coloração da pele, presença 

de coleções líquidas ou purulentas e/ou perda tecidual, as dermatites podem ser classificas em 

leve, moderadas e graves. Independente do estágio é importante que o enfermeiro possua 

conhecimento adequado para intervir o quanto antes nessas situações. Ademais, os clientes 

precisam reunir condições de identificar tais sinais e de avaliar a necessidade de procurar 

atendimento profissional. 
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A base da prevenção da dermatite periestomal é a utilização de um sistema coletor para 

os efluentes, evitando contato com a pele. O grande desafio na sua prevenção é manter o sistema 

coletor aderido a pele periestomal, promovendo seu isolamento do contato com os efluentes. A 

velocidade de desenvolvimento deste tipo de dermatite é bem mais rápida do que nas outras, 

pela natureza e volume dos efluentes nas 24 horas.  

Para Domansky e Borges (2014), determinar a etiologia dessa dermatite é fundamental 

para planejar as estratégias para sua prevenção. Os autores destacam como principais 

estratégias: 

 

a) Preparo pré-operatório: demarcando o local ideal onde será exteriorizado o estoma, 

testes de sensibilidade aos dispositivos coletores, principalmente daqueles clientes 

com histórico de alergias prévias e preparo emocional para o cuidado de si pós-

cirurgia e alta hospitalar; 

b) Manutenção da integridade da pele: dentro deste aspecto destaca-se a necessidade de 

escolha de dispositivos coletores hipoalérgicos e adequados a cada paciente;  

c) Controlar a fonte de umidade; 

d) Usar produtos formadores de película; 

e) Limpar e secar bem a pele periestomal, sem fricção, usando inclusive lenços ou 

toalhas de papel absorvente protetoras de pele, caso possível;  

f) Recortar a base adesiva do coletor de acordo com o tamanho do estoma; 

g) Remover adequadamente o sistema coletor para evitar traumatismos; 

h) Avaliar a periodicidade da troca do aparelho coletor; 

i) Minimizar o atrito da pele periestomal com produtos específicos para tratar as lesões 

de pele; 

j) Usar produtos adjuvantes; 

k) Evitar o uso de fitas adesivas sobre a pele periestomal; 

l) Fortalecimento do cuidado de si: esse de suma importância para facilitar a 

convivência do paciente com estoma e contribuir para a prevenção de lesões 

periestomais. Por isso, o compartilhamento de saberes com esta clientela e sua 

família deve ser o mais precocemente possível para a integração desses cuidados 

como prática diária. 

Quando a prevenção não é eficaz e a dermatite se instala, seu tratamento se faz 

necessário. Essa situação traz uma série de transtornos à instituição e ao cliente e sua família. 
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Isto porque, onera os custos institucionais, por necessitar de dispositivos diferenciados no 

tratamento; aumenta o número de consultas ao cliente, o que determina sua maior frequência 

ao hospital, além de trazer sofrimento físico a ele, causado pela dor intensa no local da lesão e 

outros transtornos dela decorrentes. 

Portanto, para que tais danos não ocorrem ou possam ser minimizados, todo cliente 

estomizado deve ter a pele periestomal inspecionada diariamente e sempre a cada troca do 

equipamento coletor, com atenção à inserção de um sistema coletor e produtos adjuvantes 

adequados às necessidades individuais do estomizado.  

Inicialmente, este processo deve ser realizado pelo enfermeiro, juntamente com o 

cliente, para que ele possa adquirir a autonomia necessária no cuidado no domicílio, e, dentre 

outros aspectos, saber identificar fatores de risco para a dermatite.  

O conhecimento da história pregressa do cliente deve integrar a meta assistencial do 

enfermeiro, sendo, junto com os demais cuidados ora em destaque, essenciais para que este 

profissional possa traçar estratégias de prevenção da dermatite periestomal. A orientação 

dialogada no processo de educação em saúde com vistas à emancipação do cliente no cuidado 

de si torna-se imprescindível neste processo. 

 

 

2.2 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DA DERMATITE PERIESTOMAL: UM 

INSTRUMENTO PARA O FORTALECIMENTO DO CUIDADO DE SI  

  

Discutir a educação em saúde como estratégia de cuidado de enfermagem na prevenção 

da dermatite periestomal em clientes oncológicos estomizados, sustentada na prática dialógica 

do profissional com vistas ao alcance da autonomia desses clientes no cuidado de si, requer 

situar o lugar social e histórico em que este processo de educação se assenta.  

Oportuno considerar que todo processo educativo está centrado em uma ideologia. Dado 

este caráter ideológico e o situando no campo da saúde, vale lembrar que as práticas de educação 

ao longo de sua história, com destaque, o século XVIII, foram absorvidas por um discurso 

sanitário, higienista e moralista, centralizador e regulador das ações humanas, vinculado ao 

Estado e às relações de poder que marcam as diferenças entre as classes sociais. Seguiam um 

modelo linear, de orientação diretiva e informações depositárias, com pouca participação dos 

sujeitos cuidados (ALVIM; FERREIRA, 2007).  
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O final do século XIX e o início do século XX foram marcados por uma visível 

precarização das condições de trabalho, moradia e nutrição das classes populares devido ao 

êxodo rural, resultante da crise agroexportadora, o que culminou com a migração da população 

do campo para as cidades. Ocorre que os centros urbanos do país não estavam preparados para 

absorverem esse quantitativo populacional, por conseguinte, uma série de epidemias, como a 

varíola, peste, febre amarela, tuberculose, o assolaram.  

Seguindo matriz ideológica semelhante a anterior, as estratégias de educação em saúde 

adotadas eram tão somente para controlar a disseminação de doenças, pautadas no controle das 

atitudes, comportamentos e hábitos das pessoas. O discurso e a prática educativa se centravam 

no autoritarismo, nas medidas de saneamento e urbanização e no alto controle social.  

O modelo biologicista empregado reduzia a determinação do processo saúde-doença à 

dimensão individual, na lógica de isolamento do homem de seu contexto. Sob este olhar, a 

doença era causada pela não observância das normas de higiene pelos indivíduos. Assim sendo, 

a mudança de atitudes garantiria a resolutividade dos problemas de saúde.  

Na segunda metade do século XX, especialmente nas suas últimas décadas, se iniciava 

um intenso movimento em prol da participação ativa das pessoas como corresponsáveis nesse 

processo, centrada na prática dialógica com vistas à transformação da realidade em saúde. Mas, 

ainda hoje, prevalecem práticas educativas centradas em uma visão fragmentária do ser humano 

e nos fenômenos biológicos, voltados à cura da doença, e, ainda, na verticalidade da relação 

profissional-sujeito cuidado. 

Indo de encontro a tais práticas e, tendo em conta o princípio da integralidade em saúde 

presente nas políticas públicas em saúde vigentes na atualidade, a abordagem profissional não 

deve se restringir às práticas curativas, mas, também, àquelas que buscam dimensionar os 

diferentes fatores de risco à saúde e, inseridas neste processo, às ações preventivas, de natureza 

educativa (ALVES, 2005). O atendimento aos princípios doutrinários do SUS, de 

universalidade de acesso aos serviços, integralidade e igualdade da assistência à saúde, com 

destaque à Política Nacional de Humanização em que pese sua ênfase nas necessidades sociais 

dos clientes, fortalece os direitos e necessidades dos estomizados (FIGUEIREDO; ALVIM, 

2016).   

Assim, como se vê, existem dois grandes modelos pedagógicos utilizados no campo da 

saúde. Um deles segue a linha conservadora e caracteriza-se pela verticalidade e 

unidirecionalidade na relação estabelecida entre educador e educando. Nesse sentido, o sujeito 
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cuidado é tido como desprovido de saberes e compete ao educador transmitir seu conhecimento 

científico.  

Esta pedagogia tradicional confunde “ensinar” com “transmitir”, tornando o indivíduo 

agente passivo da aprendizagem. A pessoa é tomada como objeto da prática educativa e não 

como sujeito dela, o que impede a existência do diálogo, da reflexão crítica e da tomada 

consciente de decisão (ALVIM; FERREIRA, 2007). 

Há necessidade, portanto, de o educador assumir um novo papel, o de facilitador do 

conhecimento. Este segundo modelo segue a linha da educação problematizadora e libertária 

do sujeito educando, tendo como um de seus maiores defensores, o educador Paulo Freire 

(2009). Sua pedagogia parte do princípio de que a ação pedagógica deve pautar-se na 

valorização da experiência, na observação da realidade, no diálogo e participação do educando 

na ação transformadora de suas condições de vida.  

A opção por utilizar as bases conceituais de Paulo Freire nesse estudo, cujo lugar social 

é o da educação, como disciplina, com as devidas aproximações teóricas com o campo do 

cuidado de enfermagem, se deu por entender que sua proposta de educação oferece subsídios 

para compreender o outro (cliente-educando) não apenas como um depósito vazio de 

informações, e sim como um ser humano inserido em um contexto histórico-social e cultural, 

capaz de refletir sobre sua realidade, propor e imprimir mudanças. 

O pensamento de Freire contribui e enriquece, de forma significativa, com a discussão 

e a prática mesma do cuidado de enfermagem centrado na condição do cliente como 

protagonista da ação do cuidado. Problematizando as diferentes situações que se lhes 

apresentam no cotidiano do cuidado, o enfermeiro passa a questionar sobre o que pensa, como 

age e as consequências de sua ação para o outro, o que pode resultar em mudanças ou reforçar 

suas práticas no sentido da emancipação do sujeito cuidado. 

Freire (2009, p. 83) se refere à educação problematizadora como aquela que “se funda 

na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, 

responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da 

transformação criadora”. 

A educação problematizadora, de natureza democrática, visualiza o ser humano como 

um ser histórico, submerso em condições espaço-temporais, refletindo de maneira crítica sobre 

a sua existência, com capacidade para transformar-se e buscar ser mais livre (BARROSO; 

VIEIRA; VARELLA, 2003).  
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Uma das principais ferramentas utilizadas no processo educativo e nas relações 

interpessoais apontadas por Freire é o diálogo. Seu emprego no cuidado e na educação em saúde 

no campo da enfermagem “permite o encontro entre a teoria freiriana e a pedagogia em saúde; 

isso porque, o diálogo é o eixo principal na mediação de uma reflexão-ação acerca do cuidado 

prestado” (ALVIM; FERREIRA, 2007, p. 316).  

A pedagogia centrada no exercício dialógico permite o movimento da ação-reflexão que 

conduz à nova ação pela tomada de consciência crítica. Ao lado da conscientização, a mudança 

é um tema gerador dos preceitos teóricos de Paulo Freire, pois o papel da educação é o de levar 

à consciência, com o objetivo de mudar a realidade utilizando a liberdade e o diálogo, com o 

compromisso de ultrapassar a consciência ingênua, chegando à consciência crítica (FREIRE, 

2010). 

Isto significa que o papel fundamental do homem é o de ser sujeito e não objeto de 

transformação, tarefa que dele exige, durante sua ação sobre a realidade, um aprofundamento 

da sua tomada de consciência da realidade. Portanto, se a vocação ontológica do homem é a de 

ser sujeito e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas 

condições, introduz-se nelas, de modo crítico, não agindo como mero espectador, mas 

intervindo nela (FREIRE, 2010). 

Esses princípios subsidiaram a discussão com os enfermeiros sobre seus saberes e 

práticas acerca da prevenção da dermatite periestomal e a construção de diretrizes para 

elaboração de plano de cuidados à prevenção da dermatite periestomal a partir de seus saberes 

e práticas impressos nas experiências de cuidado a esse grupo social. O foco foi pensar em uma 

proposta de diretrizes que considerasse o desenvolvimento da consciência crítica e autônoma 

dos clientes no cuidado de si. 

O conceito de cuidado de si é um tema de interesse em diversos campos do 

conhecimento - educação, saúde e na ciência em geral, e vem ganhando destaque na discussão 

teórica e na prática da enfermagem (BUB et al., 2006; OLIVEIRA, 2011; ROCHA et al., 2016; 

SILVA et al., 2009).  

 O termo resgata a obra de Foucault no desenvolvimento da hermenêutica de si. Silva et 

al. (2009, p. 700) em alusão a Foucault, referem que 

 

Na Antiguidade, o cuidado de si significava para os gregos busca no comportamento 

da vida social e pessoal e direcionava o viver de cada pessoa, sua conduta, sua moral. 

Com o advento do cristianismo seu comportamento passou a ser conduzido por 

normas, buscando a estética da existência. 
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A prática do cuidado de si implica em que o sujeito se constitua em face de si próprio 

não como um simples indivíduo imperfeito, ignorante e que tem necessidade de ser corrigido, 

formado e instruído, mas sim como indivíduo que sofre de certos males e que deve deles, cuidar, 

seja por si mesmo, ou por alguém que para isso tem competência. Trata-se de “certo modo de 

encarar as coisas, de estar no mundo, de relacionar-se com o outro e consigo mesmo; de agir de 

si para consigo, de modificar-se, purificar-se, se transformar, e transfigurar-se”. É, pois, uma 

reflexão do sujeito “sobre seu modo de ser e agir, conferindo ao cuidado de si, além de uma 

dimensão política, uma noção da ética como estética da existência” (BUB et al., 2006, p. 156). 

O paradigma que sustenta este conceito é o de simultaneidade, segundo o qual o ser 

humano é um agente aberto que se transforma na interação com o meio ambiente. A saúde, na 

perspectiva deste paradigma passa a ser entendida sob a ótica de quem a vivencia, não podendo 

ser definida por outra pessoa (SILVA et al., 2009). 

O cuidado de si mesmo, embora remeta ao modo pelo qual nos ocupamos de nós 

mesmos, pressupõe uma articulação com o(s) outro(s), presentes fisicamente ou dentro de nós 

mesmos. Isto significa que para nos cuidarmos precisamos estar em conexão conosco e com os 

outros (WENDHAUSEN; RIVER, 2005). 

Pagliuca, Régis e França (2008) acreditam que é possível o uso de nossos saberes em 

todas as suas dimensões, com a perspectiva de uma práxis que se constrói libertadora, solidária, 

emancipatória, numa via de interação que contempla seres humanos que cuidam e seres 

humanos que são cuidados, em uma sintonia que atende necessidades e faz emergir o 

entrelaçamento de saberes e fazeres, em que o cuidado faz convergir ciência, ética, arte e 

estética. 

Nesse sentido, esta pesquisa provocou nos enfermeiros reflexões críticas acerca de sua 

prática profissional e através do diálogo foi possível propor modificações aos cuidados 

prestados a clientes oncológicos estomizados, particularmente, àqueles voltados à prevenção da 

dermatite de contato periestomal. Para este fim, a estratégia educativa, de natureza 

problematizadora, foi a base das diretrizes construídas e implementadas pelos enfermeiros na 

enfermaria cirúrgica, visando o alcance da autonomia desses clientes no cuidado de si. 
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Tomando-se por base os objetivos propostos para esta pesquisa, optei pela abordagem 

de natureza qualitativa por considerá-la a mais apropriada para investigar o problema, uma vez 

que os resultados obtidos com essa abordagem “respondem às questões centradas na 

experiência social e dão significado à vida humana”. É, portanto, adequada à discussão de 

problemas que surgem no dia-a-dia da prática de enfermagem, entendida por “aquela capaz de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações 

e às estruturas sociais” (MINAYO, 2000, p. 10).  

Este tipo de pesquisa fundamenta-se na premissa de que os conhecimentos são somente 

possíveis através da descrição da experiência humana, tal como é vivenciada e definida por seus 

próprios atores. Os pesquisadores em saúde têm utilizado com bastante frequência a abordagem 

qualitativa como estratégia para o desenvolvimento de suas investigações (POLIT; BECK, 

2011).  

No caso deste estudo, este tipo de abordagem foi escolhido com a intenção de captar as 

dimensões dos cuidados de enfermagem acerca da educação em saúde, empregando-se a 

pesquisa de campo através do método de Pesquisa Convergente-Assistencial (PCA). A PCA 

 

[...] é aquela que mantém, durante todo o seu processo, uma estreita relação com a 

situação social, com a intencionalidade de encontrar soluções para problemas, realizar 

mudança e introduzir inovações na situação social; portanto este tipo de pesquisa está 

comprometido com a melhoria direta do contexto social pesquisado. A pesquisa 

convergente-assistencial inclui uma variedade de métodos e técnicas pelo fato de que, 

além de obter informações, o pesquisador envolve os sujeitos pesquisados ativamente 

no processo (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014, p. 28). 

 

A ideia desse método surgiu da inquietação de algumas enfermeiras ao constatar o 

distanciamento existente entre os processos de investigação e os da prática assistencial. A 

característica principal da PCA consiste na propriedade de articulação da pesquisa com a prática 

assistencial. Ela une o saber-pensar ao saber-fazer, ou seja, o profissional, pensa, fazendo, e 

faz, pensando (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).  

Esse posicionamento das autoras me fez refletir sobre o fato de que durante alguns anos 

mantive minha trajetória assistencial distanciada da pesquisa. No entanto, a PCA, ao unir os 

processos de investigação à prática assistencial, tende a diminuir esse distanciamento, quando 
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oportuniza aos profissionais que atuam na assistência se lançarem também no universo 

investigativo.  

A PCA segue princípios básicos de: Dialogicidade, que possibilita a compreensão da 

existência de duas lógicas (assistência e pesquisa), em um processo de comunicação humana 

pelo diálogo, com a intenção de chegar ao conhecimento e gerar mudanças através da troca de 

ideias; Expansibilidade, que nos permite expandir os objetivos durante o processo (a pesquisa 

não é estática); Interfacialidade, uma vez que gera mudanças na prática assistencial face à 

questões investigativas e vice-versa; Imersibilidade, pois insere o pesquisador como parte da 

assistência visando à produção de mudanças compartilhadas (TRENTINI; PAIM; SILVA, 

2014).   

As autoras apresentam como principais indicadores de identidade da PCA: a) Manter, 

durante seu processo, uma estreita relação com a prática assistencial com o propósito de 

encontrar alternativas para solucionar ou minimizar problemas, realizar mudanças e ou 

introduzir inovações no contexto da prática em que ocorre a investigação; b) O tema da pesquisa 

deverá emergir das necessidades da prática reconhecidas pelos profissionais e/ou pelos usuários 

do campo da pesquisa; c) O pesquisador assume compromisso com a construção de um 

conhecimento novo para a renovação das práticas assistenciais no contexto estudado; d) A PCA 

deve ser desenvolvida no mesmo espaço físico e temporal da prática; e) Os pesquisadores 

deverão estar dispostos a inserirem-se nas ações das práticas de saúde no contexto da pesquisa 

durante seu processo; f) A PCA permite a incorporação das ações de prática assistencial e ou 

outras práticas relacionadas à saúde no processo de pesquisa e vice-versa (TRENTINI; PAIM; 

SILVA 2014).  

 Para elaboração de uma pesquisa é necessária à descrição detalhada de todo processo de 

investigação, que para as autoras deste método, inclui as seguintes fases: a) Concepção; b) 

Instrumentação; c) Perscrutação; d) Análise; e) Interpretação. Cada uma das fases é composta 

de subprocessos, consecutivos e inter-relacionados, não necessariamente de forma linear. 
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3.1.1 Fases do processo de investigação da PCA 

 

3.1.1.1 Concepção 

 

É a primeira etapa do plano de pesquisa e compõe-se de processos mentais de 

abstrações, formulação de definições, procedência a delimitações, inter-relações, 

argumentações e contextualizações, ou seja, constitui-se de tudo aquilo que é necessário para a 

providência de um protocolo de pesquisa. 

A proposta desta pesquisa partiu de minhas experiências profissionais como enfermeira 

no campo da assistência oncológica, realizando cuidados com pacientes estomizados em fase 

pré e pós-operatória. Os princípios conceituais de Freire (2009) subsidiaram a discussão com 

os enfermeiros sobre as práticas e estratégias educativas inerentes ao cuidado de si na prevenção 

de complicações com a pele periestomal. 

A criatividade foi o instrumento que possibilitou o acesso aos saberes e práticas dos 

enfermeiros participantes em relação ao tema central: prevenção de dermatite periestomal. A 

partir do diálogo sobre esses saberes e práticas, foram elaboradas diretrizes para o plano de 

cuidados ao estomizado, aprovado e implementado na prática por esses enfermeiros.  

 

 

3.1.1.2 Instrumentação 

 

Nesta fase tem-se a necessidade de re-examinação da questão guia ou afirmação guia e 

do propósito do plano de pesquisa. Neste momento, as definições metodológicas são traçadas. 

Para Trentini, Paim e Silva (2014, p. 73) “os procedimentos metodológicos incluem: a escolha 

do espaço da pesquisa, escolha dos participantes e escolha das técnicas para obtenção e análise 

das informações”. 

 

 

3.1.1.3 Espaço da pesquisa 

 

Ao contrário do que ocorre nas pesquisas tradicionais, a escolha do campo onde serão 

coletados os dados, bem como os participantes é proposital, isto é, o pesquisador o escolhe em 

função de questões de interesse do seu estudo, “portanto o espaço físico é aquele onde foi 

identificado o problema a ser solucionado ou as mudanças a serem feitas” (TRENTINI; PAIM; 

SILVA, 2014, p. 74). 
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O presente estudo foi realizado no Instituto Nacional de Câncer (INCA), hospital 

público oncológico, referência na área clínica e cirúrgica de clientes de alta e média 

complexidade, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de majoritariamente o setor de 

cirurgias abdomino-pélvicas ser o local onde internam os clientes oncológicos estomizados ou 

aqueles que terão a confecção do estoma, também pode ocorrer por motivo de necessidade de 

vagas, a internação nos outros três setores cirúrgicos do hospital.  

No total, quatro enfermarias cirúrgicas compuseram o cenário desta pesquisa: 4A 

(cirurgia de plástica e urologia), 4B (abdome e pelve), 6A (cirurgias de neurologia e tórax) e 

6B (cirurgia de cabeça e pescoço).  

Optei por essa instituição por integrar seu corpo social, atuando como enfermeira 

plantonista assistencial, tendo a oportunidade de realizar a admissão na enfermaria e os 

cuidados pós-operatórios das cirurgias abdominais, dentre elas as que derivam em estomias, de 

onde emergiu o objeto desta investigação. Além disso, em atendimento aos preceitos da PCA, 

que inclui a possibilidade de propor mudanças no campo assistencial. Portanto, sendo parte 

desse contexto, pretendi com o desenvolvimento desta pesquisa, contribuir efetivamente com 

novas ações de cuidado ao estomizado.  

 

 

3.1.1.3.1 Escolha dos participantes 

 

Os participantes da pesquisa foram compostos por enfermeiros que desenvolvem suas 

atividades nos setores referidos como campo deste estudo. Isso porque, na Pesquisa 

Convergente-Assistencial a amostra é constituída pelos sujeitos envolvidos no problema e entre 

estes, os que têm mais condições para contribuir com informações que possibilitam abranger 

todas as dimensões do problema. 

Foram adotados como critérios de inclusão, enfermeiros que realizam cuidados de 

enfermagem a clientes recém-estomizados, sendo estes definidos como aqueles internados em 

pós-operatório imediato ou mediato até sua primeira alta hospitalar pós-cirúrgica. 

Atualmente estes setores contam com uma equipe total de 39 enfermeiros plantonistas, 

distribuídos no serviço diurno e noturno, incluindo a pesquisadora; e três enfermeiros diaristas, 

distribuídos um em cada um dos setores: 4B, 6A e 6B. Destes, 10 encontravam-se de licença 

prolongada ou férias no período da coleta de dados. A proposta era abranger todos estes 

enfermeiros como participantes da pesquisa, após optarem por participar do estudo, assinando 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).  
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Foram excluídos os enfermeiros que estavam gozando de férias ou de licença 

prolongada. Dos aptos, 18 enfermeiros aceitaram participar da pesquisa e receberam a 

nomenclatura Alfanumérica, com a letra E, e algarismo correspondente de 1 a 18. O grupo, a 

nomenclatura com a letra G e algarismo de 1 a 5. As falas da pesquisadora aparecem 

identificadas com a letra P. 

 

 

3.1.1.3.2 Métodos e técnicas para obtenção e análise das informações 

 

Os métodos e técnicas de obtenção e análise das informações devem valorizar a 

participação dos envolvidos no espaço da pesquisa. Na PCA, a pesquisa, a assistência e a 

participação estão articulados, convergindo teoria com a prática (TRENTINI; PAIM; SILVA, 

2014). 

 As técnicas de produção de dados foram: entrevista individual semiestruturada; técnica 

de criatividade e sensibilidade (TCS); discussão nos grupos de convergência; e observação 

participante. 

As informações foram obtidas, inicialmente, por meio de entrevista individual, 

adotando-se como instrumento de coleta de dados um formulário composto por duas partes: a 

primeira de perguntas estruturadas de caracterização dos enfermeiros participantes e, a segunda 

de perguntas semiestruturadas para fins de identificação do perfil acadêmico e técnico, com 

informações sobre experiências prévias de cuidados de prevenção às complicações da pele 

periestomal (APÊNDICE B). 

Como estratégia inicial de discussão com os enfermeiros foram propostos grupos de 

convergência, em dias diferentes, de forma a abranger todos os plantões, concordando com 

Teixeira (2008, p. 73) quando destaca que “os grupos convergentes constituem uma técnica 

favorável para produzir novos saberes”.  

No entanto, houve dificuldades de conciliar um período comum para a construção de 

grupos, principalmente em setores onde a equipe contava apenas com 1 enfermeiro no serviço, 

sendo necessária eleger, em alguns casos, a produção de dados individual. Destaca-se que a 

PCA não se restringe a aplicação em grupos, podendo ser desenvolvida de forma individual 

junto aos participantes. 

Todas as etapas da coleta de dados foram registradas em formulários próprios e utilizada 

a gravação em áudio, com mídia eletrônica, garantindo o assentamento de todas as produções 

discursivas do grupo e auxiliando no processo de transcrição e análise dos dados. 
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3.1.1.4 Perscrutação 

 

Na fase de perscrutação há a consideração de estratégias que viabilizam a obtenção de 

informações em pesquisas e em espaços assistenciais, estratégias estas que nascem da 

criatividade dos pesquisadores numa abordagem que inclui respeito à compatibilidade de 

recursos e adequação aos próprios métodos. 

 

3.1.1.5 Etapas de coleta de dados 

 

O levantamento dos dados ocorreu em cinco etapas. 

  

3.1.1.5.1 Primeira etapa: entrevistas individuais com os enfermeiros 

 

Foi empregado um instrumento estruturado de produção de dados linguístico-verbal 

para fins de identificação e caracterização dos enfermeiros participantes e perguntas 

semiestruturadas acerca dos saberes e práticas dos enfermeiros junto aos clientes estomizados, 

bem como suas experiências, expectativas e dificuldades no cuidado.  

É importante mencionar que os argumentos de Freire (2009) no campo da educação 

convergem com esta caracterização, ao defender que devemos procurar conhecer a realidade 

cultural do sujeito para melhor entendê-lo, e recomenda que se valorize o universo vocabular 

dos diferentes grupos sociais.  

 

3.1.1.5.2 Segunda etapa: formação e desenvolvimento dos grupos de convergência/ Encontro 

individual de produção de dados 

 

Os enfermeiros foram divididos em grupos de três participantes, em dias e horários 

distintos de modo a viabilizar sua participação, totalizando, a princípio, cinco grupos de 

convergência; além de três produções individuais no emprego da mesma TCS em razão das 

dificuldades operacionais dos encontros grupais com estes enfermeiros, já expostas. 

A produção de dados consistiu na discussão com os enfermeiros participantes sobre os 

cuidados básicos de prevenção da dermatite periestomal. Foi utilizada a técnica de criatividade 

e sensibilidade (TCS) denominada Corpo-Saber, adotada como ferramenta de produção, análise 

e discussão dos dados.  
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As TCS constituem-se no ambiente de produção de dados, em que o imaginário 

transcende a racionalidade e as experiências são coletivizadas e compartilhadas. Ao estimular 

a criatividade e deixar aflorar a sensibilidade, o grupo, em um primeiro momento, internaliza 

reflexões e memórias para, em um segundo momento, a partir da discussão coletiva, emergir 

um novo conhecimento. 

A TCS Corpo-Saber é originária da TCS Corpo-Cidadania desenvolvida no contexto de 

um curso sobre sexualidade e não para fins de produção de dados para pesquisa. A Corpo-Saber 

foi desenvolvida por Alvim (1999) em uma primeira oportunidade para produzir dados grupais 

no âmbito do Método de Pesquisa Criativo-Sensível, denominando-se dinâmica de criatividade 

e sensibilidade Corpo-Saber. Sua finalidade é desenvolver analogia entre o corpo físico humano 

e o corpo de conhecimento, com vistas a dimensionar o processo de cuidar e de que forma esse 

cuidado é ressignificado pelo cuidador. 

Nesta dissertação foi utilizada como técnica de produção de dados, individual e grupal, 

e consistiu no desenho da silhueta de um corpo físico com um estoma intestinal, feito por mim, 

pesquisadora, reproduzido em tamanho grande, de forma a ser visto e possível de ser 

manipulado por todos os participantes ao mesmo tempo, caso necessário.  

O trabalho de produção artística foi guiado pela seguinte pergunta geradora de debate: 

Como você cuida do corpo do cliente oncológico recém-estomizado com vistas à prevenção da 

dermatite periestomal? Foram dadas as devidas explicações sobre o desenvolvimento da TCS 

e seu objetivo: reproduzir, coletivamente, nas partes da silhueta do corpo físico apresentado, 

por meio de desenhos, gravuras ou escrita, em um clima dialógico e plural, as vivências e 

experiências dos enfermeiros participantes com esta clientela acerca da questão apresentada.  

A partir da produção artística no corpo, foi iniciada a discussão norteada por questões 

de debate que versaram sobre o que os enfermeiros participantes sabiam acerca da prevenção 

da dermatite periestomal, o que faziam e como faziam para preveni-la. E, ainda, como 

integravam os clientes neste processo de cuidado? (APÊNDICE C). 

Para melhor elucidação, o quadro a seguir (Quadro 2) apresenta como se deu a 

distribuição dos participantes nos grupos de convergência e encontros individuais. A 

identificação dos participantes foi feita através de códigos alfanuméricos (E1 a E18). Para os 

que integraram grupos de convergência, a identificação individual foi seguida pelo do grupo 

correspondente (G1 a G5), e, para aqueles que realizaram a produção individualmente, 

receberam a nomenclatura PI1, PI2, PI3.  
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Quadro 2 - Distribuição de participantes por grupos de convergência e encontros individuais  

Técnica de Criatividade e 

Sensibilidade 
Participantes Grupo/Individual 

Dinâmica 1 E1, E2, E3 G1 

Dinâmica 2 E4, E5, E6 G2 

Encontro Individual   E7 PI 1 

Dinâmica 4 E8, E9, E10 G3 

Encontro Individual  E 11 PI 2 

Dinâmica 6 E12, E13, E14 G4 

Dinâmica 7 E15, E16, E17 G5 

Encontro Individual  E 18 PI 3 

 

 As produções artísticas geradas a partir das Dinâmicas e TCS “Corpo Saber” estão 

representadas nas figuras que se seguem. 

Cada grupo ou participante (quando individual) produziu somente em uma silhueta; 

alguns participaram escrevendo no corpo, outros realizaram desenhos e outros ainda, somente 

verbalizaram seus pensamentos, sendo necessário estímulo por parte da pesquisadora, como 

coordenadora da dinâmica, a realizarem algum tipo de produção artística no papel.  

A dinâmica Corpo-Saber nº 01 (produção artística esquematizada na Figura 4) ocorreu 

no dia 26 de junho de 2014, no Setor do 4º B (abdome-pelve), com início às 19:39h e término 

às 19:56, com a participação de E1, E2 E3 (G1). Todos os participantes expuseram suas falas, 

mas apenas E3 escreveu na silhueta do corpo, as ideias que emergiram do grupo, de forma 

sintetizada. 
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Figura 4 - Dinâmica “Corpo-Saber” G1 – Representação 

esquemática da produção artística 

 

 

A dinâmica ‘Corpo-Saber nº 02’ (produção artística esquematizada na Figura 5, a 

seguir) ocorreu no dia 01 de julho de 2014, no Setor do 4º B (abdome-pelve), com início às 

19:15h e término às 19:29h. Nesse encontro, participaram E4, E5 e E6 (G2) e contou com uma 

auxiliar de pesquisa, bolsista de iniciação científica do grupo de pesquisa ao qual pertence esta 

dissertação4, no registro dos apontamentos necessários quanto à postura, gestos e interação dos 

participantes no grupo.  

 

 

 

  

                                                           
4 Grupo de Pesquisa “Intermediação de saberes e práticas de cuidar: implicações para a Enfermagem 

Fundamental”, registrado no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq sob a liderança da Prof.a Dra. Neide 

Aparecida Titonelli Alvim, da EEAN-UFRJ. 
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Figura 5 - Dinâmica “Corpo-Saber” G-2 – Representação esquemática da 

produção artística 

 

 

O primeiro encontro individual (PI-1 E7) com o desenvolvimento da TCS ‘Corpo-

Saber’, ocorreu no dia 01 de julho de 2014, no Setor do 4º B (abdome-pelve), com início às 

19:40h e término às 20:10h. Ressalta-se que o participante não é funcionário deste setor, mas 

optou por realizar a pesquisa neste local, a fim de evitar interrupções. Do mesmo modo, a todos 

os demais participantes foi facultado o direito de escolher o melhor lugar para a realização da 

produção de dados, segundo sua avaliação. A produção artística de E7 encontra-se 

esquematizada na Figura 6, a seguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

Figura 6 - Técnica “Corpo-Saber” PI-1 – Representação esquemática da 

produção artística de E7 

 

 

A dinâmica ‘Corpo-Saber nº 03’ (produção artística esquematizada na Figura 7, a 

seguir) ocorreu no dia 02 de julho de 2014, no Setor do 6º A (neurocirurgia e tórax), local de 

atuação profissional de dois dos participantes, com início às 17:05h e término às 17:32h. Essa 

dinâmica (G3) contou com a participação de uma auxiliar de pesquisa para os registros 

pertinentes, além dos três enfermeiros participantes E8, E9 e E10.  

 

Figura 7 - Dinâmica “Corpo-Saber” G3 – Representação esquemática 

da produção artística 
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O segundo encontro individual (PI2 - E11) ocorreu no setor 4ºA (urologia), onde a 

participante é lotada, no dia 02 de julho de 2015, com início às 18:07h e término às 18:22h. A 

participante optou por desenho livre na sua produção artística, conforme representação 

esquemática da produção artística (Figura 8).  

 

Figura 8 - Técnica “Corpo-Saber” PI 2 – 

Representação esquemática 

da produção artística de E11 

A dinâmica ‘Corpo-Saber nº 04’ (produção artística esquematizada na Figura 9) ocorreu 

no dia 27 de julho de 2015, no Setor do 4º B (abdome-pelve), com início às 19:35h e término 

às 20:06h. Todos os participantes eram funcionários deste setor. Participaram E12, E13 e E14 

(G4), contando, também, com a presença da auxiliar de pesquisa. A produção artística foi 

representada por desenho livre, com exceção da palavra ‘luva’. 
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Figura 9 - Dinâmica “Corpo-Saber” G4 – 

Representação da produção 

artística 

 

 

A dinâmica ‘Corpo-Saber nº 05’ (produção artística esquematizada na Figura 10, a 

seguir) ocorreu no Setor do 4º B (abdome-pelve), no dia 29 de julho de 2015, com início às 

20:14h e término às 20:35h. Participaram E15, E16 e E17 (G5).  A produção artística do grupo 

no corpo foi representada pela palavra “Orientação” e pela circunscrição do desenho do 

“estoma”.  

  



56 
 

 
 

Figura 10 - Dinâmica “Corpo-Saber” G5 – 

Representação da produção 

artística 

 

 

O terceiro encontro individual (PI 3-E18) ocorreu no dia 29 de julho de 2015, no Setor 

do 6º B (cabeça e pescoço), com início às 15:19h e término às 15:40h, conforme representação 

esquemática da produção artística (Figura 11).  

 

Figura 11 - Técnica “Corpo-Saber” PI 3 – 

Representação esquemática da 

produção artística de E18 
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3.1.1.5.3 Terceira etapa: Construção de diretrizes para o plano de cuidados e posterior validação 

pelos enfermeiros participantes  

 

As diretrizes para o plano de cuidados foram construídas por mim, pesquisadora, 

subsidiada pelos resultados da discussão com os enfermeiros sobre seus saberes e práticas de 

cuidado na prevenção da dermatite periestomal em clientes oncológicos estomizados, através 

do desenvolvimento da TCS Corpo-Saber, conjugadas às evidências científicas.  

Em seguida, essas diretrizes foram validadas pelos enfermeiros participantes da 

pesquisa individualmente, de modo a que pudessem trazer suas contribuições, inclusive 

modificando ou acrescentando o que julgassem oportuno. 

 

 

3.1.1.5.4  Quarta etapa: Implementação do plano de cuidados pelos enfermeiros participantes e 

observação participante 

 

Esta etapa consistiu na implementação do plano de cuidados com base nas diretrizes 

propostas, tendo ocorrido na enfermaria do 4B (setor de cirurgias abdominais) junto a cada 

cliente, ali internado, abrangendo o período pré-operatório, pós-operatório - mediato e de alta 

hospitalar.  

A opção por este setor foi devido à sua maior demanda de clientes estomizados, podendo 

assim viabilizar todo processo em tempo hábil para a conclusão da pesquisa, sendo este plano 

posteriormente introduzido em outros setores de internação cirúrgica (APÊNDICE D). 

Dos 10 enfermeiros participantes lotados no 4º B, 05 participaram desta etapa da 

pesquisa, isto porque, as rotinas de internações, orientações e alta ocorrem  principalmente no 

serviço diurno. Desta forma, os enfermeiros do plantão diurno tiveram a oportunidade de 

colocar em prática o plano de cuidados com base nas diretrizes construídas e validadas por 

todos os enfermeiros participantes da pesquisa, realizando os acréscimos cabíveis a cada cliente.  

A observação participante ocorreu na mencionada enfermaria; foi realizada por mim 

durante a execução do plano de cuidados, em horários variados, durante o plantão diurno 

(07h00min – 19h00min), no período entre 11 a 20 de agosto de 2015, nos dias que foram 

possíveis o encontro entre mim e cada participante, e que houvesse possibilidade de colocar em 

prática o plano de cuidados para o cliente estomizado. A variação no período de permanência 
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do observador no campo tem respaldo na literatura ao sinalizar que esta decisão depende do 

tipo de problema que está sendo estudado e do propósito do estudo (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

Esta etapa consistiu na observação do movimento dialógico do cuidado entre o 

enfermeiro, cliente e familiar (quando presente). Tomou-se o devido cuidado de registrar apenas 

as impressões compatíveis aos participantes do estudo, não se estendendo a analisar falas, 

expressões, sentimentos ou posicionamentos dos clientes ou familiares.   

Com base nos preceitos freirianos acerca do diálogo e do conhecimento do outro no 

processo de consciência crítica, foi resgatado junto aos enfermeiros, o previamente discutido e 

elaborado como diretrizes para o plano de cuidados. Os apontamentos concernentes a esta etapa 

da pesquisa foram feitos em roteiro próprio previamente estruturado para este fim (APÊNDICE 

E).    

Na última etapa de produção de dados da pesquisa, após o plano de cuidados 

implementado, cada enfermeiro pôde discutir e avaliar seus resultados, trazendo considerações 

sobre todo o processo, mediante a aplicação de um roteiro de avaliação (APÊNDICE F).  

 

 

3.1.1.5.5 Quinta etapa: Discussão com os enfermeiros participantes com vistas à avaliação do 

plano de cuidados implementado 

 

O Quadro 3 ilustra a síntese das cinco etapas de produção de dados grupais e individuais, 

suas finalidades e estratégias utilizadas para produção de dados em cada etapa. 
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Quadro 3 - Etapas de produção de dados 
Etapas Finalidades Estratégias Utilizadas 

1ª Etapa 

 

Divulgação e apresentação da pesquisa: 

ocorreu durante o período que antecedeu a 

produção de dados. 

Diálogo individual, apresentação e 

esclarecimentos sobre o TCLE. 

Entrevistas individuais com os enfermeiros-

participantes: após assinatura do TCLE, foram 

coletados dados de caracterização desses 

participantes que subsidiaram a observação e 

mediação da pesquisadora durante as etapas 

seguintes. 

Aplicação de formulário semiestruturado 

de caracterização do sujeito para 

identificação do perfil acadêmico e técnico, 

e informações sobre experiências prévias de 

atividades de cuidados com estomizados. 

 

2ª Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Etapa 

 

Formação e desenvolvimento dos grupos de 

convergência/ Técnica Individual de 

produção de dados  

 

Formação de grupos com 3  participantes 

por grupo para realização da TCS. Os 

grupos foram formados nos dias de plantão, 

com as equipes do plantão diurno e/ou 

noturno. 

Desenvolvimento da TCS Corpo-saber (em 

grupo ou individualmente), seguindo 

roteiro para condução do diálogo/reflexão 

sobre a temática. 

 

Construção de diretrizes para o plano de 

cuidados e posterior validação pelos 

enfermeiros participantes.  

 

Viabilizada a partir da discussão com os 

enfermeiros participantes, gerada na TCS 

Corpo Saber acerca da prevenção de 

dermatite periestomal com os enfermeiros. 

  

Validação pelos participantes das diretrizes 

para o plano de cuidados a ser 

implementado, de acordo com as discussões 

prévias. 

 

4ª Etapa 

 

 

Implementação do plano de cuidados pelos 

enfermeiros participantes. 

 

 

Implementação do plano de cuidados pelos 

enfermeiros participantes juntamente com 

os pacientes recém-estomizados na 

enfermaria de cirurgias abdominais. 

 

5ª Etapa 

 

 

Discussão com os enfermeiros participantes 

com vistas à avaliação da experiência 

implementado. 

 

Aplicação de roteiro de avaliação 

semiestruturado. 

 

 

3.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

“Os métodos de análise dos dados da PCA são múltiplos, porém alguns indicativos são 

úteis em qualquer pesquisa qualitativa; são eles: apreensão, síntese, teorização e 

recontextualização. Estes quatro processos genéricos ocorrem de maneira mais ou menos 

sequencial” (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014, p. 92).  
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A análise foi realizada pela triangulação dos achados oriundos dos questionários de 

categorização dos participantes, da entrevista semiestruturada e da discussão grupal. 

Os depoimentos foram transcritos na íntegra e mantidos os discursos originais dos 

participantes.  

Os dados foram organizados de acordo com as técnicas de produção de dados. 

Primeiramente ordenados os dados de caracterização dos participantes; em um segundo 

momento, a partir do corpus textual das discussões dos grupos de convergência e da entrevista 

semiestruturada. Posteriormente, foi realizada a leitura flutuante de todo o material na busca do 

delineamento empírico da pesquisa para apreensão das ideias principais e aplicação da análise 

de conteúdo temática, com base na triangulação dos dados, segundo Bardin (2009). 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. O método de análise de conteúdo se organiza em torno 

de três polos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. 

A pré-análise se constitui de três momentos: a escolha dos documentos, a formulação 

das hipóteses e dos objetivos e a elaboração dos indicadores que irão fundamentar a 

interpretação final. Nesta etapa, foram captados os grandes temas de maior significância 

presentes nos discursos dos sujeitos, ou seja, foram selecionados aqueles que tiveram maior 

frequência de aparição no conjunto das falas da maioria dos participantes da pesquisa.  

A exploração do material é a fase mais duradoura, onde existe a etapa da codificação, 

na qual são feitos recortes em unidades de contexto e de registro; e a etapa da categorização, na 

qual os requisitos para uma boa categoria são a exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade, fidelidade e produtividade.  

No tratamento dos resultados, inferência e interpretação, os conteúdos são recolhidos e 

se constituem em dados quantitativos e/ou análises reflexivas, em observações individuais e 

gerais dos dados. 

A interpretação na PCA compreende três processos fundamentais que correspondem à 

lógica da análise dos achados, discriminados como: síntese, teorização e transferência. O 

processo de síntese é a parte da análise que examina de forma subjetiva as associações e 

variações das informações (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).  

No processo de teorização há o desenvolvimento de um esquema teórico a partir das 

relações reconhecidas durante o processo de síntese e no processo de transferência dos 
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resultados existe a possibilidade de concessão de significados a determinados achados e a 

procura pela contextualização em situações similares, sem que tenha o poder de generalização, 

socializando, portanto, os resultados singulares (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). 

 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 466/12, que regulamenta a pesquisa com seres humanos. Os enfermeiros tiveram a 

livre escolha de aceitar, ou não, participar do estudo, sendo garantidos os direitos e deveres da 

comunidade científica e dos participantes da pesquisa. Assim, o projeto foi encaminhado e 

aprovado pelo Comitê de Ética do hospital (CEP- INCA), campo do estudo, pelo parecer nº 

1.096.820 e da Instituição de Ensino (CEP- EEAN/HESFA) ao qual esta dissertação está 

vinculada, Escola de Enfermagem Anna Nery, através do parecer nº 1.027.889 para fins de 

análise e aprovação. 

Através do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi garantido o 

esclarecimento dos participantes da pesquisa, por meio de informações em linguagem clara e 

acessível, concedendo tempo adequado para que pudessem refletir sobre a tomada de decisão 

de sua participação. Foi garantida também, a confidencialidade dos entrevistados através do 

documento de TCLE (APÊNDICE A), onde constaram os objetivos, metodologia, justificativa 

e a condição de participação, dos enfermeiros na pesquisa, ressaltando, ainda, sua importância 

para o estudo, seus riscos e benefícios e a não obrigatoriedade de concluir a pesquisa, se assim 

desejasse. 

Foi ressaltado que a participação seria voluntária e que em qualquer instante o 

participante poderia retirar seu consentimento sem prejuízos a ele. Também, que o enfermeiro 

não teria custos ou compensações financeiras ou de outra natureza. Os riscos envolvendo sua 

saúde, ao participar das entrevistas seriam inerentes às informações prestadas, podendo ocorrer 

fragilidade emocional, ou seja, risco psicológico devido à exposição de sentimentos durante o 

processo de entrevista. Porém, a princípio, os benefícios advindos foram superiores aos 

possíveis riscos causados. Após a assinatura do TCLE os sujeitos receberam uma cópia do 

mesmo. Os dados da pesquisa permanecerão arquivados pela pesquisadora por cinco anos. 

Visando a transferência de conhecimentos oriundos da pesquisa, as diretrizes 

construídas e os resultados da implementação e avaliação do plano de cuidados pelos 
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enfermeiros serão apresentados à chefia de enfermagem que apoiou o desenvolvimento desta 

pesquisa, percebendo sua importância para a prática da enfermagem no campo da investigação. 

A intenção é sensibilizá-la para que tal proposta seja viabilizada a todos os setores de internação 

cirúrgica na continuidade da assistência, reafirmando o compromisso da PCA com a renovação 

das práticas da assistência e implantação de mudanças no contexto investigado. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 

Devido à importância do conhecimento prévio da realidade do sujeito, fez-se necessária 

proceder à caracterização dos participantes. Para Freire a caracterização nos leva a conhecer a 

realidade dos sujeitos com os quais nos relacionamos. Nesta pesquisa, a caracterização dos 

participantes contemplou dados relativos a sexo, faixa etária, titulação, vínculo empregatício e 

experiência com clientes oncológicos estomizados, considerando que esses aspectos podem 

implicar de algum modo no cuidado prestado a esses clientes. 

 

 

4.1 ILUSTRAÇÃO GRÁFICA DA CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes do estudo 

 
 

 

Gráfico 2 - Idade dos participantes da pesquisa 
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Gráfico 3 - Tempo de formado dos participantes da pesquisa 

 

 

 

Gráfico 4 – Tempo de trabalho na instituição campo de pesquisa 
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Gráfico 5 - Tempo de experiência com pacientes estomizados 

 
 

 

 

Gráfico 6 – Titulação dos participantes da pesquisa 
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Gráfico 7 – Tipo de especialização dos participantes da pesquisa 

 

 

 

Gráfico 8 – Quantidade de vínculos empregatícios dos participantes da 

pesquisa 

 

 

 

4.2 DISCUSSÃO DOS DADOS ENCONTRADOS  

 

Dos 18 (100%) enfermeiros participantes, 15 (85%) eram do sexo feminino e apenas 3 

(15%) do sexo masculino (Gráfico 1). Vale ressaltar que não houve qualquer tipo de escolha 

relativa ao sexo do participante; os enfermeiros foram inseridos na pesquisa de maneira 

aleatória, de acordo com a disponibilidade dos mesmos e sua escala de serviço. 
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A marca de gênero feminino no corpo de enfermagem se faz evidente, sobretudo pela 

sua trajetória histórica. Embora se percebam mudanças em relação à inserção do homem na 

profissão, os dados sociodemográficos desta pesquisa confirmam a predominância das 

mulheres no contexto das práticas assistenciais. 

A faixa etária dos participantes foi bastante variada, com predominância de enfermeiros 

adultos jovens, estando o mais jovem com 28 anos e o mais velho com 61. A faixa etária de 

trinta e cinco a quarenta anos equivale a 78% dos participantes (Gráfico 2). 

O Gráfico 3  apresenta a relação entre tempo de formação dos participantes, vínculo 

com a instituição e experiência com clientes estomizados. Todos possuem pelo menos cinco 

anos de formação e três de vínculo com a instituição. Quarenta e cinco por cento (08) dos 

participantes possuem de 10 a 15 anos de formação, mais de 25% (05) mais de 20 anos, 

sinalizando uma consolidada trajetória profissional.  

No que diz respeito ao tempo de serviço na instituição, 60% (10) possuem menos de 10 

anos; dos 40% dos enfermeiros que exercem atividade laboral nesta instituição há mais de 10 

anos, pouco mais de 15% (3) possuem vínculo há mais de 20 anos. Ressalta-se que 45% (08) 

dos enfermeiros foram residentes nesta mesma instituição; 45% (08) possuem entre 5 a 10 anos 

trabalhando com clientes oncológicos.  

Esses dados demonstram que existem enfermeiros com pouco tempo de experiência no 

hospital, enquanto outros reúnem anos de atuação, o que contribui com a maturidade e maior 

experiência para exercer atividades especializadas, como o cuidado em oncologia (NÓBREGA 

et al., 2008).  

Essa interação entre o iniciante e o não iniciante possibilita a colaboração e troca de 

experiências mútuas. Afinal, é na interação que o conhecimento se estabelece, ganha forças e 

torna-se capaz de impactar a realidade (SOUZA; VALADARES, 2011).  

Apesar de a amostra se caracterizar por adultos jovens, não há recém-formados, o que 

se atribui ao fato de a instituição exigir titulação mínima de especialização para admissão 

profissional, seja através de processo seletivo simples ou concurso público. 

Quanto ao preparo acadêmico dos enfermeiros para atuar em oncologia, estudos como 

de Amador et al. (2011) indicam que o conhecimento neste campo é bastante limitado na 

graduação. Por se tratar de uma área especializada, o currículo generalista para a formação do 

enfermeiro não contempla este conhecimento com a profundidade necessária (RODRIGUES; 

CHAVES, 2008).  
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A área de atuação da oncologia requer habilidades específicas do enfermeiro que são 

aprimoradas pelo aprofundamento de seus saberes e pela experiência em serviço. Nesse sentido, 

se evidencia que 100% dos participantes possuem especialização, 52% deles em Enfermagem 

Oncológica, incluindo a modalidade de residência; 19% em Terapia Intensiva e outros 19% em 

dermatologia ou estomaterapia. Trinta e cinco por cento dos participantes possuem mestrado e 

5% o doutorado. Alguns deles possuem mais de uma especialização (Gráfico 7).  

A iniciativa pela qualificação profissional vem ocorrendo cada vez mais precocemente 

por enfermeiros que buscam oportunidades de trabalho, sobretudo em cenários de assistência 

de maior complexidade e especificidade, como é o caso da terapia intensiva e da oncologia. 

Além disso, a instituição, campo desta pesquisa, possui um plano específico de cargos e 

salários, pelo Ministério DE Ciência e Tecnologia, em que cada funcionário recebe um valor 

diferenciado em seu salário de acordo com sua titulação acadêmica. 

Destaca-se que a titulação, sobretudo, a especialização, contribui com a melhor 

compreensão sobre a complexidade dos cuidados de uma determinada área. Somada ao tempo 

de atuação no cenário, são importantes condições para o processo de desenvolvimento de 

habilidades dos enfermeiros, o que repercute nas suas formas particulares de tomada de decisão 

(GUERRER; BIANCHI, 2008). 

Com relação aos conhecimentos necessários no cuidado às pessoas com estomia 

intestinal e família, a formação generalista do enfermeiro é restrita, quase sempre, a aspectos 

teóricos (MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2013). Os conhecimentos específicos e habilidades 

técnicas ocorrem no exercício cotidiano da prática:  

 

Uma das facilidades que a gente tem hoje é a capacitação técnica, né, dos 

enfermeiros, existe. (E12 G4) 

 

[...] _ Tu vai lá e orienta, ou seja, você é capacitada, você se sente segura pra fazer 

a orientação. [...] Acho que conhecimento, a gente tem! (E14 G4) 

 

A enfermagem evoluiu de uma disciplina prática para a busca de sistemas e conceitos, 

procurando definir e inter-relacionar conceitos fundamentais, os quais constituem o conjunto 

de conhecimentos próprios, sendo capazes de estabelecê-la como ciência do cuidar e nortear a 

prática da profissão (SILVA; DIAS; RODRIGUES, 2009). 

Assim, o enfermeiro alia ao corpo de conhecimento teórico-científico, o técnico-

procedimental que os habilita a cuidar de pessoas em diferentes situações e circunstâncias, no 

caso, de clientes oncológicos estomizados. 
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Cinquenta por cento dos participantes possuem mais de um vínculo empregatício 

(Gráfico 8). Muitos participantes mencionaram experiências desses outros vínculos, agregando 

à sua expertise profissional saberes e práticas de outros cenários assistenciais, fora dos locais 

especializados em oncologia ou estomaterapia, mas que absorvem também tal clientela, 

principalmente em se tratando de instituições públicas de saúde.  

Como se pôde observar neste capítulo, os enfermeiros que participaram da pesquisa 

reúnem conhecimentos clínicos especializados tanto em oncologia, quanto em estomaterapia, a 

maioria oriunda da formação especialista em uma ou outra área, mas todos com experiência 

prática para atuar com clientes oncológicos estomizados. Apesar de um enfermeiro dizer não 

possuir experiência, por estar há menos de 6 meses no serviço, foi possível observar no processo 

dialógico instalado e na observação de campo que, embora reúna menor experiência na área, 

face às apresentadas pelos demais enfermeiros participantes, ele realiza cuidados aos clientes 

oncológicos, incluindo os de prevenção à dermatite periestomal. 

A caracterização dos participantes foi necessária para analisar sua forma integração na 

pesquisa, pois aquilo que o sujeito diz e a maneira como se comporta, têm relação direta com 

sua inserção sociocultural, trazendo-lhes sentido. 

O próximo capítulo tratará dos saberes e práticas dos enfermeiros, participantes da 

pesquisa, sobre a prevenção da dermatite periestomal no cliente oncológico estomizado. 
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5 SABERES E PRÁTICAS DE ENFERMEIOS NA PREVENÇÃO DA DERMATITE 

PERIESTOMAL EM CLIENTES ONCOLÓGICOS ESTOMIZADOS 

  

 

O diálogo com os enfermeiros-participantes nos grupos de convergência e nos encontros 

individuais, a fim de acessar seus saberes e práticas sobre a prevenção da dermatite periestomal 

em pacientes oncológicos, foi oportunizado pelo desenvolvimento da técnica de criatividade e 

sensibilidade Corpo-Saber, a partir da questão geradora de debate: “Como você cuida do corpo 

do paciente oncológico recém-estomizado com vistas à prevenção da dermatite periestomal?”.  

A questão geradora de debate, em um espaço problematizador, propicia o diálogo das 

situações existenciais concretas dos sujeitos, e, a partir delas, emergem os temas codificados, 

que são descodificados no aprofundamento da discussão (FREIRE, 2007).  

Para Freire, o diálogo é condição básica para o conhecimento. O ato de conhecer, 

segundo ele, "dá-se num processo social e o diálogo é, justamente, uma mediação deste 

processo" (MIRANDA; BARROSO, 2004, p. 634).  

Neste estudo, a questão por mim enunciada conduziu à discussão em três principais 

categorias de análise: saberes e práticas de enfermeiros sobre a identificação e causas da 

dermatite periestomal; cuidados básicos na prevenção da dermatite periestomal, sinalizados 

pelos enfermeiros; práticas de educação em saúde dos enfermeiros na prevenção da dermatite 

periestomal.  

 

 

5.1 SABERES E PRÁTICAS DOS ENFERMEIROS SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E 

CAUSAS DA DERMATITE PERIESTOMAL 

 

A abertura de estomas, como resultado do tratamento cirúrgico de algumas neoplasias 

ainda é imperativa. Mesmo com os avanços técnicos e científicos alcançados nas técnicas 

cirúrgicas, os estomas, apesar de confeccionados através de uma técnica cirúrgica simples, não 

estão isentos de complicações. As complicações ocorrem no próprio estoma ou na pele 

periestomal, sendo a dermatite a mais frequente delas, com índices entre 35,1% a 43,3% 

(CESARETTI; SANTOS, 2005). 

As condições que levam ao aparecimento de lesões na pele periestomal por dermatite 

são múltiplas. Elas ocorrem principalmente devido à exposição da pele ao efluente, agravadas 
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pelas complicações na confecção do estoma que dificultam a aderência da bolsa coletora. Neste 

caso, guardam relação com a não observância de cuidados técnicos importantes, quais sejam: a 

demarcação prévia do local na superfície do abdome, a maturação precoce e o uso de 

dispositivos coletores adequados ao tipo de estoma (CESARETTI; SANTOS, 2005). 

 

Na maioria das vezes, quando se desenvolve uma dermatite periestomal, 

provavelmente é por um estoma que tá plano, uma cirurgia que foi feita num local 

onde tem uma dobra... sempre por conta anatômica, e não por falta de cuidado do 

paciente. Raros casos, por falta de cuidado: dele cortar o buraco da bolsa um pouco 

maior, colocar uma bolsa de estoma num paciente, com uma dobra... numa parte do 

abdome que tem uma dobra, ou que o estoma fica extremamente plano, dificultando 

também a colocação da bolsa... Então assim, eu acredito que as dermatites ocorrem 

mais devido às questões cirúrgicas, e não a falta do cuidado. Muito raramente, falta 

do cuidado, pelo menos é o que a gente vê. (E11) 

 

Estudos como os de Luz, Andrade e Amaral (2009) e Yamada et al. (2003) apresentam 

a dermatite como uma complicação precoce ou tardia, relacionada ao déficit de cuidado durante 

o manuseio da colostomia, tanto em sua limpeza como na utilização do coletor. Mais 

precisamente, pelo corte excessivo do orifício da barreira protetora em relação ao tamanho do 

estoma, deixando a pele exposta à ação do efluente, ou por indicação inadequada do dispositivo 

ao tipo de estoma. Este aspecto é evidenciado pelos participantes do estudo na interação 

dialógica do G1:   

 

O formato e tamanho, a gente pode orientar que não pode ser maior que 3 milímetros 

além do tamanho desse estoma. Eu tenho outro cuidado, quando eu vejo que a família 

tem dificuldade ou até o próprio paciente tem dificuldade, é de dar o molde. (E3-G1)  

 

De dar o molde, também faço isso, sempre corto e dou o molde. (E2-G1) 

 

Tem que ser o molde que é aquele plástico que a gente tira de trás da bolsa. (E3-G1) 

 

Aí, não tem como eles cortarem maior. (E2-G1)  

 

Corta desse tamanho... (demostrando em desenho) (E3-G1). 

 

Porque eles têm dificuldade de cortar do tamanho exato do estoma, eu sempre dou o 

molde pra eles. (E2-G1) 

 

No movimento do diálogo com os enfermeiros se pode observar a recorrente 

importância que atribuem à problematização do cuidado junto ao estomizado sobre o 

dispositivo coletor. Porém, independente da gravidade da dermatite, estando a integridade da 

pele comprometida, os clientes trazem queixas de dor, desconforto físico e emocional e, além 

disso, relatam muitas dificuldades para realizar as atividades de cuidado de si com o estoma e 

a pele periestomal.  
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A paciente aqui tem bolsa há um tempão já. E o que ela fez? Já tinha bolsas cortadas 

com ela, aí ela perguntou: _Ah, não pode colocar essa aqui não, porque já está 

cortada? _Daí, quando eu fui olhar, o corte, o orifício, estava enorme em relação ao 

estoma. E a pele dela ao redor já estava ficando escarificada. Por quê? Por causa 

das fezes ali... Na hora que eu fui limpar, ela começou a se queixar de ardência ali 

ao redor do estoma. Por quê? Porque a pele já estava prejudicadíssima, não tinha 

ainda feridas, lesão, mas ela não se ligou no tamanho do corte. Aí, eu cortei a bolsa 

ali na hora e coloquei uma perto da outra pra ela ver a diferença... (E5-G2) 

 

Caracteristicamente a dermatite periestomal apresenta sinais de inflamação sem, no 

entanto, desenvolver sensibilização alérgica. As áreas com dermatite irritativa são, geralmente, 

eritematosas, úmidas e extremamente dolorosas (CESARETTI; SANTOS, 2005).  

Os enfermeiros trouxeram para a discussão grupal no G4 a identificação dos sinais de 

alerta e sintomas da dermatite: coloração avermelhada da pele em função de irritação causada 

por conteúdo fecal, podendo causar dor, ardência e prurido local. E dialogaram sobre a 

importância de problematizarem o tema junto aos pacientes. 

 

[...] Porque, tem explicar, exatamente, porque tem que ser certinho, porque as suas 

fezes, se ficar em contato com a pele, o que acontece? (E13-G4) 

 

São ácidas. (E14-G4) 

 

Exatamente, pode dar uma assadura, se essas fezes ficarem em contato com a pele. 

Vai dar o quê? (E13-G4) 

 

Uma dermatite. Uma irritação na pele por conta do conteúdo fecal. [...] Aqui 

(referindo-se à sua produção no corpo-saber), essa pele não é uma pele preparada pra 

absorver, irrita muito mais rápido do que a pele anal.... (E14-G4) 

 

Importante, também, integrar às orientações dialogadas, questões referentes às 

características normais do estoma e da pele de modo a que o paciente possa detectar qualquer 

sinal precoce de dermatite. 

 

Se ela observar que essa pele na área tá ficando vermelha, se tá vazando, 

alguma coisa, pra ela procurar um cuidado é... um cuidado hospitalar, um 

cuidado profissional. (E7)  

 

Como se observa, a prevenção de complicações, dentre elas a dermatite, é um cuidado 

fundamental de enfermagem, sendo o enfermeiro estomaterapeuta, ou não (SANTOS et al., 

2007). Nesse sentido, os enfermeiros participantes (E7, E3, E10) demonstraram preocupação 

com o diálogo com os clientes sobre a importância do cuidado de si, no sentido da identificação 

precoce dessa complicação, quando se torna necessário intervir o mais rapidamente possível 

com vistas à estagnação e solução do problema apresentado. 
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_ [ ...] o ponto principal é quando a pele começa a ficar vermelha, né, vermelha e eu 

acho que aquilo dói, acho que aquilo fica dolorido [...] pequena vermelhidão ali ao 

redor do estoma e o próprio vazamento da bolsa, da secreção na pele, vai causar isso. 

(E7)  

 

A identificação precoce destas complicações e a referência de um profissional de saúde, 

para notificação, são fatores importantes a serem reforçados no momento do cuidado de 

enfermagem a esta clientela. Estudo realizado por Herlufsen et al. (2006) evidenciaram que 

apenas 38% dos indivíduos com complicações na pele periestomal conseguiram reconhecer que 

tinham um problema na pele. E o mais revelador é que 80% das pessoas que tiveram lesões na 

pele periestomais não recorreram ao enfermeiro ou a nenhum outro profissional de saúde para 

tratamento correto da dermatite.  

Os clientes precisam saber como tratar, ou ao menos reconhecer problemas de 

complicações com a pele ou o estoma periestomais (RICHBOURG; THORPE; RAPP, 2007). 

Apresentar o estoma e a pele normal ao estomizado no pós-operatório é uma estratégia simples 

de cuidado que pode auxiliá-lo na identificação em domicílio de possíveis complicações, como 

a dermatite. 

Oportuno, também, destacar que grande parte dessas complicações pode ser evitada com 

o devido planejamento do local da confecção do estoma e com o uso de técnica cirúrgica 

adequada. Tal procedimento, por se tratar de técnica simples e de fácil realização, não deveria 

ser negligenciado por parte dos enfermeiros e dos cirurgiões. A responsabilidade deve ser 

compartilhada entre esses profissionais e vista como um compromisso com o cliente, 

considerando-se que ter o estoma em local previamente selecionado e adequadamente 

construído é parte integrante de seus direitos, conforme previsto na Portaria nº 400, do MS 

(BRASIL, 2009). 

A preocupação relacionada ao local de inserção do estoma de modo a evitar as 

complicações inerentes à má localização é legitimada pelas evidências encontradas em estudos 

nacionais e internacionais sobre o assunto (BEZERRA 2007; TOSATO; ZIMMERMANN, 

2006). 

  Essas evidências sugerem que a demarcação por um enfermeiro treinado reduz as 

complicações com o estoma e a pele. Cirurgiões e estomaterapeutas da Sociedade WOCN e da 

Sociedade Americana de Cirurgiões Colorretal, com experiência clínica na área, recomendam 

a prática da demarcação do estoma para todos os clientes submetidos a cirurgias eletivas.  

A localização apropriada do estoma pode reduzir a probabilidade de problemas, como 

o extravasamento e outras questões que causam sofrimento desnecessário. A seleção de um 
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bom sítio de implantação do estoma, pelo enfermeiro, aumenta a probabilidade de 

independência do paciente em cuidados com o estoma e retomada das atividades normais. 

Quando a marcação ocorre no pré-operatório, permite-se avaliar o abdome do paciente na 

posição sentada, de pé e outras posições usuais para ele.  

Alguns fatores devem ser considerados ao escolher um local de confecção do estoma: 

presença de mais de um estoma - estomas fecal e urinário (devem estar localizados em níveis 

horizontais diferentes); em relação ao paciente (idade, destreza, diagnóstico, ocupação, 

radiação prévia, visão); fatores físicos (vincos abdominais, dobras, cicatrizes, cinto, linha da 

cintura, estruturas ósseas salientes, abdome, seios); e questões de posicionamento (contratura, 

mobilidade, postura) (STRONG, 2016). 

A seleção desse local deve considerar, também, ser de fácil visibilidade para o cliente e 

posicionar-se abaixo da linha de cintura (Figura 12, a seguir). 
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Figura 12 – Modelo de demarcação pré-cirúrgica de estoma 

Fonte: A. C. CAMARGO CANCER CENTER, 2015. 

 

Estudos como os de Arumugam et al. (2003) e Cottam et al. (2007) sinalizam que, 

embora a cirurgia de emergência não esteja associada com um aumento global na incidência de 

complicações, ela está associada a um aumento da probabilidade de má localização do estoma 

(em dobras cutâneas), o que pode gerar possíveis complicações com a adesão do dispositivo 

coletor e consequentemente gerar problemas na pele. 

Em síntese, a demarcação prévia do local do estoma é um dos fatores essenciais na 

prevenção de complicações tanto no estoma quanto na pele periestoma, haja vista que uma 

localização adequada facilita o cuidado de si e o processo de reabilitação. Portanto, ao realizar 

o exame físico, o profissional deve estar atento ao local do posicionamento do estoma, devendo 

sua demarcação ser feita no pré-operatório, a fim de prevenir ou minimizar possíveis 

complicações no estoma e região periestoma. 

Este importante cuidado de enfermagem sofreu descontinuidade no cenário da pesquisa 

e pode justificar, em parte, o elevado índice de complicações encontradas e relatadas pelos 

clientes, um dos motivos por mim elencados para o início deste estudo de intervenção.  

 

 [...] Antes, nós tínhamos uma estomaterapeuta que vinha aqui fazer, fazia marcação 

dos locais mais adequados pra se fazer estomas. E perdemos isso aqui no instituto... 

(E1) 
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O cirurgião esperava a marcação da estomaterapeuta pra fazer a cirurgia. (E11)  

 

Os resultados desta pesquisa confirmam que a demarcação prévia do local para o estoma 

ainda não é um procedimento interiorizado e sistematizado na prática médica e de enfermagem, 

o que se caracteriza como um desrespeito aos direitos dos estomizados.  

No entanto, as dermatites periestomais não podem ser atribuídas apenas a esses fatores. 

Outros, de natureza química, fisiológica e patogênica são comumente relacionados ao seu 

desenvolvimento (DOMANSKY; BORGES, 2014). 

Considerando as particularidades da doença oncológica, temos a associação ainda mais 

ampla entre fatores de risco para aparecimento de lesões de pele de forma geral. O déficit 

imunológico e nutricional, por exemplo, colabora com o surgimento dessas lesões 

(MATSUBARA et al., 2012).  

 

[...] A possibilidade de um paciente ganhar um estoma gastrointestinal, mas também 

tem o estoma respiratório, então a incidência desse tipo de intervenção é grande. 

Então o estado nutricional desse paciente vai estar comprometido... (E16-G5) 

  

Aguiar et al. (2011), em conformidade com os aspectos ora abordados, afirmam que a 

ocorrência de complicações no estoma possui caráter multifatorial, envolvendo desde a 

confecção do estoma, sua localização, obesidade, influenciados pelo fator idade. Quando se 

associam esses fatores às alterações fisiológicas da neoplasia, verifica-se maior vulnerabilidade 

quanto à incidência do problema. 

A obesidade tem sido associada aos problemas de pele periestomal em vários estudos 

(COTTAM et al., 2007; MAJOUBI et al., 2005; RICHBOURG et al., 2007). Domansky e 

Borges (2014) destacam que os pacientes obesos que tendem a ter transpiração corpórea 

excessiva, normalmente apresentam maior incidência ao problema devido a não aderência 

adequada do dispositivo coletor. Além disso, a desnutrição, o tipo e localização do tumor, 

terapia escolhida, doenças associadas e etapa evolutiva do câncer, podem ser fatores 

determinantes no processo de aparição da dermatite periestomal. 

 

Paciente obeso, ou um paciente caquético demais, então, são essas coisas que não 

tem como prevenir, né..., é assim (Referindo-se à dificuldade de ações preventivas em 

grupos específicos). E11.  

 

 Isso tudo depende, [...] depende do contexto, depende do diagnóstico, depende do 

prognóstico. (E3) 
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Uma coisa também importante é a alimentação, que a nutrição entra nesse processo, 

né porque essa parte da dermatite também tá muito relacionada ao tipo de pele do 

paciente, a idade, a questão da idade, o paciente idoso... (E7) 

 

Esses dados confirmam resultados de outras pesquisas que apontam a neoplasia maligna 

como a principal causa para a confecção do estoma (CHILIDA; SANTOS; CALVO, 2007; 

OLIVEIRA; RODRIGUES; SILVA, 2007). Constata-se, deste feita, a importância do contínuo 

investimento na prevenção da doença, considerando principalmente os fatores de risco a ela, 

associados. Neste intento, os cuidados básicos de enfermagem são imprescindíveis. 

 

 

5.2 CUIDADOS BÁSICOS NA PREVENÇÃO DA DERMATITE PERIESTOMAL, 

SINALIZADOS PELOS ENFERMEIROS 

 

O pós-operatório mediato, compreendido após 24 horas da cirurgia até a alta hospitalar 

(MATSUBARA et al., 2012), é uma fase fundamental na reabilitação do cliente, pois 

caracteriza a transição entre o hospital, com seus recursos e procedimentos próprios, para o 

ambiente domiciliar, com toda complexidade que lhe é peculiar.  

A assistência de enfermagem, neste momento, consiste em realizar a primeira troca do 

sistema coletor, estimulando o cliente a observar o estoma, desenvolvendo trabalho conjunto 

com este e/ou família nos cuidados relativos à higiene do estoma, pele periestomal e o sistema 

coletor, incluindo remoção, troca e esvaziamento do dispositivo (CESARETTI; SANTOS, 

2005). 

Conferência realizada pela Sociedade de enfermeiros em feridas, estomia e Continência 

nos Estados Unidos (WONC, Ostomia e Continência Nurses Society em 2007) incluiu nas 

orientações para habilidade mínima do cliente no pós-operatório: a) capacidade de manipular 

os clipes da bolsa ou bico, se presente; b) esvaziar a bolsa de forma independente; c) Realizar 

suas atividades de banho e vestuário; d) Orientação quanto à influência da dieta na função do 

estoma; e) Cuidados com a pele periestoma; f) Controle de odor; g) Capacidade de 

monitoramento para complicações; h) Aconselhamento sexual (COLWELL; GRAY, 2007). 

E7 e E11 dissertaram sobre os primeiros cuidados no pós-operatório e as orientações 

dialogadas com o cliente estomizado:  

 

[...] vou observar se essa bolsa de colostomia tem conteúdo fecaloide. Se tiver, eu 

posso orientar esse paciente a ir no banheiro com a ajuda da enfermagem quando ele 

for fazer a higiene, né, a higiene corporal... orientar a desprezar esse conteúdo 
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fecaloide no banheiro e fazer a limpeza dessa bolsa, no sentido de observar pra não 

soltar, né.[...] Então eu acho que a parte principal é observar se não vai ficar 

nenhuma parte ali, né, descolada, pra começar a fazer erosão ali da pele, com a 

presença de conteúdo. (E7) 

 

Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter na verdade, é a distância que eu tenho 

entre a ferida operatória e o estoma, onde tá localizado. [...] se a pele ao redor..., 

como que ela está? Tá oleosa, se tem machucado [...] Na hora de limpar, eu limpo, a 

gente limpa com soro fisiológico, porque é o que a gente tem a mão, [...], você 

consegue remover, toda parte de líquido que tiver na pele, bem. Deixar o local seco, 

né... você faz uma proteção com a gaze no estoma pra ele não...vazar...né? [...] 

Paciente deitado, que ainda não se levantou, paciente idoso, acamado, bolsinha 

lateralizada. Paciente que tá andando, ok. Eu já começo a colocar pra baixo, já 

explicando pra ele como é o processo, coloco, mostro pra ele como corta, chamo a 

acompanhante, já mostro também. (E11) 

 

As orientações sobre a técnica de troca da bolsa coletora, assim como, a observação do 

estoma durante a troca, integram o diálogo com o paciente e/ou a família. Esses temas foram 

abordados em todos os encontros com os enfermeiros que participaram da pesquisa. A 

enfermeira, durante a execução do plano de cuidados, pode ajudar a prevenir complicações e a 

tornar a vida com o estoma mais manejável (SHULTZ, 2012). Vejamos a interação dialógica 

no âmbito do grupo 1: 

 

Primeiro passo é a higiene correta, foi o que eu te falei, eles falam: _Posso passar o 

álcool?’ (E2- G1) 

 

A higiene da pele? (E3- G1) 

 

Da pele, é. A higienização da maneira correta. (E2- G1) 

 

Na higiene da pele, eu tenho o cuidado de orientar a passar sabão neutro e água no 

local. De preferência, durante o banho. Hoje é o dia da troca do dispositivo, então 

tira o dispositivo em baixo do chuveiro, lava bem, tira todo o excesso de resíduos que 

possa ter, de resina, de fezes, enfim, de gordura... (E3- G1) 

 

Muco, tudo o que tem, seca bem a região pra poder preparar a pele pra receber o 

equipamento coletor. (E2- G1) 

 

A troca do dispositivo deve ser realizada quando o cliente observar que ocorreu a 

saturação da barreira de pele e antes que haja o vazamento do efluente. Observados estes 

aspectos, a frequência da troca da bolsa será estabelecida pelo próprio estomizado, os 

enfermeiros orientam para que os clientes estejam atentos aos sinais de saturação da barreira 

protetora do coletor. 

  

A bolsa de colostomia, ela tem uma durabilidade... (E7) 

Sim, a gente sempre orienta de não ficar trocando, deixar quando só tiver saturando 

[o adesivo da bolsa coletora]... (E10-G3) 
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[...] É bom ser de sete em sete dias, mas se a sua pele estiver legal, não precisa trocar 

tanta bolsa assim’’. Porque tem acompanhantes que chegam pra gente: ‘- Ah é?... 

pra mim tinha que trocar de dois em dois dias. (E9-G3) 

 

 E também aquela questão da troca, né? (E14-G4) 

 

Procurar manter... tem gente que consegue ficar ate uns sete dias. Procurar entender 

seu corpo, conhecer o seu corpo. (E12-G4) 

 

[...] só é bom quando ela (bolsa) solta sozinha. Porque ela já fez todo seu papel. (E14-

G4) 

 

Matsubara (2012) orienta que a remoção do sistema coletor deve ser realizada com 

movimentos delicados, iniciando pelo descolamento do adesivo a partir da lingueta lateral. A 

retirada da bolsa é facilitada quando realizada sob o chuveiro, auxiliando o descolamento do 

adesivo da pele.  

 

Eu oriento assim: _Ele toma banho normal, lava a cabeça, ensaboa o corpo todo, 

toma banho normal, por último ele vai tirar a bolsa na última parte do banho e cuidar 

da bolsa. A gente mostra como lavar, pode lavar com agua e sabão, levar ao chuveiro, 

quando ele estiver em baixo do chuveiro no banho. (E14-G4) 

 

Lavar com água e sabão, secar bem a pele, sem esfregar. Se não, vai irritar. (E12-

G4) 

 

A gente mostra como lavar, pode lavar com água e sabão, lavar ao chuveiro, quando 

ele estiver em baixo do chuveiro no banho. (E14-G4) 

 

A gente fala assim: _Encheu? Esvazia. _Porque a pessoa vai ficar esperando encher 

e vai encher mais, e vai soltar. (E12-G4)  

 

Na higiene da pele eu tenho o cuidado de orientar a passar sabão neutro e água no 

local. De preferência durante o banho. Hoje é o dia da troca do dispositivo, então 

tira o dispositivo em baixo do chuveiro, lava bem, tira todo o excesso de resíduos que 

possa ter, de resina, de fezes, enfim, de gordura... (E3-G1) 

 

De muco. (E1-G1) 

 

Muco, tudo o que tem. Seca bem a região pra poder preparar a pele pra receber o 

equipamento coletor. (E2-G1) 

 

A utilização de produtos químicos como álcool, éter ou removedores, não é indicada 

para remover o adesivo e limpar a pele. 

 

Primeiro passo é a higiene correta, foi o que eu te falei, eles falam: _Posso passar o 

álcool? _Não, não pode. Vai irritar sua pele. (E2) 

 

A higiene da pele e estoma deve ser feita com água e sabonete de uso habitual do cliente, 

com a devida atenção de remover os resíduos de fezes e sabonete, tanto da pele quanto da borda 



80 
 

 
 

do estoma, sem esfregar, enxaguando-os abundantemente, para evitar a ocorrência de dermatite. 

A secagem posterior da pele também é importante, já que a umidade interfere na aderência do 

dispositivo coletor (MATSUBARA et al., 2012). 

Nos momentos em que não for indicada a troca do dispositivo, mas, tão somente seu 

esvaziamento, “a água funciona como agente etiológico externo, pois o contato prolongado 

desta com as bases adesivas dos equipamentos coletores pode levar ao seu descolamento mais 

precoce” (DOMANSKY; BORGES, 2014, p. 137).  

Nesse sentido, os enfermeiros têm o cuidado de dialogar com o cliente acerca da 

necessidade de lavar ou não a bolsa a cada esvaziamento.  

 

Eu adapto a bolsa e ensino a ele como esvaziar, com que frequência esvaziar, 

evitando na maioria das vezes colocar água dentro da bolsa, porque senão, pode 

descolar a bolsa com mais facilidade e tudo mais... (E6) 

 

E3 chama atenção ao diálogo necessário com os clientes acerca dos cuidados com os 

pelos corpóreos na região do estoma, já que sua presença excessiva também influencia na 

aderência do dispositivo. Eles devem ser retirados com o uso de uma tesoura e nunca depilados.  

 
Orientar a questão do cuidado com a pele, principalmente em homem, pra não raspar 

o pelo, só cortar, aparar o pelo, pra não dar foliculite, o que pode trazer, também, a 

dermatite. (E3) 

 

As condições de infraestrutura no domicílio se diferem daquelas oferecidas no ambiente 

hospitalar, no que tange à manutenção do dispositivo coletor. O diálogo entre os participantes 

do G4 ressaltou a importância de problematizar com os estomizados algumas estratégias que 

podem facilitar a superação das diferentes barreiras que lhes são apresentadas no transcorrer de 

suas atividades diárias normais.  

 

Eu sempre pergunto: _Seu banheiro cabe um banquinho? _É uma pergunta que eu 

sempre faço, porque dá pra esvaziar, se você sentar do lado do vaso, dá pra esvaziar.  

(E12 G4) 

 

Em casa, saco de mercado já esvazia, já joga fora. Pra mim assim, quanto menos 

contato ele tiver com as fezes, mais vai garantir saúde pra ele, é uma questão de 

higiene mesmo. (E14 G4) 

 

Em casa é bom uma garrafa pet, já falei uma garrafinha pet. (E12 G4) 

Como se vê, os cuidados básicos na manutenção da estomia e pele periestomal, aliados 

aos saberes sobre as causas e identificação dos sinais de alerta às possíveis complicações, são 
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essenciais à sua prevenção. Daí a importância das práticas de educação em saúde dos 

enfermeiros junto aos clientes estomizados com vistas ao cuidado de si. 

 

 

5.3 PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DOS ENFERMEIROS NA PREVENÇÃO DA 

DERMATITE PERIESTOMAL  

 

A educação em saúde é uma atividade inerente à ação do enfermeiro em qualquer espaço 

do cuidado. No hospital, “a educação, antes integrante dos planos de alta hospitalar, passou a 

ser parte do plano integral de cuidado em saúde” (BASTABLE, 2010, p. 29).  

Considerar as estratégias educativas e suas ferramentas como mediação do processo 

educativo, implica em integrar o sujeito no âmbito deste processo; implica valorizar o que ele 

traz de suas experiências anteriores e dos saberes que as alicerça; implica, para tanto, na 

necessária interação dialógica.    

 

Ele (o cliente) tem sentimentos, tem experiências, também aproveitar a experiência 

dele [...] _ O que a senhora achou disso? A senhora achou fácil, a senhora achou 

difícil? A senhora já teve experiências? _ Ahhh, já cuidei do meu pai, já cuidei de um 

vizinho que tinha isso, né? _Você pega aquele gancho, aquela experiência e começa 

a tentar, né, usar aquilo pra coisa ficar mais leve, né... (E7) 

 

Assim, os clientes-aprendizes escolhem, pela sua ótica, o que será aprendido e o 

enfermeiro age como encorajador, considerando a singularidade dos sujeitos, atrelada às 

necessidades, à autoestima e ao autoconceito individual (MONGE; AVELAR, 2009). 

Importante, portanto, estimular a curiosidade, o entusiasmo, a iniciativa e a responsabilidade 

dos clientes como objetivos principais da ação educativa do enfermeiro junto ao estomizado 

(BASTABLE, 2010).  

Os participantes do G2 dialogaram sobre a necessária integração do 

cliente/acompanhante no cuidado, com vistas ao alcance de sua independência no cuidado. 

 

Eu sempre falo pra ele... porque ele tem que tentar aqui, porque em casa ele vai estar 

sozinho. Tanto pra ele, quanto para o acompanhante, então é bom eles tentarem aqui 

pra treinarem bastante enquanto têm profissionais, porque em casa ele vai estar 

sozinho e ele vai fazer como?! Então é esse o método que eu uso pra tentar englobar 

ele no cuidado, porque tem pacientes que nem olham para o estoma. _Eu, em casa, 

tenho a minha mãe... (E6-G2).  

 



82 
 

 
 

A pessoa submetida a confecção de um estoma sofre alteração de sua imagem corporal 

e perda do controle do seu próprio corpo, provocando diversas mudanças em sua perspectiva 

de vida. Ela poderá passar por diferentes estágios que quase sempre começam pela negação até 

a aceitação do novo corpo. Sendo assim, o estomizado precisa rever seu momento de luto e 

perdas, encontrando forças para aceitar e trabalhar as suas perspectivas e possibilidades após a 

cirurgia (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). 

O luto é uma reação normal e esperada em resposta a um rompimento de vínculo. Tem 

como função proporcionar a reconstituição de recursos da pessoa e viabilizar um processo de 

adaptação às mudanças ocorridas em consequência das perdas (BRASIL, 2003). O processo do 

luto é determinado por fatores internos e depende da estrutura psíquica do cliente; das crenças 

culturais e religiosas; e do tipo de apoio recebido. 

O processo de aceitação leva à adaptação e convivência harmônica com sua nova 

situação. Porém, para transcender os estágios anteriores a pessoa carece de suporte da rede de 

apoio familiar e profissional, a fim de facilitar a sua adaptação, aceitação à nova vida e 

comprometimento para o cuidado de si. Frente à situação de negação, os enfermeiros do G1 

referiram encontrar dificuldades de interação com o cliente para as orientações de cuidados. 

 

E tem alguns pacientes que a gente vê que tem até um bloqueio psicológico de tratar 

daquilo. Tem uns pacientes que se negam até mexer (no local do estoma). (E1 G1) 

 

A negação é total. (E2 G1) 

 

Porque depende, assim, o cara pode ficar três meses internado que ele vai ter 

resistência, não vai ter adesão pra fazer o autocuidado. Ele vai sempre depender de 

alguém da família dele, pra fazer isso por ele, ele não quer, ele não vai. (E3 G1) 

 

A rejeição da estomia está na relação direta com o desenvolvimento da autoimagem 

negativa.  

 
Eu acho que a orientação, ela é condicionada à aceitação da condição dele. (E3 G1) 

 

E isso aí já começa antes dele internar. (E1 G1) 

 

Acho que vai por aí, se ele aceita que isso é necessário pra que ele tenha sua vida, é 

mais fácil, agora se ele não aceita... (E3 G1) 

 

O sentimento de negação do cliente se apresenta como um desafio ao enfermeiro no ato 

educativo visando à tomada de consciência por parte do cliente de sua realidade concreta e os 

caminhos que precisa percorrer para assumir o cuidado de si com autonomia e independência.  
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Quando o enfermeiro valoriza a participação do cliente nas ações de cuidado, este 

profissional passa a ser o facilitador de mudanças, encorajando a pessoa a usar seus potenciais, 

habilidades e recursos para o cuidado de si: questionar, opinar, fazer proposições sobre o 

cuidado, tocar nos dispositivos coletores, tocar o próprio (novo) corpo.  

 

Eu tento sempre estimular a independência dele, falo: _Poxa, você vai querer 

depender dela [esposa] o resto da vida?. (E5 G2) 

 

Bellato et al. (2006, p. 335) constatam que as dimensões que ligam cuidado e educação 

são inseparáveis, pois “a formação profissional da enfermagem está focalizada no cuidado do 

outro, assim, apreende-se em um movimento dinâmico e dialógico, tanto a tecnologia do cuidar, 

quanto a ética humanística, necessárias a um cuidado que se quer emancipador e solidário”. 

Portanto, prosseguem os autores, “o cuidado implica em educar o sujeito para emancipar-se, 

deixando este de ser tutelado e dependente, pois se desenvolveu de modo a exercer o controle 

de sua própria vida, e, portanto, de cuidar de si”.  

Outras estratégias educativas também foram trazidas por diferentes participantes ao 

refletirem sobre sua prática junto ao estomizado (E3, E5, E7, E11, E12, E13 e E14), como 

discutir sobre o molde da bolsa, e sobre o material com o qual é confeccionada, ilustradas pelas 

seguintes unidades de registro: 

 

É interessante, é... mostrar né, as bolsas pra família, até né, pro paciente, pra ela 

pegar né, vê que não é um bicho de sete cabeças, vê que é feita de plástico, é feita de 

silicone, é...porque às vezes a gente só falando a pessoa fica com medo. (E7) 

 

Então... a primeira coisa que eu faço, antes de fazer... antes de começar, eu pego a 

bolsa e dou pra ele, peço pra ele avaliar a bolsa. _Olha, essa bolsinha, você tá vendo 

que é adesiva, tá vendo é uma coisa fácil de fazer, você vai cortar o tamanho certinho, 

e senhor mesmo... _Tem como colocar, [...] coloco pra ele segurar aquele material, 

pra ele ter noção do que é. Porque pra eles, eles acham que isso daqui é uma coisa 

muito mirabolante, que é difícil de manipular. Quando eles têm essa noção, que é um 

adesivo, aquilo pra eles facilita mais o processo, que eles vão achar assim: _Só vou 

cortar um buraco e colar. _Isso, pra ele, facilita. (E11) 

 

[...] É importante assim, como a gente vai trocar a primeira bolsa, a gente geralmente 

mostra pra ele, porque a bolsa, ela é graduada... Então a gente pega a bolsa e mostra 

a bolsa pra ele pegar, pra ele tocar na bolsa e saber como é que é. Então a gente 

mostra a parte que é colável, onde a gente recorta como é o estoma dele. (E14-G4) 

 

Então assim, não só mostrar a bolsa, ele vai estar lá com o estoma dele lá, então a 

gente pega a bolsa e mostra a bolsa pra ele pegar, pra ele tocar na bolsa e saber 

como é que é. Então a gente mostra a parte que é colável, onde a gente recorta como 

é o estoma dele. (E12 G4) 

 

[...] então a gente geralmente pede pra ele segurar mesmo. _‘A bolsa é assim, o 

plástico, a parte que recorta’... ’ (E13 G4) 
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Epistemologicamente, nos dizeres de Freire (2013), o papel do aprendiz no processo de 

aprendizagem é o de construtor do seu próprio conhecimento. Freire (2013) defende que o 

conhecimento novo só é gerado e possível quando se dá a comunicação; ele é resultante da 

relação social que exige dois ou mais sujeitos mediatizados pelo objeto que querem conhecer.  

Mas apesar das iniciativas de uma educação em saúde que valorize a participação e 

autonomia do sujeito nas ações relativas ao seu cuidado, muitas vezes, o discurso e a prática 

profissional ainda sugerem a verticalização ancorada em um modelo escolar de dominação 

(ALVIM; FERREIRA, 2007).  

 

Não. Eu acho assim, as orientações, elas são dadas. Às vezes, um paciente, você 

resolve em quinze minutos, tem pacientes que você vai ficar uma hora, uma hora e 

quinze e daqui a pouco ele vai vir te perguntar exatamente aquilo que você explicou, 

porque não tem é... Não tem entendimento mesmo. (E3) 

 

Porque uma coisa é ele entender num primeiro momento, mas tem pacientes que não 

conseguem entender tudo no primeiro momento... tanto é que a (estomaterapeuta do 

ambulatório), cansou de chegar lá no ambulatório dela e dizer que os pacientes 

falaram que ninguém explicou nada, quando na verdade todas nós explicamos aqui. 

Então, esse “não explicou nada”, porque na verdade ele não entendeu o que a gente 

tentou passar pra ele. (E11) 

 

Denota-se destas unidades de registro, recorrentes, também, em E2, E4, E8, E9, E15 e 

E16, que o modelo de educação implementado possa não estar favorecendo a emergência do 

conhecimento novo. Se, a postura do educador determina o programa de ensino a ser adotado, 

ou seja, se o programa não é constituído “com” o paciente, mas “para” o paciente, estamos 

diante de um modelo depositário de educação (Freire 2009), cuja marca é a unidirecionalidade 

e a verticalidade da relação educador (enfermeira) e educando (sujeito cuidado) (ALVIM; 

FERREIRA, 2007). 

 

Você elege um paciente que você vê que tem maior dificuldade em relação àquilo. 

Você elege esse paciente e aí, você instala uma maior atividade em relação a ele. 

(E11) 

 

Eles são orientados, né, a gente orienta. (E2) 

 

Se ele fizer tudo direitinho, conforme você está orientando [...]. (E4) 

Olha, em relação à informação eu acho que isso é muito bem explicado. Porque nós 

enfermeiros, a gente deixa bem claro em relação ao cuidado como deve ser feito, a 

gente explica muito bem. Aí quando vai, vai bonitinho, quando volta, às vezes volta 

muito bem ou às vezes volta muito ruim. (E8) 
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Para Alvim e Ferreira (2007), quando a pessoa opta por “orientar suas práticas de saúde 

fundamentadas no saber científico, dele fica dependente, ao tomar esse conhecimento como 

verdade absoluta e definitiva”. Essa postura acrítica, engessa a capacidade de a pessoa 

transformar seus próprios conhecimentos e práticas. Na contramão desta postura, as autoras 

(2007) defendem o desafio de que o ato educativo dialógico aja na transformação da posição 

ingênua dos sujeitos educandos em posição crítica. 

E13 revela sua experiência com a discussão em grupo, prática interdisciplinar 

coordenada pela equipe do serviço social na orientação aos estomizados no período pré-

operatório de cirurgias abdominais em geral, dentre estes, os pré-estomizados, quando se 

abordavam questões relacionadas à cirurgia e aos cuidados com estoma. Segundo ele, a 

estratégia auxiliava o processo de aprendizagem dos clientes estomizados.  

 

Então, a gente apresentava o que acontece com o paciente que opera o estômago, 

opera o intestino, opera o esôfago. A gente mostrava... o que era uma colostomia, 

mostrava o que era uma gastrostomia, então algumas pessoas: _ Ah o meu é no 

intestino. _ E levantava a mão. _É isso o que vai ser?. (E13) 

 

E13 se ressente da falta de parceria entre profissionais, ficando esta restrita, quando 

ocorre, apenas entre os enfermeiros e as nutricionistas:  

 

Acho que a única parceria que a gente tem aqui em termos de assistência 

interdisciplinar é a da nutrição... (E13) 

 

Mas mesmo esta ação, complementa E3, é, por vezes, prejudicada pela falta de diálogo 

entre o médico e a nutricionista, resultando em prejuízos na assistência ao estomizado: 

 
[…] Pode comer de tudo (diz E3, sobre a orientação dada pelo médico ao cliente). 

_Aí, vem a nutricionista com o cardápio super-restrito: _Ah, mas o médico falou que 

pode comer de tudo (sobre a fala do cliente). _Não, não pode comer de tudo. Tem que 

escutar o que a nutricionista fala. Isso (determinados alimentos) altera a qualidade 

das fezes, altera a acidez das fezes e complica mais ainda a vida dele (cliente). Tem 

isso também. (E3) 

 

Sobre este aspecto, Lenza (2011) critica a dinâmica do trabalho em saúde, referindo se 

tratar de um conjunto distinto de profissionais que se centram em uma parcela de trabalho que 

é de sua competência, fragmentando o cuidado. Denota-se a soberania de um profissional em 

relação aos demais da equipe, e ao próprio indivíduo, sujeito dessa ação. Para Pinheiro e Mattos 

(2009), a divisão explícita das intervenções de cada profissional dificulta uma assistência 

integral ao estomizado. 
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Em qualquer das etapas de acompanhamento profissional ao estomizado o atendimento 

nutricional, por exemplo, é indispensável, já que as doenças oncológicas e a própria confecção 

do estoma apresentam grande impacto na absorção alimentar e consequentemente no estado 

nutricional do indivíduo (CESARETTI; SANTOS, 2005).  

Além de que, muitas vezes, a conduta dietética adotada pode auxiliar no tratamento de 

dermatites periestomais, prevenindo seu agravo, vez que “a integridade da pele saudável pode 

ser mantida por meio de uma dieta equilibrada que contenha proteínas, carboidratos, gorduras 

e vitaminas” (DOMANSKY; BORGES, 2014, p. 35).  

E5 relata que havia um feedback positivo por parte dos clientes que participavam destes 

grupos interdisciplinares:  

 

E elas mesmas (as clientes), inclusive, já davam esse feedback pra gente. Elas 

falavam: _ Nossa! Essa orientação que vocês dão, deixa a gente muito mais tranquila, 

muito mais segura em relação à cirurgia. (E5) 

 

Outra estratégia educativa considerada positiva por todos os participantes da pesquisa é 

o uso do Manual para Pacientes Estomizados (Figura 13), confeccionado pela própria 

instituição. Eles lamentam a descontinuidade de sua oferta aos estomizados.  

 

Acho que se voltasse nos panfletos seria bem legal. Porque ele tem como tirar a 

dúvida em casa, porque o panfleto vinha tudo explicadinho, direitinho... (E6) 
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Figura 13 - Manual para pacientes 

estomizados 

 

Fonte: INCA, 2010. 

 

Esta estratégia, embora não substitua a troca de saberes entre o enfermeiro e o 

cliente/família, participa como adjuvante no processo de aprendizagem, principalmente no 

ambiente domiciliar. 

Em se tratando da prática educativa junto a pacientes estomizados, objeto de interesse 

da pesquisa, esta prática não deve se amparar apenas na criação de protocolos assistenciais, 

folhetos, cartilhas ou manuais na transmissão de conteúdos referentes à prevenção da dermatite 

periestomal. Isto porque, tais ferramentas educativas em si e por si não determinam o êxito do 

processo educativo, mas sim, o que se pretende é alcançar a consciência crítica do sujeito para 

o qual esse processo se destina.   

Destaque se dá que o problema não está propriamente no conteúdo das informações 

veiculadas por estes meios de comunicação com o cliente, mas à sua orientação prescritiva e 

restrita, muitas vezes, aos aspectos biológicos, desconsiderando os fenômenos sociais e 

culturais imbricados nas condições de saúde.  

Outro ponto essencial no processo educativo é considerar o universo vocabular do 

cliente como forma de encurtar a distância entre este e o enfermeiro. Para Freire (2010), trata-

se de vocábulos ligados à experiência existencial do educando, da qual a do profissional faz 

parte. Este princípio básico da educação dialógica foi destacado por alguns participantes (E2, 

E7, E11, E18), ilustrado nas unidades de registro a seguir: 
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Você procurar falar, também, de uma maneira clara e concisa, desse cuidado que 

você está prestando ali, naquele momento, [...] Então não adianta você falar com 

termo jargão, com termo muito carregado que ele, o paciente e a família, não vão 

entender o que você tá falando. (E7) 

 

Mas quando tem um bom papo, uma boa colocação... Você consegue exteriorizar pro 

paciente a situação, ele aprende numa boa. Inclusive ele mesmo consegue manipular 

sem precisar da ajuda de ninguém. (E11) 

 

Os enfermeiros são importantes sujeitos no processo de ensino-aprendizagem aos 

estomizados, fornecendo orientações claras e objetivas, respeitando o grau de instrução, crenças 

e valores de cada pessoa e/ou familiar, atuando com suporte teórico-prático e apoio emocional, 

esclarecendo as dúvidas pertinentes ao tema. O uso de ilustrações do funcionamento do sistema 

digestório, com e sem o estoma, dentre outras estratégias, algumas das quais já apontadas, 

facilita este processo (ARDIGO; AMANTE, 2013; MENDONÇA et al., 2007).  

Vale destacar que a baixa escolaridade dos clientes não representa impossibilidade da 

ação educativa, pois a interação cliente/instituição/enfermeiro e educação tende a proporcionar 

a superação das dificuldades impostas por essa variável (BELLATO et al., 2006).  

E7 destaca que essa interação se estende a família: 

 
Então procurar fazer esse elo, ali, né. [...] paciente x enfermeiro e familiar. Então, eu 

acho, penso é... que, esse trio aqui é muito importante [...] Valorizar o paciente e a 

família, porque se a família não tiver com esse paciente... Sensibilizar a família pra 

ficar com esse paciente... Tentar orientar essa família, no período da visita. (E7) 

 

Devido às diferentes informações fornecidas em um período conturbado para o cliente, 

como o pré-alta, é mister a presença de um familiar neste momento no intento de participar 

junto com o cliente das orientações dialogadas sobre os cuidados com o estoma no domicílio, 

de modo a apoiá-lo na sua execução, até que este esteja em plenas condições físicas e 

emocionais para o cuidado de si. 

Os participantes destacam a participação familiar como importante suporte, já que em 

alguns casos as condições físicas e a intensa desordem emocional que os clientes passam neste 

período, os levam a um reduzido envolvimento no cuidado de si, além de terem de reaprender 

a cuidar de si mesmos (SILVA; SHIMIZU, 2007).  

 

[...] orientar essa família, né nesse momento aqui, ela observar bem essa pele, 

observar a pele ao redor do estoma. [...] Foi o que eu falei até na outra entrevista, às 

vezes, a família e o paciente não têm noção que aquilo tá vazando, né, que aquele 

líquido tá na pele, e aquilo ali é um potencial pra desenvolver a dermatite. Deixar a 

família bem leve, bem esperta em relação a isso. [...] Perguntar à família e o paciente 

sobre... o que eles têm de dúvida em relação a essa nova situação que ambos estão 

vivenciando né, vão começar a vivenciar... Essa nova situação... depois explicar, ao 
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paciente e a família o que vai ser feito naquele momento. O cuidado desse paciente 

com estomia... (E7) 

 

A família chegou agora, na hora da visita. Eu chamo, boto lá na sala de curativo, aí 

converso, pergunto, o quê que ela está achando, como é que ela é, faço um preparo 

assim em relação até a alta, acho que isso é muito importante, em relação a essa 

questão do recém-estomizado, na prevenção da dermatite, né, botar o paciente 

esperto e a família. É tudo pra recuperação desse paciente. (E18) 

 

 

Os enfermeiros do G4 discutiram que a participação da família no cuidado ao 

estomizado é essencial de modo a que possam problematizar os cuidados que serão necessários 

no domicílio. Ademais, sua presença influencia positivamente a troca de saberes, otimizando a 

alta hospitalar. Em alguns casos, a exemplo de o que ocorre com clientes muito idosos ou com 

outras limitações, a participação do familiar é indispensável: 

 

Outro fator que eu acho que facilita é o procedimento da família com o paciente, o 

empenho do procedimento em relação à melhora da dermatite. [...] lembrando que 

seu J. é uma pessoa jovem, se for idoso, tem que ver quem são os cuidadores, pra 

estarem juntos, quem pode dar um apoio.... (E13 G4) 

 

Participação da família é fundamental. (E12 G4) 

 

Acho que nesse momento a família tem que tá ali do lado, ele [o familiar] já estar 

orientando a fazer a troca e esvaziando... pra poder repetir esse processo em casa, 

pra dar o suporte, porque é uma adaptação em pouco tempo. (E14 G4) 

 

O familiar deve ser considerado pelo enfermeiro parte integrante e indissolúvel do 

processo de cuidar em saúde (SOUZA; GOMES; BARROS, 2009). Quando o profissional 

envolve o familiar no espaço de educação dialógica sobre os cuidados dispensados ao cliente 

acerca da manutenção da estomia, com vistas à prevenção de complicações, dentre as quais, a 

dermatite periestomal, o confere autoconfiança para apoiar o cliente na realização desses 

cuidados ou, quando necessário, para exercer tais cuidados no domicílio com autonomia, 

segurança e eficácia.  

Ademais, o familiar pode ajudar o estomizado a enfrentar as dificuldades ocasionadas 

no seu cotidiano de vida após a estomização, a exemplo daquelas inerentes à sua reinserção na 

sociedade. Isto porque, além dos problemas comumente enfrentados pelos clientes estomizados 

já discutidos, eles enfrentam uma série de restrições sociais. 

O motivo para a privação de momentos de lazer e atividades laborais se deve a 

problemas relacionados à qualidade ou falha na segurança do dispositivo; à possibilidade de 

saída dos gases e vazamento de excrementos mediante a inexistência de controle voluntário, 
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dada à baixa qualidade da bolsa coletora; à dificuldade de higienizar-se; aos problemas físicos; 

à vergonha e ao medo dos distúrbios gastrintestinais (NASCIMENTO et al., 2011).  

Os participantes do G4 problematizaram esses aspectos: 

 

Como estimular o paciente no cuidado de si, na sua vida normal, do dia a dia? (P) 

 

 Eu acho que o mais importante é ensinar que tem que ter o kit reserva pra qualquer 

situação pra não ter nenhum constrangimento. _Ahhh, a bolsa descolou, ahhh, a 

bolsa vazou. _E saber assim, esse aqui é o produto de eliminação dele. O que ele 

comer, vai drenar ali naquela bolsa. (E14-G4)  

 

Eu sempre converso com o paciente o seguinte, apesar dele agora ter um estoma, ter 

uma bolsinha, que ele não precisa se isolar do mundo, se trancar em casa. (E12-G4)  

 

Toda sua vida social não parou, justamente. Justamente, que acho assim, ele não está 

proibido de sentar a mesa... (E13-G4) 

 

Ficar em baixo das cobertas, dentro de casa preso? Que ele pode fazer todas as 

atividades dele. Ir numa igreja, ir ao shopping. Ter uma vida social, porque é uma 

questão que foi possível fazer pra ele ter vida, pra ele ter saúde. (E12-G4) 

 

Outras estratégias podem ser adotadas pelos estomizados para o convívio social e 

laboral:  

 
E uma coisa que eu falo também, que muitos... às vezes eles me perguntam: _Ah... eu 

vou poder nadar? Eu vou poder pescar? _As pessoas querem viver a vida delas, 

conforme vai fazendo no cotidiano, e o medo que elas tem é de realmente de tá 

perdendo isso. Aí eu falo: _Ó... tem um paciente meu, que ele é pescador de lagoa, 

ele coloca aquela roupa de surfista que é emborrachada, protege a bolsa e nada numa 

boa, sem problema nenhum. Tudo é uma questão de adaptação. (E11) 

 

Em síntese, o que se pretende é promover a autonomia do cliente no cuidado de si, por 

conseguinte, a diminuição da relação de dependência com o profissional. O resultado final 

esperado é que o indivíduo se emancipe e consiga viver sem ajuda profissional (DELAVECHIA 

et al., 2010).  

O incentivo do enfermeiro nesse processo promove por parte do estomizado, melhor 

adaptação da sua condição física, além de segurança na realização do cuidado de si. Afinal, o 

conhecimento permite ao indivíduo maior independência.  

 

[...] e a gente sempre tem aquela coisa, acompanhante e paciente, mas a melhor coisa 

é o autocuidado, mostrar pro paciente que ele não pode ficar dependente, e ele se 

olhar, saber se olhar, se limpar. (E10) 

 

Nesta perspectiva, ao invés de o cliente absorver tão somente o que lhe é ensinado, a 

intenção é que o próprio possa optar entre as alternativas que se lhe apresentam, a que melhor 
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lhe convém como um ser de relações (SOARES; LUNARDI, 2002). Para tanto, o ato educativo 

deve ultrapassar a dimensão prescritiva de transmissão de conhecimentos, provocando, pelo 

diálogo problematizador, os questionamentos, a reflexão e a crítica do sujeito cuidado, 

conforme discussão que teve lugar no G4. 

 
A gente vai orientar né, ele operou, então é novidade pra ele, agora ele tem uma 

estomia. A primeira coisa que a gente fala é assim, perguntar pra ele o que ele pensa, 

ver o que ele entende. (E14-G4) 

 

Uma coisa que a gente não pode esquecer é se ele entendeu. _Você entendeu? Tem 

alguma dúvida? (E14-G4)  

 

É, mas quando ele fala que não entendeu, eu fico preocupada. (E12-G4) 

 

A discussão com os enfermeiros participantes acerca de seus saberes e práticas sobre a 

prevenção da dermatite periestomal revelou experiências do cotidiano profissional sustentadas 

no conhecimento técnico-científico e nas habilidades instrumentais e técnicas adquiridas ao 

longo de sua trajetória profissional no cuidado aos clientes oncológicos estomizados. 

Nesse sentido, os enfermeiros demonstraram conhecer os aspectos relacionados à 

identificação e causas da dermatite e os cuidados básicos à sua prevenção. No referente às 

práticas de educação em saúde, se pode observar que, embora preocupados com as orientações 

que possam reunir elementos capazes de instrumentalizar os clientes no cuidado de si, o 

discurso dos enfermeiros, por vezes, expressam caráter direcionador e verticalizado dessas 

práticas.  

A tipologia dos saberes e práticas dos enfermeiros, participantes da pesquisa, referentes 

à: identificação e causas da dermatite periestomal; cuidados básicos de prevenção à dermatite 

periestomal, bem como as práticas educativas em saúde para a prevenção, se encontra 

sintetizada no Quadro 4. Esta tipologia foi elaborada a partir do que foi problematizado pelos 

participantes, refletindo sua prática e não necessariamente em conformidade com a proposta da 

pesquisa. Os tópicos a seguir, representam o que foi mencionado por eles em diferentes 

momentos da pesquisa; as colunas apresentadas no referido quadro são interdependentes, mas 

não lineares.  
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Quadro 4 - Tipologia de saberes e práticas de enfermeiros na prevenção da dermatite 

periestomal em clientes estomizados 

Identificação e Causas da 

Dermatite Periestomal 

Cuidados Básicos na 

Prevenção da dermatite 

Periestomal 

Práticas de educação em 

Saúde na Prevenção da 

dermatite Periestomal 

Local inapropriado de 

confecção do estoma.  

Orientações pré-operatórias 

sobre a manutenção, riscos de 

complicações e como preveni-

las. 

Valorização dos saberes e 

experiências prévias dos 

clientes, considerando o 

universo vocabular do 

cliente. 

  Discussão em grupo 

interdisciplinar 

Falta de demarcação do estoma 

no pré-operatório. 

Realizar a primeira troca do 

sistema coletor, integrando o 

cliente e o familiar no cuidado. 

Utilização de materiais 

educativos que nem sempre 

facilitam a abordagem 

educativo-dialógica. 

Condições clínicas 

desfavoráveis, associadas às 

alterações fisiológicas da 

neoplasia (obesidade, 

desnutrição, alimentação 

inadequada, tipo e localização 

do tumor, doenças associadas, 

idade, modalidade de 

tratamento e evolução da 

neoplasia). 

 

Realizar higiene da pele e 

estoma, retirando todo o resíduo 

(fezes, resina, gordura...); 

retirada de pelos corpóreos na 

região (usando tesoura, nunca 

depilá-los); remoção, troca e 

esvaziamento do dispositivo 

coletor assim que necessário, 

conjuntamente com cliente e 

familiar. 

Integração do cliente no 

cuidado com vistas à sua 

autonomia e independência. 

Uso inadequado do dispositivo 

coletor. 

Observação do sistema coletor; 

observação do estoma, pele 

periestomal: presença de 

oleosidade, sujidade e conteúdo 

fecaloide, removendo-os. 

Observação da presença de 

descolamento da bolsa; presença 

de lesões. 

Orientações quanto aos 

cuidados com o estoma, pele 

e dispositivo coletor, muitas 

vezes, centradas em uma 

educação verticalizada e 

prescritiva.   

Identificação da dermatite: 

coloração avermelhada, dor, 

ardência e prurido no local da 

estomia 

Envolver a família no processo 

de cuidado do paciente 

estomizado 

Discussão de estratégias de 

facilitação à reinserção do 

cliente na sociedade. 

 Demarcação do estoma no pré-

operatório. 

Estímulo à participação do 

familiar nas orientações 

dialogadas e no processo de 

cuidar no período de 

hospitalização. 

 

Oportuno ressaltar que os conhecimentos demonstrados pelos enfermeiros, embora 

importantes e necessários, não são suficientes para evitar as complicações, comuns no pós-

operatório. Na problematização deste fato, os participantes trouxeram várias questões, algumas 

dessas de natureza institucional, como a descontinuidade de práticas e serviços considerados 

importantes, a exemplo de estratégias interdisciplinares de educação em saúde e da demarcação 
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prévia do local da estomia; outras, relacionadas às condições clínicas do cliente, próprias ou 

não, à doença oncológica; e, ainda, as condições apresentadas pelo cliente no cuidado de si.  

Embora os enfermeiros expressem preocupação com os cuidados que devem ser 

assimilados e assumidos pelos estomizados em favor de si, e, nesse sentido tenham apresentado 

algumas estratégias educativas por eles utilizadas neste intento, a discussão e os exemplos 

trazidos denotam a existência de uma prática, muitas vezes, ainda impregnada da ideologia 

dominante de educação e de cuidado.  

Não se trata, pois, de culpabilizar enfermeiros ou clientes e seus familiares sobre a falta 

de êxito na ação preventiva ou no alcance da resolutividade do problema instalado, mas de, a 

partir de reflexão e da crítica proporcionadas pela discussão problematizadora com os 

enfermeiros, pensar em diretrizes que possam subsidiar a elaboração do plano de cuidados aos 

clientes oncológicos estomizados com vistas à prevenção da dermatite periestomal. Essas 

diretrizes e sua implementação junto a esses clientes serão foco de discussão do capítulo a 

seguir. 
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6 CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE 

CUIDADOS DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM VISANDO À PREVENÇÃO DA 

DERMATITE PERIESTOMAL EM CLIENTES ONCOLÓGICOS 

 

 

A produção gerada a partir da técnica de criatividade e sensibilidade (TCS) Corpo-Saber 

desenvolvida com os enfermeiros participantes nos grupos de convergência e encontros 

individuais favoreceu o desvelamento de seus saberes e práticas a partir da pergunta geradora 

de debate: “Como você cuida do corpo do cliente oncológico recém-estomizado com vistas à 

prevenção da dermatite periestomal?”.  

Essa discussão proporcionou-me, na condição de pesquisadora e, simultaneamente, de 

enfermeira assistencial, inserida no campo da pesquisa, construir proposta de diretrizes que 

auxiliassem na implementação do plano de cuidados pelos enfermeiros participantes do estudo 

na enfermaria cirúrgica.  

Assim, a proposta destas diretrizes teve o intento de atender as necessidades e demandas 

do cliente recém-estomizado, em um padrão de cuidados genérico, “necessário para todos ou a 

maioria dos indivíduos de uma mesma situação, cabendo adendos”, mas, ao mesmo tempo, 

flexível às adaptações de acordo com as especificidades de intervenções próprias a cada cliente 

(CARPENITO; MOYET, 2011).  

Como ressaltam Martins e Alvim (2012), o plano de cuidados deve levar em 

consideração a troca de saberes e experiências entre os partícipes do cuidado pautando-se na 

educação dialógica e problematizadora, na contramão da linearidade em que muitas vezes 

ocorre o processo de educação em saúde.  

Mas, conforme salientam Teixeira e Ferreira (2009, p. 412), “é preciso superar a 

dimensão prescritiva do cuidado e caminhar no sentido de reconhecer que na relação entre a 

enfermeira e o cliente, ambos os sujeitos devem ter espaço e voz no processo, com respeito às 

diferenças de valores e de expectativas”. 

Sob esta lógica foram construídas as diretrizes para a elaboração de um plano de 

cuidados aos clientes oncológicos estomizados, apresentadas a seguir. 
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6.1 DIRETRIZES PARA UM PLANO DE CUIDADOS À PESSOA ESTOMIZADA 

 

Na terceira etapa de produção de dados, apresentei as diretrizes sistematizadas como 

produto da rica discussão havida com os enfermeiros na etapa anterior, de modo a que pudessem 

tecer suas considerações, momento este que oportunizou nova discussão com reflexões 

importantes sobre o cuidado ao estomizado.  

Assim, os participantes e a pesquisadora puderam revisitar seus saberes e práticas acerca 

dos cuidados ao cliente oncológico estomizado e abrirem-se às novas possibilidades de cuidar; 

confirmar sua posição anterior e propor mudanças e acréscimos considerados pertinentes na 

composição de diretrizes para um plano de cuidados a esses clientes na enfermaria cirúrgica.  

Nesta etapa de apresentação e discussão das diretrizes com os enfermeiros, alguns 

pontos problematizados com os enfermeiros, foco do capítulo anterior, foram retomados com 

maior ênfase, provocados pela reflexão crítica. Dentre estes, situam-se duas estratégias em 

particular: orientações dialogadas do enfermeiro como mediadoras do processo ensino-

aprendizagem junto ao estomizado no cuidado de si; e a prática interdisciplinar na prevenção 

da dermatite periestomal.  

O processo ensino-aprendizagem no cuidado de si deve iniciar tão logo exista a 

possibilidade da confecção do estoma, ainda no período pré-operatório, e deve continuar no 

pós-operatório imediato, mediato e tardio, visando melhor adaptação clínica, psicológica e 

sociocultural do cliente. 

Nascimento et al. (2011) salientam que pessoas estomizadas que tiveram orientações 

sobre o seu quadro e técnicas de autocuidado em todas as consultas, aceitaram melhor o estoma 

e seu tratamento e conseguiram adaptar-se à nova condição, pois, assim, o estoma passa de algo 

estranho para conhecido, amenizando o contexto da situação e facilitando o aprendizado do 

cuidado necessário com o mesmo. Espera-se, deste modo, contribuir com a redução das 

complicações no pós-operatório, comuns no local de inserção do estoma, e/ou permitir que os 

clientes as identifiquem precocemente.  

Colwell e Gray (2007), em um estudo de comparação de coorte, concluíram que 

orientações pré-operatórias, de natureza dialogada, quando comparadas aos modelos 

tradicionais de educação em saúde realizadas no pós-operatório, promovem a aquisição de 

habilidades para administrar uma estomia, melhorando a qualidade de vida dos estomizados.  

Um diálogo precoce, portanto, que problematize os cuidados com o estoma, estimula o 

cuidado de si. Tal evento traz diferentes benefícios: aumenta o intervalo de tempo para a troca 

de dispositivos coletores; exerce efeito positivo sobre o ajustamento, a longo prazo, de um 
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estoma permanente; reduz o número de hospitalizações não planejadas e o período de 

internação hospitalar (CHAUDHRI et al., 2005; MENDONÇA et  al., 2007).  

A abertura ao diálogo no cuidado de enfermagem provoca o pensamento crítico do 

cliente sobre todo processo de saúde, proporcionando a informação qualificada, reduzindo, por 

sua vez, o estado de tensão sobre sua nova situação a partir da cirurgia (AGUIAR et al., 2011; 

SALOME; ALMEIDA; SILVEIRA, 2014). 

O interesse por aquilo que o cliente entende sobre a situação vivida demonstra atenção 

dos profissionais em compartilhar e trocar saberes e experiências com o cliente e provoca neste, 

pelo diálogo, sua reflexão e a crítica. 

Nesse sentido, na proposta de diretrizes para o plano de cuidados aos estomizados, os 

enfermeiros resgataram a importância do uso de material educativo como suporte da orientação 

dialogada na prevenção da dermatite periestomal. Eles lamentaram o fato de o manual do 

paciente estomizado encontrar-se em falta no hospital, por ocasião da produção de dados desta 

pesquisa, o que, segundo esses enfermeiros, acarreta prejuízo para o cuidado aos clientes. 

Vale ter em consideração que o uso do material educativo, seja o mencionado manual 

ou qualquer outro material utilizado para fins semelhantes, não esgota nem abarca todo processo 

educativo, haja vista que o simples repasse das informações, escritas ou verbais, não torna o 

cliente partícipe deste processo. Afinal, ele não se traduz em recipiente vazio de saberes e 

experiências a ser preenchido pelos conhecimentos e práticas do profissional.  

Assim, o material educativo precisa ser entendido como ferramenta facilitadora da 

educação em saúde, seja no apoio à orientação dialogada do profissional com o cliente, seja 

como material autoexplicativo, e, sempre que possível, deve ser disponibilizado ao cliente.  

 

Um material bem escrito ou uma informação de fácil entendimento melhora o 

conhecimento e a satisfação do paciente, desenvolve suas atitudes e habilidades, 

facilita-lhes a autonomia, promove sua adesão, torna-os capazes de entender como as 

próprias ações influenciam seu padrão de saúde, favorece sua tomada de decisão. É, 

portanto, uma forma de promover saúde (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003, p. 

3).  

 

Outro ponto reforçado pelos enfermeiros na construção de diretrizes foi a prática 

interdisciplinar como importante estratégia de educação e de cuidado aos estomizados, visando 

sua reabilitação. Sampaio et al. (2008) descrevem que todo paciente submetido a uma cirurgia 

de estoma necessita de acompanhamento especializado que possa atender às suas necessidades 

psicológicas, psicossociais e psicoespirituais, além de cuidados contínuos com o seu estoma.  
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Nesse sentido, o enfermeiro é reconhecido pelos demais profissionais de saúde como 

articulador e integrador dos diferentes saberes, principalmente, por ser presença constante junto 

ao cliente e por detectar com maior facilidade as alterações que se processam ao longo das vinte 

e quatro horas do dia (NASCIMENTO et al., 2008).  

Daí a importância de o enfermeiro registrar no plano de cuidados, o encaminhamento a 

outros profissionais - médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social e psicólogo, no intento 

da ação mútua. Bellato et al. (2006) comentam que, infelizmente, essa realidade de cuidado 

como uma disposição relacional e interligada ainda não é uma unanimidade nos serviços de 

saúde, conforme também se observa no campo do estudo, onde cada profissional, apesar de 

competente na sua linha de ação, não investe a contento em práticas interdisciplinares.   

Oportuno considerar que o êxito das ações desses profissionais conforme dispõe a 

Portaria da Secretaria de Ação à Saúde nº 400 (BRASIL, 2009), requer pensar a assistência sob 

a perspectiva interdisciplinar, através de intervenções integradas e sistematizadas, 

fundamentadas em um processo de tomada de decisão conjunta (TEIXEIRA, 2008).  

Diversos fatores influenciam no cuidado ao cliente estomizado, bem como na adesão e 

motivação para o tratamento e as intervenções propostas. Em virtude da complexidade da 

situação, observa-se a necessidade de atuação conjunta de uma equipe multiprofissional, 

premissa para o alcance da reabilitação do cliente (ARDIGO; AMANTE, 2013).  

Com este intuito, os profissionais de saúde devem somar esforços na tentativa de cuidar, 

curar e/ou tratar, partindo de uma visão unitária do ser humano para uma conexão de saberes 

específicos (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). Promover orientações adequadas que 

envolvam a saúde, aceitação da realidade e melhor qualidade de vida aos estomizados devem 

integrar as ações de cuidado dos profissionais de saúde envolvidos na área (CEREZETTI, 

2012). 

Em qualquer das etapas de acompanhamento profissional ao estomizado o atendimento 

nutricional, por exemplo, é indispensável, já que as doenças oncológicas e a própria confecção 

do estoma apresentam grande impacto na absorção alimentar e consequentemente no estado 

nutricional do indivíduo (CESARETTI; SANTOS, 2005).  

Além de que, muitas vezes, a conduta dietética adotada pode auxiliar no tratamento de 

dermatites periestomais, prevenindo seu agravo, vez que “a integridade da pele saudável pode 

ser mantida por meio de uma dieta equilibrada que contenha proteínas, carboidratos, gorduras 

e vitaminas” (DOMANSKY; BORGES, 2014, p. 35).  



98 
 

 
 

A presença do psicólogo também representa importante apoio no controle, prevenção 

de complicações e reabilitação do estomizado. Clientes e familiares devem receber atenção de 

cunho psicológico por parte de profissionais da área, voltados para o acolhimento e tratamento 

de pessoas que enfrentam sofrimento intenso pela perda de uma função básica, como é o 

controle esfincteriano.  

Na mesma direção, o assistente social deve respeitar, no planejamento de suas ações, as 

tradições e culturas individuais da pessoa estomizada e o meio que a cerca. Lenza (2011) afirma 

que este profissional, pela natureza de suas capacidades e deveres, deve ser um observador de 

experiência. No caso da assistência ao estomizado, deve munir-se de todas as ferramentas de 

conhecimento que os favoreça perceber o indivíduo a partir do ponto de vista cultural, laboral, 

econômico e familiar, de modo a ajudá-lo na melhora de sua qualidade de vida, minimizando o 

impacto social provocado pelo estoma. 

O médico é aquele que indica, com base nas condições clínicas da doença e do cliente, 

a necessidade de confecção do estoma. Ele é, portanto, no campo da pesquisa, o primeiro 

profissional a abordar o assunto com o cliente oncológico. Para muitos profissionais, trata-se 

de uma medida “salvadora”, significando a cura da doença. Mesmo diante de seus benefícios à 

saúde do cliente, o médico deve antever as condições físicas afetadas após a confecção do 

estoma e preparar o cliente para a realização cirúrgica e para as necessidades de reabilitação 

após o procedimento (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). 

Adotar uma relação de diálogo desde esse primeiro contato com o cliente é essencial, o 

situando no centro da atenção do profissional. Junto à situação clínica do doente, como a perda 

no controle esfincteriano, a necessária modificação alimentar, o ‘novo’ corpo, dentre outros 

aspectos, o médico deve estar disponível às diferentes questões trazidas pelo cliente e abordá-

las no momento oportuno, inserindo o cliente no cuidado (FIGUEIREDO & ALVIM, 2016). O 

encaminhamento a outros profissionais, como psicólogo e enfermeiro, para consulta pré-

operatória, também compreende o conjunto de suas competências. 

Após este preâmbulo com os enfermeiros, que resgatou alguns temas do encontro 

anterior, acrescidos a outros, as principais diretrizes para implementação do plano de cuidados, 

com foco na educação em saúde sobre a prevenção da dermatite periestomal em clientes 

oncológicos estomizados, foram construídas em três momentos: pré-operatório, pós-operatório 

e alta hospitalar. Procurou-se manter a matriz pedagógica problematizadora, de orientação 

dialogada nesses três momentos. 
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Essas diretrizes foram apresentadas em modelo impresso, com registro de data e escore 

sobre o cuidado implementado: S: satisfatório; I: insatisfatório; NR: não realizado; e R: 

necessita reforço (APÊNDICE D).  

As diretrizes no pré-operatório que compuseram o plano tiveram um caráter mais 

genérico, com vistas a: oportunizar o encontro do enfermeiro com o cliente o mais 

precocemente possível, avaliando sua condição cognitiva e disponibilidade para o cuidado de 

si, incluindo a família (quando viável); abrir espaço para que o cliente e/ou família expresse 

suas dúvidas, anseios e sentimentos em relação à cirurgia, à convivência com o estoma e às 

outras dimensões de sua vida pós-cirurgia; apresentar ao cliente e/ou família o dispositivo 

coletor e outros materiais, incluindo os educativos fornecidos pela instituição, de modo a 

facilitar o diálogo e o processo de educação em saúde; oferecer apoio emocional e social que 

se fizer necessário.  

As diretrizes para os cuidados pós-cirúrgicos abrangeram e aprofundaram às previstas 

no momento pré-cirúrgico, tendo em conta os saberes e experiências prévias do cliente e/ou 

família sobre a cirurgia e o estoma. São elas: avaliar com o cliente a necessidade de agregar a 

família no processo de aprendizagem; proceder às orientações pertinentes: à manutenção do 

dispositivo coletor na pele (como esvaziar e sinais de vazamento, momento de troca) e como 

trocá-lo (observando a medição correta, como fazer o corte da bolsa, como colar nova bolsa); 

ao estoma e a manutenção da pele íntegra (manter a pele seca, limpa, pelos aparados, uso de 

materiais coadjuvantes); ao uso de material educativo; a como avaliar sinais da presença de 

dermatite; e à necessidade de acompanhamento multiprofissional e de adoção da prática 

interdisciplinar na atenção ao cliente e família. 

No referente à alta hospitalar, o foco das diretrizes foi o de reforçar os cuidados 

problematizados nos momentos anteriores, considerando em particular a mudança do cenário 

de cuidado e o que essa pode representar para o cliente e família. 
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Quadro 5 - Diretrizes para o plano de cuidados de enfermagem ao cliente oncológico 

estomizado na enfermaria cirúrgica 

 

 

 

 

1º Momento: Cuidados Pré-Operatórios Data 

S= Satisfatório 

I= Insatisfatório 

NR= Não realizado 

R= Necessita reforço 

Avaliar a condição cognitiva e disponibilidade para o cuidado 

de si do cliente e família 

 Adotar a prática dialógica como estratégia mediadora do 

processo de aprendizagem do cliente e/ou família, tendo em 

conta seus saberes e experiências prévias sobre a cirurgia e o 

estoma. 

  

Abrir espaço para que o cliente/família exponha suas dúvidas, 

seus anseios e sentimentos em relação à cirurgia, a 

convivência com o estoma e outras dimensões de sua vida pós-

cirurgia. 

  

Apresentar ao cliente/família o dispositivo coletor e outros 

materiais. 
  

Fornecer Manual do Paciente Estomizado (impresso próprio 

da instituição). 
  

Oferecer apoio emocional que se fizer necessário.   

2º Momento: Cuidados Pós-Operatórios 

Manter espaço de diálogo de modo a: 
  

Avaliar com o cliente a necessidade de agregar a família no 

processo de aprendizagem. 
  

Que o cliente/família exponha seus questionamentos e 

sentimentos em relação à cirurgia, à convivência com o 

estoma e outras dimensões de sua vida pós-cirurgia. 

  

Proceder à orientação sobre a manutenção do dispositivo 

coletor na pele (como esvaziar e sinais de vazamento, 

momento de troca) e como trocá-lo (observando a medição 

correta, como fazer o corte da bolsa, como colar nova bolsa) 

  

Proceder à orientação sobre os cuidados com estoma, pele 

(manter pele seca, limpa, pelos aparados, uso de materiais 

coadjuvantes); e uso de material educativo, de acordo com as 

necessidades e demandas do cliente.  

  

Proceder à orientação sobre como avaliar sinais da presença 

de dermatite. 
  

Oferecer apoio emocional que se fizer necessário.   

Avaliar a necessidade de acompanhamento multiprofissional, 

procedendo aos encaminhamentos devidos. 
  

Adotar a prática interdisciplinar na atenção ao cliente e 

família.  
  

3º Momento: Alta hospitalar   

Reforçar as orientações dialogadas e encaminhamentos 

pertinentes à situação de cada cliente/família. 

Reforçar a necessidade de inserção do cliente na rede, com 

vistas à continuidade do cuidado. 
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6.2 A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS 

 

O plano de cuidados é uma das etapas do Processo de Enfermagem definido por Horta 

(1979, p. 65) como “a determinação global da assistência de enfermagem que o ser humano 

deve receber diante do diagnóstico estabelecido”. O enfermeiro estabelece as intervenções de 

enfermagem sob a forma de cuidados de enfermagem.  

O plano é, portanto, “a expressão escrita que permite operacionalizar os cuidados” 

(TEIXEIRA, 2008, p. 146). Sua implementação prevê: emitir e receber informações, 

estabelecer as prioridades diárias, investigar, executar as ações de enfermagem e alterar 

cuidados de enfermagem em consonância com as necessidades de cada sujeito (ALFARO-

LEFREVE, 2005). 

Neste estudo, a implementação do plano de cuidados visando à prevenção da dermatite 

periestomal no cuidado de si, ocorreu na enfermaria de cirurgias abdomino-pélvicas do campo 

investigado, e abrangeu o período pré-operatório, pós-operatório mediato e alta hospitalar.  

A proposta destinou-se à implementação do plano de cuidados por cada enfermeiro 

participante, de acordo com as diretrizes construídas e em conformidade com cada 

especificidade, considerando: condições clínicas; a presença ou não do familiar; o tempo de 

internação; o tipo de estoma; os saberes e experiências prévias; o estado emocional e físico dos 

clientes; os recursos materiais e humanos disponíveis; e o contexto físico e das relações 

interpessoais do hospital.  

Como a metodologia da PCA prevê a possibilidade de participação da pesquisadora no 

processo da assistência e, como parte integrante dela, intervi junto ao enfermeiro durante a 

implementação do plano de cuidado, sempre quando observava incoerência em sua abordagem 

com as diretrizes propostas, com o intuito de fortalecer o diálogo como instrumento mediador 

do processo educativo.  

Todo o processo ocorreu com a devida atenção de não causar exposição ou 

constrangimento aos clientes, ratificando, assim, o compromisso ético assumido. Vale destacar 

que, embora os clientes não tenham sido sujeitos, participantes da pesquisa, a promoção do 

cuidado e da educação em saúde esteve centrada neles, não havendo possibilidade de 

observação do processo sem a sua presença.  

Os clientes que estavam presentes no momento de observação da implementação do 

plano de cuidados, foram comunicados verbalmente por mim, pesquisadora, que o enfermeiro 

que lhe prestava os cuidados estava participando de uma pesquisa, e que somente a fala e 

atitudes deles seriam adotados como dados analíticos para a pesquisa.  
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Durante a implementação do plano de cuidados, a maioria dos enfermeiros esteve atenta 

a integrar o cliente no processo de educação e de cuidado. Esse movimento dialógico, permitiu 

a autoavaliação crítica dos participantes, proporcionando avanços e atitudes de mudança na 

realização da prática.  

A mesma conduta se estendia ao familiar, quando presente. Afinal, seguindo os 

preceitos teóricos que conduziram essa investigação, a educação em saúde se constrói “com” o 

outro e não “para” o outro, o que implica em uma relação horizontal e recíproca em que ambos 

se beneficiem, uma vez interessados na aprendizagem conjunta e na co-construção do cuidado 

(MARTINS, 2010). 

Todos os enfermeiros abordaram os temas elencados nas diretrizes propostas; alguns 

dos quais, com maior destaque, relacionados ao dispositivo coletor e sua manutenção na pele 

do estomizado. Assim, os enfermeiros puderam ajudar a prevenir complicações e a tornar a vida 

com o estoma mais manejável para o cliente (SHULTZ, 2012). 

 
Em casa, quando o senhor ver que essa cola aqui, mudar de cor, ela vai começar a 

ficar esbranquiçada, vai amolecer. Então é hora de tirar (o dispositivo), vai até ficar 

mais fácil tirá-lo. Você vai tirar com ajuda da água, não passa álcool, nada.... (E13) 

 

Você tem que deixar a bolsa até ela saturar, perder a cola. Porque se você ficar, tira 

e bota a bolsa, em pouco tempo você vai lesar sua pele, vai fazer uma queimadura 

aqui em volta. O importante é que essa bolsa dure o máximo de tempo na sua pele, 

esse é um dos cuidados. (E2) 

 

Como venho discutindo, permitir que o cliente conheça de perto o estoma e suas 

finalidades no corpo, desde o pré-operatório, o ajuda a desmistificar o estoma. A orientação 

dialogada mediada por ilustrações, a exemplo de fotos de estomas intestinais com e sem bolsa 

coletora; e o próprio objeto físico ao qual a orientação se refere, para que cliente e família o 

manipulem, favorece o entendimento da realidade concreta e previne, assim, surpresas no pós-

operatório imediato (MENDONÇA et al., 2007; SHULTZ, 2012).  

 
A bolsa é essa aqui, a bolsinha onde vai ficar seu estoma. A gente vai colocar a bolsa 

nessa posição aqui, pra quê? Para o próprio paciente abrir e desprezar, assim, as 

fezes e limpar. A gente usa o termo desprezar, que é tirar o que está aqui. Depois do 

pós-operatório, você mesmo vai trocar, vai fazer sua higiene... (E2)  

 

Mas, apesar da presença das orientações sobre os cuidados pertinentes à situação de 

cada cliente, foi possível observar que três enfermeiros (E2, E3, E4) mantiveram a postura de 

transmissores de informações, demonstrando maior preocupação com “executar a tarefa” e 

menos com a postura dialogada e interativa nesse processo.  
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De um lado, esses educadores (enfermeiros) adotaram uma abordagem, por vezes, 

verticalizada. De outro lado, os educandos (clientes) alguns momentos, em silêncio, durante as 

orientações transmitidas pelo profissional, ratificaram a posição de um e de outro, o que sabe e 

o que nada sabe, respectivamente. Nestes casos, durante a implementação do plano de cuidados 

no momento pré-operatório, os enfermeiros restringiram-se a conhecer o que o cliente sabia 

sobre sua cirurgia e sobre o estoma. 

Vale ressaltar, por oportuno, que a interação do cliente no cuidado está na dependência, 

quase sempre, da atitude do enfermeiro. Quando este profissional inicia o diálogo com 

formulações prontas sobre o que o cliente pode ou não fazer e de como deve se comportar no 

cuidado consigo, sem ambos refletirem juntos sobre tais condutas, é comum o cliente assumir 

posição passiva, adotando o silêncio, conforme exemplo ilustrado por situação ocorrida no pós-

operatório mediato: 

 

_ Isso aqui é um estoma, é uma parte do intestino que está exteriorizada’’. Já 

começando a explicar e realizar a troca do dispositivo coletor: _A gente já começa a 

explicar: _Não, não pode passar nada, não se usa. Somente limpeza com água. (E2) 

 

A adoção da cultura do silêncio, nos dizeres de Freire (2009), pelo cliente remete a 

várias hipóteses: por tomar o conhecimento científico como absoluto, o considerando superior 

ao seu; pela dificuldade de entendimento das orientações que lhe são transmitidas, face ao 

modelo pedagógico empregado; pelas distintas preocupações e sofrimentos físicos ou 

emocionais e os sentimentos e comportamentos a eles relacionados, como medo, negação ou 

não aceitação, porventura ocasionados por sua nova situação; dentre outros motivos que o leve 

a não questionar o profissional, mantendo posição de dominado ou persuadido por este. 

Essa forma de se comportar chama atenção à importância do papel do enfermeiro como 

educador e não opressor/depositor de conhecimento, a fim de favorecer um processo de 

conscientização e mudança. É preciso entender que a autoridade necessária na relação 

enfermeiro-paciente não é a que inibe e cala os sujeitos do processo, mas sim, aquela que 

prioriza sua liberdade para construção do cuidado (TEIXEIRA, 2008). 

Relevante dizer que este tipo de posição, dominador-dominado, no processo educativo 

prejudica o desenvolvimento da autonomia e segurança do cliente no cuidado de si, necessário 

no ambiente domiciliar. Neste ambiente, o cliente, ao ser confrontado com tantas mudanças, 

tenta lidar com a situação, experimentando sentimentos de autocontrole, ou, adota 

comportamentos de minimização do problema, como formas de se protegerem (LOBÃO et al., 

2009; POPEK et al., 2010; SOUSA; BRITO; CASTELO BRANCO, 2012). 
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_ O melhor lugar pra você tirar a bolsa é no chuveiro, você tem que tirar, no chuveiro! 

E aí você vai pra cama, pra uma cadeira, em algum lugar, tenta deixar o abdome 

assim, bem plano, porque se você fizer assim (fazendo posição que o abdome dobra) 

e colar numa dobra, ela não vai colar. Aí você estica assim, e fica parado na mesma 

posição um tempo, entendeu?. (E1) 

Neste momento, optei por intervir junto ao colega enfermeiro, trazendo também 

alternativas ao cliente:  

 

_ Quando você tirar essa bolsa, limpar tudo em volta, a pele... você vai pegar uma 

toalhinha de mão, ou gaze, você quem sabe, porque não precisa ser gaze, nada estéril. 

Mas você vai ver o que é melhor pra você. Você pode colar uma nova bolsa deitado, 

ou em pé, ou o que for melhor para você. Em pé, de frente pro espelho, você cola nova 

bolsa de baixo para cima assim (demostrando a técnica). (P) 

 

Este tipo de atitude por parte do enfermeiro lança caminhos para que os sujeitos possam 

interagir, conscientes da situação apresentada. Neste processo de conscientização, a ruptura 

com a cultura do silêncio liberta os oprimidos, frutos da educação hospitalar tradicional, 

resultando em desvelamento e logo, inserção crítica na própria realidade (FREIRE, 2009). A 

partir daí, abre-se espaço para que os sujeitos do cuidado ajam conscientes da situação 

apresentada, opinando no que é melhor para si. 

Sob este prisma, o plano de cuidados de enfermagem, quando pensado e implementado 

na perspectiva compartilhada, favorece “a manutenção e práticas consideradas pertinentes pela 

enfermeira e cliente, a partir de uma análise conjunta dos elementos fundamentais usados para 

o cuidado de si e suas possíveis repercussões na saúde do indivíduo em foco” (MARTINS; 

ALVIM, 2012, p. 372). 

 

A senhora já ouviu falar em colostomia, sabia o que irá fazer? [...] O médico te 

explicou alguma coisa? O que você sabe? (O médico havia conversado com ela no 

ambulatório sobre o estoma). O que achou? O que você pensa sobre isso? (P) 

 

É compreensível e salutar a preocupação dos enfermeiros em oferecer todas as 

informações possíveis aos clientes e seus familiares neste espaço de tempo, mas nem sempre a 

instituição favorece o ambiente propício para que tais informações sejam apreendidas a 

contento.  

Durante a implementação do plano de cuidados houve, por exemplo, algumas 

interrupções no diálogo, ora por outros profissionais, ora por conversas paralelas entre os 

clientes, pelo toque dos celulares ou pelo volume do som da televisão da enfermaria, dentre 

outros aspectos que atuaram como distratores do processo de educar e cuidar, se apresentando 

como desafios para enfermagem. Isto porque, tais desafios ... 
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[...] demandam uma série de atributos que dependem não só da postura profissional da 

enfermeira, como também da dinâmica de atendimento da instituição assistencial, a relação 

com a equipe interdisciplinar e sobretudo com o entendimento dessa nova perspectiva política 

e amorosa, que supera a pedagogia tradicional enraizada não só na culturalidade dos clientes, 

como também no exercício dos profissionais de saúde e seus gestores (MARTINS; ALVIM, 

2012, p. 372).  

 

Um aspecto positivo ocorrido na enfermaria pós-cirúrgica foi a troca de experiências e 

saberes entre os estomizados. Esse momento tornou-se produtivo, contribuindo, embora não de 

forma imediata, com o processo de aceitação pelo cliente da sua nova situação de vida e saúde.  

 

_ [...] aí você que vai ver como é melhor para esvaziar. Cada paciente é um paciente. 

Teve uma paciente, que me ensinou uma vez que colocava uma gota de óleo de 

cozinha na bolsa, que ajuda as fezes a deslizar, ali.... (E14) 

 

Concordo com Martins (2010, p. 124), quando diz que a educação compreendida como 

ato coletivo, não pode ser imposta, justamente por pressupor troca entre pessoas. Assim, sempre 

haverá partes de um e de outro. A co-participação no processo educativo se dá pelo “entrelace 

das informações advindas do compartilhamento entre enfermeira-cliente-família, um ajudando 

o outro, cujos saberes da enfermeira e do cliente se complementam, na constante procura de um 

consenso sobre o cuidado a ser instituído”. 

 

_ Isso, é assim mesmo que corta (aprovando o corte da bolsa feito pela paciente). Mas 

você precisa tomar cuidado para este buraco (orifício da bolsa coletora), não ficar 

grande demais, tá vendo, ficar bem rentinho ao seu estoma, não pode cortar grande 

demais, se não dá assadura! (E5).  

 

Verificou-se a eficiência da abordagem precoce, no pré-operatório, durante a 

observação participante sobre a implementação do plano de cuidados. E, após a cirurgia, o 

cliente resgata momentos do diálogo com o enfermeiro. A título de ilustração, trago o exemplo 

de um cliente que questionou sobre o medidor de estoma, que é um instrumento que pode ser 

utilizado para marcar o tamanho do orifício a ser recortado nas placas recortáveis, 

lamentavelmente em falta na instituição, campo da pesquisa, durante a produção de dados da 

presente pesquisa. Por isso, muitos enfermeiros reforçaram a importância de fornecer o molde 

do orifício por eles recortado, na primeira troca de bolsa.  

_ Tem que ser o molde, que é aquele plástico que a gente tira de trás da bolsa. Aí, 

não tem como você cortar maior. (E3) 

 

_ Com o tempo vai regredir e vai ter que revisar o tamanho e o formato. (E1) 
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Em dois casos, foi possível fornecer o Manual de Orientação ao Paciente Estomizado. 

Outros dois enfermeiros (E1, E12), no momento da admissão na enfermaria pré-cirúrgica, já 

apresentaram ao cliente o dispositivo coletor e forma de manipulá-lo. Neste momento, 

avaliaram o nível de cognição e disponibilidade para o aprendizado do cliente, bem como da 

participação familiar.  

De modo semelhante, nos encontros realizados durante o pós-operatório mediato e a alta 

hospitalar, o diálogo foi efetivamente desenvolvido, abrindo espaço para que clientes e/ou 

familiares pudessem expor suas dúvidas sobre os cuidados com o estoma. Outro evento 

observado, é que, assim que era possível a troca do dispositivo coletor, o enfermeiro realizava 

o procedimento, iniciando o processo de orientação de como fazê-lo em domicílio. No momento 

de alta, aqueles clientes que ainda necessitavam de maior atenção e                  tempo dispensado, 

eram os primeiros a receberem o cuidado de enfermagem, incluindo a orientação dialogada, 

entendendo a complexidade da alta e do cuidado de si fora do ambiente hospitalar.  

 Os cuidados que mais fizeram parte das orientações dialogadas no momento pós-

operatório e de alta foram: como se dá a colagem da bolsa coletora; como retirar a bolsa e a 

cola dela, remanescente, da pele periestoma; como recortar a placa da bolsa coletora; como 

avaliar a necessidade de materiais adjuvantes e como utilizá-los; como proceder à manutenção 

diária do estoma, incluindo sua higienização; como avaliar a pele periestoma e como proceder 

em caso de alterações apresentadas na região da mesma.  

 No momento da alta hospitalar, os enfermeiros salientavam a necessidade de o cliente 

seguir as instruções nutricionais, o acompanhamento ambulatorial médico e com a 

estomaterapeuta. Não foi observado encaminhamento, tampouco referência ao fisioterapeuta e 

ao psicólogo, o que, ao meu ver, representa uma deficiência na interação multiprofissional na 

prática assistencial.  

Neste momento, os enfermeiros também ratificavam a importância da participação do 

familiar no momento de orientação à alta. Para estes profissionais, a presença do familiar não 

significa incapacidade de cuidado de si por parte do estomizado, mas como forma de apoio no 

fortalecimento do cuidado de si pelo cliente.  

De maneira geral, observei que os enfermeiros se mantiveram atentos no estímulo do 

cliente ao cuidado de si, não descartando a presença de apoio do familiar, mas fortalecendo a 

capacidade do próprio cliente em cuidar-se. 

Nesse momento de observação da implementação do cuidado para a alta hospitalar, 

apenas uma cliente estava sem acompanhante. Seguindo o proposto nas diretrizes, a enfermeira 
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abriu espaço para que a cliente pudesse se colocar e sanar suas dúvidas, dividir suas 

expectativas, destacando como pretendia desenvolver seu cuidado em domicílio. Oportuno 

ressaltar que este foi o único plano de cuidados que abordou o tema da sexualidade durante a 

pesquisa. 

A enfermeira dialogou sobre o tema, trazendo situações sobre a imagem corporal e sobre 

o retorno da cliente à vida sexual ativa. Situações semelhantes a estas, promotoras de ansiedade 

e insegurança aos clientes, podem ser evitadas quando há um espaço aberto ao diálogo.   

 Apesar da relevância do tema na qualidade de vida da pessoa estomizada, este é ainda 

pouco abordado por profissionais de saúde na assistência, contribuindo para que seus 

significados sejam pouco conhecidos, explorados e contemplados com ações específicas nos 

planos assistenciais de enfermagem (DE PAULA, TAKAHASHI; DE PAULA, 2009). Este 

aspecto foi confirmado na pesquisa, o que explica sua ausência nas diretrizes para a 

implementação do plano de cuidados.  

Este capítulo, ao apresentar as diretrizes construídas a partir dos saberes e práticas dos 

enfermeiros e sua implementação no plano de cuidados em clientes oncológicos no 

transoperatório, visando especialmente a prevenção da dermatite periestomal, oportunizou 

trazer à reflexão e à crítica sobre os elementos que constituíram cada momento do plano, assim 

como, as bases em que assentaram as estratégias pensadas para sua operacionalização.   

As intervenções dos enfermeiros, aliadas às minhas, na qualidade de enfermeira e 

pesquisadora; com base nas diretrizes propostas, embora ainda se observem algumas marcas do 

modelo tradicional de educação, favoreceram o cuidado individualizado e humanizado, em 

conformidade às necessidades apresentadas pelos clientes.  

 Progressivamente, à medida que se avançava o desenvolvimento do plano de cuidados, 

os enfermeiros aguçavam sua capacidade de diálogo como parte de sua intervenção junto aos 

clientes. Deste modo, as diretrizes colaboraram na orientação da assistência ao cliente 

oncológico estomizado, em cada fase de internação hospitalar, ao tempo em que o plano de 

cuidados cumpriu sua finalidade de pensar o cuidado sob a perspectiva integral e 

individualizada. Assim, os enfermeiros estabeleceram suas prioridades de atuação, 

concentrando seus esforços nos cuidados requeridos por cada cliente.  

 A avaliação sobre a efetividade do plano de cuidados implementado será objeto de 

discussão no capítulo a seguir. 
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7 AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA IMPLEMENTADA 

 

 

A fim de atender a proposta metodológica da Pesquisa Convergente-Assistencial, e os 

pressupostos da pedagogia problematizadora de Freire, em que dar voz ao sujeito da pesquisa 

implica em reconhecer seu lugar social, respeitá-lo e libertá-lo, procedi à última etapa de 

produção de dados do estudo, a avaliação. Esta etapa propõe validar o método de pesquisa 

aplicado - seu desenvolvimento, implicações e possibilidades de mudanças para a prática 

assistencial.  

Nesse sentido, foram feitas considerações acerca de todo o processo implementado. Os 

enfermeiros tiveram a oportunidade de avaliar as diretrizes elaboradas a partir de seus saberes 

e práticas sobre a prevenção da dermatite periestomal em clientes oncológicos estomizados, 

refletir criticamente a implementação do plano de cuidados a esse grupo de clientes, e fazer 

proposições de mudanças afetas à prática assistencial e à instituição de saúde, campo da 

pesquisa. 

 

 

7.1 AVALIAÇÃO DOS ENFERMEIROS PARTICIPANTES SOBRE AS DIRETRIZES 

PROPOSTAS E SUA IMPLEMENTAÇÃO NA PESQUISA: FACILIDADES 

VIABILIZADAS PELA PCA  

 

Os enfermeiros avaliaram de forma positiva tanto a proposta de diretrizes e sua 

implementação no cuidado ao cliente oncológico estomizado, quanto à metodologia empregada 

nesta pesquisa-intervenção, que favoreceu sua plena participação em todas as etapas, incluindo 

a avaliação de todo o processo.  

Um dos pensamentos da pedagogia freiriana diz respeito ao significado de educar para 

a liberdade que indica um compartilhamento de saberes a fim de promover uma vontade 

coletiva em direção à democracia (TEIXEIRA, 2008). Tal pensamento foi representado pela 

participação dos enfermeiros na pesquisa. 

Na avaliação dos enfermeiros, as diretrizes construídas para a implementação do plano 

de cuidados ao cliente oncológico estomizado foram consideradas importantes para a prática 

do cuidado, uma vez que agregam conhecimentos e experiências: 

 

Eu lembro que a E3 falou algumas coisas, que eu usei depois, E17 e até você. Que me 

fez pensar. Veio pra somar. É importante! (E2) 
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Qualquer informação sempre agrega, né. Porque assim, por mais que a gente fale: 

_Ahhhh, eu faço isso todo dia, eu estou acostumada. _ Não! todo dia a gente aprende 

um pouco, sempre acrescenta alguma coisa no nosso cuidado, na prática. (E16) 

 

Como tudo, como qualquer informação ao cuidado, em relação ao doente, aqui, é 

muito importante. Uma coisa tão expositiva, tão complicada pro doente (corpo 

estomizado)... Muitos ficam resistentes no cuidado. É uma coisa muito difícil para o 

doente. Então, assim, tudo que a gente puder abordar, aprender, somar, pra melhorar 

a nossa prática direta, para passar pro doente, é muito importante. (E1) 

 

O compartilhamento das informações viabilizadas pelo diálogo transformador e 

reconstrutor provocou a reflexão crítica e proporcionou a revisitação de saberes e práticas, tanto 

os provenientes dos enfermeiros participantes da pesquisa, quanto os meus próprios, como 

enfermeira e pesquisadora, aprimorando-os ou construindo novos saberes e práticas no cuidado 

ao estomizado, particularmente ao cliente oncológico.  

 

A gente nunca pode achar que sabe tudo: _Ah, não, eu estou aqui há dez anos, eu vejo 

isso todos os dias. Não! (E15) 

 

[...] e acho que também, às vezes, uma informação ou outra acaba passando 

despercebido, você esquece. Se você tiver um roteirinho, como nessas diretrizes, de 

repente facilita pra você não se esquecer de abordar aquele assunto com o paciente. 

(E18) 

 

É bom que todos falem a mesma língua. Seguindo as diretrizes, todos falam a mesma 

língua. Sabem o que o paciente tem maior facilidade e dificuldade quando você vai 

abordar. E ele já foi visto por outro enfermeiro antes. (E3) 

 

Nascimento et al. (2008) sinalizam que os registros formais da assistência, 

desenvolvidos de maneira sistematizada e otimizada, proporcionam visibilidade e garantem a 

continuidade do cuidado de forma segura, integrada e qualificada. Constitui-se em fator 

determinante para o êxito da terapêutica adotada, incluindo as orientações pertinentes à 

manutenção da estomia, visando, entre outros aspectos, à prevenção da dermatite periestomal.  

 

As diretrizes fazem diferença sim, positiva. Qualquer informação a mais que você 

puder passar pro paciente, na linguagem deles, principalmente, né. Se você fala: 

_Não passa solução na pele. _ O paciente fala: _O que é solução? _Então a gente 

fala, na linguagem dele, qualquer informação numa linguagem que eles entendam é 

super importante pra eles. (E2) 

 

O mais importante para os estomizados é o cuidado mesmo, para o autocuidado. 

Porque evita complicação, evita futuros transtornos. A gente tem que saber orientar. 

(E16) 

 

Quanto à metodologia utilizada durante o estudo, os participantes destacaram algumas 

características da estratégia grupal de produção de dados no âmbito das DCS, aliada à 
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pedagogia empregada na sua condução, que favoreceu, sobremaneira, o êxito da discussão e 

seus resultados: 

 

Houve interação entre os participantes. (E13) 

 

Cada um contribui com um pouquinho de experiência que a gente tem. Por exemplo, 

com relação à prevenção da dermatite, não deixar a bolsa encher muito, aí outro fala 

outra coisa, outro lembra de manter a bolsa aderida... Todas essas coisas. (E5) 

 

Cada um tem um ponto, pra falar pro paciente. Ter cuidado de não passar nenhuma 

solução na pele. É aquela coisa, cada um lembra de um detalhe pra passar pro outro, 

e pro paciente. (E2) 

 

A dinâmica em grupo é importante, super válida. Porque cada um tem uma opinião 

super importante, né. (E18)  

 

Como se vê, as concepções trazidas pelos enfermeiros para o espaço do diálogo sobre 

as diretrizes para a implementação do plano de cuidado, considerando particularmente à 

prevenção da dermatite periestomal, demonstram que existe abertura desses profissionais 

quanto à proposição de estratégias que possam se apresentar como alternativas importantes à 

assistência e à participação do cliente oncológico estomizado como sujeito do cuidado.  

Mas, ao tempo em que se declaram receptivos a tais estratégias, também expressam 

preocupação face aos desafios de diferentes naturezas que se apresentam à prática assistencial, 

para os quais são necessários se pensar em possíveis saídas que possam promover a melhoria 

da qualidade da assistência a esse cliente no contexto hospitalar e no preparo para a alta, visando 

sua autonomia possível no ambiente sociofamiliar. 

 

 

7.2 DIFICULDADES E DESAFIOS ENCONTRADOS NA EXPERIÊNCIA 

IMPLEMENTADA E AS POSSÍVEIS SAÍDAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DA 

REALIDADE  

  

Para proporcionar um cuidado congruente com as especificidades próprias dos clientes 

oncológicos estomizados, faz-se necessário o engajamento de cada enfermeiro neste processo. 

Como se pôde depreender do desenvolvimento da pesquisa, a dinâmica de troca de saberes entre 

os enfermeiros reforçou o exercício de reflexão-crítica acerca de sua prática profissional. 

Escutar o outro, ter condições de refletir, criticar o contexto da prática e sua participação nela e 

propor mudanças em prol de um objetivo comum, é o ponto de partida para a efetividade da 

assistência na qual todos almejam, conforme ressaltado pelos participantes da pesquisa.  
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Quanto às dificuldades encontradas pelos enfermeiros em seguir as diretrizes propostas 

na implementação do plano de cuidados, E17 afirma que estas, via de regra, não existem por 

parte dos profissionais; e atribui ao cliente sua dificuldade de assimilar as coisas.  

  

Acho que pelos profissionais não há muita dificuldade de realizar as diretrizes, eles 

(clientes) que às vezes, têm dificuldade de assimilar as coisas. Por isso eu sempre 

bato nessa tecla da linguagem, do passo-a-passo. (E17) 

 

Se, o próprio enfermeiro sinaliza a necessidade de rever a linguagem empregada nas 

orientações de cuidado, no sentido de torná-la acessível ao cliente, há de se ter clareza que o 

problema certamente não se deriva da dificuldade de assimilação do cliente quanto às 

orientações ‘transmitidas’, mas no processo educativo e nas ferramentas por ele utilizadas para 

comunicar-se com o outro. 

A comunicação e a educação são elementos interdependentes e essenciais no cuidado 

em saúde, assim como a educação e o cuidado, também os são. Se, entendermos ambos como 

processo, o problema não estará propriamente situado nos sujeitos que dele participam, mas na 

forma pela qual ambos se posicionam neste processo, devendo este sofrer as modificações 

necessárias que garantam a emancipação do sujeito cuidado, porque plenamente consciente.   

Para tanto, a mudança de paradigma na educação em saúde, ultrapassando a visão 

reducionista de transmissora de conhecimentos, “possibilita a compreensão da ciência em um 

nível bem mais crítico e criativo, no qual Educação e Saúde passam a ser entendidas como áreas 

de conhecimento humano que, integradas, revigoram o exercício da cidadania” (CHAGAS et 

al., 2009). 

 

A gente orienta, o problema é que eles têm dificuldade em fazer, eles são leigos, óbvio. 

E muitos não seguem a orientação da gente. (E2) 

 

Normalmente quando o enfermeiro abre espaço para o diálogo, com a finalidade de 

conhecer aquilo que o cliente entende sobre os cuidados com o estoma e pele periestomal, este 

resgata na memória alguns saberes próprios envolvidos no cuidado direto ou indireto com o 

estoma. Faz-se necessário, pois, a desconstrução e reconstrução do saber junto aos clientes, 

como protagonistas do cuidado, promovendo a construção de um novo conhecimento - mais 

elaborado - de modo a potencializar o cuidado de si no ambiente domiciliar. Para tanto, é mister 

dar voz a esses sujeitos por entender que “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” 

(FREIRE, 2009, p. 79). 
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Porque a gente tá tão acostumado a fazer no dia-a-dia que a gente não se atenta a 

alguns detalhes. O detalhe de falar na linguagem dele (paciente), de saber o que ele 

sabe... (E18) 

 

Valorizar o paciente, o que ele sabe. Ta aí, um detalhe importante. Que temos que 

nos atentar pra isso, na hora do cuidado, não podemos esquecer, como tá lá nas 

diretrizes. (E6) 

 

É um ganho para nós, é um ganho para eles!. (E5) 

 

O saber não científico apresentado pela clientela, não reconhecido e não valorizado, 

parece descredenciá-la para compreender a saúde-doença e para exercer o poder de 

atuar sobre este processo. E valorizar e respeitar o saber do cliente sobre si, sobre o 

seu cotidiano vivido, estimula a que o seu eu e o que vive no cotidiano seja objeto de 

seu pensamento, da sua reflexão, fortalecendo o cuidado do seu eu e ampliando o 

autoconhecimento (CHAGAS et al., 2009). 

  

A prática que torna o cuidado rotineiro é difícil de ser rompida. Por isso, merece 

destaque a reflexão crítica sobre a própria prática, e ainda, ao valor da experiência da partilha 

na reflexão sobre o processo de teorizar a partir da prática (FREITAS, 2005). 

Como vimos na sequência dos capítulos de análise, foram observadas marcas da 

linearidade em alguns discursos dos participantes da pesquisa na discussão havida após o 

desenvolvimento da TCS. Esses discursos revelaram práticas verticalizadas de educação na 

relação entre o educador e o educando, considerados, respectivamente, o que sabe e o que nada 

sabe, fruto da concepção bancária da educação. Nela, existe uma rigidez de posições em que o 

educador transmite conhecimentos ao educando que, por sua vez, os recebe passivamente, de 

forma acrítica. Assim, o educador (enfermeiro) é o que opta e prescreve sua opção, enquanto o 

educando (paciente) segue a prescrição, mesmo que em contraste à sua realidade (ALVIM; 

FERREIRA, 2007). 

Outra reflexão importante no discurso recorrente dos enfermeiros sobre as dificuldades 

encontradas foi relacionado ao ambiente em que o plano foi implementado:   

 

Uma coisa que eu observei na enfermaria, a dificuldade de fazer isso na enfermaria. 

(E17) 

 

Porque, às vezes, a gente é interrompido por outros profissionais. A televisão, 

telefone tocando, conversas paralelas. Eu percebi que isso atrapalha um pouco. (E6) 

 

Antigamente tinha a salinha de curativos aqui, não tinha essa sala da chefia, tinha 

uma maca, e ali a gente trocava, curativo ali, curativo grande. Eu cansei de orientar 

paciente aqui. Sozinho, até pra ele não ficar tão inibido. Ele fica constrangido na 

enfermaria, a gente pensa que não, mas eles ficam. Muitos, quando você vai trocar 

(a bolsa) ficam com vergonha. (E2) 

 



113 
 

 
 

Ter um lugar, mas acabaram com a sala de curativo. Às vezes, distrai até a gente. 

Você tá ali, o telefone, tudo, aquela confusão, às vezes até te distrai, tira o foco, a 

atenção. (E15)  

 

Agora você imagina o paciente ali, constrangido, ou resistente, com aquele estoma, 

saindo fezes e recebendo um monte de informações, imagina... (E3) 

 

Neste sentido, como enfermeira da Instituição e pesquisadora, proporei à chefia do setor, 

que retome o espaço conhecido como “sala de curativos” para que seja novamente um espaço 

de cuidado individualizado, quando necessário, atendendo às necessidades dos pacientes e a 

reinvindicação dos enfermeiros, entendo que a análise dos dados gerados, a partir das falas dos 

enfermeiros assistenciais, sirva de subsídio para a proposta. 

Uma preocupação latente dos enfermeiros foi referente ao volume de informações as 

quais o cliente tem acesso no pós-operatório, o que dificulta, sobremaneira, sua apreensão. Face 

à situação apresentada, os participantes foram enfáticos na defesa de que o processo de 

educação em saúde afeto ao tema investigado ocorra de forma gradual durante o período de 

hospitalização, não se restringindo ao momento da alta hospitalar, mas, sempre quando 

possível, ser iniciado no pré-operatório, considerando não somente a condição clínica e 

psicológica do estomizado, mas, também, sua reinserção social, incluindo o domicílio.  

Este processo deve acontecer mediante problematização com os clientes das situações-

limites que se apresentam na pós-cirurgia e as estratégias para superá-las. Necessário, pois, para 

o alcance do êxito esperado, implementar a prática dialógica no intento de, pela reflexão, gerar 

a crítica que permita a tomada de consciência sobre o que, para quê e como conviver com o 

estoma de forma saudável, do ponto de vista físico e emocional.  

A orientação dialogada com o uso de material educativo foi mais uma vez destacada: 

 

Sim, pode melhorar muito a orientação. Por exemplo, no pré-operatório, explicando 

pro paciente antes dele fazer a estomia o que ele pode esperar dessa estomia, 

entendeu?! Aí, em primeiro lugar, eles vão se preparar psicologicamente para 

aquilo... A gente poderia fazer alguma coisa mais específica no pré-operatório. (E5) 

 

Então assim, eu acho que com certeza, precisa melhorar essa orientação. Vamos 

focar, essa orientação pra alta. De repente, fazer um manual, um folder sobre esse 

cuidado. E acredito assim, que a gente possa melhorar isso. Tem os enfermeiros 

capacitados na instituição pra isso. E cabe ter boa vontade pra fazer o serviço melhor. 

(E7) 

 

Então assim, a equipe que está falhando. Então acho que, a gente quer melhorar, a 

gente tá em busca de melhoras, tem que uniformizar as ações. (E14) 

 

Eu acho que a gente poderia ter uma atualização profissional mesmo, pra poder 

tentar melhorar o nível de orientação que a gente tem. E isso com certeza vai 

minimizar um pouquinho o impacto ao paciente, isso faz parte da minha opinião das 



114 
 

 
 

principais estratégias pra você minimizar a ocorrência das complicações dos 

pacientes.  (E15) 

 

Eu acho que se estivessem fazendo uma orientação mais específica, se a gente tivesse 

trabalho conjunto com a estomaterapia intra-hospitalar, pra poder orientar 

justamente esses pacientes, a gente conseguiria atuar de uma forma melhor, então de 

repente o trabalho conjunto com a estomaterapia ajudaria a gente. (E3) 

 

No referente ao processo de transferência dos resultados inerentes a PCA, que “consiste 

na possibilidade de dar significado a determinados achados ou descobertas e procurar 

contextualizá-los em situações similares, sem que esse processo venha a ser entendido como 

poder de generalizações” (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014, p. 96), o desenrolar da pesquisa 

mostrou que é possível outra abordagem no cuidado de enfermagem ao paciente estomizado.  

Essa abordagem utilizou o diálogo problematizador na educação em saúde como forma 

de cuidado ao paciente estomizado, valorizando as concepções científicas, culturais e sociais 

dos envolvidos no cuidado (paciente e/ou familiar e enfermeiro). 

Assim, a implementação do plano de cuidados no ambiente hospitalar foi pautado na 

problematização das situações advindas da realidade concreta de cada cliente, o que resultou 

em um cuidado diferenciado a cada qual. As diretrizes propostas serviram de eixo para o 

desenvolvimento do cuidado, entendendo que, conforme exposto, existem necessidades 

comuns a este grupo social, mas há que se atender às particularidades que se apresentam ao 

momento do cuidado individualizado. 

O detalhamento de cada cuidado e as devidas modificações a ele, requeridas, foram 

feitos, seguindo as necessidades de cada cliente. Isso revelou que é possível promover um plano 

de cuidados dialogado no ambiente hospitalar que promova ao cliente estomizado ação ativa 

no cuidado de si, trazendo resultados efetivos para a continuidade do cuidado no domicílio. 

O processo de educação em saúde, de perspectiva dialógica, possibilitou a 

problematização com os enfermeiros, de diferentes situações apresentadas pelos clientes, 

considerando as questões que conformam a natureza mesma do problema vivenciado por esse 

grupo social. Viabilizou, deste modo, durante a implementação do plano de cuidados, a inclusão 

dos clientes estomizados/família na ação crítica do cuidado de si no espaço hospitalar, 

favorecendo as condições necessárias para o desenvolvimento da autonomia e segurança no 

cuidado em domicílio. 

De forma sutil, as transformações vão sendo evidenciadas a partir do momento em que 

se percebe as modificações, aos poucos reveladas no momento do cuidado direto com os 

clientes. Isso porque, de maneira geral, o modelo de saúde vigente, especialmente, no hospital, 

favorece uma atitude de manter a verticalização do saber nas orientações dadas em relação ao 
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cuidado com os estomas. Reconheço, a partir de minha experiência própria, que é difícil para 

um profissional acostumado a transmitir saberes técnico-científicos, romper com este modelo 

depositário de educação e dar voz ao sujeito cuidado (cliente e/ou familiar). 

No entanto, hoje, concluída esta pesquisa-intervenção, tenho a compreensão de que as 

orientações dialogadas, ao invés de prescritivas no interesse do cuidado, são viáveis e 

necessárias. Os enfermeiros demonstraram uma modificação de postura - de depositária à 

dialógica, no momento da implementação do plano de cuidados.   

Evidentemente, as mudanças quase sempre não são completas, nem ocorrem de maneira 

imediata, mas em um processo contínuo e gradual com participação de outros profissionais, 

além dos enfermeiros. Exemplo disso é a conjugação de interesses entre mim, enfermeira-

pesquisadora, uma médica do campo da pesquisa que está desenvolvendo estudo também com 

clientes estomizados, e a enfermeira estomaterapeuta do ambulatório. Juntas, temos pensado 

em alternativas de cuidado que efetivamente sejam viáveis, face às dificuldades encontradas 

concernentes à instituição hospitalar e ao contexto do cliente.  

Com este intuito, a mencionada enfermeira estomaterapeuta fez-me convite para 

participar do grupo de tumor de reto do INCA, o que considero, um reconhecimento ao meu 

trabalho, tanto como enfermeiro, quanto na condição de pesquisadora. Tal grupo é formado por 

uma equipe multiprofissional, e consiste na discussão de pesquisas dos casos de tumor de cólon 

e reto, lesões que podem levar os clientes a necessitarem de uma colostomia.   

O uso de metodologia participativa como a PCA envolve os sujeitos pesquisados e a 

pesquisadora ativamente nos processos de pesquisa e assistência, o que foi observado durante 

todas as etapas de produção de dados do estudo; possui estreita relação com a prática 

assistencial, permitindo a vivência da realidade concreta dos participantes; tem a 

intencionalidade de promover mudanças ou minimizar problemas, o que foi verificado na 

autorreflexão e mudança na prática do cuidado, no diálogo e na educação em saúde; tem um 

comprometimento com a melhoria direta do contexto social pesquisado, o que está em processo, 

tendo em conta as iniciativas de trabalho conjunto compartilhadas principalmente entre mim, a 

enfermeira estomaterapeuta e a médica-cirurgiã, conforme o exposto. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo configurou-se como uma pesquisa de campo, construída a partir da 

aplicação do método de Pesquisa Convergente Assistencial. Como preconizado nos princípios 

teóricos e práticos que regem esse tipo de pesquisa-intervenção, sua aproximação intencional 

com a prática assistencial é necessária, com vistas à melhoria do contexto social pesquisado, 

atribuindo à relação do saber pensar com o saber fazer em enfermagem um de seus principais 

elementos norteadores.  

A prevenção da dermatite periestomal em clientes oncológicos recém-estomizados foi 

discutida tendo em conta os saberes e práticas de enfermeiros que atuam em enfermarias 

cirúrgicas de um hospital público oncológico, de referência clínica e cirúrgica na área. E, a 

partir deles, foi possível construir diretrizes para um plano de cuidados aos mencionados 

clientes e implementá-lo no setor de cirurgias abdominais. Ao propor tais diretrizes de cuidado, 

fez-se necessário pensar em um modelo de cuidado centrado no cliente e nas necessidades 

apresentadas por ele, como ponto de partida para o cuidado de enfermagem. 

Como enfermeira inserida no campo assistencial, o princípio da simultaneidade da PCA 

se constituiu em importante atrativo para realização da pesquisa. Do mesmo modo, percebi uma 

identificação com o método empregado por parte dos enfermeiros do contexto investigado, que 

se motivaram a participar da pesquisa ao entenderem a sutileza da movimentação prática da 

investigação, o envolvimento do pesquisador no campo e a influência da pesquisa na 

assistência. 

Dada a sua convergência com a prática assistencial, na PCA, o problema de pesquisa 

deve ser destacado das situações vivenciadas pelo pesquisador em sua prática. Tendo isso em 

conta, a partir da percepção das necessidades de mudanças no modelo tradicional de educação 

em saúde, de natureza verticalizada, para efetiva prevenção de complicações no local do 

estoma, foi construída a proposta de diretrizes de cuidados no contexto hospitalar, norteada por 

conceitos da pedagogia freiriana. Dada a minha inserção no contexto em que o estudo 

aconteceu, foi facilitado o atendimento ao critério de imersibilidade da PCA. 

O diálogo problematizador foi utilizado como estratégia para discussão com os 

enfermeiros, aliada ao desenvolvimento da TCS Corpo Saber no âmbito dos grupos de 

convergência e nos encontros individuais. Os princípios freirianos, de consciência crítica e 

libertária, subsidiaram os encontros, visando, pelo compartilhamento de ideias e posições, 
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discutir os saberes e práticas desses enfermeiros sobre os cuidados básicos de enfermagem à 

estomia, com destaque para a prevenção da dermatite periestomal em clientes oncológicos 

recém-estomizados. 

Nesse espaço, os participantes trouxeram situações próprias da realidade concreta de 

sua prática assistencial, pensando os profissionais de saúde, particularmente, o enfermeiro; e o 

sujeito cuidado - cliente e família, como seres de relação, ações e interações complexas. 

Assim, por oportuno, a visão paradigmática sustentada na complexidade humana, 

conduziu epistemologicamente esta pesquisa, tanto do ponto de vista da escolha do método, 

quanto dos conceitos que nortearam o seu desenvolvimento. Nesse entendimento, nem o sujeito 

(participante), nem o objeto dado a conhecer (cognoscível) foram vistos de forma fragmentada, 

isolados do contexto em que ambos se situavam.  

Sob esta premissa, em um movimento de construção e reconstrução de saberes, os 

enfermeiros refletiram sobre sua prática e, criticando-a, se permitiram unir o saber pensar e o 

saber fazer, trazendo benefícios à assistência capazes de transformar o modelo educar/cuidar 

no contexto investigado.  

Como pesquisadora e enfermeira do campo, intervi sobre os problemas identificados 

por ocasião da produção de dados da pesquisa. Assim, mantive o compromisso de propor 

mudanças no contexto assistencial durante o processo investigativo, ao tempo em que me 

beneficiei do acesso às informações procedentes desse contexto. 

No compartilhamento das informações, eu (enfermeira pesquisadora) e eles 

(enfermeiros participantes da pesquisa) problematizamos sobre os cuidados básicos aos 

estomizados, novas técnicas, tecnologias e estratégias de cuidado.  

Mas vale ressaltar, ainda que o profissional tenha como objetivo fim a saúde e o bem-

estar do cliente, o saber próprio da ciência, de forma isolada àquele culturalmente determinado 

nas relações familiares e sociais do cliente, não dá conta de alcançar a plenitude do cuidado, 

porque não parte dos referenciais de vida e de saúde desse sujeito. 

Para romper com esse modelo de educação-cuidado, o arcabouço teórico de Freire 

aplicado à pedagogia em saúde e em enfermagem subsidiou a construção de diretrizes para 

implementação do plano de cuidados na enfermaria cirúrgica, voltado a este grupo social, como 

vimos.  

Considerou-se, para tanto, que as ações de cuidado devem se pautar na concepção 

totalizante do ser humano; logo, não se circunscrevem aos aspectos objetivados tão somente à 

pele, ao estoma e à condição cognitiva e psicológica do cliente, mas também à valorização 
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daqueles subjetivos, tendo atenção a este ser humano socioculturalmente situado: seus valores, 

crenças, visão de mundo e desenvolvimento do cuidado de si.  

As produções geradas pela TCS, seguidas do diálogo com os enfermeiros participantes 

os permitiu revisitar suas práticas e refletir sobre a posição do cliente como sujeito ativo do 

processo de cuidar de si, levando em conta, além de suas concepções, saberes e práticas, suas 

expectativas diante do novo estado - o de estar/ ser estomizado.  

Valorizar tais aspectos aufere um cuidado de enfermagem dialógico e sensível, centrado 

no sujeito cuidado. Pensar o cuidado sobre esse prisma pode possibilitar ao cliente desenvolver 

o cuidado consigo próprio, sozinho ou com a ajuda de outros, conferindo-lhe a autonomia 

possível, com o propósito, no caso em estudo, de efetuar cuidados básicos capazes de prevenir 

complicações na pele periestomal. Torna-o, desta feita, responsável por uma intervenção eficaz 

condizente com sua realidade situacional.   

As orientações sobre os cuidados relativos à higiene; à observação do estoma, pele 

periestomal e do uso do sistema coletor adequadamente, relacionado à remoção, troca e 

esvaziamento do dispositivo, a técnica de troca da bolsa coletora, assim como sobre a 

observação do estoma durante a troca, desenvolvendo trabalho conjunto com o cliente/família, 

foram temas abordados em todos os encontros com os participantes. 

A realidade do cuidado ao cliente oncológico estomizado no campo social do estudo foi 

se desvelando pela dialogicidade, demostrando os laços da experiência prática com os 

conhecimentos científicos, considerando o contexto institucional. 

A pesquisa confirmou que não há conhecimento absoluto e que todos possuem certo 

saber, construído sobre as bases que sustentam cada qual: o comum e o científico. Necessário, 

pois, explorá-los, com vistas ao alcance da autonomia no cuidado, reduzindo, assim, o tempo 

de abordagem do profissional no processo de educar-cuidar, passando a focar-se naquilo que o 

cliente levanta como questão de interesse e, ainda, que o profissional entenda que seja 

importante reforçar.  

Durante o desenvolvimento do cuidado, concomitantemente deu-se a produção de 

dados, uma influenciada pela outra. Embora cada atividade tenha preservado suas 

características próprias, uma não inviabilizou a outra. Assim, a assistência ao cliente oncológico 

estomizado não sofreu descontinuidade, pois, enquanto produzia dados da pesquisa, prestava 

assistência de forma integral e gerava mais subsídios para as discussões com os participantes 

(TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). Dessa forma, o critério de dialogicidade e simultaneidade 

da PCA foram confirmados.  



119 
 

 
 

Durante a construção da pesquisa pude perceber algumas atitudes por parte dos 

enfermeiros participantes que expressavam desejo por mudanças na assistência aos cuidados 

com o estomizado, indicando a necessidade de transformar gradativamente a realidade 

instituída. Esse movimento atendeu ao princípio da interfacialidade, preconizada pela PCA.  

A implementação de um plano de cuidados no espaço hospitalar que considere os 

princípios ora mencionados, onde impera o cuidado de natureza prescritiva, requer um esforço 

conjunto da equipe multiprofissional que atua neste espaço. A mudança macroestrutural é lenta 

e progressiva, contudo viável na exata proporção da vontade política da instituição e dos 

profissionais que a sustentam.  

Faz-se necessário trabalhar em favor de uma política institucional que vise à capacitação 

da equipe de saúde, através da educação permanente de seus profissionais, e que a relação entre 

estes, no pensar e no fazer o cuidado, se mantenha em uma perspectiva interdisciplinar. 

Indo ao encontro deste propósito, os discursos enunciados pelos participantes chamaram 

atenção às necessárias ações integradas dos profissionais de diferentes disciplinas do 

conhecimento no cuidado ao estomizado, especialmente de enfermagem, nutrição, medicina, 

serviço social e psicologia.  

A interdisciplinaridade, assim como a intersetorialidade, são partes do modelo 

assistencial com vistas à integralidade em saúde. Essas ações visam romper com a fragmentação 

de saberes e de práticas, apontando para novas formas de intervenção em saúde, tendo em conta 

a complexidade dos espaços e dos sujeitos. Revelam compromisso e respeito para com os 

envolvidos no processo de cuidar: profissionais, usuários e gestores, denotando atitude ética. 

Nesse sentido, a presença da enfermeira estomaterapeuta no ambiente intra-hospitalar e 

a articulação das equipes médica e de enfermagem na enfermaria cirúrgica são propostas a 

serem encaminhadas aos gestores para implementação. Como a instituição passa por momento 

de mudança de gerência, tais propostas serão apresentadas assim que oportuno.  

A pesquisa também provocou mudanças em meu saber-pensar. Despertou reflexões 

sobre as vantagens da implementação do processo dialógico centrado no aprendiz, eficiente em 

seus propósitos. Nesse movimento de pesquisar/cuidar/refletir, foi possível ratificar a presença 

do diálogo, no exercício prático, como um relevante instrumento na promoção do cuidado, de 

natureza educativa, podendo ser determinante na reabilitação do estomizado e na prevenção de 

complicações evitáveis, como a dermatite periestomal.  

No entanto, vale ter em consideração que, para imprimir mudanças na prática 

assistencial, o enfermeiro precisa tomar-se consciente das necessidades dessas mudanças, 
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engajado e disposto a superar os obstáculos que se fizerem presentes. Mudar é difícil, mas é 

possível, nos dizeres de Freire (2013).  

Destaco aqui, mesmo diante às leituras e reflexões oportunizadas pelo desenvolvimento 

desta pesquisa convergente assistencial, minhas próprias deficiências para assumir a abordagem 

ao cliente de forma dialógica e horizontalizada durante o cuidado, saindo da natureza prescritiva 

para uma escuta atentiva a seus saberes e experiências prévias, mantendo linguagem acessível 

ao cliente que colabore com a sua plena inserção como protagonista do cuidado. De modo 

semelhante, os participantes também apresentaram dificuldades na abordagem dialogada ao 

cliente, uns mais resistentes que outros.  

Este fato, como vimos, se justifica por diferentes razões: a ideologia de formação 

acadêmica em saúde, centrada no paradigma da ciência moderna, deslocando o foco da atenção 

– da vida humana para a patologia e para as ações no corpo físico do doente, de modo a 

recuperá-lo. Aliado a este centramento da atenção profissional na doença se encontra a 

desqualificação do saber e das práticas da pessoa cuidada como sujeito protagonista, capaz de 

opinar e tomar decisões sobre si, incluindo às relativas à sua saúde e bem estar.  

Assim, se mantém as relações hierárquicas dos que dominam um determinado campo 

do saber (profissionais) que precisa ser transmitido, intencionalmente de forma fragmentada, 

posto que recortado apenas àquelas informações por eles determinadas como de importância ao 

outro (cliente). 

Outros aspectos voltados à instituição hospitalar também conformam os argumentos 

(embora todos passíveis de contra-argumentação) que sustentam a dificuldade de adoção da 

abordagem horizontalizada da educação-cuidado, como a sobrecarga de trabalho e a relação 

deficitária de recursos humanos e materiais que resultam em dificuldades ou redução no tempo 

do cuidado e estado de tensão nas relações interpessoais entre os profissionais e entre estes e os 

clientes cuidados.  

No entanto, na medida em que a pesquisa ia avançando, paralelamente a prática 

assistencial ia sendo modificada, demonstrando que é possível efetuar mudanças no cuidado no 

contexto hospitalar. Mas é preciso divulgar e replicar esta experiência, uma vez que as ações 

dessa natureza têm sido mais privilegiadas nos espaços empreendidos fora do ambiente do 

hospital. Vale lembrar que a transformação da prática significa mudança de comportamento e 

de atitude pessoal frente aos obstáculos que se apresentam. 

Assim, ao longo da pesquisa, pude observar mudanças de atitude por parte de alguns 

enfermeiros participantes que, revisitando o modelo de diretrizes para o plano de cuidados 
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proposto, pela reflexão e crítica, tomaram consciência e deram sinais de transformação de sua 

prática.  

São muitos os desafios a serem superados a caminho de uma nova forma de saber-pensar 

e saber-fazer em enfermagem no cuidado ao estomizado, dentre os quais, o entendimento 

diferenciado da posição do cliente como ser autônomo no cuidado de si. Essa forma de conceber 

o cliente e o cuidado ao qual este protagoniza, rompe com o paradigma do modelo biomédico, 

centrado na doença, vez que toma o cliente como cidadão, sujeito de direitos – de viver e de 

fazer escolhas.    

  



122 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

A. C. CAMARGO CANCER CENTER. Demarcação: como e porque fazer? Trabalho 

apresentado no III Simpósio sobre Feridas e Estomas em Pacientes Oncológicos, 2015. 

Disponível em: <http://www.accamargo.org.br/files/Arquivos/ritadecassiabandeira.pdf>. 

Acesso em: 22 mar. 2015. 

 

AGUIAR, E. S. S. et al. Complicações do estoma e pele periestoma em pacientes com 

estomas intestinais. Estima, v. 9, n. 2, 2011.   

 

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do cuidado 

colaborativo. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

ALVES, V. S. Um modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: pela 

integralidade da atenção e reorientação do modelo assistencial. Interface (Botucatu), v. 9, n. 

16, p. 39-52, fev. 2005.  

 

ALVIM, N.T.A. Práticas e saberes sobre o uso de plantas medicinais na vida das 

enfermeiras: uma construção em espiral. 1999. 164f. Tese (Doutorado em Enfermagem) -  

Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

1999. 

 

ALVIM, N. A. T.; FERREIRA M. A. Perspectiva problematizadora da educação popular em 

saúde e a enfermagem. Texto contexto enferm., v. 16, n. 2, p. 315-319, 2007. 

 

AMADOR, D. D. et al. Concepção dos enfermeiros acerca da capacitação no cuidado à 

criança com câncer. Texto contexto enferm., v. 20, n. 1, p. 94-101, 2011. 

 

ARDIGO, F. S.; AMANTE, L.N. Conhecimento do profissional acerca do cuidado de 

Enfermagem à pessoa com esto mia intestinal e família. Texto Contexto Enferm., v. 22, n. 4, 

p. 1064-1071, out./dez. 2013. 

 

ARONOVITCH, S. A.; SHARP, R.; HARDUAR-MORANO, L. Quality of life for patients 

living with ostomies: influence of contact with an ostomy nurse. J. Wound Ostomy 

Continence Nurs., v. 37, n. 6, p. 649-653, Nov./Dec. 2010. 

 

ARUMUGAM, P. J. et al. A prospective audit of stomas: analysis of risk factors and 

complications and their management. Colorectal Dis., v. 5, n. 1, p. 49-52, 2003. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 

Lisboa: Edições 70, 2009. 

  

BARROSO, G. T.; VIEIRA, N. F.; VARELLA, Z. M. Educação em saúde no contexto da 

promoção humana. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2003. 

 

BASTABLE, S. B. Nurse as educator: principles of teaching and learning for nursing 

practice. 3.ed. Sudbury: Jones & Bartlett, 2010. 

 

http://www.accamargo.org.br/files/Arquivos/ritadecassiabandeira.pdf
http://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/issue/view/36
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aronovitch%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21052027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharp%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21052027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harduar-Morano%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21052027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21052027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21052027


123 
 

 
 

BELLATO, R. et al. A convergência cuidado educação- politicidade: um desafio a ser 

enfrentado pelos profissionais na garantia aos direitos à saúde das pessoas portadoras de 

estomias. Texto contexto-enferm., v. 15, n. 2, p. 334-342, 2006. 

 

BEZERRA, I. M. Assistência de Enfermagem ao estomizado intestinal: revisão integrativa 

de literatura.  2007. 93f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 400, publicada em 18 de novembro de 2009. 

Brasília, DF, 2009. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção 

à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias.  Brasília, DF, 2013. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Ciência e Tecnologia. Agenda nacional de prioridades de pesquisa em 

saúde. 2. ed.  Brasília, DF, 2008. 

 

______. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.  Seminário: incentivos às 

mudanças na graduação das carreiras da saúde. Brasília, DF, 2003. 

 

BUB, M. B. C. et al. A noção de cuidado de si mesmo e o conceito de autocuidado Na 

enfermagem. Texto Contexto Enferm.,  v. 15, n. esp., p. 152-157, 2006. 

 

CARPENITO-MOYET, L. J. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação: 

diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

CARRASCO-ACOSTA, M. C.; MARQUEZ GARRIDO, M. Las personas portadoras de 

estomas: la narrativa y los cuidados humanizados. Index Enferm., v. 18, n. 4, p. 267-271, 

dic. 2009. 

 

CEREZETTI, C. R. N, Orientações Psicológicas e capacidade reativa de pessoas ostomizadas 

e seus familiares. Mundo Saúde, v. 36, n. 2, p. 332-339, 2012. 

 

CESARETTI, I. U. R. Dermatite periestoma: da etiologia ao tratamento e assistência de 

enfermagem. Acta Paul. Enferm., v. 10, n. 2, p 80-87, 1997. 

 

CESARETTI, I. U. R.; SANTOS, V. L. G. Assistência em estomaterapia: cuidado do 

ostomizado. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

CHAGAS, N. R. et al. Cuidado crítico e criativo: contribuições da educação conscientizadora 

de Paulo Freire para a enfermagem. Cienc. Enferm., v. XV, n. 2, p. 35-40, 2009. 

 

CHAUDHRI, S. et al. Preoperative intensive, community-based vs. traditional stoma 

education: a randomized, controlled trial. Dis. Colon Rectum, v. 48, n. 3, p. 504-509, 2005. 

 

CHILIDA, M. S. P.; SANTOS, A. H.; CALVO, A. M. B. Complicações mais frequentes em 

pacientes atendidos em um pólo de atendimento ao paciente com estoma no interior do Estado 

de São Paulo. Estima, v. 5, n. 4, p. 31-36, 2007. 



124 
 

 
 

COELHO, A. R.;  SANTOS, F. S.;  POGGETTO, M. T. D. A estomia mudando a vida: 

enfrentar para viver. Rev. Min. Enferm., v. 17, n. 2, p. 258-267, 2013. 

 

COLWELL, J. C.; GRAY, M. Does preoperative teaching and stoma site marking affect 

surgical outcomes in patients undergoing ostomy surgery? J. Wound Ostomy Continence 

Nurs., v. 34, n. 5, p. 492-496, 2007. 

 

COTTAM, J. et al. Results of a nationwide prospective audit of stoma complications within 3 

weeks of surgery. Colorectal Dis., v. 9, n. 9, p. 834-838, 2007. 

 

CRESPO, F. et al. Dialogue study. Evaluación de la calidad de vida y de la piel periestomal 

del paciente ostomizado con el nuevo dispositivo SenSura. Rev. Enferm., v. 33, n. 10, p. 656-

662, oct. 2010.  

 

CUNHA, R. R. et al. Desvelamento crítico da pessoa estomizada: em ação o programa de 

educação permanente em saúde. Acta Paul. Enferm., v. 25, n. 2, p. 296-301, 2012. 

 

DE PAULA, M. A. B.; TAKAHASHI, R. F.; DE PAULA, P. R. Os significados da 

sexualidade para a pessoa com estoma intestinal definitivo. Rev. Bras. Colo-proctol., v. 29, 

n. 1, jan./mar. 2009. 

 

DELAVECHIA, R. P. et al. A percepção de si como ser-estomizado: um estudo 

fenomenológico. Rev. Enferm. UERJ, v. 18, n. 2, p. 223-238, abr./jun. 2010. 

 

DOMANSKY, R. C.; BORGES, E. L. Manual para prevenção de lesões de pele: 

recomendações baseadas em evidências. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2014. 

 

ENFERMAGEM NOVIDADE. Colostomia, iliostomia, urostomia e os cuidados de 

enfermagem. 2014. Disponível em: 

http://www.enfermagemnovidade.com.br/2015/06/colostomia-iliostomia-urostomia-e-os.html. 

Acesso em: 06 jun. 2014. 

ERWIN-TOTH, P.; THOMPSON, S. J.; DAVIS, J. S. Factors impacting the quality of life of 

people with an ostomy in North America: results from the Dialogue Study. J. Wound 

Ostomy Continence Nurs., v. 38, n. 4, p. 417-422, July/Ago. 2012. 

 

FIGUEIREDO, P.; ALVIM, N. A. T. Diretrizes para um Programa de Atenção Integral ao 

Estomizado e Família: uma proposta de Enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 24, 

p. e2694, jan. 2016.  

 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 30. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

 

______. Educação e mudança. 31. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 

 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 46. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2013.  

 

______. Pedagogia do oprimido. 47. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009. 

 

http://saudepublica.bvs.br/pesquisa/?lang=pt&q=au:%22Crespo%20Font%C3%A1n,%20Beatriz%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Enferm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erwin-Toth%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22652937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22652937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22652937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22652937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22652937


125 
 

 
 

FREITAS, A. L. S. Pedagogia do inédito-viável: contribuições de Paulo freire para fortalecer 

o potencial emancipatório das relações ensinar-pesquisar. In: COLÓQUIO 

INTERNACIONAL PAULO FREIRE, 5., 2005, Recife. Anais... Recife: Centro Paulo Freire, 

2005. 

 

GEMMILL, R. et al. What do surgical oncology staff nurses know about colorectal cancer 

ostomy care? J. Contin. Educ. Nurs., v. 42, n. 2, p. 81-88, Feb. 2011. 

 

GRANT, M. et al. Development of a Chronic Care Ostomy Self Management Program. J. 

Cancer Educ., v. 28, n. 1, p. 70–78, Mar. 2013.  

 

GUERRER, F.J. L.; BIANCHI, E. R. F. Caracterização do estresse nos enfermeiros de 

unidades de terapia intensiva. Rev. Esc. enferm. USP, v. 42, n. 2, p. 355-362, 2008. 

 

HERLUFSEN, P. et al. Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. 

Br. J. Nurs., v. 15, n. 16, p. 854-862, 2006. 

 

HORTA, W. A. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 1979. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Coordenação de Prevenção e Vigilância. 

Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro, 2015.     

 

______. Coordenação de Prevenção e Vigilância. A situação do câncer no Brasil. Rio de 

Janeiro, 2006. p.119-114. 

 

JEMEC, G. B. et al. Assessing peristomal skin changes in ostomy patients: validation of the 

Ostomy Skin Tool. Br. J. Dermatol., v. 164, n. 2, p. 330-335, Feb. 2011. 
 

LANDIS, M. N. et al. Results of patch testing in 10 patients with peristomal dermatitis. J. 

Am. Acad. Dermatol., v. 67, n. 3, p.e91-e104, 2012.  
 

LENZA, N. F. B. Programa de ostomizados: os significados para estomizados intestinais e 

familiares. 2011. 134f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 

LOBÃO, C. et al.  Aceitando o contra-natura?. O processo de aceitação do estado de saúde da 

pessoa com ostomia. Referência, II série, n. 11, p. 23-36, dez. 2009. 

 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986. 99p. 

 

LUZ, M. H. B. A.; ANDRADE, D. S.; AMARAL, H. O. Caracterização dos pacientes 

submetidos a estomas intestinais em um hospital público de Teresina-PI. Texto Contexto 

Enferm., v. 18, n. 1, p. 140-146, 2009.  

 

MACHADO, M.; VIEIRA, N. F. Health Education: the family health teams’ perspective and 

clients participation. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 17, n. 7, p. 174-179, 2009. 

 

MAHJOUBI, B. et al. Evaluation of the end colostomy complications and the risk factors 

influencing them in Iranian patients. Colorectal Dis.,  v. 7, n. 6, p. 582-587, 2005.  

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-21053790
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-21053790


126 
 

 
 

MARQUES ANDRADE DE SOUZA, A. P. et al. Perfil clínico-epidemiológico de los 

pacientes atendidos y censados en el Centro Paraibano de Ostomizados-João Pessoa, 

Brasil. Gerokomos, v. 21, n. 4, p. 183-190,  dic.  2010 .  

 

MARTINS, P. A. F. Compartilhando saberes e práticas com clientes estomizados acerca 

da manutenção da estomia de eliminação: uma proposta educativa do cuidado de 

enfermagem no contexto ambulatorial. 2010. 207f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - 

Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2010. 

 

MARTINS, P. A. F.; ALVIM, N. A. T. Perspectiva educativa do cuidado de enfermagem 

sobre a manutenção da estomia de eliminação. Rev. Bras. Enferm., v. 64, n. 2, p. 322-327,  

2011.  

 

______. Plano de Cuidados Compartilhado: convergência da proposta educativa 

problematizadora com a teoria do cuidado cultural de enfermagem. Rev. bras. enferm., v. 

65, n. 2, p. 368-373, abr.  2012 .   

 

MATSUBARA, M. G. S. et al. Feridas e estomas em oncologia: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo: Lemar, 2012. 

 

MAURICIO, V. C.; SOUZA, N. V. D. O.; LISBOA, M. T. L. O enfermeiro e sua participação 

no processo de reabilitação da pessoa com estoma. Esc. Anna Nery, v. 17, n. 3, p. 416-422, 

jul./set. 2013. 

 

MCNESS, P.; DOW, K. Chronic wound patterns is patients with and without cancer: a 

comparative analysis. Procedings of the Annual Conference of the Southern Nbursing 

Research Society. Louisville, 2004. 

 

MENDONÇA, R. S. et al. A importância da consulta de enfermagem em pré-operatório de 

ostomias intestinais. Rev. Bras. Cancerol., v. 53, n. 4, out./dez. 2007. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 7. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2000. 

 

MIRANDA, K. C. L.; BARROSO, M. G. T. A contribuição de Paulo Freire à prática e 

educação crítica em enfermagem. Rev. Latino-am. Enfermagem, v. 12, n. 4, jul./ago. 2004. 

 

MONGE R. A.; AVELAR M. C. Q. A assistência de enfermagem aos pacientes com estomia 

intestinal: percepção dos enfermeiros. Online braz. J. Nurse. (Online), v. 8, n. 1, 2009. 

Disponível em: <http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/rt/printerFriendly/j.1676-

4285.2009.2208/468>.  Acesso em: 18 ago. 2014. 

 

MOREIRA, M. F.; NOBREGA, M. M. L.; SILVA, M. I.  T. Comunicação escrita: 

contribuição para a elaboração de material educativo em saúde. Rev. bras. enferm., v. 56, n. 

2, p. 184-188,  abr.  2003 .  

 

NASCIMENTO, C. M. S. et al. Vivência do paciente estomizado: uma contribuição para a 

Assistência de enfermagem. Texto Contexto Enferm., v. 20, n. 3, p. 557-564, jul./set. 2011. 

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Online%20braz.%20j.%20nurs.%20(Online)


127 
 

 
 

NASCIMENTO, K. C. et al. Sistematização da assistência de enfermagem: vislumbrando um 

cuidado interativo, complementar e multiprofissional. Rev. esc. enferm. USP, v. 42, n. 4, p. 

643-648, dez. 2008.  

 

NÓBREGA, M. F. B. et al. Perfil gerencial de enfermeiros que atuam em um hospital público 

federal de ensino. Rev. Enferm. UERJ, v.16, n. 3, p. 333-338, 2008.  

 

OLIVEIRA, C. A. G. S.; RODRIGUES, J. C.; SILVA, K. N. Identificação do nível de 

conhecimento de pacientes com colostomias para a prevenção de possíveis complicações. 

Estima, v. 5, n. 4, p. 26-30, 2007. 

 

OLIVEIRA, D. L. L. C. A enfermagem e suas apostas no autocuidado: investimentos 

emancipatórios ou práticas de sujeição? Rev. bras. enferm., v. 64, n. 1, p. 185-188, fev. 

2011.  

 

OMURA, Y.; YAMABE, M.; ANAZAWA, S. Peristomal skin disorders in patients with 

intestinal and urinary ostomies: influence of adhesive forces of various hydrocolloid wafer 

skin barriers. J. Wound Ostomy Continence Nurs., n. 37, v. 3, p. 289-298, May/Jun. 2010,  

 

PAGLIUCA, L. M. F.; RÉGIS C. G.; FRANÇA, I. S. X. Análise da comunicação entre cego e 

estudante de enfermagem. Rev. Bras. Enferm., v. 61, n. 3 p. 296-301, 2008. 

 

PINHEIRO, R.; MATOS, R. A. (Org.). Razões públicas para a integralidade em saúde: o 

cuidado com valor. 2. ed. Rio de Janeiro: IMS/UERJ/CEPESC/ABRASCO, 2009. 

 

POLIT, D. F.; BECK, B. C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, 

avaliação e utilização. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 488 p. 

 

POPEK, S. et al. Overcoming challenges: life with an ostomy. Am. J. Surg., v. 200, n. 5, p. 

640-645, 2010. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002961010004526>. Acesso em: 23 

maio 2016.  

 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. São Paulo: Elsevier, 

2013. 

 

RATLIFF, C, R. Early peristomal skin complications reported by WOC Nurses. J. Wound 

Ostomy Continence Nurs., v. 37, n. 5, p. 505-510, Sept/Oct. 2010.  

 

RICHBOURG, L.; THORPE, J.  M.; RAPP, C. G. Difficulties experienced by the ostomate 

after hospital discharge. J. Wound Ostomy Continence Nurs., v. 34, n. 1, p. 70-79, 2007. 

 

ROCHA, L. S. et al. Práticas de profissionais de saúde na perspectiva de idosos que convivem 

com câncer. Rene, v. 17, n. 2, p. 301-308, mar./abr. 2016. 

 

RODRIGUES, A. B.; CHAVES, E. C. Fatores estressantes e estratégias de coping dos 

enfermeiros atuantes em oncologia. Rev. Latino-am. Enfermagem, v. 16, n. 1, jan./fev. 

2008. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002961010004526


128 
 

 
 

SALES, C. A. et al. Sentimentos de pessoas ostomizadas: compreensão existencial. Rev. esc. 

enferm. USP, v. 44, n. 1, p. 221-227,  mar.  2010.    

 

SALOME, G. M.; ALMEIDA, S. A.; SILVEIRA, M. M. Quality of life and self-esteem of 

patients with intestinal stoma. J. Coloproctol., v. 34, n. 4, p. 231-239, 2014.  

 

SAMPAIO, F. A. A. et al. Assistência de Enfermagem a paciente com colostomia: aplicação 

da Teoria de Orem, Acta Paul Enferm., v. 21, n. 1, p. 94-100, jan./mar. 2008. 

 

SANTOS, C. H. M. et al. Perfil do paciente ostomizado e complicações relacionadas ao 

estoma. Rev. Bras. Coloproct., v. 27, n. 1, p. 16-19, 2007. 

 

SANTOS, I.;  SARAT, C. N. F. Modalidades de aplicação da teoria do autocuidado de Orem 

em comunicações científicas de enfermagem brasileira. Rev. Enferm. UERJ, v. 16, n. 3,  p. 

313-318, jul./set. 2008. 

 

SCHWARTZ, M. P. Saberes e percepções do paciente com estoma intestinal provisório: 

subsídios para uma prática dialógica na enfermagem. 2012. 124 f. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem Assistencial) – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2012. 

 

SCHWARTZ, M. P.; SÁ, S. P. Educational support for patients with intestinal provisional 

stoma: a descriptive study. Online braz. J. Nurse. (Online), v. 11, n. 2, p. 428-31, Sep. 2012. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.2012S004>.  Acesso em:  23 jun. 2016. 

 

SHULTZ, J. M. Preparing the patient for colostomy care: a lesson well learned. Ostomy 

Wound Manage, v. 10, p. 22-25, 2012. 

 

SILVA, A. L.; SHIMIZU, H. E. A relevância da Rede de Apoio ao estomizado. Rev. bras. 

enferm., v. 60, n. 3, p. 307-311,  jun. 2007. 

 

______. O significado da mudança no modo de vida da pessoa com estomia intestinal 

definitiva. Rev. Latino am. Enfermagem, v. 14, n. 4, p. 483-490, 2006. 

 

SILVA, C. P.; DIAS, M. S. A.; RODRIGUES, A. B. Práxis educativa em saúde dos 

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família. Ciênc. saúde coletiva, v. 14, supl. 1, 2009. 

 

SILVA, I. J. et al. Cuidado, autocuidado e cuidado de si: uma compreensão paradigmática 

para o cuidado de enfermagem. Rev. esc. enferm. USP,  v. 43, n. 3, p. 697-703,  set. 2009. 

 

SILVA, R. C. L.; FIGUEIREDO, N. M. A.; MEIRELES, I. A. Feridas: fundamentos e 

atualização em enfermagem. 2.ed. São Caetano do Sul:  Yendis, 2007. 

 

SOARES, N. V.; LUNARDI, V. A comunicação, a informação como possibilidade de 

redução da assimetria entre o profissional da saúde e o cliente. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 

COMUNICAÇÃO ENFERMAGEM, 8., 2002, São Paulo. Anais... São Paulo, 2002. 

 

SOUSA, C. F.; BRITO, D. C.; CASTELO BRANCO, M. Z. P. Depois da colostomia… 

vivências das pessoas portadoras. Enfermagem Foco, v. 3, n. 1, p. 12-15. 2012. 

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Online%20braz.%20j.%20nurs.%20(Online)
http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.2012S004


129 
 

 
 

SOUZA A. S.; VALADARES, G.V. Desvelando o saber/fazer sobre diagnósticos de 

enfermagem: experiências vivida em neurocirurgia oncológica. Rev. Bras. Enferm., v. 64, n. 

5, p. 890-897, 2011. 

 

SOUZA, J. L.; GOMES, G. C.; BARROS, E. J. L. O cuidado familiar ao cliente estomizado. 

Rev. enferm. UERJ, v. 17, n. 4, p. 550-555, out./dez. 2009. 

 

STRONG, A. S. The difficult stoma: challenges and strategies. Rev. Clin. Colon Rectal 

Surg., v. 29, n. 2, p. 152-159, Nov. 2016. 

 

SUN, V. et al. Surviving Colorectal Cancer: long-term, persistent ostomy-specific concerns 

and adaptations. J. Wound Ostomy Continence Nurs., v. 40, n. 1, p. 61-72, 2013.  

 

TEIXEIRA, M. L. O. Uma tecnologia de processo aplicada junto ao acompanhante no 

cuidado ao idoso: contribuições à clínica do cuidado de enfermagem. 2008. 221 p. Tese 

(Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

 

TEIXEIRA, M. L. O.; FERREIRA, M. A. Uma tecnologia de processo aplicada ao 

acompanhante do idoso hospitalizado para sua inclusão participativa nos cuidados diários. 

Texto Contexto Enferm., v. 18, n. 3, p. 409-417, 2009.  

 

TOSATO, S. R.; ZIMMERMANN, M. H. Conhecimento do indivíduo ostomizado em relação 

ao autocuidado. Rev. Conexão, n. 2, p. 34-37, 2006. Disponível em: 

<http://www.uepg.br/revistaconexao/revista/edicao02/ edicao02%20-%2034-

37%20conhecimento%20do%20individuo.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2016. 

 

TRENTINI, M.; PAIM, L.; SILVA, D. M. G. V. Pesquisa convergente-assistencial: 

delineamento provocador de mudanças nas práticas de saúde. 3. ed. Porto Alegre: Moriá, 

2014. 

 

UMPIERREZ, A. H. F. Viviendo con una ostomía: percepciones y expectativas desde la 

fenomenología social. Texto contexto enferm.,  v. 22, n. 3, p. 687-693,  sept. 2013.  

 

WENDHAUSEN, A. L. P.; RIVERA, S. O cuidado de si como princípio ético do trabalho em 

enfermagem. Texto contexto  nferm.,  v. 14, n. 1, p. 111-119,  mar. 2005. 

 

YAMADA, B. F. A. et al.  Ocorrência de complicações no estoma e pele periestoma: estudo 

retrospectivo. Estima, v. 1, n. 3, p. 16-24, 2003. 

 

ZAMPIERI, J. C.; JATOBÁ, P. P. Histórico. In: CREMA, E.; SILVA, R. Estomas: uma 

abordagem interdisciplinar. São Paulo: Pinti, 1997. p. 13-18. 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.uepg.br/revistaconexao/revista/edicao02/edicao02%20-%2034-37%20conhecimento%20do%20individuo.pdf
http://www.uepg.br/revistaconexao/revista/edicao02/edicao02%20-%2034-37%20conhecimento%20do%20individuo.pdf


130 
 

 
 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

DIRETRIZES DE CUIDADO NA PREVENÇÃO DA DERMATITE PERIESTOMAL 

EM CLIENTES ONCOLÓGICOS: PROPOSTA EDUCATIVA COMPARTILHADA 

COM ENFERMEIROS 

 

Nome do Voluntário:______________________________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar de um estudo relacionado à prática da 

enfermagem na atenção oncológica.  

Este estudo se justifica pela importância para a construção do conhecimento sobre a 

realidade da prática da enfermagem em oncologia, bem como contribuirá na discussão de 

estratégias que venham a favorecer o cuidado do enfermeiro baseada nas necessidades de ajuda 

dos clientes, ou seja, nas suas necessidades diárias.  

Para que o (a) Sr. (ª) possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa 

conhecer seus benefícios, riscos e implicações. 

 

OBJETIVOS DO ESTUDO  

Os objetivos do estudo são: 

  Descrever saberes e práticas de enfermeiros sobre cuidados básicos relativos à 

prevenção da dermatite periestomal; 

  Identificar os elementos que devem integrar a construção de um plano de cuidados 

básicos de enfermagem relativos à prevenção da dermatite periestomal, tendo em conta 

esses saberes e práticas; 

  Implementar um plano de cuidados junto aos pacientes estomizados; 

  Avaliar junto aos pacientes participantes, os planos de cuidados construídos e 

implementados pelos enfermeiros com os recém- estomizados.   

 

 

 

 

____________________________________ _________________________________ 

Pesquisadora Participante 
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PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Se o (a) Sr. (ª) concordar em participar deste estudo será coletado alguns dados através 

de um grupo de convergência e da técnica de observação participante por parte da pesquisadora. 

A dinâmica do grupo de convergência ocorrerá em local previamente acordado com o grupo 

participante e com a gestão da instituição, dentro das dependências do hospital (campo do 

estudo). Neste momento será levantada uma questão-debate pela pesquisadora e você poderá 

responder as perguntas delimitadas ou acrescentar mais qualquer outra situação que deseje 

expressar. O tempo de realização desta etapa terá em média uma hora, podendo ser variável de 

acordo com as questões levantadas e a participação do grupo. 

A observação participante ocorrerá em qualquer momento, acordado entre a 

pesquisadora, o paciente e você, durante a internação hospitalar, na enfermaria, durante tempo 

necessário para a realização do plano de cuidados, o que ocorre em média em trinta minutos. 

Tais etapas de coleta de dados serão gravada em aparelho de MP4, posteriormente transcrita na 

íntegra.  

 

RISCOS 

Os riscos adicionais, envolvendo sua saúde, ao participar das entrevistas são inerentes 

às informações prestadas. Pode ocorrer à possibilidade de fragilidade emocional, nesse caso a 

pesquisadora poderá interromper momentaneamente, suspender ou dar continuidade as 

entrevistas, de acordo com a aquiescência do participante. Neste caso, é garantido a você o livre 

arbítrio para prosseguir a entrevista ou não.  

 

BENEFÍCIOS 

Este estudo trará benefícios e contribuições para melhoria à assistência prestada aos 

pacientes portadores de estomia. Além de proporcionar discussões a cerca dos conhecimentos 

teóricos que possam subsidiar essa prática. O benefício principal da sua participação é 

possibilitar que no futuro, com os resultados alcançados com este estudo, sirva de subsídios 

para elaboração de melhorias na prevenção, através de revisão da pratica assistencial de 

enfermagem a pacientes com estomias. 

 

____________________________________ _________________________________ 

Pesquisadora Participante 
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ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

 Durante esse estudo, a pesquisadora responsável acompanhará sua participação durante 

todas as etapas de levantamento de dados, prestando todas as informações que se fizerem 

necessárias. 

 

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

 Seus registros poderão ser consultados pelo CEP/ INCA e equipe de pesquisadores 

envolvidos. Seu nome não será revelado ainda que informações de seu registro sejam utilizadas 

para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados 

obtidos. 

 

CUSTOS (Ressarcimento e Indenização) 

 Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

 É importante que o (a) Sr. (ª) saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

 Nós estimulamos a você a fazer perguntas a qualquer momento do estudo. Neste caso, 

por favor, ligue para Enfermeira Thays da Silva Gomes Lima – no setor Abdomino Pélvico – 

HCI/INCA, telefone 3207-1168 ou 1825 ou telefone pessoal: 98639-7380.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, e da Escola 

de Enfermagem Anna Nery, que está formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam 

os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o 

bem-estar de todos as pessoas que se voluntariam à participar destes. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Pesquisadora Participante 
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Se tiver perguntas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode entrar 

em contato com o CEP/INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 

a 17:00 h, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: 

cep@inca.gov.br. Ou ainda, junto ao CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: (21) 2293 8148 – 

Ramal: 228, E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e 

outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ _________________________________ 

Pesquisadora Participante 

  

mailto:cep@inca.gov.br
mailto:cepeeanhesfa@gmail.com
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

 Li as informações acima e entendi o propósito desta pesquisa assim como os benefícios 

e riscos potenciais da participação na mesma. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas 

foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar 

neste estudo. 

 Entendo que não serei submetido a nenhum exame adicional para participar nesta 

pesquisa e que não receberei compensação monetária por minha participação.  

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

 

____________________________________             ____/____/_____ 

(Assinatura do cliente)                                                dia     mês     ano 

 

______________________________________________________ 

(Nome do cliente – letra de forma) 

 

__________________________________          _____/_____/_____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)            dia     mês      ano 

  

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

participante indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo participante. 

 

________________________________________                    ____/____/_____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)                   dia     mês     ano 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENFERMEIROS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

  

Identificação Nº da entrevista: 

Data: 

Sexo: 

Idade: 

Dados profissionais Tempo de formação: 

Tempo na Instituição: 

Formação Acadêmica: 

(  ) Especialização   (  ) Mestrado   (  ) Doutorado 

Escala de Serviço: 

Tempo de experiência com pacientes estomizados: 

 

Questões abertas 1- Existem facilidades ou dificuldades no cuidado de pacientes 

com dermatites? 

Quais as facilidades: 

Quais as dificuldades: 

2- O que você considera que precisa ser modificado nestes 

cuidados e orientações durante a internação hospitalar que 

possam contribuir com a prevenção da dermatite após a alta? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CRIATIVIDADE E 

SENSIBILIDADE CORPO-SABER 

 

 

 

 

DADOS DA TCS 

Nº da TCS: _________ 

Data: ___/___/______ 

Horário: início: __________ Término: __________ 

Participantes: ________________ 

 

PERGUNTA GERADORA DE DEBATE:  

  

Como você cuida do corpo do paciente oncológico recém-estomizado para prevenir a 

dermatite periestomal? 

 

QUESTÕES DE DEBATE  

  

O que você sabe sobre dermatite periestomal? 

O que você faz para prevenir a dermatite periestomal? 

Como você faz para prevenir a dermatite periestomal? 

Como você envolve o paciente nesse cuidado de prevenção? 
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APÊNDICE D - DIRETRIZES PARA O PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

AO PACIENTE ESTOMIZADO NA ENFERMARIA CIRÚRGICA 

 

 

Data da Internação: __________  

Data da cirurgia: ___________ 

Data da Alta hospitalar: __________ 

1º Momento: Cuidados Pré-Operatórios Data S= Satisfatório 

I=Insatisfatório/                      

Não realizado 

R= Necessita de 

reafirmação 

Avaliar o nível de cognição e condição de aprendizagem do 

paciente e/ou família, dialogando sobre os saberes e práticas 

próprios de suas experiências prévias. 

  

Iniciar processo de orientação dialogada sobre a cirurgia e o 

estoma. 

  

Abrir espaço para que o paciente/família exponha suas 

dúvidas, seus anseios e sentimentos em relação à cirurgia, a 

convivência com o estoma e outras dimensões de sua vida 

pós-cirurgia. 

  

Apresentar ao paciente o dispositivo coletor.   

Fornecer Manual do Paciente Estomizado (impresso próprio 

da instituição). 

  

2º Momento: Cuidados Pós-Operatórios   

Avaliar com o paciente a necessidade de agregar a família no 

processo de aprendizagem. 

  

Manter espaço de diálogo para que o paciente/família exponha 

seus questionamentos e sentimentos em relação à cirurgia, a 

convivência com o estoma e outras dimensões de sua vida 

pós-cirurgia. 

  

Proceder à orientação dialogada sobre a manutenção do 

dispositivo coletor na pele (como esvaziar e sinais de 

vazamento, momento de troca). 

  

Discutir com o paciente/família sobre como e quando trocar o 

dispositivo coletor. 

  

Fortalecer orientações de cuidado com estoma, pele e 

dispositivo coletor, de acordo com as necessidades e 

demandas do paciente. 

  

Proceder à orientação dialogada sobre os cuidados com a pele 

(como avaliar dermatite, manter pele seca, limpa, pelos 

aparados, uso de materiais na pele). 

  

3º Momento: Alta hospitalar   

Problematizar orientações referentes à troca do dispositivo 

coletor (medição correta, como fazer o corte da bolsa, como 

colar nova bolsa).  

  

Problematizar aspectos referentes aos sinais de complicações 

com a pele periestomal. 

  

Integrar aos cuidados com a pele e mucosas o aporte 

psicológico, social e espiritual do paciente. 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

 

1. Dados de Identificação: 

 

Nº da Observação: _________ 

Data: ___/___/______ 

Horário: início: __________ Término: __________ 

 

2. Registros sobre a posição assumida pelo Enfermeiro no processo de 

cuidado. 
 

 Registrar o movimento e tipo de diálogo (abertura ao diálogo, dar voz ao sujeito cuidado, 

tipo de linguagem e abordagem, interrupções, conversas paralelas); registrar fragmentos de 

falas considerados importantes para a pesquisa. 

 Tipo de participação do enfermeiro e estomizado na atividade proposta: (engajados, 

dispersos, interessados, desinteressados). 

 Comportamento: registro dos gestos, expressões faciais, movimento do corpo, formas de 

comunicação verbal e não verbal. 

 Anotações de saídas e entradas de participantes, interrupções externas à atividade. 

 Observações gerais. 

 

 

3. Registro da Implementação do Plano de cuidados – procedimentos, 

dificuldades, facilidades, dúvidas, etc. 
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DOS ENFERMEIROS PARTICIPANTES 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nº da entrevista: ____________ 

Data: ___/___/______ 

Horário: início: __________ Término: __________ 

1) Como você avalia a discussão nos grupos de convergência?  

2) O que você tem a dizer sobre as diretrizes construídas. E sobre sua implementação. O 

que dificultou e o que facilitou? 

3) Fale sobre sua prática de cuidados ao paciente estomizado após sua participação na 

pesquisa.  

4) O que tem a dizer sobre a pesquisa desenvolvida e de sua participação nela? 

5) O que gostaria de sugerir para o desenvolvimento de outras pesquisas sobre o tema?  

 

 


