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RESUMO
NASCENTES, C.C. Rede social das pessoas com estomias: um subsídio para a atuação
do enfermeiro. 2015. Dissertação [Mestrado em Enfermagem] - Rio de Janeiro: Escola de
Enfermagem Anna Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro.

No Brasil, o câncer colorretal ocupa o segundo tipo de neoplasia maligna mais comum
entre as mulheres e o terceiro tipo entre os homens, constituindo em um grande um problema
de saúde pública. Como parte do seu tratamento pode ser necessária à confecção de uma
estomia de eliminação intestinal e neste caso a pessoa sofre alterações físicas e psicossociais,
que podem ser enfrentadas da melhor forma com o apoio de suas relações sociais. Os
objetivos deste estudo foram: - identificar a rede social de pessoas com estomia, residentes em
municípios da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro; - descrever o tipo de apoio que
a rede social oferece para as pessoas com estomia; e - compreender a influência dos
profissionais de saúde no cuidado às pessoas com estomia. Trata-se de um estudo descritivo
exploratório com abordagem qualitativa, que adotou o referencial teórico-metodológico de
rede social de Sanicola (2008). Participaram do estudo 11 pessoas que possuíam câncer
colorretal e que foram submetidas à cirurgia onde foi confeccionado a estomia. Os dados
foram coletados mediante entrevista com base em um instrumento semiestruturado com
questões referentes às características socioeconômicas, clínicas e um roteiro para a elaboração
do mapa da rede social e compreensão dos significados das relações sociais. Para análise dos
mapas de rede social adotou-se o referencial metodológico proposto por Sanicola (2008) e
para a análise dos depoimentos foi realizada a análise de conteúdo proposta por Bardin
(2010). Os resultados mostraram que: a faixa etária variou entre 40 e 76 anos, destes 6 eram
do sexo masculino, 9 eram casados, 4 tinham o ensino fundamental completo, 5 aposentados e
a maioria apresentou renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos. O tempo da estomia variou
de 2 meses a 1 ano, 8 foram submetidos a cirurgia eletiva e 8 possuíam estomas de caráter
temporário. Em síntese, dos 11 participantes, 08 apresentam a estrutura da rede social com
média amplitude e 03 possuem rede social de grande amplitude. A partir da análise dos
resultados emergiram três categorias: I - O apoio da família durante a fase de detecção do
câncer, do tratamento e do cuidado domiciliar; II - A presença dos amigos como suporte
emocional, material e espiritual; III - A influência dos profissionais da rede de atenção à
saúde.

Dentre os principais tipos de apoio recebidos pelos membros da rede social primária,
familiares e amigos, foram destacados: apoio emocional e espiritual, a ajuda cotidiana nas
atividades de vida diária, o suporte material, a ajuda no acesso à rede de atenção à saúde e ao
auxílio no cuidado com a estomia. Na relação com a rede social secundária, em especial com
os profissionais das instituições de nível secundário e terciário de atenção à saúde, os
participantes puderam contar com o acolhimento, atenção, respeito, apoio material e a ações
técnicas destes profissionais. Já no relacionamento com os profissionais das unidades da
atenção primária à saúde foi evidenciada a falta de envolvimento com a problemática do
câncer colorretal vivenciada pelos participantes. Desta forma, ressalta-se que o trabalho
interdisciplinar realizado pelos profissionais a partir da visão global do contexto social e de
uma relação de familiaridade com a pessoa com câncer e estomia, pode favorecer o
planejamento das ações e fortalecer os vínculos estabelecidos na rede social primária, ao
considerar a importância do efeito positivo do suporte dos familiares e amigos durante os
atendimentos e cuidado domiciliar.

ABSTRACT
NASCENTES, C.C. Social network of people with ostomy: a subsidy for the work of
nurses. 2015. Dissertation [Master in Nursing] - Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Anna
Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro.

In Brazil, colorectal cancer ranks the second most common malignancy among women and
the third among men, thus constituting a major public health problem. As part of the
treatment, an ostomy pouching system for the discharge of body waste may be required and
the person will consequently suffer physical and psychosocial changes that can be better
addressed with the support of his or her social relations. The aims of the present study were
three. First: to identify the social network of people living with ostomy in cities in the
Baixada Fluminense in Rio de Janeiro state. Second: to describe the type of support that social
networking may offer to people with ostomy. Third: to understand the influence of health
professionals in providing care for ostomy patients. It is an exploratory descriptive study with
a qualitative approach, which has adopted Sanicola (2008) ´s theoretical and methodological
framework of social network. The study included 11 people who have had colorectal cancer
and have undergone ostomy surgery. Data were collected in interviews based on a semistructured instrument with questions regarding socioeconomic and clinical characteristics, and
a guideline for the development of the social network map and understanding of the meanings
of social relations. For the analysis of the social network maps we have adopted the
methodological framework proposed by Sanicola (2008) and for the analysis of the interviews
we have adopted the content analysis proposed by Bardin (2010). The results showed that:
people were from 40 to 76 years old, among them six were male, nine were married, four had
completed elementary school, five were retired, and most of them had monthly family income
between one and two minimum wages. The ostomy time varied from two months to one year;
eight people have undergone elective surgery and eight people have had temporary ostomy.
In summary, of the 11 participants, 08 present the structure of the social network with
medium amplitude and 03 have a large social network. From the analysis of the results three
categories have emerged: I) Family support during cancer detection phase, treatment and
home care; II) The presence of friends as emotional, material and spiritual support, and III)
The influence of health care professionals network. Among the main types of support
received by the members of the primary social network, family and friends we have
highlighted: emotional and spiritual support, daily assistance in daily activities, material

support, and help in the access to the network of health care and assistance for ostomy
patients. Concerning the secondary social network, especially professionals working for
secondary and tertiary level health care institutions, the participants could count on the
welcoming, attention, respect, material support and the technical activities of these
professionals. Regarding the relationship with the professionals of the primary health care
units we observed the lack of involvement with the problem of colorectal cancer experienced
by the participants. As a consequence, we emphasize that the interdisciplinary work carried
out by the professionals from the global vision of the social context and from a relationship of
familiarity with the person having cancer and ostomy may favor the planning of actions and
strengthen bonds established in the primary social network when considering the importance
of the positive effect of family and friends support during visits and home care.
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CAPITULO I
INTRODUÇÃO

1.1. Aproximação com a Temática da Pesquisa

Esta pesquisa apresenta como objeto de estudo a rede social de pessoas com
estomia de eliminação decorrente do câncer colorretal, residentes em municípios da
Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro.
O interesse em aprofundar o conhecimento sobre rede social, bem como os
fatores que interferem na adaptação de pessoas com estomia devido ao câncer surgiu da
prática assistencial como enfermeira estomaterapeuta no Serviço de Atenção à Pessoa
Estomizada, no Polo da Baixada Litorânea, sediado em Cabo Frio, no Estado do Rio de
Janeiro.
Neste município iniciei minha trajetória profissional no ano de 2007, quando
ainda não havia atendimento às pessoas com estomia. Os equipamentos coletores de
proteção e segurança (bolsas) eram fornecidos por meio de medidas judiciais. No
entanto, o fornecimento destes equipamentos não era suficiente para atender as
necessidades desta clientela. Assim, foi identificada a necessidade da ampliação do
fornecimento de bolsas coletoras e de atendimentos individualizados com orientações
tanto para a pessoa com estomia quanto para sua família.
Para tanto, tive a oportunidade de receber capacitação no setor de estomaterapia
do Instituto Nacional de Câncer (INCA), onde fui incentivada pelas enfermeiras
estomaterapeutas a iniciar o atendimento ambulatorial em Cabo Frio. Esta iniciativa
permitia que essas enfermeiras pudessem encaminhar as pessoas com estomia em
tratamento no INCA, para que recebessem orientação e acompanhamento no seu
município de origem. Nesta ocasião, foi elaborado o Programa de Atendimento à Pessoa
Ostomizada – PAPO, que contava com um médico proctologista e cirurgião geral, uma
assistente social e uma enfermeira. De acordo com a necessidade, os usuários poderiam
ser encaminhados também para outros profissionais, como nutricionista, psicóloga ou
psiquiatra.
Paralelamente à atuação no PAPO, cursei a Especialização em Promoção da
Saúde e Desenvolvimento Social na Escola Nacional de Saúde Pública - Fundação
Osvaldo Cruz, onde elaborei, como trabalho de conclusão de curso, o seguinte projeto
de intervenção: “Levando um PAPO em Grupo: os caminhos de implantação de um
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grupo de ostomizados moradores do município de Cabo Frio”. Esse projeto originou-se
da escuta de conversas entre os pacientes enquanto aguardavam o atendimento, pois
trocavam informações e conselhos, emergindo então a necessidade de reuniões em
grupo como forma de apoio (NASCENTES, 2008).
Sabe-se que a assistência de enfermagem em Estomaterapia é fundamental para
a pessoa com estomia e sua família, para acolher suas demandas e oferecer orientações e
cuidados que lhes ajudem a lidar com a estomia. A Estomaterapia é a especialidade
exclusiva do enfermeiro que se destina ao cuidado de pessoas com estomias, feridas
agudas e crônicas, fístulas, drenos, cateteres e incontinências anal e urinária, nos
aspectos preventivos, terapêuticos e de reabilitação, visando a melhoria da qualidade de
vida dessas pessoas (WCET, 2015; SOBEST, 2012; SANTOS, 2006, p.16).
O cuidado especializado abrange a compreensão da vivencia das pessoas com
estomia no que se refere a aspectos clínicos, emocionais e sociais, o que favorece a
oferta de recursos que possibilitam o processo de enfrentamento de uma nova condição
de vida, consequentemente contribui para a inclusão social destes indivíduos (PAULA;
TAKAHASHI, 2014, p.339).
Em busca de conhecimento especializado para atender melhor as pessoas com
estomia cursei a Especialização em Enfermagem em Estomaterapia na Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo - EEUSP. Nesta instituição pude
desenvolver competência e habilidades aprofundadas nos aspectos clínicos, bem como
em situações do âmbito do subjetivo, envolvendo estudos sobre qualidade de vida,
empatia, sexualidade, estratégias de adaptação e enfrentamento a essas situações. Como
trabalho de conclusão de curso foi realizada a tradução e a validação de um instrumento
que avalia a adaptação de estomizados, denominado Ostomy Adjustment Inventory – 23OAI-23 (SANTOS et. al., 2010).
Em novembro de 2009 o Ministério da Saúde publicou a Portaria Nº400, que
instituiu diretrizes para a organização dos Serviços de Atenção à Pessoa Estomizada no
Brasil. Participei ativamente da implantação deste Serviço desde que foi estabelecido na
reunião do Comitê Intergestores Bipartite- CIB de dezembro de 2010, quando o
município de Cabo Frio sediaria o Polo da Baixada Litorânea do Estado do Rio de
Janeiro. Desta forma, o Programa de Atendimento à Pessoa Ostomizada - PAPO foi
reestruturado e se tornou o Serviço de Atenção à Pessoa Estomizada.
Durante todos esses anos, atuando junto a pessoas com estomia que passaram
por significativas mudanças biopsicossociais, pude perceber que a presença da família,

19

do cônjuge, dos amigos, dos espaços de grupos e os profissionais de saúde exerciam
influência no enfrentamento, na adaptação e no retorno às atividades de vida diária que
estas pessoas realizavam antes da cirurgia. Desse modo, observei que existia um apoio
não institucionalizado, de natureza social, que era significativo para as pessoas
enfrentarem com menos sofrimento a situação da estomia, inclusive a doença de base
que conduziu a esse procedimento cirúrgico.
Com base na revisão da literatura me deparei com os estudos da pesquisadora
Lia Sanicola sobre a temática da rede social de pessoas em situação de vulnerabilidade,
nos quais ela menciona a importância do uso de uma metodologia específica para o
conhecimento da rede social de uma pessoa e do apoio oferecido por esta rede, como
recursos para minimizar tal vulnerabilidade (SANICOLA, 2008).
O uso da metodologia de rede social tem servido de instrumento para o processo
de cuidar do enfermeiro, que em sua intervenção pode identificar nas relações sociais,
os tipos de apoio que podem ser oferecidos e auxiliar na resolução das necessidades ou
demandas da clientela. Além disso, esse conhecimento tem sido aprofundado nas
pesquisas desenvolvidas na área da enfermagem (SOUZA, 2009).
Nesse contexto surge a possibilidade de estudar no mestrado a composição da
rede social das pessoas com estomia e conhecer os tipos de apoio oferecido por cada
membro da rede, bem como a influência dos enfermeiros no cuidado prestado a estas
pessoas.

1.2 Delimitando a problemática do estudo

No Brasil, o câncer colorretal ocupa o segundo tipo de neoplasia maligna mais
comum entre as mulheres e o terceiro tipo entre os homens, sendo o segundo mais
frequente na região sudeste para ambos os sexos de acordo com os dados do INCA
(INCA, 2014). O tratamento preconizado envolve a colectomia total ou parcial,
quimioterapia e radioterapia. A modalidade da terapêutica será norteada pelo tipo de
tumor, disseminação da doença e estado clínico do paciente. No entanto, a cirurgia
sempre estará presente como forma curativa ou paliativa, e neste contexto, a confecção
do estoma.
As estomias podem ser de caráter provisório ou definitivo, no entanto sempre
causarão impacto na vida da pessoa, uma vez que resultarão na perda da continência
fecal ou urinária, exalação de odores desagradáveis, ruídos de gases, necessidade do uso

20

de equipamento coletor e, consequentemente, adaptação do vestuário, entre outras
repercussões negativas. Ademais, a confecção de um estoma de eliminação
frequentemente decorre de um câncer. E na nossa sociedade, o câncer vem carregado de
um simbolismo negativo.
Assim, a palavra “câncer” tem um pronunciamento desagradável, bem como
todas as expressões utilizadas para denominar os tipos, locais e formas dessa doença,
que carregam em sua semântica o peso de algo ruim, impregnado de sentimentos como
medo, incerteza, angústia e desprazer. Enfim, seja qual for o termo técnico empregado
pelo profissional de saúde - neoplasia, tumor, adenocarcinoma, massa tumoral, para
quem a ouve, na situação de paciente e familiar será sempre vinculada literalmente à sua
“malignidade’”.
Tal situação mostra-se extremamente complexa e sofrida, tanto para a pessoa
com estomia quanto para seus familiares, logo há de se ter recursos para auxiliar na
compreensão da problemática e, ao mesmo tempo, atender as necessidades
biopsicossociais do binômio – estomizado e familiar.
Um importante recurso para minimizar o sofrimento dos envolvidos na situação
é o apoio proveniente da rede social. Nesse sentido, um estomizado devido ao câncer
colorretal, que teve pessoas ao seu redor, com as quais pôde contar durante esse
processo saúde-doença, sentindo-se amado, com a noção de estima por seus familiares,
amigos, colegas, vizinhos, profissionais de saúde, apresenta melhor adaptação e
enfretamento desta nova condição de saúde.
A pessoa estomizada e com o câncer pode encontrar-se vulnerável. De acordo
com Sanicola (2008), o conceito de vulnerabilidade, geralmente é utilizado para
conceituar um estado permanente de dificuldade, como um rótulo ligado a situações de
risco, por exemplo, pobre, doente e órfão. Entretanto, a vulnerabilidade, por mais que às
vezes tenha o caráter de permanência, pode não representar risco para a pessoa, vai
depender das suas relações sociais e os recursos disponíveis para o enfrentamento.
Portanto, quando o equilíbrio entre os desafios e os recursos se rompe, surge o risco de
vulnerabilidade, o que pode ser reduzido pelo aumento de recursos oferecidos pelos
membros da rede social do indivíduo (HU et.al., 2014; NASCIMENTO et.al., 2011;
SANICOLA, 2008).
Nas últimas décadas, os estudos têm apontado a importância do apoio social na
preservação e na recuperação da saúde. Por exemplo, a oferta de ajuda e apoio em
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situações de necessidade ou vulnerabilidade, pode facilitar o enfrentamento de
problemas e atenuar os efeitos negativos, favorecendo a saúde e o bem-estar.
Estudos epidemiológicos mostraram associações entre ligações sociais e a
ocorrência de vários desfechos em relação à saúde, como a associação entre maior apoio
social e menor mortalidade geral. Diversos estudos identificaram que indivíduos
isolados socialmente apresentaram maior risco de óbito quando comparados aos
indivíduos que mantem vínculos fortes com amigo, parentes e grupos.
Nesse sentido, uma rede social estável protege a pessoa contra doenças, atua
como agente de ajuda e afeta a pertinência e a rapidez da utilização de serviços de
saúde. Por outro lado, a pobreza relativa de relações sociais constitui um fator de risco
para a saúde (SLUZKI, 1997).
Logo, o apoio social atua como um estímulo positivo que pode atenuar os
problemas biopsicossociais decorrentes da estomia. Em contrapartida, a ausência de
apoio social pode resultar numa incapacidade de enfrentamento em busca da adaptação.
O isolamento social pode ser um indicativo da diminuição do apoio social, que afeta
negativamente a saúde (NICHOLS, 2011).
Carvalho (2012) ressalta que a Enfermagem precisa estar comprometida com as
questões sociais das pessoas a serem cuidadas. Portanto, é necessário que o
planejamento da assistência de enfermagem às pessoas com estomia contemple as
questões como: cuidado integral, apoio, educação em saúde, orientação para o
autocuidado, vínculo, entre outras; que proporcionem uma reabilitação voltada para a
adaptação destas pessoas a nova condição de vida e consequentemente uma melhoria na
qualidade de vida.
Neste estudo, foi adotado o referencial teórico-metodológico de rede social proposta
por Lia Sanicola, que define rede social como “um conjunto de relações interpessoais
que determinam as características da pessoa, tais como: hábitos, costumes, crenças e
valores”, sendo que desta rede a pessoa pode receber ajuda emocional, material, de
serviços e informações (SANICOLA, 2008).
Este estudo pressupõe que quanto maior é o apoio oferecido pelos componentes da
rede social do indivíduo em situação de vulnerabilidade, mais recursos disponíveis ele
terá para enfrentar e responder de modo positivo à nova condição de saúde que a vida
lhe impõe.
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1.3 Questões Norteadoras

Diante dessa problemática, emergiram as seguintes questões norteadoras do estudo:


Como se caracteriza a rede social das pessoas com estomia?



Com quais membros da rede social a pessoa com estomia pode contar?



Os profissionais de saúde fazem parte da rede social da pessoa com estomia?

1.4. Objetivos
 Caracterizar os aspectos sociodemográficos dos participantes da pesquisa
 Identificar a rede social de pessoas com estomia, residentes em municípios da
Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro;
 Descrever o tipo de apoio que a rede social oferece para as pessoas com
estomia;
 Analisar a participação dos profissionais de saúde presentes nas redes sociais
das pessoas com estomia.

1.5. Justificativa
O estudo justifica-se pela necessidade de conhecer a rede social das pessoas com
estomia e de verificar a influência do tipo de apoio recebido na adaptação e no
enfrentamento das situações cotidianas com vistas ao retorno das atividades sociais.
Estudos que abordam os condicionantes socioculturais, como a importância de
conhecer a rede social e o apoio social, contribuem para ampliar a compreensão da
situação vivenciada pela pessoa que necessita de uma estomia, imprimindo uma análise
mais abrangente para o processo de cuidar em enfermagem. Com esse intuito, tem
havido uma forte mudança entre os pesquisadores em direção às investigações sobre
interações psicológicas e sociais. No que se refere às pessoas que vivem com uma
estomia, ainda há uma carência de conhecimento sobre o impacto das relações sociais
na vida destes indivíduos (NICHOLS, 2014; SOUZA, 2009; SILVA; SHIMIZU, 2007).
Outras pesquisas utilizaram o referencial de Rede Social de Lia Sanicola (2008)
no âmbito da enfermagem (VIEIRA, 2014; BORDIGNON, 2013; BITTENCOUTR,
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2008; SOUZA, 2006), porém nenhuma delas aplicou às pessoas com estomia, como se
propõe o presente estudo, revelando assim, o seu ineditismo.
O apoio social é importante para minimizar o sofrimento da pessoa com estomia,
por esse motivo, compreende-se a importância de pesquisas sobre este atributo. Logo,
faz-se necessário aprofundar o conhecimento sobre a rede social dessas pessoas para
identificar seus componentes e os tipos de apoio que são capazes oferecer segurança,
ajuda física e emocional, durante a vivência dessa condição de vida (BARROS et.al.
2012; CARVALHO, 2012).
Neste sentido, esta investigação constituiu em um subsídio para o
desenvolvimento de uma assistência de enfermagem individualizada, que leve em
consideração a singularidade de cada indivíduo e a totalidade dos fatores envolvidos no
cuidado à pessoa com estomia.

1.5. Relevância e Contribuições

O estudo é relevante porque permite o aprofundamento sobre a temática de rede
social e a discussão da influência dos tipos de apoio oferecidos, pelos diversos membros
da rede às pessoas com estomia no período do enfrentamento, adaptação, processo de
reabilitação e os efeitos na qualidade de vida dessas pessoas.
Os resultados obtidos neste estudo poderão contribuir para a divulgação e
fortalecimento do Serviço de Atenção à Pessoa Estomizada do Polo da Baixada
Litorânea, bem como para a discussão acerca do papel do enfermeiro no cuidado a
pessoa com estomia, no contexto da rede de atenção à saúde, sendo esta caracterizada
pelas instituições de saúde de nível secundário e terciário, voltadas para a atenção às
pessoas com estomia e pelos serviços de Atenção Primária à Saúde. Assim, o estudo
poderá subsidiar estratégias de intervenção como educação continuada voltada a
capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais que em sua prática assistencial se
deparam com pessoas com estomias.
Nesta perspectiva, o estudo contribui para o fortalecimento da rede de atenção
oncológica, especificamente para o fortalecimento da Rede de Serviços de Atenção à
Pessoa Estomizada (denominada de Polos) em articulação com a rede de Atenção
Primária à Saúde, uma vez que possibilitará a compreensão da influência dos membros
da rede social presentes na vida da pessoa que foi atendida no primeiro Polo de Atenção
à Pessoa Estomizada do Estado do Rio de Janeiro.
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Quanto ao ensino, acredita-se que esta pesquisa constitui-se de subsídios para
que estudantes, docentes e profissionais, aprofundem seus conhecimentos sobre a
temática a fim de obterem maior segurança no que diz respeito ao cuidado de pessoas
com estomia e a importância de considerar e fortalecer a rede social das mesmas.
Verifica-se que o cuidado à pessoa com câncer é um tema pouco abordado nos cursos
de graduação, embora este agravo constitua um importante problema de saúde pública.
A presente investigação contribui ainda para a geração de conhecimento na área
de enfermagem em saúde pública do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem e Saúde
Coletiva - NUPENSC vinculado ao Departamento de Enfermagem de Saúde Pública DESP da Escola de Enfermagem Anna Nery - EEAN, orientada pelos seguintes eixos
conceituais e metodológicos: cuidado; promoção da saúde e equidade; atenção aos
portadores de doenças transmissíveis e crônicas, não transmissíveis e rede social.
Este estudo está em consonância com a proposta da pesquisa intitulada: “Rede
de Atenção Oncológica na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro: estratégias de cuidado
e apoio ao usuário e família”, vinculada ao Projeto de Extensão da Universidade Federal
do Rio de Janeiro – UFRJ, denominado Promoção da Vida e Saúde no Gerenciamento
de Práticas de Enfermagem na Atenção Oncológica na Baixada Litorânea. Este projeto
conta com a participação de docentes da Escola de Enfermagem Anna Nery - EEAN do
Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional em Enfermagem e do
Núcleo de Pesquisa de Enfermagem e Saúde Coletiva.
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CAPITULO II
BASES CONCEITUAIS

Esta seção visa contextualizar a situação da pessoa com estomia de eliminação
fecal por câncer. Para tanto, são apresentados aspectos conceituais e epidemiológicos,
um breve contexto histórico legal com enfoque na convergência das ações dos
enfermeiros e as estratégias de apoio divulgadas em estudos nacionais e internacionais
sobre a temática.

2.1 A pessoa com estomia: aspectos biológicos e contexto social

Estomia ou estoma são palavras de origem grega que significam boca ou
abertura, que indicam a exteriorização de um órgão oco para o meio externo. São
construídas cirurgicamente e têm a sua denominação de acordo com o órgão
exteriorizado. Assim, uma estomia construída na traqueia intitula-se traqueostomia, no
estômago, gastrostomia, no intestino delgado, ileostomia e no intestino grosso,
colostomia (SANTOS 2006).
Outra forma de classificação é dada de acordo com a finalidade pela qual se
destina. Nesse sentido tem-se: estomas de alimentação, estomas aéreos e estomas de
eliminação. Este estudo tem como foco os estomas de eliminação, por serem os mais
incidentes. Esses estomas são as ileostomias e as colostomias, as quais são
confeccionadas para a eliminação do conteúdo fecal. Ainda na classificação dos estomas
de eliminação, citam-se as urostomias que são confeccionadas para saída de urina
(BARBUTTI et. al., 2008; SANTOS, 2006).
A confecção de estomas deriva de várias etiologias, entretanto, o câncer
colorretal ocupa papel de destaque como a principal delas. Cabe ressaltar que outras
causas são: doença inflamatória intestinal (retocolite ulcerativa e doença de crohn),
diverticulite, polipose adenomatosa familiar, megacólon congênito e chagásico,
imperfuração anal, entre outras doenças. Além destas enfermidades, apontam-se as
causas externas, como lesão por arma de fogo, lesão por arma branca e traumas
decorrentes de acidentes automobilísticos (LUZ, et.al. 2014).
No Brasil, no âmbito acadêmico-científico o termo científico mais apropriado
deve ser “estomia”, devido a uma consulta da Associação Brasileira de Estomaterapia SOBEST à Academia Brasileira de Letras. Os outros termos não existem na língua
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portuguesa, este parecer gerou polêmica, pois todas as leis dirigidas às pessoas com
estomia no país apresentam o termo com a letra “o” (SCHWARTZ, 2012).
Para a nomenclatura de cada tipo de estomia, o órgão exteriorizado representa o
prefixo, por exemplo, traqueostomia, na traqueia, jejunostomia, no jejuno, gastrostomia
no estômago; ileostomia no íleo e colostomia a exteriorização de algum cólon do
intestino grosso. Este podendo ainda ser classificada de acordo com o cólon, por
exemplo, colostomia, direita para o cólon ascendente, transversostomia para o cólon
transverso, colostomia esquerda no cólon descendente e sigmoidostomia no sigmoide.
Quanto às funções, as estomias variam de acordo com o órgão comprometido e
estado clínico do paciente, por exemplo, a traqueostomia é confeccionada quando há
necessidade de suporte ventilatório, a gastrostomia para suporte nutricional, ileostomia
e colostomia para a saída do conteúdo fecal. Para a saída de urina existem as derivações
urinárias que podem ser feitas ao longo de todo trato urinário e as urostomias,
denominadas como urostomia à Bricker, nome do cirurgião que desenvolveu a técnica
cirúrgica que utiliza uma pequena porção do intestino delegado para exteriorizar os
ureteres, muito realizada em casos de neoplasia maligna de bexiga, quando a
cistectomia total é necessária (BARBUTTI et. al., 2008).
As estomias são classificadas quanto ao caráter temporal como definitiva /
permanente, temporária / provisória ou indeterminada, este último depende de fatores
como idade e estado clínico do paciente. São confeccionadas por diferentes técnicas
cirúrgicas, as mais utilizadas são em alça ou terminal (MORAES et. al., 2012).
O crescente número de pessoas que necessitam realizar a cirurgia para a
realização de uma estomia dá-se devido à transição do perfil epidemiológico da
população, marcada pela substituição de doenças infecciosas e transmissíveis por
doenças crônicas como o câncer. Tal fenômeno vem ocorrendo tanto nos países
desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, representando um importante
problema de saúde pública (YASHIMITA, 2014).
Dentre os tipos de câncer mais incidentes destaca-se o câncer colorretal ou
neoplasia maligna de reto. O Instituto Nacional de Câncer - INCA estimou para o Brasil
no ano de 2012 a incidência de câncer colorretal de 30.140, sendo 14.180 em homens e
15.960 em mulheres e para o Estado do Rio de Janeiro 3.920 novos casos, essas
estimativas aumentaram para o ano de 2014 com 32.600, novos casos, sendo 15.070
homens e 17.530 mulheres (INCA, 2014).
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Na maioria dos casos a confecção de uma estomia está relacionada ao tratamento
do câncer colorretal. Há relatos sobre intervenções cirúrgicas bem-sucedidas para o
câncer de reto realizadas em 1826 por Jacques Lisfanc. Em seguida outras abordagens
foram sendo desenvolvidas e aprimoradas, como a ressecção abdominoperineal descrita
por Ernest Milles, considerada como conduta padrão para o tratamento do câncer de reto
(HU et. al., 2014; SCHWARTZ, 2012).
Na década de 1970 surgem os grampeadores circulares que facilitam as
anastomoses colorretais, dando início a um novo período de técnicas cirúrgicas que
visavam a preservação do esfíncter, sendo estas cirurgias oncológicas menos radicais.
Passou a ser normatizado a margem distal de 2 cm da margem anal, evitando a
amputação do reto e do canal anal e a confecção de colostomia definitiva. Em outro tipo
de cirurgia, a Ressecção Anterior de Reto, a ressecção do intestino é feita na parte que o
tumor está presente com uma margem de segurança, uma colostomia temporária é
confeccionada com objetivo de proteger a anastomose (SCHWARTZ, 2012).
Enfim, as decisões cirúrgicas quanto à preservação do esfíncter, escolha do
procedimento e posicionamento levam em consideração não somente o nível do tumor
no reto, mas também sua disposição radial no reto. Por isso, é imprescindível a
realização de exames como anoscopia, sigmoidoscopia e colonoscopia, pois são os
instrumentos

mais

importantes

capazes

de

diagnosticar e remover pólipos

adenomatosos, precursores do câncer e até mesmo tumores em estágios iniciais
(KOSINSK et.al. 2012).
Na Rede de Atenção à Saúde do Brasil, esses exames são acessíveis nos níveis
secundários e terciários, onde está presente uma maior densidade tecnológica. Todavia a
realização desse método de diagnóstico ainda é de alto custo e nem todos têm acesso
aos serviços de saúde. Até mesmo países com mais recursos, a relação custo-benefício
da realização de colonoscopia para a prevenção e detecção precoce impossibilita o
rastreamento da população. Essa estratégia objetiva a diminuição da incidência e
mortalidade por esse tipo de câncer (INCA 2013; MENDES, 2011).
Quando diagnosticado em estágios iniciais o indivíduo portador de câncer têm
bom prognóstico. A sobrevida média global de 5 anos encontra-se em torno de 55% nos
países desenvolvidos e 40% em países em desenvolvimento (INCA, 2013).
O INCA aponta que os fatores de risco são endógenos e ambientais. O consumo
excessivo de carne vermelha, embutidos, bebidas alcoólicas, o tabagismo e a obesidade
ou sobrepeso favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer. Em contrapartida,
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pessoas que têm uma dieta com alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e
peixes, bem como a prática de atividade física, apresentam baixo risco de desenvolver
câncer colorretal. Entretanto os fatores de risco mais relevantes são o histórico familiar
de câncer colorretal e a predisposição genética para desenvolver doenças crônicas do
intestino. A idade também é considerada um fator de risco, uma vez que a incidência e a
mortalidade aumentam com a idade (INCA, 2013).
A Organização Mundial da Saúde – OMS afirma que o objetivo é reduzir a
incidência, a morbidade e a mortalidade por câncer e melhorar a qualidade de vida de
pessoas acometidas em uma população definida, através de intervenções baseadas em
evidências para a prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidado
paliativo (OMS, 2008).
Para o diagnóstico do câncer colorretal, é necessária uma avaliação clínica que
considere relevantes o histórico e dados do paciente, além do resultado da biopsia para a
partir de então serem adotadas as diretrizes para o tratamento.
A colonoscopia é o exame necessário para garantir o diagnóstico exato do câncer
colorretal, este exame é realizado, na maioria das vezes, sob anestesia local por um
médico coloproctologista. Durante o exame o médico avalia as características dos
cólons e do reto, retira um fragmento de tecido e envia para a análise patológica.
O exame inicia-se com o exame digital e as características avaliadas consistem
no tamanho do tumor e a percentagem que este ocupa na circunferência intestinal, sua
posição, morfologia e nível. Além destas, avalia-se sua fixação, que pode ser móvel ou
presa a estruturas adjacentes ou até mesmo cimentada, quando o nível de invasão está
mais profundo. (KOSINSKI et.al., 2012).
No Brasil nota-se uma lacuna no conhecimento de dados epidemiológicos
centralizados referentes ao número de estomias. A maioria dos dados publicados
referem-se a estudos descritivos e exploratórios sobre os perfis desta clientela. Esses
estudos concluíram que a estomia é predominante no sexo feminino, pois o câncer de
colo e reto é o segundo tipo de câncer entre as mulheres, a faixa etária mais comum
situa-se acima dos cinquenta anos, considerando que o envelhecimento representa um
fator de risco importante para doenças crônicas como o câncer. Em relação à
escolaridade os resultados destas pesquisas apontaram que os estomizados possuem
ensino fundamental incompleto e renda entre um a dois salários mínimos (LUZ et.al.,
2014; BARBOSA et.al., 2014; LENZA et.al., 2013; CUNHA; FERREIRA; BACKES,
2013; RAMOS et. al., 2012; SILVA; SILVA; CUNHA, 2012; FERNANDES;
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MIGUIR; DONOSO, 2010; MORAES et. al., 2009; LUZ et. al., 2009; VIOLIN et. al.,
2008; SANTOS et. al., 2007).
Ao se pensar na qualidade de vida dos estomizados, é necessário reconhecer que
novas necessidades são introduzidas tanto para eles quanto para a família, pois as
relaçoes afetivas e conjugais e atividades desempenhadas devem ser reorganizadas. Para
vencer os problemas sociais podem decorrer devido à insegurança causada pelos
equipamentos coletores utilizados, e também pela nova condição de vida, destaco que o
enfermeiro tem um papel fundamental no planejamento dos cuidados, na orientação
para o autocuidado e ações educativas necessárias ao manejo domiciliar do estoma
(MAURÍCIO; SOUZA; LISBOA, 2014; LEYK et. al., 2014; HU et. al., 2014; CUNHA;
FERREIRA; BACKES, 2013;NICHOLS, 2011).
Os determinantes sociais, como o tipo de apoio ou rede social presente na vida
dos estomizados, auxilia na compreensão do significado das relações interpessoais e da
complexidade que envolve essa pessoa que se encontra vulnerável e fragilizada diante
da necessidade de conviver diariamente com uma estomia e continuar interagindo no
ambiente em que vive, também são importantes quando se discute como potencializar a
adaptação destas pessoas (LEYK et. al., 2014; CETOLIN et.al., 2013; ALMEIDA et.
al., 2006).
Conhecer os atores presentes nas redes sociais na qual a pessoa está inserida
possibilita a compreensão da dinâmica relacional da pessoa e pode auxiliar os
profissionais de saúde, em especial do enfermeiro, na definição de ações de intervenção
junto à clientela atendida (SOUZA, 2009).
Estudo internacional realizado sobre as relações sociais de 3.000 pessoas com
estomia há 2 anos ou menos tempo, mostrou uma correlação significativa entre
isolamento social, apoio social e satisfação de vida. Na avaliação das relações entre
satisfação com a vida, a disponibilidade de apoio emocional e os fatores associados, os
resultados revelaram que quanto maior for o tempo desde a cirurgia, maior a influencia
dos amigos e familiares sobre a satisfação com a vida (LEYK et. al., 2014).
Outro estudo objetivou avaliar os níveis de adaptação entre as pessoas com
estomia. Avaliou-se estatisticamente as associações entre apoio social, capacidade de
autocuidado e adaptação. Os fatores que influenciaram a adaptação foram: o acesso ao
cuidado por uma enfermeira estomaterapeuta, orientações sobre a estomia e seus
cuidados no período pré-operatório demarcação do estoma, aconselhamento, a visita de
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um colega vivendo com uma colostomia, e fatores demográficos, como idade, sexo e
status econômico (HU et.al., 2014).
No que diz respeito à relação entre a satisfação de vida com a disponibilidade de
apoio social, isolamento social e fatores associados, Nichols (2011) concluiu que
pessoas com baixos níveis de satisfação de vida e apoio emocional, são mais propensas
ao o isolamento social.
Estudos brasileiros, como o de Carvalho (2012) sobre rede social de apoio no
cuidado às pessoas com estomia também utilizou abordagem qualitativa do tipo
descritiva, onde entrevistou seis sujeitos, categorizando os resultados em o Apoio
familiar; Apoio da associação e grupos de pessoas com estomias; e Apoio realizado pelo
enfermeiro e outros profissionais da saúde. Porém não cita as ações dos enfermeiros na
Atenção Básica.
Outro estudo sobre grupo de apoio de pessoas com estomia mostrou a dinâmica
de um determinado grupo em Uberlândia, cuja abordagem de referência foi a
fenomenologia-existencial, enfatizando a importância do grupo como apoio social, após
um ano frequentando as reuniões, os estomizados apresentaram-se mais confiantes em
relação à estomia e ao convívio com o equipamento coletor (LIMA et.al.,2012).
Outros estudos não focaram exatamente a rede ou o apoio social, porém este
constructo emergiu das necessidades da pessoa que vivencia uma estomia, reveladas no
estudo de Cascais, Martini e Almeida (2006) sobre o impacto da estomia no processo de
viver humano, também emergiu no estudo de Silva e Shimizu (2006) sobre o
significado da mudança do modo de vida após a confecção de uma estomia intestinal
definitiva.
Ambos os autores concluem que o apoio social para o estomizado é importante
para minimizar o sofrimento, o apoio da família é fundamental para a aceitação da
estomia impactando diretamente o processo de reabilitação e o que o atendimento
profissional deve constituir em uma forma de apoio (CASCAIS; MARTINI;
ALMEIDA, 2006; SILVA; SHIMIZU, 2006).
Em um estudo sobre qualidade de vida e “coping” de pessoas com estomias
permanentes,

Santos,

Chaves

e

Kimura

(2006)

obtiveram
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resultado

estatisticamente significante que a busca de apoio social é uma das estratégias para o
enfrentamento.
Mantovani (2001) em uma investigação sobre o significado do câncer e o
sentido da vida após a confecção de uma estomia apontaram que o sentido de
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sobrevivência foi o de investir na vida reelaborando as relações e espaços de existência,
buscando sensações de prazer que antes não eram consideradas.
O apoio social tem sido apontado como uma estratégia para o enfrentamento e
sobrevida após o diagnóstico do câncer entre outras doenças (VOGT et. al. 1992 apud
CHOR et. al., 2001 p. 888).
Silva e Shimizu (2007) estudando a rede social de pessoas estomizadas,
utilizando a técnica de História Oral com roteiro de entrevista semiestruturado, verificou
a presença de três redes de apoio relacionadas: as crenças religiosas e espirituais, família
e associação de estomizados.
Outra pesquisa sobre grupo de apoio de pessoas com estomia mostrou a
dinâmica de um determinado grupo em Uberlândia, cuja abordagem de referência foi a
fenomenologia-existencial, enfatizando a importância do grupo como apoio social, após
um ano frequentando as reuniões, os estomizados apresentaram-se mais confiantes em
relação à estomia e ao convívio com o equipamento coletor (LIMA et.al.,2012).
Embora alguns estudos não tenham focado diretamente a rede ou o apoio social,
este constructo emergiu das necessidades da pessoa que vivencia uma estomia, como
evidenciado no estudo de Cascais, Martini e Almeida (2006) sobre o impacto da
estomia no processo de viver humano e no estudo de Silva e Shimizu (2006) sobre o
significado da mudança do modo de vida após a confecção de uma estomia intestinal
definitiva.
Ambos os autores concluem que o apoio social para o estomizado é importante
para minimizar o sofrimento, o apoio da família é fundamental para a aceitação da
estomia impactando diretamente o processo de reabilitação e o que o atendimento
profissional deve constituir em uma forma de apoio (CASCAS; MARTINIS;
ALMEIDA, 2006; SILVA; SHIMIZU, 2006).
Os tipos de apoio que emergiram nos estudos realizados com pessoas
estomizadas foram: apoio familiar e do cônjuge, amigos/vizinhos, apoio religioso, apoio
como informação e material prestados por serviços de atenção a pessoa estomizada e do
grupo de apoio (BARROS et.al. 2012; SALES et. al., 2010; BARROS; SANTOS;
ERDMANN, 2008; SILVA; SHIMIZU, 2007; CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA,
2006).
A doença e a estomia desencadeiam a necessidade de uma comunicação mais
intensa entre os membros da família, esta é parte integrante e essencial do processo de
assistir e cuidar, em todas as fases da doença, em todos os contextos de assistência
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independente da faixa etária (PAULA, 2005). A família desempenha papel fundamental
e determinante para aceitação da estomia e consequentemente para o processo de
reabilitação, e também precisa ser preparada pelos profissionais de saúde, uma vez que
participará do cuidado físico, emocional do estomizado bem como na sua reinserção nas
atividades sociais e cotidianas (LEYK et.al., 2014; BARROS et.al. 2012; GUTIERREZ;
MINAYO, 2008; SILVA; SHIMIZU, 2007; CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA, 2006;
ALMEIDA, 2006).
Com relação ao apoio religioso/espiritual – a fé é uma importante ferramenta
para o alívio da dor, observa-se que a busca pela ajuda divina ou um ser superior fazem
com que a pessoa busque recursos como força e esperança para enfrentar angústia e
desespero pela condição de ser/estar estomizado. Capaz de gerar amparo, a se
conformar, a enfrentar, a superar o sofrimento e encontrar um novo sentido para a vida
(SALES et. al., 2010).
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2.2. Políticas Públicas de Saúde voltadas a pessoa com estomia
Na década de 1990 a Associação Internacional dos Ostomizados elaborou a
Declaração Internacional dos Direitos dos Ostomizados visando à garantia de uma
qualidade de vida satisfatória após suas cirurgias. Orientação pré-operatória, assistência
especializada, apoio e informações para familiares, cuidadores e amigos, escolha dos
equipamentos disponíveis no país, são alguns dos direitos requeridos (IOA, 1993).
Nessa mesma década, 1990 no Brasil, algumas Portarias e Resoluções foram
publicadas para garantir o fornecimento dos equipamentos coletores de proteção e
segurança popularmente conhecidos como “bolsas de estomia”, necessários para a
promoção da saúde, prevenção de complicações e a reabilitação da pessoa estomizada
(Resolução nº18/94; Portaria nº116 de 9 de setembro 1993; Portaria nº116 de 9 de
setembro 1993).
Porém a assistência e os serviços no Brasil eram isolados e nem sempre
contemplavam o fornecimento dos equipamentos adequados em quantidade e qualidade.
Impulsionadas pela necessidade de uma assistência especializada à realidade da vida das
pessoas estomizadas a Associação Brasileira de Estomaterapia – SOBEST e a
Associação Brasileira dos Ostomizados – ABRASO elaboraram juntas em 2005 uma
proposta de Portaria da Política Nacional de Saúde das Pessoas com Estomas.
Após quatro anos foi publicada pela Secretaria de Atenção à Saúde do Gabinete
do Ministro da Saúde, a Portaria Nº 400 em 16 de novembro de 2009, que estabelece
diretrizes para a organização dos Serviços em Atenção às Pessoas Ostomizadas no país.
Tal fato corrobora com Paim e colaboradores (2011) ao afirmarem que nos últimos dez
anos foram elaboradas políticas destinadas ao aumento da oferta de serviços públicos,
na atenção secundária, levando o crescimento do número de procedimentos
ambulatoriais especializados, bem como centros de especialidades e serviços de
reabilitação.
Os Serviços de Atenção à Pessoa Ostomizada são classificado em I e II, este
último deve estar vinculado a uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia
(CACON). Estruturados pelo Sistema único de Saúde para atender de forma integral e
integrada os pacientes que necessitam de tratamento para neoplasias malignas. São
estabelecimentos hospitalares habilitados para oferecer assistência geral, especializada e
integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento. A
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UNACON deve dispor de cirurgia e quimioterapia e oferecer um serviço referenciado
de radioterapia formalmente.
No Estado do Rio de Janeiro a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
Ostomizadas foi aprovada pela Deliberação da Comissão Inter Gestores Bipartites - CIB
Nº 1.182 de 27 de dezembro de 2010, organizando-a com a criação 16 Polos (RIO DE
JANEIRO, 2010).
A referida Deliberação pactua com os Municípios sede dos Polos o fluxo de
referência e contra referência entre os Serviços I e II e também o incentivo financeiro
mensal e anual para cada Município Polo. A Rede foi atualizada em 2011 e 2012 pelas
Deliberações CIB-RJ Nº 1.223 e 1.649 respectivamente (RIO DE JANEIRO, 2011,
2012).
Foi pactuado que o município de Cabo Frio seria Polo da Baixada Litorânea,
tornando o “PAPO” em Serviço de Atenção a Pessoa Ostomizada I (Polo I) e a
UNACON denominada Onkosol como o Serviço de Atenção a Pessoa Ostomizada II
(Polo II) (RIO DE JANEIRO, 2010).
O Serviço de Atenção a Pessoa Ostomizada I é definido por prestar assistência
especializada interdisciplinar, objetivando a reabilitação das pessoas com estomia, com
ênfase na orientação para o autocuidado, prevenção de complicações nas estomias e
fornecimentos de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança
(BRASIL, 2009).
Entre as atribuições do Polo I consiste a orientação dos profissionais da atenção
básica para o atendimento de pessoas com estomias e o incentivo aos usuários à
participação do grupo de apoio. E ainda a prescrição e fornecimento dos equipamentos
considerando aspectos individuais como idade, tipo e local da estomia, presença ou não
de complicações em pele periestoma ou na estomia, acuidade visual, habilidade manual
para manipular o equipamento e realizar o autocuidado, atividade de vida diária e
trabalho que desempenha (BRASIL, 2009).
Estomia é classificada como deficiência física pelo Decreto Nª 5.296 de 2004,
dessa forma, as pessoas estomizadas são contempladas pela Rede de Cuidados à Pessoa
com Deficiência instituída em abril de 2012 pela Portaria GM Nº 793 (BRASIL 2012b,
BRASIL, 2004).
O conceito de deficiência vem se modificando para acompanhar as inovações na
área da saúde e a forma com que a sociedade se relaciona com a parcela da população
que apresenta algum tipo de deficiência. Dessa forma, a abordagem da deficiência
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evoluiu do modelo médico que considerava somente a patologia física e o sintoma
associado que dava origem a uma incapacidade para um sistema como a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. Essa classificação foi
divulgada pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 2001, que entende a
incapacidade como um resultado tanto da limitação das funções e estruturas do corpo
quanto da influência de fatores sociais e ambientais sobre essa limitação (IBGE, 2010).
Nesse contexto o olhar sobre a rede social amplia o horizonte e contextualiza o
indivíduo, a família, a comunidade em uma perspectiva mais social, priorizando
aspectos relacionados à inclusão social, desempenho das atividades e participação do
indivíduo na sociedade (BRASIL, 2012).
Os resultados do Censo Demográfico de 2010 apontaram 45.60, 6048 milhões de
pessoas com deficiência, correspondendo a 23,9% da população brasileira pesquisada.
Porém foram pesquisadas deficiências auditiva, visual, mental/intelectual e motora, não
foram inseridos outros tipos de deficiência como estomia. Levando-nos a acreditar que
o resultado apresentado está aquém da realidade das pessoas com deficiências no Brasil
(IBGE, 2010 p. 71).
As pessoas com estomia por câncer também estão inseridas na Rede de Atenção
à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, estabelecida pela Portaria GM/MS nº 483
de 01 de abril de 2014, que reconhece o câncer como doença crônica prevenível.
Baseada na necessidade de oferta de cuidados integrais à saúde utiliza a
descentralização como forma de corresponsabilidade das Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde para o planejamento, organização, controle e gestão desta Rede.
Em consonância com a proposta de qualificação da assistência oncológica, o
Ministério da Saúde, publicou a Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 2013, que
normatiza a estruturação da Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Câncer.
Instituindo a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de
Saúde. Atualmente encontra-se em revisão, Portaria SAS/MS nº 140, de 27 de fevereiro
de 2014, que estabeleceu normas para o credenciamento/habilitação de UNACON e
CACON (BRASIL, 2013, 2014).
A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer considera alguns
princípios e diretrizes como a promoção da saúde, prevenção do câncer, vigilância,
monitoramento, avaliação, cuidado integral e, princípios relacionados à comunicação
em saúde para a formulação das estratégias que permitam a disseminação de
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conhecimentos sobre o câncer aos profissionais e à população em geral (BRASIL,
2013).
O objetivo dessa política é a redução da mortalidade e da incapacidade causadas
pela doença e ainda possibilitar a redução da incidência de alguns tipos de câncer, além
de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários acometidos dessa
enfermidade, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento
oportuno e cuidados paliativos (INCA 2013).
Moreira e colaboradores (2010) apontam que as pesquisas de enfermagem em
oncologia focam principalmente a organização da assistência e do cuidado de
enfermagem, a organização de serviços de saúde e a formação de recursos humanos,
objetivando a melhoria da prestação de cuidados gerados a partir da qualificação
profissional. Essas pesquisas estão voltadas predominantemente para os clientes
atendidos em serviços de quimioterapia, em seguida para os profissionais de saúde e
familiares. Estes mesmos autores destacam que a produção científica emergiu da prática
assistencial dos enfermeiros que buscam aprimorar o conhecimento como forma para
melhorar o cuidado e solucionar as demandas dos clientes e familiares que vivenciam o
câncer como problemática de saúde.
No cenário da Atenção Básica, as pesquisas sobre oncologia desenvolvidas pelos
enfermeiros são focadas na área da saúde da mulher e em sua maioria estão voltadas
para a prevenção do câncer de mama e do cólon do útero, considerando que estes tipos
de tumores apresentam maior incidência e maior mortalidade entre as mulheres no
Brasil. Destacam ainda estudos realizados sobre a Política Humanização, o
conhecimento/atitude do enfermeiro para atuar na área de oncologia, entre outros,
(MOREIRA et.al., 2010).
Para refletir sobre as ações dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde,
voltadas às pessoas com estomia, buscou-se aproximação com as diretrizes das Redes e
Serviços de Atenção à Saúde.
Cabe destacar a diferença entre as “Redes” abordadas no presente estudo:

 Rede Social é o conjunto de pessoas e instituições presentes na vida de um
indivíduo que podem ou não oferecer apoio quando este se encontra em uma
situação de vulnerabilidade, como diante de uma doença crônica ou
deficiência (SANICOLA, 2008).
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Rede de Atenção à Saúde são arranjos organizados de ações e serviços de
saúde, de diferentes densidades tecnológicas (atenção básica, média
complexidade, e alta complexidade) que, integradas por meio de sistemas de
apoio técnico, logístico e de gestão buscam garantir a integralidade do
cuidado (MENDES, 2011).

A discussão para definir um plano de ação para a prevenção e controle do câncer
na América Latina e Caribe, organizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS
propôs a implementação de ações voltadas que abrangem desde a prevenção do câncer e
a promoção da saúde até os cuidados paliativos àqueles que estão com doença avançada
e cabe a cada esfera de governo os esforços para a organização da assistência integral
(OMS, 2008).
No Brasil a integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde que
visa à atenção integral à saúde das pessoas. Para tanto, os serviços de saúde devem ser
organizados de acordo com as competências de cada nível do sistema e, dentre as ações
direcionadas à integralidade deverão ser priorizados: o trabalho em rede, a escuta das
necessidades dos usuários, a adoção de medidas resolutivas e a criação do vínculo entre
o profissional de saúde e os usuários (SOUZA et. al., 2013).
A Rede de Atenção à Saúde - RAS no Brasil inicialmente foi estruturada de
forma hierárquica e piramidal, segundo as complexidades relativas de cada nível de
atenção - atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Esse modelo pode
gerar na sociedade, nos gestores, profissionais de saúde e nos usuários, a falsa
impressão de que o nível primário de atenção seja menos importante, o que não
representa a realidade, pois a atenção básica também apresenta sua complexidade. Os
diversos níveis de atenção à saúde apenas se diferenciam pelas diferentes densidades
tecnológicas que os caracterizam, ou seja, nos níveis de atenção secundários e terciários
estão presentes as tecnologias de maior densidade tecnológica (MENDES, 2011 p.71).
Nesta concepção a Organização Pan-americana de Saúde propõe que os serviços
de atenção à saúde sejam organizados em forma de rede com pontos de atenção à saúde,
composta por equipamentos de diferentes densidades tecnológicas que devem ser
distribuídos, espacialmente onde todos os níveis que serão articulados horizontalmente.
A proposta para essa nova organização leva em consideração os fundamentos como
economia, disponibilidade de recursos, acesso e qualidade do serviço, integração,
territórios sanitários e níveis de atenção (MENDES, 2011 p.71).
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Dentre as funções propostas pela Atenção Primária à Saúde destacam-se: a
resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A resolubilidade dá-se pela
capacidade de resolver as demandas dos usuários. A comunicação possibilita a
ordenação do fluxo de pessoas, tendo em vista que a APS é o centro das RAS. A função
de responsabilização pela população adstrita, segue a lógica da proximidade territorial e
vínculo entre os profissionais da APS e os usuários (MENDES, 2011).
Nesse contexto, Atenção Primária à Saúde caracteriza-se por ações, no âmbito
individual e coletivo, que abrangem promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, incluindo diagnóstico, tratamento e reabilitação, com objetivo de desenvolver
uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012; MENDES,
2011; LAVRAS, 2011; CORTEZ; TOCANTINS, 2006; STARFIELD, 2002).
Ressalta-se que, ao exercerem sua prática assistencial, os enfermeiros poderão
atender pessoas com câncer e estomia em todas as Redes de Atenção à Saúde,
considerando que tais profissionais tem a possibilidade de atuar na Rede de Atenção à
Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas; nos serviços que adotam as recomendações
da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer; na Rede de Cuidados à Pessoa
com Deficiência; nos Serviços de Atenção à Pessoa Estomizada; nos serviços que
seguem a Política Nacional da Pessoa Idosa, ou mesmo de exercer outras atividades em
consonância com a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012).
As pessoas com estomia devido a câncer, geralmente, estão inseridas em níveis
de média a alta complexidade, ou melhor, com maiores densidades tecnológicas do que
a rede de atenção básica. Os serviços de atenção à saúde especializados desempenham
papel decisivo na adaptação fisiológica, psicológica e social da pessoa estomizada e
seus familiares, contribuindo no processo de reabilitação através da assistência que
inclua apoio psicológico, educação para a saúde com orientação para o autocuidado,
fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança
(NICHOLS, 2011; MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2014; SHUARTZ, 2013). No
entanto, a pessoa acometida por doença oncológica e com estomia também necessita ser
acompanhada pelos profissionais da rede de Atenção Primária, em especial nos
territórios de abrangência da Estratégia Saúde da Família, onde uma equipe
multiprofissional tem a possibilidade de realizar ações de prevenção, promoção e
reabilitação, junto a todos os integrantes das famílias atendidas.
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Os Serviços de Atenção à Pessoa Estomizada são formados por uma equipe
multiprofissional composta por médico, enfermeira estomaterapeuta ou capacitada para
os cuidados e assistente social, outros profissionais como nutricionista, psicólogo e
médicos especialistas dependem da estrutura do estabelecimento de saúde onde o
serviço está implantado que classificará o Serviço em I ou II (CETOLIN et. al., 2013).
Dentre as atribuições dos profissionais dos Serviços de Atenção a Pessoa
Estomizada – SAPE são destacadas: organizar e promover ações na atenção básica; e
promover a educação permanente de profissionais na atenção básica, média e alta
complexidade para a adequada atenção às pessoas com estoma (BRASIL, 2009).
Dessa forma as ações dos enfermeiros da atenção primária à saúde e dos serviços
especializados deverão estar articuladas. Visando garantir a integralidade dos cuidados,
cabe aos enfermeiros estomaterapeutas dos serviços especializados realizar capacitações
para os enfermeiros de outros níveis de densidade tecnológica, como a atenção primária
à saúde, e até mesmo aos enfermeiros de outras instituições, como unidades de
emergências, clínicas cirúrgicas de hospitais municipais, regionais, onde as pessoas com
estomia estão em tratamento e acompanhamento de sua saúde. E cabe aos enfermeiros
da atenção básica buscarem articulação com os serviços especializados para
continuarem os cuidados no âmbito domiciliar e comunitário da pessoa com estomia,
utilizando recursos tecnológicos de menores densidades, como compete a esse nível,
mas podendo oferecer apoio e resolução às necessidades apresentadas pela pessoa que
vivencia o contato com a estomia (BARROS et. al. 2012; LIMA; TOCANTINS, 2009).
Destaca-se a importância do apoio de informação, como forma de amenizar os
sentimentos vivenciados pelas pessoas com câncer que foram ou serão submetidas à
cirurgia. Neste sentido, os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família podem realizar
orientações individuais ou em grupos, utilizar como tecnologia cartilhas informativas
sobre os cuidados e fortalecer o vínculo com tais usuários como uma forma de apoio
para a redução da ansiedade, medo e falta de conhecimento sobre o tratamento.
Um estudo qualitativo realizado no Serviço de Atenção a Pessoa Estomizada I de
Santa Catarina, Região Sul do Brasil, 12 estomizados foram entrevistados e 6 relataram
que as enfermeiras da Estratégia Saúde da Família ajudavam com os cuidados após a
cirurgia, na maioria das vezes no momento das visitas domiciliares (CETOLIN et. al.,
2013).
Neste contexto, reconhecendo a importância das relações sociais na vida das
pessoas com estomia, buscou-se no referencial teórico-metodológico proposto por Lia
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Sanicola (2008), a compreensão do tipo de apoio que os diversos membros da rede
social oferecem a estas pessoas.
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CAPITULO III
REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Com o aumento da incidência de situações crônicas de saúde, como o câncer
colorretal e confecção de estomia para eliminação intestinal, pode ser evidenciado a
presença de um isolamento social. Os estudos sobre apoio social iniciaram justamente
porque foi observado que o isolamento é um fator que interfere na qualidade da saúde
das pessoas (NUNES, 2005).
As relações sociais estabelecidas e as formas de apoio são fenômenos complexos
e profundos. Na maioria das vezes os pesquisadores da área da saúde buscam
referenciais na área das ciências sociais para compreender e analisar esses fenômenos
(MARTINEZ-SALGADO, 2014).
Nesse sentido, visando atender os objetivos propostos, no presente estudo
adotou-se como sustentação teórica metodológica o referencial de Rede Social proposto
por Lia Sanicola (2008), que por sua vez buscou nos conceitos de apoio social e de rede
social, provenientes da antropologia e da sociologia, as bases para a sua metodologia de
intervenção em rede social.

3.1. Apoio e Rede social: histórico e conceituação

Alguns autores apontam o crescente interesse de estudos na área da saúde sobre
apoio social e rede social, tal fato pode estar associado às possibilidades metodológicas
para analisar e compreender o impacto das relações entre os indivíduos sobre a vida
social (BITTENCOURT, 2008; NUNES, 2005).
Faz-se importante diferenciar os conceitos de rede social, apoio social e rede de
apoio. Rede social é a característica estrutural das relações sociais; apoio social é a
função que presta essa rede e o efeito sobre o bem-estar das pessoas; e rede de apoio é o
conjunto de relações que desempenham funções de apoio (GARCIA, 1998 apud
BITTENCOURT, 2008).
Muitas vezes são utilizados termos diferentes referentes à rede social, como rede
social de apoio, rede de suporte formal ou informal, serviço de suporte entre outros. A
rede social de apoio é definida como ligações humanas estruturadas em um sistema de
apoio. Rede de suporte busca fornecer ajuda concreta às pessoas. Rede de apoio formal
está relacionada à prestação de serviços estatais e organizados pelo poder local. Rede de
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apoio informal é composta por familiares, amigos e vizinhos. E finalmente rede social é
definida como as características morfológicas e transacionais das relações, em síntese
caracteriza a integração social (MARTINS, 2005).
No início do século XX as questões relacionadas a apoio social começaram a ser
estudadas nos campos da Psicologia e Sociologia. Para os sociólogos o processo de
urbanização e industrialização que a sociedade vivia dava origem a solidão, alienamento
e desenraizamento, pois prejudicava os laços sociais (MARTINS, 2005; NUNES,
2005).
Há relato de que um dos primeiros trabalhos da sociologia moderna foi realizado
sobre apoio social, por verificarem que o enfraquecimento dos laços sociais e o estado
psicológico desorganizado relacionavam-se ao alto índice de suicídio (NUNES, 2005).
Desde o final dos anos 60 tem-se verificado um crescente reconhecimento da
influência dos sistemas sociais na conduta humana, tanto na saúde como na doença
(BARRÓN, 1996 apud NUNES, 2005).
Porém, o marco fundamental no campo do apoio social ocorreu na década de 70
devido à proliferação de numerosos estudos realizados principalmente por Cassel
(1974), Caplan (1974) e Cobb (1976), que são considerados os fundadores das
investigações que abriram caminho a conceitualização do apoio social. Estes autores
delinearam o pressuposto que o apoio social fornecido pelas relações sociais contribuía
para o bem estar do indivíduo, e amortecia o efeito que as situações adversas geralmente
provocam (NUNES, 2005).
Para Caplan (1974), apoio social pode ser definido como sistema de relações
formais e informais nos quais o indivíduo recebe ajuda emocional cognitiva e material
para enfrentar situações de estresse. E para Cobb (1976), apoio social é a informação
que faz o indivíduo acreditar que é querido, amado e estimado, e que faz parte de uma
rede social e tem obrigações mútuas (GRIEP, 2003).
Nas décadas seguintes de 1980 e 1990, diversos artigos sobre o apoio social e as
redes sociais foram publicados revelando que esta área de investigação era promissora e
ao mesmo tempo polémica, devido à variedade de conceitos, meios para avaliação, além
das diferentes ênfases às relações interpessoais (GONÇALVES et. al., 2011;
MARTINS, 2005; NUNES, 2005; CHOR et. al., 2001).
Segundo Norbeck, Lindsey, Carrieri (1981) e Berkman (1984), citados por Griep
(2003), apoio social é ter com quem contar em situações difíceis e também a
valorização dos grupos sociais que o individuo faz parte.
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Para McDowell e Newell (1996), apoio social é a percepção a respeitos das
pessoas que o indivíduo pode contar e confiar em situações de necessidade e ainda de
sentir-se cuidado e valorizado (GRIEP, 2003).
Estudos revelavam uma forte relação entre os laços sociais e a taxa de
mortalidade. Foi observado que as pessoas que mantém vínculo forte com parentes e
amigos tinham menos chances de morrer por doenças coronarianas, hipertensão arterial,
diabetes, acidente vascular encefálico e câncer (NUNES, 2005; GRIEP, 2003; CHOR
et.al., 2001).
Alguns autores concordam que o conceito de apoio social é multifacetado,
porém não há consenso quanto à definição conceitual e operacional. Há concordância
ainda de que o conceito de apoio social é interativo e se refere a interaçoes estabelecidas
entre os indivíduos. Trata-se de um processo dinâmico entre o indivíduo e sua rede de
apoio (GONÇALVES et. al. 2011; BARRÓN 1996 apud MARTINS, 2005).
Apoio social é fornecido por relações interpessoais que podem ser íntimas ou
comunitárias. Podem ser do indivíduo com sua família, companheiro (a), amigos,
profissionais da saúde, conselheiros religiosos, entre outros. Essas relações interpessoais
incluem o afeto positivo de uma pessoa em relação à outra; a percepção sobre os
comportamentos; e a ajuda (simbólica ou material para o outro). São consideradas
propriedades como o número de pessoas que compõe a rede, a duração dos
relacionamentos e frequência de contato entre seus membros (HOFFMANN et.al.
2006).
Apoio Social e Rede Social são constructos diferentes, porém relacionados. Em
alguns estudos não são diferenciados, consideram que ter relações sociais significa ter
apoio dessas relações. Entretanto outros estudos propõem que nem toda rede social
representa oferta de apoio (SOUZA, 2006). Para Souza, Souza e Tocantins (2009), rede
social indica as situações onde ocorrem as relações afetivas de amizade, de trabalho, de
ordem econômica e social.
O conceito de rede social emergiu da Antropologia Social e da Sociologia por
meio de duas matrizes teóricas bem distintas. A primeira, ligada à Escola Antropológica
de Manchester, composta por um grupo de pesquisadores orientados por Max Glukman,
que desenvolveram pesquisas na África na década de 1940. A segunda teve origem em
Harvard dirigida por Harrison White, a partir dos anos 70, os estudos focavam na
estrutura da rede social que era analisada por meio de testes matemáticos rigorosos e
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sofisticados e não no conteúdo da rede (SANICOLA, 2008; TREVISI, 1998-1999 apud
SOUZA, 2006).
Historicamente o conceito de “rede social” foi definido por Jonh Barnes, um
estudioso da Escola Antropológica de Manchester, durante uma pesquisa sobre as
interações de uma comunidade de pescadores e camponeses da Noruega em 1954
(SANICOLA, 2008).
Define-se “rede social” como um conjunto de pontos unidos por linhas, onde os
pontos são pessoas ou grupos e as linhas a interação entre as pessoas. Esta definição foi
empregada para descrever as relações informais de parentesco, vizinhança e amizade,
que não era possível investigar usando as definições de relações formais de trabalho e
proximidade territorial. Desta forma, Barnes é considerado um dos precursores a
adotarem metodologias para análise das características estruturais da rede e seus
conteúdos (BARNES 1954 apud SANICOLA 2008; BITTENCOURT, 2008; SOUZA,
2006).
Elizabeth Bott doutora em Antropologia, também foi uma estudiosa do assunto.
Desenvolveu um estudo em Londres no ano de 1957, utilizando a definição de Barnes,
para interpretar as relações sociais externas à família. Destaca as diferenças de
densidades entre as famílias que apresentavam redes de malhas apertadas nas quais
parentes, amigos e vizinhos se conheciam, e outras famílias que tinham redes de malha
alargadas em que parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho não tinham
conhecimento mútuo. Bott foi uma das primeiras a utilizar rede como instrumento de
análise de relacionamento interpessoal e entre as organizações do contexto em que se
encontram inseridas (VIEIRA, 2014; SANICOLA, 2008; BITTENCOURT, 2008;
SOUZA, 2006).
A Escola Antropológica de Manchester embasou a Escola de Montreal em
estudos direcionados a compreensão e intervenção da dinâmica das relações sociais
utilizando a observação destas, como método de trabalho (BITTENCOURT, 2008;
SOUZA, 2006). O estudo pressupôs que “rede social” seria os agrupamentos de pessoas
vinculadas entre si de diversas maneiras, que formavam um tecido da comunidade
urbana. E concluiu que as pessoas que solicitavam ajuda não viviam seus problemas
isoladamente, mas sempre no interior de uma rede social (BRODEUR, 1994 apud
SOUZA, 2006).
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Da Escola de Montreal destaca-se Claude Brodeur, que em 1994, iniciou um estudo
de rede social no campo psicossocial no Hospital Psiquiátrico de Laurentides, zona rural
de Montreal.
Embasada na mesma linha de pesquisa das Escolas de Manchester e Montreal,
destaca-se Lia Sanicola. Ela propõe que a Rede Social de um indivíduo seja utilizada
como ferramenta de trabalho dos profissionais. Uma vez que é possível identificar os
atores e os vínculos presentes, de onde e de quem pode haver oferta de apoio, para
resolver a situação de vulnerabilidade ou, pelo menos, a redução do risco. Para tanto, a
autora elaborou um método de elaboração do mapa da Rede Social e com sólida
fundamentação teórica propõe sua caracterização (SANICOLA, 2008; SOUZA, 2006).

3.2. Rede Social de Sanicola: natureza, dimensão e aspectos metodológicos

Para Sanicola (2008), o conceito de rede é usado para definir sistemas
conectados, malhas de comunicação, estratégias empregadas por indivíduos ou a forma
das relações sociais. Indica um “objeto” relacionado a outros por ligações, cruzando-se
e formando malhas de maior ou menor densidade. No ponto de ligação chamado de
“nó”, acontecem as trocas sinergéticas (SANICOLA, 2008).
Para a autora, a Rede Social pode ser compreendida pela elaboração de um
mapa, arquitetado em forma de rede, em que é possível a visualização gráfica das
relações sociais (SANICOLA, 2008).
A rede primária é composta pela família, parentes, vizinhos, amigos e colegas. O
vínculo estabelecido é o de confiança e reciprocidade. Nela o indivíduo constrói a sua
identidade e, sentindo-se parte de uma rede, aprende os valores essenciais que orientam
suas ações na vida em sociedade (SANICOLA, 2008; SOUZA, 2006).
É principalmente na família que o indivíduo recebe educação, afeto, aprende a
viver em sociedade e lidar com as outras redes. Desta forma, a família constitui o nó
central das redes primárias; é considerada como o primeiro capital humano e social, de
uma pessoa, pois desempenha funções importantes como educação; cuidado quando um
membro apresenta alguma situação de vulnerabilidade, como a confecção de uma
estomia, por exemplo. Desempenha ainda papel de articulação comunitária em busca de
apoio onde ocorre troca de valores, recursos e competências. E, por último, o papel de
proteção a seus membros por filtrar influências externas para defendê-los (SANICOLA,
2008).
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Os laços de parentesco também são importantes, mesmo existindo distância
territorial, ocorre uma seleção por afinidade, e proporcionam cuidado em caso de
alguma necessidade específica como crianças, idosos, doença física ou psíquica e ainda
desemprego. Soares (2002) reitera a importância dos vínculos de parentesco em caso de
doença física, quando, na maioria das vezes, os familiares assumem a função do cuidado
devido à proximidade física e a intimidade.
A rede primária também é composta pelos laços de vizinhança. Para Sanicola
(2010), a proximidade física faz com que os vizinhos possam se ajudar em caso de
emergência ou em situações cotidianas. Tal relação pode ser facilitada em caso das
pessoas morarem no mesmo local por longo tempo, em casos de densidades
demográficas como no caso de favelas e, ainda, quando as pessoas ficam muito tempo
em casa (TREVESI, 1999 apud SOUZA, 2006).
Ainda faz parte da rede primária às relações de amizade, as quais se expressam
critérios de preferência, a competência do amigo está na proximidade afetiva, diferente
dos vizinhos. Mesmo existindo distância física, compartilham alegrias e tristezas,
segredos e conselhos. Dessa forma, a capacidade refere-se às relações, e menos com o
cuidado físico, muito embora alguns amigos, por vezes, assumem os cuidados como um
familiar (SANICOLA, 2008).
A rede secundária pode ser formal, informal, do terceiro setor, de mercado e
mista, elas são distinguidas pela forma que se originaram e dos tipos de troca, como
reciprocidade, direito, dinheiro, ou uma mistura delas (SOUZA, 2009; SOARES, 2002).
A rede secundária formal é composta por instituições sociais, oficiais e
estruturadas que devem oferecer serviços como saúde, educação e serviços sociais.
Baseia-se no princípio constitucional de igualdade e cidadania, ou seja, no direito das
pessoas. Dentro desta rede estão as instituições públicas de saúde, educação, assistência
social, entre outras. Como, por exemplo, o Polo da Baixada Litorânea, as Unidades
Básicas de Saúde, os hospitais, os institutos de tratamento de câncer, enfim, os serviços
públicos onde estão inseridas e recebem algum direito (SANICOLA, 2008; SOUZA,
2006).
A rede secundária informal é formada por pessoas da rede primária que se unem
para suprir alguma necessidade coletiva, geralmente não são muito organizadas e se
desfazem após a resolução, portanto, são eficazes. O vínculo é baseado na solidariedade
e troca de serviço, sem circulação de dinheiro ou direito. Por exemplo, quando as
pessoas de um mesmo município (Araruama, Saquarema, Rio das Ostras), se revezam
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para ir a Cabo Frio buscar os equipamentos. Quando a rede secundária informal dura
mais tempo, tende a se organizar, tornando-se então, rede de terceiro setor
(SANICOLA, 2008).
As relações da rede secundária do terceiro setor são caracterizadas por lealdade e
solidariedade. São organizações da sociedade civil que não visam lucro, e suprem, por
vezes, as lacunas dos serviços prestados pelo Estado. Por exemplo, associações que
prestam serviço voluntário a familiares e pessoas que enfrentam o câncer (SANICOLA,
2008; SOUZA, 2006).
A rede secundária de mercado está na esfera econômica, são as empresas,
atividades de profissionais liberais, estabelecimentos comerciais, que visam lucro, e as
relações ocorrem em troca de dinheiro. Por exemplo, consultórios médicos particulares
(SANICOLA, 2008; SOUZA, 2006).
A rede secundária mista é composta por instituições que prestam serviços que
garantam os direitos, porém cobram por isso, fazendo circular o dinheiro, o exemplo são
clínicas privadas, laboratórios particulares (SANICOLA, 2008; SOUZA, 2006).
Para a análise do mapa da Rede Social, é necessário conhecer as definições
operacionais utilizadas para identificar a rede, que podem ser quanto a sua natureza
(primária ou secundária) e sua dimensão (estrutura, função e dinâmica).


Amplitude: classifica a rede em pequena, média ou grande de acordo com a
quantidade de pessoas presentes nela. Da seguinte forma: de três pessoas; de
quatro a nove pessoas; de dez a quinze pessoas; de dezesseis a trinta pessoas;
mais de trinta pessoas.



Densidade: diz respeito à quantidade de pessoas que se conhecem entre si,
possibilitando a visualização dos laços que existem entre os membros de
uma rede, bem como os nós, que são os pontos de maior densidade de uma
rede.



Intensidade: está relacionada às trocas que são realizadas na rede. Se há
pouca ou muita troca, e se as trocas são materiais, afetivas ou informativas.
Dessa forma, a escala é estruturada da seguinte maneira: poucas coisas;
muitas coisas; coisas materiais; muitas coisas menos questões íntimas;
muitas coisas materiais inclusive questões íntimas, e muitas questões
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íntimas. A intensidade dos vínculos permite ao pesquisador (operador social)
fazer perguntas e levar os membros da rede à reflexão sobre seus recursos,
possibilitando que os ative.


Proximidade/distância:

classificados

familiaridade;

frieza

reserva;

e

como

ruptura

extrema

(separação).

proximidade;
Possibilita

a

interpretação da distância afetiva e revela os graus de intimidade.


Frequência: é definida como: todo dia; duas a três vezes na semana; uma vez
na semana; de três a seis meses; mais ou menos uma vez por ano, revelando
a sistematicidade com que o vínculo é realizado.



Duração: informa o tempo que as pessoas da rede se conhecem.



Proximidade física: Menciona o lugar onde as pessoas que compõem a rede
habitam: na mesma casa; no mesmo prédio ou mesma favela ou comunidade;
na vizinhança; no mesmo bairro; em outra cidade; em outro Estado e em
outro país. Este indicador possibilita reconhecer que uma rede pode viver no
mesmo perímetro ou a quilômetros de distância.
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CAPITULO IV
TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

4.1. Tipo de estudo

O estudo é do tipo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa,
que utilizou o referencial metodológico de rede social de Sanicola (2008).
Os estudos descritivos buscam descrever a realidade estudada com o
objetivo de aprofundar os fatos e fenômenos que se deseja pesquisar (MINAYO, 2010).
Definição que se coaduna com a presente investigação, pois buscou descrever com
exatidão e fidelidade todo conteúdo relatado pelos participantes, sobre sua rede social
primária e secundária, bem como aprofundar os fatos e fenômenos evidenciados sobre
os tipos de apoio recebido pelas pessoas com estomia.
As pesquisas exploratórias são realizadas com temas e situações pouco
exploradas, visando ampliar o conhecimento sobre determinado assunto, bem como
entender o significado do fenômeno do ponto de vista individual ou coletivo para a vida
das pessoas (GUNTHER, 2006). No caso deste estudo, a compreensão das influências
positivas ou negativas exercidas pelos membros da rede social e do papel que os
profissionais de saúde dos diversos níveis de atenção exercem na vida dos participantes
durante a fase em que apresentam uma estomia, são temas pouco desenvolvidos nas
pesquisas sobre esta temática.
A busca pela compreensão dos significados, motivos, aspirações, crenças,
valores, atitudes e complexidade dos fenômenos vivenciados pelo sujeito, é realizada
por meio das pesquisas qualitativas (MINAYO, 2010). Por esse motivo adotou-se este
tipo de abordagem, procurando desvelar os significados da rede social para a pessoa que
no seu cotidiano pode enfrentar e lidar com experiências dolorosas, como a mudança da
função intestinal imposta pela estomia, que envolve intimidade, a continência,
sentimentos de nojo, aprendizado do autocuidado e adequação ao uso de equipamentos
coletores (SILVA, 2006). E todas estas temáticas estão na dimensão subjetiva dos
sujeitos investigados.
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4.2. Cenário do estudo

O cenário do estudo foi o Polo da Baixada Litorânea do Serviço de Atenção à
Pessoa Estomizada I, sediado no Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
Este Polo foi inaugurado em fevereiro de 2011 e atende a população dos nove
municípios da região da Baixada Litorânea, sendo estes: Araruama, Armação de Búzios,
Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São
Pedro da Aldeia e Saquarema. Este polo é responsável pela aquisição e distribuição dos
equipamentos necessários as pessoas com estomia, bem como pelo fluxo de referência e
contra referência com os serviços de saúde em que os usuários também estão inseridos
e, pela organização e assistência especializada voltada aos cuidados com a estomia e
realização de reunião de grupo.
O referido serviço constitui-se em um dos primeiros serviços exclusivo para o
atendimento das pessoas com estomia do Estado do Rio de Janeiro. Estruturado pela
Portaria SAS/MS N°400, é definido por prestar assistência especializada de natureza
interdisciplinar às pessoas com estomia, objetivando sua reabilitação com ênfase na
orientação para o autocuidado e fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes
de proteção e segurança (BRASIL, 2009).
O Polo originou-se a partir do trabalho de um setor que prestava atendimento à
pessoa com estomia no município de Cabo Frio desde 2007. Neste município, foi
estabelecido um programa da Secretaria Municipal de Saúde cujo objetivo inicial era o
fornecimento de insumos incluindo equipamentos coletores de proteção e segurança
para estomias intestinais e urinárias, antes adquiridos por medidas judiciais. Para
melhorar tal situação, foi elaborado um Programa de Atenção à Pessoa Ostomizada PAPO, em que os pacientes eram atendidos mediante consulta de enfermagem,
resultando depois na organização do serviço municipal especializado.
Em 2009, o Ministério da Saúde publicou a Portaria SAS/MS N°400, que
determina às secretarias estaduais e municipais a adotarem providências necessárias à
organização dos serviços de atenção à saúde das pessoas com estomia, visando o
atendimento integral e especializado a essa clientela.
Em 2010 foi publicada no diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a
deliberação da CIB-RJ Nº1182, que aprovou a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
Estomizadas, com a criação de 16 Polos em diversas regiões do Estado, de acordo com
estimativa do número de pessoas com estomia, considerando densidade demográfica de
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cada região. Também foi divulgado o valor do incentivo financeiro que seria recebido
por cada município Polo e que teriam autonomia para realizar a organização do serviço.
Durante a realização do estudo, a equipe do Polo estava constituída por uma
enfermeira capacitada em estomaterapia para realizar os cuidados e executar a gerência
do serviço, uma assistente social, uma nutricionista, quatro funcionárias administrativas
e uma auxiliar de serviços gerais. Além destas, o Polo conta com o apoio de outros
profissionais como acadêmicos de psicologia supervisionados por um professor de uma
universidade particular com sede na cidade de Cabo Frio.
O Polo funciona nos dias úteis da semana em horário comercial, de 8h às 17h. O
cadastro é agendado e consiste na entrevista com a assistente social e na consulta de
primeira vez com a enfermeira, que avalia a necessidade da frequência para o retorno.
Normalmente, o paciente retorna em uma semana, posteriormente a frequência das
consultas é espaçada conforme a segurança para o autocuidado adquirida pelo paciente
ao longo das consultas. Ocorre também consultas por livre demanda, em caso de dúvida
ou surgimento de alguma complicação. Os pacientes são encaminhados para a
nutricionista que atende em um dia da semana, e conforme a necessidade são
encaminhados para o atendimento psicológico e supervisionado, prestados por
acadêmicos de psicologia.
Ao realizar o cadastro, a pessoa com estomia recebe um cartão que contém seus
dados e a data de retorno para receber os equipamentos. De acordo com a
disponibilidade do estoque, o material é fornecido de três em três meses para os
usuários de municípios mais distantes, visando facilitar o deslocamento dos pacientes,
que não apresentam nenhuma demanda excepcional. Alguns municípios na data
estipulada centralizam os cartões e enviam algum funcionário da secretaria de saúde
para buscar os equipamentos.
Os pacientes são orientados a cuidar dos equipamentos e não os deixar acabar
em sua residência, mesmo que seja necessária a antecipação da data de fornecimento.
Outra atividade realizada no polo são as reuniões bimestrais com os usuários e
convidados nos quais se abordam assuntos de interesse para as pessoas com estomia.
Na ocasião da coleta de dados o número de usuários ativos cadastrados no Polo
era de 295.
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4.3 Participantes do estudo

Os participantes da pesquisa foram 11 pessoas cadastradas no Polo, cenário do
estudo, que atenderam aos critérios de inclusão.
Os critérios de inclusão para selecionar os participantes foram: ter diagnóstico de
câncer colorretal; ter feito a cirurgia que confeccionou a estomia há um ano ou menos;
ter estomia intestinal de eliminação tanto no intestino delgado (ileostomia) quanto no
intestino grosso (colostomia); qualquer forma de confecção da estomia: alça, terminal,
dupla boca; estomias de caráter temporárias ou definitivas.
A definição do tempo de confecção da estomia em até um ano favorece o
comparecimento das pessoas no serviço de saúde, pois é um período no qual as
adaptações à nova situação são mais frequentes. Assim, busca-se mais ajuda ou apoio da
rede social.
Os critérios de exclusão foram: ser menor de 18 anos e não ter condições de
comparecer ao Polo da Baixada Litorânea; não possuir cadastro no referido polo; e ter
realizado a cirurgia de estomia há mais de um ano, e possuir diagnósticos diferentes de
câncer de colorretal.
Como o polo abrange nove municípios, com base no sistema de cadastro dos
usuários, foi elaborada uma relação das pessoas elegíveis para o estudo por município.
Para conhecer o contexto das pessoas residentes nas áreas de abrangência do polo,
inicialmente procurou-se identificar dois participantes por município. Porém, não foi
possível contar com este total devido ao número de cadastrados por município não
atenderem aos critérios estabelecidos.
Como a pesquisa qualitativa não estabelece a priori o número de participantes, o
mesmo foi definido no decorrer das entrevistas, a partir da saturação das informações
obtidas nas entrevistas (MINAYO, 2010).

4.4. Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a agosto de 2014 com os
11 participantes que atenderam aos critérios de inclusão, sendo realizada por meio da
técnica de entrevista semiestruturada. Este período de coleta não ocorreu de forma
contínua, devido ao afastamento da pesquisadora para exercer atividades laborais fora
do município onde o Polo, cenário do estudo, está situado.
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Após a identificação das pessoas que preencheram os critérios de inclusão, foi
realizado contato telefônico para uma breve explicação sobre os objetivos da pesquisa e
agendamento da entrevista. Na ocasião da entrevista, os objetivos da pesquisa foram
novamente apresentados e após leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(APÊNDICE A) foi solicitada a participação das referidas pessoas no estudo, com
assinatura deste documento. As entrevistas ocorreram em um dos consultórios do Polo,
sendo preservada a privacidade de cada participante. As entrevistas foram gravadas com
aprovação dos entrevistados e posteriormente transcritas.
Utilizou-se um roteiro de entrevistas com questões referentes às características
socioeconômicas, condições clínicas e informações quanto à estomia e, questões
específicas para a elaboração do mapa de rede social, bem como sobre o significado da
mesma para a pessoa (APÊNDICE B).
Para a elaboração do mapa de rede social a pesquisadora partiu da seguinte
questão: “Fale-me quais são as pessoas presentes na sua vida nesta fase em que você
está com estomia (parentes, vizinhos, amigos e colegas, pessoas de associações,
instituições ou trabalho)”.
Em seguida, foi solicitado o auxílio do participante para a confecção de um
desenho que fosse representativo das pessoas e instituições presentes no contexto social
do mesmo, bem como do tipo de vínculo estabelecido nesta rede.
Para a elaboração deste desenho apresentou-se uma ilustração com o modelo de
figuras geométricas que representam os membros da uma rede social e outra com a
representação gráfica dos tipos de vínculo estabelecido entre os membros, seguindo o
referencial metodológico de Sanicola (1995), adaptado por Soares (2002). Essas
ilustrações encontram-se nas figuras a seguir (Figuras 1 e 2).
Desta forma, no momento de elaboração do mapa os participantes apontaram as
pessoas presentes em suas vidas, os tipos de vínculos, tipos de apoios e as instituições
que frequentavam e que forneciam algum tipo benefício, indicando a posição em que
estes ocupam com relação a eles. A compreensão deste mapa foi obtida ainda com
abordagem das demais questões do roteiro de entrevista.
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Figura 1 - Representação geométrica de tipos de Rede
Fonte: Sanicola, 1995 adaptado por Soares, 2002.
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Figura 2 -Representação gráfica de tipos de vínculos na Rede Social
Fonte: Sanicola, 1995 adaptado por Soares 2002.

3.5. Aspectos éticos

Inicialmente foi realizada uma reunião com o secretário municipal de saúde de
Cabo Frio para apresentar os objetivos do estudo. A reunião foi favorável ao
desenvolvimento da proposta de pesquisa. (APÊNDICE C). A pesquisa foi cadastrada
na Plataforma Brasil, submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery – EEAN, sendo aprovada com parecer de número 491.991 de
10 de dezembro de 2013 (ANEXO A).
O estudo atendeu a Resolução nº 466/12, que dispõe sobre as normas de
pesquisas com seres humanos e durante a etapa de campo para realização das entrevistas
foram assegurados os direitos de participação voluntária, anonimato, segurança e
respeito à pessoa e benefícios esperados com sua participação.
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3.6. Tratamento e análise dos dados
Para preservar o anonimato dos participantes foram utilizados pseudônimos com
nomes de espécies de borboletas. Destes nomes, utilizou-se a parte que apresentava
similaridade com nomes de pessoas (Figura 3).
Os nomes dos municípios de residência dos participantes foram alterados por
letras do alfabeto, escolhidas de forma aleatória na sequência de “A a I”.

Caligo Beltrão
Eueides Isabella dianasa
Heliconus Sara
Colobura Dirce
Morpho Aquilles
Marpesia Petreus
Charaxes Ameliae
Agrias Claudia Claudina
Polymmatus Icarus
Graphium Leônidas
DynastorNapoleon
Figura 3 - Espécies de borboletas utilizadas para os pseudônimos
Fonte: www.borboleta.org - Acesso em: 08 fev. 2014.

Os dados referentes à caracterização sociodemográfica e clínica dos
participantes foram organizados em dois quadros, respectivamente. O primeiro contém
as seguintes informações: idade, sexo, raça, religião, escolaridade, ocupação, renda
familiar e situação conjugal (Quadro 01). No segundo quadro apresentam-se as
informações relacionadas às estomias dos participantes como a porção intestinal que foi
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exteriorizada, o tipo de confecção do estoma, o tempo da confecção da estomia, a
permanência, o caráter da cirurgia, eletiva ou de emergência, e as complicações, quando
presentes (Quadro 02).
O desenho do mapa da rede social de cada participante elaborado no momento
da entrevista foi passado a limpo, posteriormente, com o auxílio do programa da
Microsoft Power Point.
A análise da estrutura dos mapas foi realizada de acordo com o referencial
metodológico de Sanicola (2008), utilizando os indicadores propostos pela mesma
autora (Figura 4).

Amplitude: rede pequena menos 09 pessoas; média 10-29; grande: acima de 30

Estrutura da rede

Densidade: nº de pessoas que se conhecem entre si (vínculos) - baixa/ média/ alta
Intensidade: o que está sendo trocado – material, afetivo, informação
Frequência: todo dia; 2-3 vezes/semana; 01vez/semana; 3-6 vezes/mês; 01 vez/
ano
Duração: tempo que as pessoas se conhecem
Proximidade/distância: distância afetiva e grau de intimidade
Proximidade física: local de residência
Figura 4 – Indicadores de análise da estrutura do mapa da rede social
Fonte: Sanicola (2008).

Os depoimentos obtidos nas entrevistas foram transcritos na íntegra e analisados
de acordo com a técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), a qual se
baseia em operações de desmembramento do texto em unidades, ou seja, em descobrir
os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, para posteriormente,
realizar o reagrupamento dos mesmos em classes ou categorias (BARDIN, 2011).
Para instrumentalizar a pesquisadora nos passos da análise de conteúdo do
material obtido nas entrevistas, foram considerados os seguintes conceitos: objetividade,
que implica na análise poder ser reproduzida por outro pesquisador chegando a mesma
classificação; sistematicidade, que considera todas as falas dos participantes; conteúdo
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manifesto que significa considerar apenas o que foi expresso na fala e não no conteúdo
presumido pelo pesquisador; unidades de registro, que trata-se de um recorte do texto
que formará um conjunto de texto que será submetido à análise; unidades de conteúdo,
que são seguimentos do texto que ajudam a compreender o significado das unidades de
registro; construção de categorias a partir do agrupamento de elementos cujos caracteres
são os mesmos; análise categorial que considera a totalidade do texto e permite a
classificação dos elementos com os mesmos significados e; inferência, que é uma
operação lógica na qual se verifica a afirmação de uma proposição (OLIVEIRA, 2008;
BARDIN, 2011).
No presente estudo a análise de conteúdo possibilitou a emergência das
seguintes categorias: I - O apoio da família durante a fase de detecção do câncer, do
tratamento e do cuidado domiciliar; II - A presença dos amigos como suporte
emocional, material e espiritual; III - A influência dos profissionais da rede de atenção à
saúde.
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CAPITULO V
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, visando atender os objetivos propostos, serão apresentados e
discutidos os resultados referentes à descrição dos mapas de rede social da pessoa com
estomia, síntese da caracterização destas pessoas (aspectos sociodemográficos e
clínicos) e à análise das categorias que emergiram dos depoimentos e possibilitaram a
compreensão da influência da rede social primária e ou da rede secundária do dia a dia
dos depoentes.

5.1. As pessoas com estomias e suas redes sociais

A análise da estrutura dos mapas da rede social de cada um dos participantes
possibilitou identificar a rede social primária representada pelas pessoas presentes na
vida cotidiana dos mesmos, descrever os tipos de vínculos estabelecidos e os tipos de
apoio que estes receberam no momento do enfrentamento das situações decorrentes do
câncer e confecção do estoma. A análise da rede social secundária possibilitou
identificar a presença dos profissionais vinculados às instituições, principalmente
aqueles relacionados à área da saúde, que se mostraram envolvidos com o cuidado
destas pessoas.
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Rede Social de Beltrão

Figura 05 - Mapa da Rede Social de Beltrão

Beltrão, 76 anos, branco, sexo masculino, reside no Município A com sua
companheira, sua religião é evangélica, possui ensino fundamental incompleto,
trabalhou como taxista e se aposentou por idade. Sua renda familiar líquida está entre
R$500 a R$1500 reais. Apresenta prolapso como complicação da estomia.
O mapa da rede social de Beltrão evidenciou uma rede primária de média
amplitude com 22 membros e alta densidade, pois existem muitos vínculos entre os
membros. Beltrão estabelece um vínculo forte com sua companheira e um de seus
filhos, de quem recebe apoio nas tarefas cotidianas, nas situações de emergências,
afetivo-emocional, de conselho e informação. Eles o acompanham em todas as suas
consultas e internações.
Estabelece vínculos fortes com duas irmãs que se importam com sua situação de
saúde e com um amigo de quem recebe apoio emocional e afetivo. Tem vínculo normal
com os demais filhos e amigos, interrompido com uma filha de criação e frágil com
outra filha de criação. Os filhos apresentam vínculos conflituosos entre si
principalmente quando precisa de ajuda em relação a sua saúde.
Na rede secundária estão presentes o Hospital Municipal onde deu entrada na
emergência quando teve uma obstrução intestinal, o Hospital Regional para onde foi
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transferido e submetido à cirurgia de emergência há 12 meses, no qual foi
confeccionado a estomia no cólon transverso, em alça, de caráter temporário, e de onde
foi encaminhado para o Polo da Baixada Litorânea para receber orientações e
acompanhamento quanto à estomia.
Para dar entrada na UNACON é necessário ter um laudo da biopsia afirmando o
câncer colorretal, porém não conseguiu realizar esse exame. Foi encaminhado para a
UNACON pelo contato da enfermeira do Polo com o cirurgião da UNACON, que
esteve no Polo. Este médico realizou exame físico no paciente e o encaminhou para
iniciar o tratamento oncológico, realizou exames, quimioterapia e a cirurgia no hospital.
Refere ter Posto de Saúde perto da sua casa, entretanto não buscou ajuda nem para os
cuidados com a estomia nem para o agendamento da colonoscopia. Refere vínculo forte
com a enfermeira do Polo, os profissionais da UNACON, e os cirurgiões do Hospital.
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Rede Social de Isabella

Figura 06 - Mapa da Rede Social de Isabella

Isabella, 40 anos, sexo feminino, parda, católica, cursa pedagogia e trabalha em
uma escola, porém no momento da entrevista, encontrava-se de licença para o
tratamento do câncer. Reside no município B é casada, duas filhas, a renda familiar é
em torno de R$1501 e R$2500.
No momento da entrevista havia realizado a cirurgia de ressecção do tumor e
confecção da colostomia há oito meses. Realiza o autocuidado, não possui cuidador e
não apresenta complicações na colostomia.
Isabella apresenta uma rede social de grande amplitude com 44 membros e alta
densidade, sendo evidenciados muitos vínculos entre os membros, o que facilita a
ocorrência de apoio material, afetivo e informativo com os diversos membros.
Há vínculo forte com o esposo e suas duas filhas, sua sobrinha que é técnica de
enfermagem que a ajudou nos cuidados com a estomia. Ainda há vínculos fortes com
seus pais, irmãos, cunhados e sobrinhos. Observa-se afinidade por crianças e que estas
representam função de suporte com efeito psicológico motivador. Observa-se vínculo
forte com os amigos e vínculo normal com a diretora da escola em que trabalha e com
as colegas de trabalho.
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A rede secundária é composta pela equipe ou unidade da Estratégia de Saúde da
Família, com quem tem vínculo conflituoso em relação aos cuidados com a estomia,
pois relata que buscou ajuda na Unidade Básica de Saúde para uma avaliação da
colostomia e não recebeu atenção da enfermeira e da técnica de enfermagem. Ainda é
composta pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA, um consultório particular de
uma médica que realizou exames e foi diagnosticada a necessidade de cirurgia. A
médica a encaminhou inicialmente para a UPA para que fosse conduzida ao hospital
regional onde foi realizada a cirurgia, e onde existe vínculo forte com os profissionais.
Já o hospital a encaminhou para a Secretaria Municipal de Saúde - SMS com laudo para
a UNACON, porém este encaminhamento demorou o que se constata uma falta de
comunicação e interação com a SMS. Na UNACON esse vínculo se mantém com o
porteiro, com as recepcionistas e as enfermeiras da sala de quimioterapia. No Polo há
grande interação com a nutricionista, enfermeira e assistente social e no laboratório de
análises clínicas o mesmo ocorre com as recepcionistas.
Ainda em sua rede secundária consta a Faculdade de Pedagogia com quem tem
vínculo normal e a Igreja Católica onde possui vínculo forte e participa como professora
de catequese e ministra da Eucaristia.
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Rede Social de Sara

Figura 07 - Mapa da Rede Social de Sara

Sara, 66 anos, sexo feminino, branca, evangélica, ensino fundamental
incompleto, do lar, divorciada, morou por muitos anos em Niterói e atualmente reside
no município C, com sua filha, genro e neto de 18 anos. A renda familiar é em torno de
R$ 2501 a R$3500. Sua filha assume o papel de cuidadora informal, fornece ajuda
cotidiana, na emergência, suporte emocional-afetivo e hospitalidade. Seu vínculo com
ela é forte.
A rede social de Sara é de grande amplitude, alta densidade e intensidade,
pois há mais de 40 componentes e muitos vínculos fortes entre eles. Desta rede, Sara
recebeu apoio afetivo-emocional como telefonemas e visitas de muitos parentes de
outras cidades. Com muitos deles o vínculo é forte, assim como todos os parentes que
residem no mesmo município que ela, que se uniram e lhe ofereceram todos os tipos de
apoio – visita no hospital, recursos materiais, agendamento de exames facilitados por
sua irmã que trabalha na secretaria municipal de saúde, além de suporte emocionalafetivo. Tem várias enfermeiras na família o que também representa apoio. Citou 18
vizinhos, de Niterói que foram agrupados em apenas um círculo, para elaboração da
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rede social. Estes ofereceram suporte afetivo-emocional, todos têm vínculos entre si,
com os quais Sara estabelece vínculos normais, com apenas dois vizinhos estabelece
vínculo forte. Ainda constam em sua rede primária quatro amigos do município onde
reside, 22 amigos de Niterói que foram agrupados em um círculo, um amigo de
Pernambuco e outro de Salvador, evidenciando que a distância física não influencia seus
relacionamentos, pois com todos os amigos refere vínculo forte.
Havia realizado a cirurgia de ressecção do tumor há 6 meses por meio da qual
foi confeccionada uma colostomia esquerda terminal temporária, apresentou uma
complicação precoce denominada retração, definida quando o estoma fica a baixo do
nível da pele, então, o efluente infiltra por baixo da bolsa gerando dermatite irritativa
severa. Ainda durante a internação no hospital vinculado à UNACON, sua filha esteve
no Polo e recebeu orientações e recursos materiais (equipamentos e adjuvantes) para
realizar os cuidados e solucionar a complicação.
Sua rede secundária é composta pelo consultório do seu cardiologista (vínculo
forte); a Secretaria Municipal de Saúde, que autoriza e regula os exames como
colonoscopia e ressonância magnética (vínculo normal); o hospital vinculado à
UNACON, onde realizou a colonoscopia e posteriormente a cirurgia de ressecção do
tumor (vínculos fortes com profissionais da equipe de enfermagem); a UNACON
(vínculo forte com a equipe médica, o porteiro, profissionais da limpeza, da copa,
secretárias e enfermeiras da sala de quimioterapia); o laboratório onde realiza exames
regularmente (vínculo normal com a recepcionista); e o Polo da Baixada Litorânea
(vínculo forte com a enfermeira, nutricionista, administrativa e auxiliar de serviços
gerais).
Sua rede secundária do terceiro setor é composta por 04 igrejas evangélicas. A
primeira é a que frequentava em Niterói, os membros foram visitá-la no município onde
está residindo, tal fato representou para ela suporte emocional-afetivo e efeito
psicológico motivador, influenciando seu bem-estar por sentir a estima dessas pessoas
com as quais mantém vínculos fortes. A segunda igreja é a de outro bairro em Niterói de
onde recebeu apoio afetivo. A terceira é da cidade onde está morando, mantendo
vínculos fortes porque seus membros foram doar sangue e fizeram visitas enquanto ela
estava internada.
frequentá-la.

E a quarta apresenta vínculo normal porque está começando a
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Rede Social de Dirce

Figura 08 - Mapa da Rede Social de Dirce

Dirce, 57 anos, sexo feminino, branca, evangélica, ensino fundamental
completo, do lar, com renda familiar entre R$ 1501 e R$2500. Reside no município B
com seu esposo, sua mãe com sequelas de acidente vascular encefálico e seu irmão.
Morava no Rio, mas apresenta dificuldade de adaptação ao local, o que gerava
insatisfação e tristeza.
No momento da entrevista, havia 03 meses que apresentou quadro de obstrução
intestinal e deu entrada em uma UPA, foi encaminhada a um Hospital Regional onde foi
realizada uma cirurgia em caráter de emergência com confecção de uma estomia no
cólon transverso e diagnóstico de câncer colorretal. A falta de orientação pré-operatória
quanto à possibilidade da colostomia e o diagnóstico causaram grande impacto negativo
em sua vida e abalo emocional, gerando resistência em olhar para estomia e realizar o
autocuidado, seu esposo assume o papel de cuidador informal. Apresenta prolapso como
complicação da estomia.
Em consulta particular com uma proctologista foi encaminhada ao Polo e a
UNACON onde realiza exames para iniciar o tratamento quimioterápico.
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A rede primária de Dirce é de média amplitude e de baixa densidade, pois há 13
membros que estabelecem poucos vínculos entre si. Apresenta vínculo forte com seu
esposo, de quem recebe apoio material, doméstico, emocional-afetivo, em situações
cotidianas, nas emergências e no lazer. Também estabelece vínculo forte com seus dois
filhos que residem no Rio. Há também vínculo forte com o pastor da igreja evangélica
que frequenta, e com uma amiga que a visitava diariamente no hospital, oferecendo
suporte de efeito psicológico motivador e espiritual como a leitura de um salmo bíblico
e suporte na alta hospitalar com recolhimento de seus pertences pessoais.
Sua rede secundária é composta pela UPA, pois referiu ter sido atendida com
rapidez quando deu entrada onde estabeleceu vínculo forte com uma técnica de
enfermagem que ofereceu suporte na forma de orientações para os cuidados com a
estomia. Também referiu ter vínculo forte com o Hospital Regional por ter sido muito
bem assistida, com a médica proctologista onde fez a colonoscopia e igualmente com as
profissionais do Polo de quem relata receber apoio emocional-afetivo, orientações e
aconselhamento. Refere ter sido muito bom ter conhecido e conversado com outro
paciente em uma reunião no Polo. Ele lhe ofereceu motivação com seu otimismo.
Apresenta vínculo normal com a UNACON, pois até o momento da entrevista havia
tido apenas uma consulta, mas relata a preocupação da médica com seu estado clínico
geral para a quimioterapia.
Destacou como importante o apoio emocional, afetivo e espiritual recebido dos
membros da igreja com os quais também estabelece vínculos fortes.
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Rede Social de Aquilles

Figura 09 - Mapa da Rede Social de Aquilles

Aquilles, 61 anos, sexo masculino, pardo, evangélico, ensino fundamental
completo, comerciante de um quiosque, possui renda familiar entre R$ 501,00 e
R$1500,00. Reside no município D com sua esposa, neta, seu pai e uma irmã que cuida
do pai.
Havia realizado a cirurgia há 04 meses em um Hospital Universitário no Rio de
Janeiro, foi submetido à radioterapia e quimioterapia. Possui transversotomia em alça de
caráter temporário e prolapso, conta com auxílio da esposa e da neta para realizar a
troca da bolsa, sendo estas consideradas por ele como cuidadoras informais.
A estrutura do mapa de Aquilles apresenta uma rede primária de média
amplitude com 20 membros, e alta densidade pois todos os membros da rede
estabelecem vínculos entre si. Todos os seus parentes residem em Niterói, mesmo assim
foram visitá-lo no hospital e ofereceram apoio emocional-afetivo, conselho e
informação. Refere poder contar com apoio material, de dinheiro e serviços dos seus
irmãos, e com os vizinhos em situações de emergência. Há vínculo forte com sua esposa
e neta de quem recebe apoio para os cuidados com a estomia.
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Quanto a rede secundária, esta é composta pelo Posto de Saúde, pela Policlínica
de sua cidade, que o encaminhou para o Hospital Universitário onde realizou o
tratamento. Lá identifica a cirurgiã como a profissional que lhe ofereceu apoio,
encaminhando-o para o Polo da Cidade do Rio de Janeiro, que lhe orientou que seu
atendimento passaria a ser feito no Polo da Baixada Litorânea. Com esta rede, seu
vínculo é normal.
A rede secundária de terceiro setor é composta pela a igreja, onde também
recebe apoio emocional-afetivo-espiritual com vínculo normal. Sua rede secundária de
mercado é composta por seu quiosque na praia.
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Rede Social de Petreus

Figura 10 - Mapa da Rede Social de Petreus

Petreus, 40 anos, sexo masculino, branco, católico, ensino médio incompleto,
aposentou por invalidez, mas continua a trabalhar em sua loja de informática. Renda
familiar entre R$ 1501,00 e R$ 2500,00. Reside no município C com sua esposa e filha.
Assim que completou 40 anos, teve uma obstrução intestinal e deu entrada em
uma UPA, onde foi encaminhado para um Hospital Municipal e diagnosticado com
câncer colorretal durante a cirurgia em caráter de emergência, sendo confeccionada uma
estomia no cólon descendente, do tipo terminal, de caráter temporário.
Obeso, com quadro clínico grave, esteve internado na Unidade de Pacientes
Graves. Quando recebeu alta, foi encaminhado ao Polo, onde foi identificada uma
complicação denominada descolamento muco-cutâneo, ou seja, houve deiscência dos
pontos que uniam a colostomia à pele. Havia uma lesão de 7 cm de profundidade.
Também ocorreu deiscência dos pontos da incisão cirúrgica. Foi acompanhado pela
enfermeira no Polo e por uma técnica de enfermagem que realizava os curativos em
casa, sendo cuidadora formal. Após tratamento da complicação e no momento da
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entrevista, realizada 8 meses após a cirurgia, o próprio paciente realizava o autocuidado
e estava em tratamento quimioterápico na UNACON.
O mapa da rede social de Petreus é de grande amplitude e alta densidade.
Estabelece vínculos fortes com sua esposa, filha, irmã, tio e seu pai que mora em Porto
Alegre, de quem recebe apoio emocional-afetivo. Também estabelece vínculo forte com
02 amigos que deram apoio material, dinheiro e de serviços, pois abriam a sua loja
enquanto estava impossibilitado de trabalhar, durante sua internação e recuperação.
Estabelece vínculos normais com os demais familiares e amigos. E vínculo frágil com
sua sogra.
Sua rede secundária é composta pela UPA, pelo Hospital Municipal onde operou
e ficou internado, pelo Polo da Baixada Litorânea onde estabelece vínculo forte com a
enfermeira, com o Posto de Atendimento Médico onde foi avaliado por uma equipe
composta de médicos e enfermeiras sobre a conduta a ser adotada em relação à
complicação e pela UNACON, onde faz tratamento do câncer e com as técnicas de
enfermagem da sala da quimioterapia.
Em relação a sua rede secundária de mercado, apesar de aposentado por
invalidez devido ao câncer colorretal, continua trabalhando em sua loja de informática.
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Rede Social de Ameliae

Figura 11 - Mapa da Rede Social de Ameliae

Ameliae, 68 anos, sexo feminino, parda, evangélica, ensino fundamental
incompleto, pensionista, com renda familiar entre R$ 501 e R$ 1500. Viúva residente
no município E com quatro filhos, com os quais estabelece vínculos fortes e recebe
ajuda cotidiana. Doméstica e de serviços. Tem uma filha que auxilia nos cuidados com a
estomia, como a troca da bolsa.
No momento da entrevista havia realizado a cirurgia há 03 meses na
UNACON, onde foi confeccionada uma colostomia esquerda em alça de caráter
temporário e realizada a quimioterapia. Também foi submetida a radioterapia no
instituto de referência de tratamento de câncer, onde acabou desenvolvendo
radiodermite.
Sua rede social primária é de média amplitude e alta densidade, pois todos os
parentes se relacionam, destacando os vínculos fortes com aqueles que apresentam
proximidade física, que lhe dão apoio emocional-afetivo. Uma de suas filhas reside na
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Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e não está ciente do seu quadro de saúde
por dificuldade de comunicação telefônica, tendo com ela então um vínculo frágil.
Quanto à sua rede secundária, a Estratégia da Saúde da Família foi a porta de
entrada para o início do tratamento, onde estão presentes uma agente comunitária de
saúde e a médica que realizaram visita domiciliar e consulta na unidade básica de saúde,
quando Ameliae apresentou sangramento nas fezes. Foi encaminhada para o Hospital
Municipal de ambulância onde ficou internada por três dias. Após receber alta, esteve
em consulta com um proctologista e realizou colonoscopia que diagnosticou o câncer
colorretal. Com o resultado da biopsia, foi encaminhada pela secretaria municipal de
saúde para a UNACON da Baixada Litorânea, onde realizou a cirurgia, quimioterapia e
foi encaminhada ao Polo. A radioterapia foi realizada em um instituto de câncer no Rio
de Janeiro.
Quanto a rede secundária do terceiro setor, apresenta vínculo forte com duas
Igrejas de onde recebe apoio emocional-afetivo-espiritual, pois realizam culto em sua
casa. E ainda apresenta uma rede secundária informal como a ajuda de um vereador que
disponibiliza um carro para transporta-la às consultas em outras cidades.

74

Rede Social de Cláudia

Figura12 - Mapa da Rede Social de Cláudia

Cláudia, 65 anos, sexo feminino, branca, católica, bacharel em direito, portanto
tem ensino superior completo, aposentou-se como secretária executiva bilíngue, sua
renda familiar líquida fica em torno de R$2.501,00 a R$3.500,00. Casada há 39 anos,
reside com seu esposo no município B, tem duas filhas casadas e um neto que moram
no Rio de Janeiro.
Relata que anualmente vai à consulta com seu ginecologista e realiza exames de
rotina, no último ano ao realizá-los apresentou alterações nas fezes, posteriormente
realizou colonoscopia e foi diagnosticado tumor de reto. Foi encaminhada pelo seu
ginecologista para um cirurgião proctologista, e em seguida iniciou o tratamento
oncológico em um Serviço de Radioterapia de um hospital privado no município do Rio
de Janeiro, onde realizou radioterapia neoadjuvante. Também foi encaminhada para
uma clínica privada de tratamento oncológico onde fez sessões de quimioterapia
neoadjuvante. Após o término tratamento neoadjuvante fez exames para monitorar a
redução do tumor e a programar a cirurgia.
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Porém nesse ínterim houve o casamento da sua filha mais nova, e a sua filha
mais velha estava na iminência de ter bebê. Então recebeu a orientação do seu médico
para realizar a cirurgia após esses acontecimentos familiares. Cinco meses após o início
do tratamento foi submetida à cirurgia de ressecção anterior do reto em que foi
confeccionado um estoma terminal no cólon descendente, de caráter definitivo segundo
a paciente. Conta com o auxílio do esposo durante a troca do equipamento utiliza
sistema de duas peças em que a placa permanece aderida à pele e a bolsa acoplada à
placa.
Sua rede social primária é de média amplitude composta por 20 membros.
Cláudia estabelece vínculos fortes com seu esposo, suas filhas e neto dos quais recebe
suporte emocional-afetivo, ajuda cotidiana material, doméstica, bem como em situações
de socialização e lazer. Também apresenta vínculos fortes com cinco amigas com as
quais mantém amizade há mais de 30 anos, e que igualmente estabelecem vínculos
fortes entre elas. As amigas estabelecem vínculos com suas filhas, pois as conhecem
desde crianças, configurando desta forma a alta densidade da sua rede primária. Embora
todas essas pessoas residam no Rio de Janeiro, a distância física não interfere no
vínculo.
Com a irmã que reside no mesmo município, estabelece vínculo frágil. Com a
sua irmã mais velha que reside no Rio de Janeiro, o vínculo é conflituoso. No município
onde reside, tem uma amiga com quem estabelece vínculo normal e de quem recebe
apoio com terapias complementares que contribuem com o seu bem-estar. Estabelece
vínculo normal com uma vizinha, por quem nutre um sentimento de gratidão por tê-la
orientado sobre o Polo da Baixada Litorânea, porque seu esposo também é usuário do
Polo. Em situações de emergência pode contar com a ajuda do seu esposo, de sua irmã
que mora no mesmo município e sua vizinha.
Quanto à sua rede secundária, observa-se a predominância de rede secundária
mista, ou seja, instituições privadas de saúde em que o direito é adquirido pelo dinheiro.
Estão presentes os consultórios dos médicos ginecologista e cirurgião, onde se
estabelece vínculos fortes. E também nesta rede secundária o hospital privado em que se
realizou a radioterapia neoadjuvante e manteve-se vínculo normal com o radiologista
responsável. Um quarto elemento da rede secundária é a clínica de tratamento
oncológico, onde realizou quimioterapia neoadjuvante com vínculo normal tanto com o
oncologista quanto com as enfermeiras da sala da quimioterapia. O hospital onde foi
realizada a cirurgia que confeccionou o estoma é o quinto elemento desta rede, onde foi
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orientada pela enfermeira estomaterapeuta deste hospital quanto aos cuidados com o
estoma, programas de primeiro atendimento a pessoa com estomia desenvolvidos por
empresas fabricantes dos equipamentos e adjuvantes, e ainda foi encaminhada ao Polo
da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, sexto elemento da rede
secundária. Refere vínculo forte e gratidão à referida enfermeira.
As instituições públicas de saúde que constam na rede secundária formal de
Claudia são dois serviços especializados voltados para a reabilitação das pessoas com
estomia. O primeiro serviço está inserido em um centro de reabilitação fundado na
década de 30, atualmente habilitado como Centro Especializado em Reabilitação - CER
VI*, ou seja, possui mais de quatro serviços de reabilitação. O programa de atenção à
pessoa com estomia é referência desde a década de 90 e hoje em dia atende em média
1500 pessoas por mês, sendo o maior serviço da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
Ostomizadas do Estado do Rio de Janeiro. O vínculo de Claudia com essa instituição é
interrompido, uma vez que iniciou o acompanhamento no Serviço de Atenção à Pessoa
Estomizada no Polo de abrangência do município onde reside, e alega ter vínculo forte
com a enfermeira e ter saído encantada com o atendimento.
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Rede Social de Icarus

Figura 13 - Mapa da Rede Social de Icarus

Icarus, 48 anos, sexo masculino, branco, protestante, curso técnico completo,
trabalha como pedreiro e sua renda familiar liquida é em torno de R$724,00. No
momento da entrevista encontrava-se com benefício pela Previdência Social. Havia sido
submetido a cirurgia há 02 meses onde foi confeccionada uma colostomia descendente
do tipo terminal de caráter temporário que apresentou como complicaçãos desabamento
e estenose. Reside no município D com sua esposa, com quem estabelece vínculo forte
e recebe apoio emocional-afetivo, uma filha e um filho com os quais também estabelece
vínculos fortes. Do filho recebe apoio cotidiano, doméstico, ajuda na emergência e nos
cuidados com sua estomia, no tratamento da complicação e de como inserir uma sonda
foley para manter o pertuito do estoma aberto.
Sua rede social primária é de amplitude média, por possuir 19 membros. Sua
rede primária é basicamente composta de familiares que se conhecem e estabelecem
muitos vínculos entre si. Apenas sua tia considerada com “segunda mãe”, sua irmã, e
uma sobrinha residem no mesmo município que ele, com elas o vínculo é forte e o apoio
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recebido é em situações de emergência e suporte emocional-afetivo. Seu pai reside em
um distrito rural de outro município, porém a distância física não altera o grau de
intimidade, pois com ele mantém vínculo forte. Alega que o paiestá sempre preocupado,
está sempre telefonando e ainda conta com ajuda financeira . Da mesma forma que
ocorre com o pai, mantém vínculo forte com uma sobrinha que mora no Rio de Janeiro,
com quem pode contar com hospitalidade, pois ofereceu sua casa, caso a cirurgia fosse
no Rio de Janeiro. Tem um tio, irmão do seu pai, que reside no município de Cabo Frio
com quem estabelece vínculo normal. De todos esses membros da família Icarus refere
receber apoio com conselhos e informação. Ainda em sua rede primária, há um vizinho
com quem estabelece vínculo normal, todavia colocou-se à sua disposição caso
precissasse de algum apoio, e este fato de alguma forma representou apoio.
Na rede secundária de Icarus observa-se o seu itinerário da porta de entrada até
aos centros especializados de tratamento. Com o pronto socorro como porta de entrada,
refere não ter vínculo, realizou alguns exames, teve alta e foi encaminhado a um
urologista particular cujo vínculo é normal, que o examinou e pediu a colonoscopia.
Para agendar esse exame, esteve na secretaria de saúde do seu município onde relata ter
vínculo forte por ter sido muito bem acolhido por uma profissional que o ouviu e
agendou a colonoscopia no Hospital de referência da região e quinze dias depois da
realização da colonoscopia foi realizada a cirurgia que confeccionou a estomia. Refere
vínculo forte com os cirurgiões. Deste hopital foi encaminhado ao Polo, para receber as
orientações e cuidados com a estomia onde foram diagnosticadas as complicações na
estomia, e identificado que seu filho poderia ser o cuidador informal. Refere vínculo
forte com a enfermeira. O hospital também o encaminhou para a UNACON para iniciar
o tratamento do câncer, e de onde foi encaminhado para a agência da Previdência Social
para entrar em beneficio. Refere ter posto de saúde perto da sua casa que é mais
utilizado por sua família, principalmente por sua esposa, que faz tratamento de
depressão e recebe os medicamentos e as receitas. Para os cuidados com a estomia, não
procurou ajuda no posto.
Sua rede secundária do terceiro setor é composta pela igreja de onde refere ter
recebido apoio emocional-afetivo-espiritual dos amigos. Desejou durante a elaboração
da rede manter todos os amigos na igreja, sem destacar nenhum outro.
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Rede Social de Leonidas

Figura 14 - Mapa da Rede Social de Leonidas

Leonidas, 48 anos, sexo masculino, pardo, protestante, ensino médio incompleto,
trabalha como condutor e operador de viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio de Janeiro – CBMERJ. Sua renda familiar líquida é em média R$3.000,00.
Reside no município C com sua esposa e sua filha de 07 anos, com as quais estabelece
vínculos fortes por receber suporte emocional-afetivo, mesmo tendo um pouco de
conflito com sua filha por “falta de paciência” quando ela quer brincar.
Em relação a sua esposa, recebeu ajuda durante a internação para cirurgia
ocorrida há 02 meses e ainda a recebia para os cuidados com sua estomia quando se
atrapalhava para realizá-los. Seu estoma é no cólon transverso do tipo terminal de
caráter temporário. Queixava-se de gases, dos barulhos e da perda de continência.
Apresentava hiperemia na pele periestoma e realiza quimioterapia.
A rede social de Leonidas é uma rede social média, composta por 29 membros,
sendo que 15 estão agrupados como colegas da sua ala de trabalho com os quais
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mantém vínculos fortes, recebendo das mesmas visitas durante a internação, conselhos,
suporte emocional-afetivo-espiritual principalmente dos colegas que são evangélicos.
Ainda pode contar com os colegas em caso de emergência e também com ajuda
financeira, pois quando algum deles está de licença médica, ocorre redução dos
proventos. Neste caso, eles se uniram para suprir essa diferença salarial. Tal fato
evidencia a função de troca, reciprocidade, com efeito psicológico motivador dos
membros que compõem sua rede secundária de mercado que é considerada com alta
densidade, devido aos vínculos entre os membros. Como Leonidas se encontrava de
licença médica, o vínculo com seu trabalho no momento estava interrompido.
Os familiares presentes são seu irmão mais novo e sua cunhada, que moram no
mesmo município e com os quais estabelece vínculos fortes, refere receber apoio
cotidiano. Na emergência, seu irmão revezou com sua esposa para acompanhá-lo
durante a internação e também o transporta para as consultas. Sua cunhada é enfermeira
e ofereceu apoio com informações e dúvidas. Realizou os cuidados após a alta
hospitalar com a incisão cirúrgica e com a estomia, e ofereceu apoio com efeito
psicológico amenizando a ansiedade e o medo tanto do paciente quanto de sua esposa
no manejo com a estomia. Refere que o vínculo com ela passou a ser forte após esses
acontecimentos. Seu irmão mais velho reside no Rio de Janeiro, e com este mantem
vínculo conflituoso. O irmão mais velho possui vinculo conflituoso com o irmão mais
novo. Reconhece vinculo forte com o irmão mais novo. Sua sogra também representa
apoio por ter cuidado de sua filha de 07 anos durante a internação, com ela o vínculo é
frágil. Estabelece vínculo forte com os amigos, com a madrinha de sua filha, de quem
recebeu ajuda doméstica e suporte emocional-afetivo, com um casal e com um amigo
bombeiro, o PC, com quem estabelece uma relação de reciprocidade quando ambos têm
problemas.
Em relação a sua rede secundária formal está presente a gastroenterologista
conveniada ao CBMERJ com quem tem vínculo normal. Buscou ajuda desta médica ao
apresentar quadros de diarreia, que solicitou vários exames e a colonoscopia. Para
agendar esse exame, Leonidas contou com a ajuda de um colega do CBMERJ, com
quem tem vínculo normal. Este exerce um cargo de gestão na Secretaria Municipal de
Saúde e logo conseguiu a entrada no hospital onde realizou a colonoscopia, a cirurgia
que confeccionou o estoma e permaneceu internado. Alega vínculos fortes com os
cirurgiões, com a equipe de enfermagem, com as auxiliares de serviços gerais e até com
o diretor. Relata ter recebido apoio na forma de orientações, cuidados e apoio com
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efeito psicológico-motivador que interferiu em seu bem-estar e autoestima. Em seguida
foi encaminhado para a UNACON, onde reconhece apoio afetivo no acolhimento
oferecido com os seguintes profissionais: a recepcionista, o segurança e as enfermeiras
da sala da quimioterapia. Com todos esses o vínculo é normal.
Ainda consta em sua rede secundária formal o Polo da Baixada Litorânea, onde
o vínculo é forte com as seguintes profissionais: uma acadêmica de psicologia que
ofereceu apoio com efeito psicológico motivador impactando positivamente no
enfrentamento e adaptação à estomia, com a nutricionista que o orientou quanto aos
alimentos para a redução dos gases melhorando seu bem estar e autoestima, por tentar
controlar a saída de gases, ruídos e odores, e com a enfermeira de quem recebeu apoio
com informações para a realização dos cuidados com a estomia, apoio com efeito
psicológico motivador, apoio normativo sobre as atividades de vida diária, condutas
quanto ao sair de casa levar um kit com bolsa reserva e alguns materiais caso ocorra
algum imprevisto na rua. Refere que estas orientações impactaram em sua segurança e
autoestima, pois de fato teve o descolamento da bolsa na rua, ocasião onde possuía todo
o kit conforme orientação, tranquilizando-o.
Destaca-se a presença de uma ONG de apoio às pessoas com câncer,
representando a rede secundária informal. Com esta rede estabelece vínculo frágil, pois
recebeu apenas uma visita durante a internação hospitalar.
A igreja aparece com vínculo normal, pois ainda está conhecendo a religião, entretanto
refere ter recebido apoio afetivo-emocional de algumas pessoas que a frequentam.
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Rede Social de Napoleon

Figura 15 - Mapa da Rede Social de Napoleon

Napoleon, 72 anos, sexo masculino, branco, protestante, ensino médio completo,
é aposentado. Sua renda familiar líquida é superior a R$4.501,00 porque continua
trabalhando administrando seus bens imobiliários (rede secundária de mercado).
No momento da entrevista havia realizado radioterapia e quimioterapia
neoadjuvantes e ainda realizava quimioterapia adjuvante. Há dois meses havia sido
submetido à cirurgia de ressecção do tumor de reto que confeccionou uma estomia no
cólon transverso em alça de caráter temporário.
Sua rede social primária é de média amplitude. Relata ter tido muitas decepções
com as pessoas e não ter amigos. Entre os membros, relatou a presença de apenas 01
vizinha, com quem o vínculo é normal. Napoleon é casado e reside com sua esposa no
município F, possuem 04 filhos que residem no Rio de Janeiro, sendo 03 do sexo
masculino e 01 do sexo feminino, todos são casados e têm 02 filhos, somando 08 netos
ao todo. Com os filhos pode contar com ajuda cotidiana, doméstica, material e de
serviços e para socialização e lazer (neste último, incluindo os netos). Tal fato evidencia
que a distância física não altera a afinidade e a intimidade, entretanto relata que o
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vínculo é normal com os filhos do sexo masculino. Diferente do vínculo com sua filha
que é forte, ela o acompanhou nas consultas e representa suporte emocional-afetivo, de
conselho e informação, de hospitalidade, material de dinheiro e até em situações de
emergência. Está presente também um sobrinho que mora no Estado do Espirito Santo,
que é considerado como um filho que esteve quinze dias dando assistência no período
da cirurgia, com ele o vínculo também é normal.
Sua

rede

secundária

apresenta

um

consultório

particular

de

um

gastroenterologista que procurou quando apresentou um sangramento nas fezes onde
realizou colonoscopia e o encaminhou para a secretaria municipal de seu município
quando o resultado da biopsia chegou para agendar consulta na UNACON da região.
Esteve em consulta com o cirurgião e com a oncologista, realizou quimioterapia
neoadjuvante e adjuvante na UNACON e foi encaminhado para a radioterapia também
neoadjuvante em uma clínica privada em Niterói. Após as sessões e novos exames, foi
submetido à cirurgia no hospital vinculado a UNACON, onde conheceu uma técnica de
enfermagem que é sua cuidadora formal para os cuidados com o estoma, inclusive para
realização do esvaziamento e limpeza da bolsa. Do hospital foi encaminhado para o
Polo. Relata ter sido muito bem tratado no hospital, na UNACON e no Polo, destacando
neste o cirurgião, a enfermeira da sala de quimioterapia e a enfermeira do Polo, com os
quais apresenta vínculo normal.
Sua rede secundária do terceiro setor é a igreja, relata que seu único amigo é
Deus, por isso o vínculo é forte.

5.1.1 - Síntese das Redes Sociais

Em síntese, dos 11 participantes, 08 apresentam a estrutura da rede social com
média amplitude e 03 possuem rede social de grande amplitude. Observa-se que tais
participantes referiram a presença de membros tanto da rede social primária, como da
rede secundária.
A amplitude e a densidade das redes podem estar associadas a um melhor
enfrentamento das mudanças ocasionadas pela existência da estomia. Pois, quanto maior
o número de relações sociais presentes na vida da pessoa com estomia, maior será a
oportunidade de receber diversos tipos de apoio, que são fundamentais para a adaptação
às novas condições de vida.
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Nesta perspectiva, Nichols (2011) avaliando a relação entre suporte social,
isolamento social, adaptação ao estoma e satisfação com a vida de 560 adultos com
estomia que viviam nos Estados Unidos e no Reino Unido, verificou que as pessoas
com maior interação social, apresentaram maior satisfação com a vida.
De acordo com os mapas da rede social dos participantes, identificou-se que a
rede primária foi composta por: filhos, irmãos, cônjuge, amigos, vizinhos, sobrinhos,
pais, netos e colegas. Enquanto a rede secundária foi composta pelas instituições de
saúde, políticos (rede secundária informal), igreja, ONGs, locais de trabalho, faculdade,
consultório e clínicas particulares.

5.2. Caracterização dos participantes da pesquisa
A seguir são apresentadas as características sóciodemográficas e as condições
relacionadas às estomias dos participantes da pesquisa. Tais características foram
significativas para a compreensão e discussão do tipo de apoio oferecido pelos membros
da rede social dos mesmos.

5.2.1 - Características sociodemográficas das pessoas com estomia
Os dados sociodemográficos dos participantes das pesquisas estão
apresentados no quadro a seguir (Quadro 01).

Quadro 1 – Características sócio demográfica das pessoas com estomia cadastradas no Polo da Baixada Litorânea, Estado do Rio de Janeiro, janeiro a agosto de 2014.

Participantes

Município

Idade

Sexo

Raça/cor

Religião

Escolaridade

Ocupação

Renda familiar

Situação
conjugal

Beltrão

A

76

Masculino

Branco

Protestante

Ensino fundamental
incompleto

Aposentado

R$501 a R$1500

União Estável

Isabella

B

40

Feminino

Parda

Católica

Ensino superior incompleto

Licença
Médica

R$1501 a R$2500

Casada

Sara

C

66

Feminino

Branco

Protestante

Ensino fundamental
incompleto

Do Lar

R$2501 a 3500

Divorciada

B

57

Feminino

Branco

Protestante

Ensino fundamental completo

Do Lar

R$1501 a R$2500

Casada

Aquilles

D

61

Masculino

Parda

Protestante

Ensino fundamental completo

Aposentado e
Comerciante

R$501 a R$1500

Casado

Petreus

C

40

Masculino

Branco

Católica

Ensino médio incompleto

Aposentado e
Comerciante

R$1501 a R$2500

Casado

Ameliae

E

68

Feminino

Parda

Protestante

Ensino fundamental
incompleto

Pensionista

R$501 a R$1500

Viúva

Claudia

B

65

Feminino

Branco

Católica

Ensino superior completo

Aposentada

R$2501 a 3500

Casada

Icarus

D

48

Masculino

Branco

Protestante

Ensino médio completo

Licença
Médica

R$501 a R$1500

Casado

Leonidas

C

48

Masculino

Parda

Protestante

Ensino médio incompleto

Licença
Médica

R$2501 a 3500

Casado

Napoleon

F

72

Masculino

Branco

Protestante

Ensino médio completo

Aposentado e
Aluguel
Imobiliário

Acima de R$4501

Casado

Dirce

85
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No presente estudo, verificou-se predominância da faixa etária superior a 60
anos, com média de 58,3 anos. A faixa etária das pessoas com estomia devido ao câncer
de cólon ou reto encontrada pelos estudos de Ramos e colaboradores (2012) no Rio de
Janeiro e Kimura e colaboradores (2013) em Brasília, foi semelhante à idade dos
participantes deste estudo, cuja idade predominante foi acima de 61 anos, com média
em torno de 58 anos. Este dado reflete o aumento do envelhecimento da população,
sendo este um fator de risco para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis
como o câncer.
Em relação ao sexo dos participantes, 6 eram do sexo masculino e 5 do sexo
feminino. A predominância do sexo masculino entre pessoas com estomias também foi
encontrada no estudo realizado por Barbosa e colaboradores (2014), em um serviço
especializado em Uberaba, Minas Gerais, onde participaram 45 usuários com estomia
intestinal realizada, principalmente devido ao câncer de colorretal.
Já o Instituto Nacional do Câncer – INCA revelou que no Brasil, em 2014, o
risco estimado de câncer colorretal foi de 15,4 casos novos a cada 100 mil homens e
17,2 a cada 100 mil mulheres, evidenciando a predominância do câncer colorretal no
sexo feminino, sendo este o segundo tipo de câncer mais comum na população feminina
(INCA, 2014; LUZ et.al., 2014).
Quanto à raça, 07 participantes referiram ser da raça branca e 04 participantes
consideravam-se pardos, resultado que foi semelhante ao estudo de Fernandes, Miguir e
Donoso(2012). Este estudo revelou predominância da raça branca entre os adultos com
estomia intestinal predominantemente por câncer colorretal, residentes do município de
Ponte Nova, Minas Gerais. Cabe ressaltar que dentre os estudos da revisão de literatura,
somente este abordou a questão de etnia e raça, levando-nos a refletir que a raça não é
considerada um fator determinante para desenvolvimento do câncer colorretal.
A idade, o sexo e a raça são fatores individuais, biológicos e étnicos que não são
passíveis de mudança. Esses fatores foram apontados pelo estudo de Ramos e
colaboradores (2012) como: idade, genética, histórico familiar de câncer colorretal ou
polipose adenomatosa familiar, histórico pessoal de pólipo superior a um centímetro ou
múltiplos pólipos. No entanto, os estudos destacam a importância dos determinantes
sociais de saúde extrínsecos com grande influência no processo saúde-doença para o
desenvolvimento do câncer colorretal. Fatores como a situação econômica, cultural e
comportamental são inter-relacionados e alguns são passíveis de mudança quando são
ofertados recursos, como a informação sobre a prevenção (LUZ et.al., 2014).
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Em relação ao nível de escolaridade e de renda familiar, verificou-se um baixo
grau de escolaridade e uma baixa renda. Esses dados assemelham-se aos de estudos que
caracterizam as pessoas com estomias como possuindo baixa escolaridade e renda
familiar mensal entre 1 a 3 salários mínimos (LUZ et.al. 2014; CUNHA; FERREIRA;
BACKES, 2013).
Para Buss e Pelegrini (2007), a escolaridade é considerada um recurso que
atenua a vulnerabilidade em relação ao processo saúde-doença, pois, para estes autores
os grupos populacionais com menos recursos socioeconômicos (relacionados a baixa
escolaridade e renda) estão submetidos a maior risco de adoecimento. Esta informação é
ratificada no estudo de Kimura e colaboradores (2013), que destacam a escolaridade e a
renda como fatores que interferem no processo saúde-doença do câncer colorretal. Estes
autores consideram fundamental o conhecimento dos fatores de risco e as medidas
preventivas, como a informação quanto à adoção de hábitos de vida saudáveis, a
redução do tabagismo, realização de atividades físicas e uma dieta rica em fibras,
legumes, frutas, cereais e peixe.
Quanto à situação ocupacional, 5 dos participantes encontravam-se aposentados
(3 por idade e 2 por invalidez); 3 encontravam-se de licença médica (professora,
pedreiro e bombeiro militar); 2 eram do lar e 1 pensionista. Houve predominância de
aposentados ou beneficiários da Previdência Social. Tal fato pode estar associado à
idade de maior incidência do câncer colorretal em pessoas acima de 60 anos, idade em
que homens com tempo de contribuição à Previdência Social já podem obter
aposentadoria. A classificação de estomia como deficiência física pelo Decreto N0 5296
de 2004 também garante direito a aposentadoria por invalidez. Ainda devido ao câncer é
possível aposentar-se, por invalidez, desde que seja comprovado que o câncer gere
incapacidade permanente para o trabalho (KIMURA et. al., 2013).
Observou-se que três participantes aposentados continuavam a desempenhar
suas atividades laborativas informalmente, devido a necessidade de complementação da
renda familiar. Em relação a esses participantes, podem-se destacar alguns fatores que
facilitam o retorno ao trabalho como tarefas que não exigiam esforço físico e ser dono
do próprio negócio, o que possibilita a flexibilidade de horário para o trabalho. Esses
fatores foram apontados por Maurício, Souza e Lisboa (2014) como facilitadores para a
inclusão laboral das pessoas com estomia evidenciando que a maioria, mesmo
aposentada ou em benefício continua a trabalhar informalmente.
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Outra relação encontrada nos estudos é que quanto maior a escolaridade, maior é
o trabalho intelectual que não exige força física. Outro fator que pode facilitar o retorno
ao trabalho e a reinserção do estomizado na sociedade, é a rede social composta por
governantes, profissionais da saúde, familiares entre outros membros da sociedade que
possam oferecer apoio para incentivá-los ao retorno ao trabalho, reduzindo o
preconceito, disponibilizando recursos para a reabilitação profissional e adaptação dos
locais de trabalho em ambientes favoráveis as condições de vida da pessoa com estomia
que trabalha (MAURÍCIO; SOUZA; LISBOA, 2014).
Entretanto, conhecer os fatores de risco, não significa ter acesso aos recursos e
ações para a prevenção do câncer colorretal. Nesse sentido, destaca-se a influência da
renda baixa dos estomizados apresentada pelos estudos que referem que as pessoas com
estomia, acabam tendo acesso ao mercado de trabalho em empregos de baixas
remunerações e que exigem força física. A renda limita também prejudicam a aquisição
dos equipamentos coletores e de proteção da pele, que são essenciais para a vida da
pessoa com estomia, pois impactam em diversos aspectos como segurança, autoestima e
reinserção social. Neste sentido, os serviços de assistência à saúde dos estomizados têm
grande importância para essas pessoas, pois fornecem os equipamentos necessários à
sua qualidade de vida (SILVA; SILVA; CUNHA, 2012; FERNANDES; MIGUIR;
DONOSO, 2010).
Buss e Pelegrini (2007) afirmam que as diferenças nos níveis de saúde tanto no
âmbito individual quanto no âmbito coletivo, estão relacionadas com o grau de equidade
de distribuição de renda de um país. No presente estudo uma participante possuía ensino
superior completo e renda superior a 4 salários mínimos, plano de saúde e realizava
exames como uma rotina do cuidado à sua saúde. Situações como a desta paciente
foram relatadas por Lenza e colaboradores (2013), que identificaram que as pessoas
com maior escolaridade, portanto, maior facilidade no acesso aos serviços de saúde,
realização de exames de rotina, podem detectar o câncer na fase inicial, favorecendo o
tratamento.
Em relação à situação conjugal, 09 dos participantes eram casados ou viviam em
união estável; 01 era divorciado e 01 viúva. A maioria dos estudos nacionais e
internacionais apresenta predominância de pessoas casadas (CETOLIN et.al. 2013;
NICOLS, 2011; PAULA et.al. 2009). O suporte oferecido pelo cônjuge é fundamental
para o enfrentamento dos impactos físicos, sociais e emocionais decorrentes da estomia.
Sua compreensão e apoio amenizam os sentimentos relacionados à alteração física
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advinda da estomia e contribui para a aceitação da nova imagem corporal, que impacta
na autoestima e na sexualidade. O parceiro também oferece apoio emocional durante o
processo saúde-doença quando os estomizados podem dividir seus sentimentos como
medo e ansiedade. Essas ações dos cônjuges podem influenciar favoravelmente o
enfrentamento do diagnóstico e adaptação à nova situação de vida.
Os resultados mostraram que 08 participantes referiram ser protestantes e 03
católicos. A religião nem sempre é abordada em estudos sobre o perfil de estomizados.
Foram identificados dois estudos que abordaram esta questão, entretanto os resultados
não estão em consonância com o presente estudo, pois o estudo realizado em Brasília a
maioria dos participantes era católica, seguindo-se os protestantes e espíritas (KIMURA
et.al., 2013). E a predominância da religião católica também foi verificada no estudo
realizado em um município do estado de São Paulo (LENZA et.al., 2014).
Ao incluir a Igreja no mapa de sua rede social, os participantes relataram que
além do apoio espiritual, encontraram na igreja os amigos que lhes oferecem consolo e
força para o enfrentamento do câncer e da estomia. Para Santana e colaboradores
(2010), o apoio espiritual é um aspecto fundamental para as pessoas com estomia, por
encontrarem alívio para o sofrimento e forças para viver. De acordo com o estudo de
Silva e Shimizu (2007), as pessoas buscam o apoio espiritual na maioria das vezes, ao
saberem da necessidade da estomia.
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5.2.2 - Características relacionadas às estomias dos participantes da pesquisa

O Quadro 02 apresenta as informações relativas à confecção da estomia dos
participantes do estudo, tais como: local, tipo, tempo decorrido desde a cirurgia até o
momento da entrevista, caráter do estoma e da cirurgia e presença de complicação; que
podem influenciar o tipo de apoio necessário para os cuidados, bem como para a
adaptação e ajustamento social.
Quadro 2 – Características específicas das estomias das pessoas com estomia cadastradas no Polo da
Baixada Litorânea, Estado do Rio de Janeiro, janeiro a agosto de 2014.

PARTICIPANTES

Beltrão
Isabella
Sara
Dirce
Aquilles
Petreus
Ameliae
Claudia
Icarus
Leonidas
Napoleon

LOCAL / TIPO

Cólon Transverso/
Em alça
Cólon Descendente/
terminal
Cólon Descendente/
terminal
Cólon Transverso/
Em alça
Cólon Transverso/
Em alça
Cólon Descendente/
Terminal
Cólon Descendente/
em alça
Cólon Descendente/
terminal
Cólon Descendente/
terminal
Cólon Transverso/
terminal
Cólon Transverso/
Em alça

TEMPO DA
ESTOMIA

PERMANÊNCIA

CARÁTER DA
CIRURGIA

COMPLICAÇÃO

1 ano

Temporária

Emergência

Prolapso

8 meses

Temporária

Eletiva

Não

6 Meses

Temporária

Eletiva

Não

3 Meses

Temporária

Emergência

Prolapso

4 Meses

Temporária

Eletiva

Prolapso

8 Meses

Temporária

Emergência

Descolamento
Muco-cutâneo

3 Meses

Temporária

Eletiva

Não

3 Meses

Definitivo

Eletiva

Não

2 meses

Temporária

Eletiva

Retração e
Estenose

2 meses

Temporária

Eletiva

Hiperemia

2 meses

Temporária

Eletiva

Não

Com relação a porção da alça intestinal exteriorizada e o tipo de fixação no
abdome, a maioria apresentou estomia no cólon descendente terminal.Corroborando
com este estudo, os estomas no cólon descendente foram predominantes em 91,7% e
80% dos pacientes nos estudos de Fernandes, Miguir e Donoso (2010) e Barbosa e
colaboradores(2014), respectivamente.

91

O tempo da confecção do estoma variou de dois meses a um ano. A adaptação
da vida com a estomia é proporcional ao tempo decorrido a partir do momento da
cirurgia, portanto, quanto menor for este tempo maior será a necessidade de apoio (SUN
et.al. 2013; PIOWNKA; MERINO, 1999).
Quanto ao tempo de permanência, 10 participantes apresentaram estomas
temporários. Esse resultado difere dos estudos realizados em diversos estados
brasileiros que mostraram a predominância de estomias definitivas, variando entre
51,24% a 81,25% entre as pessoas com câncer de colo ou reto (ALMEIDA; SILVA
2015; BARBOSA et.al., 2014; KIMURA et.al., 2013; CUNHA; FERREIRA;BACKES,
2013;RAMOS et. al., 2012;).
Segundo Fortes, Monteiro e Kimura (2012), o caráter temporal do estoma não
diferencia a qualidade de vida das pessoas com estomias temporárias ou definitivas,
pois a confecção da estomia gera um impacto negativo e alterações na vida
independente desta classificação. Entretanto, a informação quanto ao caráter temporal
do estoma é relevante para as orientações aos pacientes e seus familiares, bem como
para o planejamento material dos serviços especializados e das políticas de saúde
públicas voltadas a essa clientela (CUNHA; FERREIRA; BACKES, 2013).
No presente estudo a maioria dos participantes realizou cirurgia do tipo eletiva e
cinco apresentam complicações no período pós-operatório, sendo estas:

prolapso,

retração, estenose e descolamento-muco cutâneo.
O estudo de Sheetz e colaboradores (2014), realizado nos Estados Unidos,
mostrou que 62,8% das cirurgias foram eletivas e 37,2% de emergência e que as taxas
de morbimortalidades foram significativamente maiores entre os pacientes submetidos
aos procedimentos de emergência, corroborando com os resultados deste estudo, que
evidenciou a presença de complicação em todas as pessoas que realizaram cirurgia de
emergência.
Segundo Kosinkie colaboradores (2012), as inovações cirúrgicas têm reduzido
complicações pós-operatórias, impactando na redução de abordagens cirúrgicas de
urgência para tratar complicações imediatas. Entretanto a presença de complicações das
estomias e da pele periestoma ainda é uma realidade na maioria dos estomizados do
nosso país. Como demonstra o estudo de Santos e colaboradores (2007), que
identificaram complicações da estomia em 57,9% dos pacientes cadastrados no
programa de estomizados do Mato Grosso do Sul. Fernandes, Miguir e Donoso (2010)
verificaram que 66,7% dos participantes apresentaram complicações, entre elas 37,5%
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correspondia à presença de prolapso, que consiste na extensão ou protrusão do
segmento intestinal através do estoma e é considerado uma das complicações mais
predominantes no pós-operatório de estomia.
Hu e colaboradores (2014), realizando um estudo com chineses com estomias,
também encontraram a presença de complicações que podem prejudicar adaptação ao
estoma devido ao sofrimento físico e psicossocial que causam. Estes autores verificaram
ainda, que as complicações identificadas nos pacientes acarretavam em dificuldades
para a realização do autocuidado com a estomia, sendo necessária a ajuda de outra
pessoa para a troca dos equipamentos.
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5.3 Categorias

A partir da análise dos depoimentos dos participantes foram captados temas
recorrentes que deram origem a três categorias: I-O apoio da família durante a fase de
detecção do câncer, tratamento e cuidado domiciliar; II-A presença dos amigos como
suporte emocional, material e espiritual e, III- A influência dos profissionais da rede de
atenção à saúde.

5.3.1 Categoria I - O apoio da família durante a fase de detecção do câncer, do
tratamento e do cuidado domiciliar

Esta categoria descreve o tipo de apoio que os participantes relataram ter
recebido dos seus familiares na ocasião do acesso ao serviço de saúde para o
diagnóstico do câncer colorretal, durante a internação hospitalar e no momento em que
eles retornaram para o domicílio com uma estomia.
No que tange ao acesso ao serviço de saúde, o apoio familiar foi evidenciado nas
seguintes falas:
“Meu marido que me levou na UPA, ele que ficou comigo.”
(Dirce).
“Foi febre que me deu. Aí esse meu filho me levou lá (no Pronto
Socorro).” (Icarus).
“Ela (médica) fez um raios-X e detectou o que eu tinha e me
devolveu pra UPA. Porque lá não tinha recurso no dia, na
emergência. [...]. Demorou mais de um mês, coisa que
demorava cinco dias (autorização da colonoscopia), precisou a
minha sobrinha ir à clínica, ver se meus documentos estavam
lá... Aí voltei lá com essa resposta, no mesmo dia eles fizeram.”
(Isabella).
“[...] pra agilizar, porque a diarreia estava com muito sangue,
eu tava muito pálida, então ele (médico) me deu os pedidos de
exame [...] pra gente vir na secretaria pedir autorização pra
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fazer [...] Aí juntou R. (irmã), juntou P. (filha), juntou B.
(sobrinha) [...]. Juntou todo mundo para agilizar meu exame
porque meu estado físico estava muito crítico. A mulher aqui,
modéstia parte é bem-amada!” (Sara)
Nestas falas observa-se que os participantes, diante de sintomas do câncer
colorretal, puderam contar com o acompanhamento de seus familiares ao buscar o
atendimento em uma unidade de pronto atendimento/emergência, bem como para
resolver questões burocráticas da rede de atenção à saúde, como agendamento de
exames e obtenção de encaminhamentos.
A união e a mobilização dos familiares dos participantes foram determinantes
para que estes conseguissem realizar os exames necessários e ter acesso às unidades de
tratamento oncológico. Observa-se também que além do acompanhamento ao serviço de
saúde, o apoio familiar exerce um impacto emocional positivo na autoestima dos
participantes.
A família é a primeira a envolver-se em caso de adoecimento, pois ela é capaz
de mobilizar-se em prol do seu ente querido que apresente maior fragilidade e, assim
facilitar o acesso do mesmo aos serviços de saúde (SANÍCOLA, 2008).
Alguns autores mencionam que a atitude da família diante do diagnóstico do
câncer colorretal é determinante para o tratamento da doença e exerce profunda
influência ao longo de todo o processo saúde-doença, pois contribui para o melhor
enfrentamento e adaptação do paciente com câncer às novas condições de vida. Assim,
quanto maior o suporte social recebido pela família, melhor será o ajustamento da
pessoa em relação à convivência com o câncer e ao posterior cuidado com a estomia
(CETOLIN et. al. 2013; CEREZETTI, 2014; HU et.al., 2014; LEIK et.al., 2014).
O apoio familiar durante a internação hospitalar para o tratamento cirúrgico do
câncer colorretal foi evidenciado nas seguintes falas:
‘Tem um sobrinho que eu tenho como filho também. Ele é lá de
Linhares, Espirito Santo. Durante a cirurgia ele teve aí. Ficou
quinze dias me dando assistência. ”(Napoleon)
“Ela (irmã de Cachoeira de Macacu) foi me visitar no hospital.
[...]. Ela (prima) ia lá e perguntava se eu estava precisando de
alguma coisa. (Ameliae)
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“Meu irmão mais novo que me ajudou em tudo ficou até comigo
no hospital internado, saía do serviço..., saía do plantão dele
para ficar comigo. Minha esposa ficava todo o dia, né? Minha
sogra também foi e foi ela que ficou com a minha filha direto!”
(Leonidas)
Nestas falas observa-se a mobilização dos familiares, mesmo aqueles que
residiam em outros municípios e estado, para estarem presentes no momento da
internação hospitalar, oferecendo assistência, cuidado e companhia.
Corroborando com estes resultados, Gutierrez (2008), Lopes e Decesaro (2014)
afirmam que o cuidado à pessoa com câncer envolve a complexidade das relações
familiares que o indivíduo está inserido, e que neste contexto, o apoio dos membros da
família é de fundamental importância tanto durante a internação hospitalar quanto no
domicílio, visando o auxílio necessário e continuidade das tarefas cotidianas.
Neste sentido, a família realiza cuidados físicos e psicológicos que são
determinantes para a recuperação da pessoa, pois é considerada uma unidade de
cuidado, onde há intimidade, solidariedade e laços fortes que podem ser consanguíneos
ou emocionais (LOPES; DECESARO, 2014; SANICOLA, 2008; PERUGINI et.al.
2006). Sanicola (2008) refere que tais laços fortes são caracterizados por relações de
preferência, onde as pessoas selecionam os membros de sua rede social com quem
sentem alguma preferência e mantém o relacionamento afetivo independente da
distância física e destes recebe diversos tipos de apoio.
Dentre os tipos de apoio recebidos pelos familiares dos participantes do estudo,
destacaram-se ainda aqueles oferecidos no ambiente domiciliar relacionados à ajuda
material, emocional e auxílio no cuidado com a estomia.
A ajuda material foi evidenciada nas seguintes falas:
‘’M. (prima) vai lá e pergunta se estou precisando de alguma
coisa. Se precisa de dinheiro, se precisa de um monte de coisa
[...]” (Ameliae).
“J. (tia) que mora no Rio, também me apoiou muito e eu não
sabia se ia ser operado aqui ou no Rio e ela me ofereceu a casa
dela pra eu ficar se caso precisasse e tudo [...] Quem me ajuda
financeiramente é meu pai e meu filho.”(Icarus)
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“Ela (filha) advinha até quando eu to sem dinheiro. O que tá te
preocupando, é dinheiro? Fala quanto? (risos).” (Napoleon)
Uma das preocupações dos familiares está relacionada à situação econômica,
uma vez que a pessoa submetida a um procedimento cirúrgico para o tratamento de
câncer e realização de uma estomia, normalmente não está exercendo atividades
laborais remuneradas. E, além disso, os gastos aumentam durante o processo de
tratamento do câncer, devido à realização de exames, consultas, compra de
medicamentos, insumos para os cuidados com a estomia, entre outros (KIMURA et.al.,
2013; PALMA et. al., 2012).
O apoio emocional oferecido pelos membros da família dos participantes foi
evidenciado nas seguintes falas:
“A família né? Sempre aconselhando que ia dar tudo certo [...]
meu pai também se preocupou muito. Até hoje se preocupa, né?
Liga para saber como estou. Tem uma tia minha também que se
preocupou muito comigo, eu a considero como minha segunda
mãe. [...].Minha esposa me dá um apoio.. Muito apoio moral,
conversando...”[...] Ah foi muita gente! “Sobrinho, sobrinha”
(Icarus)
“Fico muito feliz quando os filhos ligam.” (Dirce).
“A H. (prima) ligava todo dia para saber como eu estava.”
(Ameliae).
“N. minha sobrinha, tem meus pais, tem as outras sobrinhas,
que também são meu suporte, tem o G., é criança, mas é muito
carinhoso e isso é muito importante.” (Isabella).
“Apoio emocional é minha esposa, né? Minha esposa foi
fundamental.” (Leonidas).
“Meu marido me dá apoio (emocional) demais!” (Claudia).
No que tange ao apoio emocional recebido dos familiares, os participantes
expressaram esse tipo de apoio pela manifestação de carinho e preocupação pela sua
saúde. Atitudes como telefonemas e a presença física do familiar ao lado, foram
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apontadas como importante demonstração de apoio e ajudou estas pessoas com estomia
a reconhecerem que não estavam sozinhas e que eram estimadas e amadas.
O apoio emocional dos familiares proporciona aos estomizados bem estar por
despertar sentimentos positivos, como tranquilidade, afeto e segurança, entre outros.
Além de reduzir o sofrimento, muitas vezes causados por sentimentos negativos como
ansiedade e o medo (LOPES; DECESARO, 2014; SILVA; SHIMIZU, 2006).
Dentre estes familiares, destaca-se a presença dos cônjuges, que podem
influenciar positivamente a autoestima e autoimagem e contribuir para o ajustamento
psicossocial das pessoas estomizadas (PAULA; TAKAHASHI2014; CETOLIN et.al.
2013; NICHOLS, 2011).
Além do apoio emocional, os cônjuges também assumem algumas tarefas
cotidianas e domésticas que favorecem a adaptação aos novos hábitos de vida
necessários em decorrência da estomia (SILVA; FAUSTINO; OLIVEIRA, 2013), como
evidenciado nas falas:
“Cada dia ele (marido) faz uma coisa batida pra mim no
liquidificador.” (Dirce).
“Estou me habituando com o que eu como e o que acontece. To
evitando alimentos que dão gazes [...] no shopping mesmo que
nós fomos minha bolsa encheu muito, aí deu um pânico, tive que
sair voado, foi meio complicado né, mas como sempre minha
esposa veio pra me ajudar porque eu tava todo enrolado.”
(Leonidas).
Cabe ressaltar que a alimentação da pessoa com estomia é um importante fator
para o ajustamento. Para Palludo e colaboradores (2011), seguir uma terapia nutricional
favorece a recuperação do estado nutricional e também a reinserção social, uma vez que
os alimentos interferem na formação de gazes, odores e ruídos. Nesse sentido, o preparo
dos alimentos representa uma forma de apoio.
A dieta pode reduzir algumas preocupações dos estomizados e contribui para
gerenciar o funcionamento do estoma quando pequenas porções são consumidas com
maior frequência ao longo do dia e os alimentos são bem mastigados. Mesmo seguindo
essas orientações, muitos estomizados limitam o consumo de alimentos ou até mesmo
não comem antes e durante eventos sociais e viagens longas para que não ocorra saída
de gases e/ou fezes, pois uma das maiores preocupações é que ocorra vazamento das

98

fezes, sujando a roupa em público, causando muito constrangimento, ansiedade e
trauma (SUN et.al., 2013; GRANT et.al., 2011; SILVA; SHIMIZU, 2006).
No presente estudo foi possível observar que a presença do cônjuge traz
segurança frente às situações de emergência e de acidentes com a bolsa coletora. O
estudo de Castro e colaboradores (2014) confirma a importância do apoio familiar à
pessoa com estomia visando o enfrentamento dos problemas relacionados ao
autocuidado e uso dos equipamentos coletores.
Em relação aos cuidados com a estomia, dos 11 participantes, apenas 2
realizavam o autocuidado sem auxílio dos familiares. Cabe ressaltar que estes eram
jovens, ambos com 40 anos de idade, que possuíam a estomia há 8 meses. Dentre os
participantes que não realizavam o cuidado, 6 eram idosos e 3 encontravam-se no
terceiro mês pós cirurgia e confecção da estomia.
Na análise dos depoimentos, os participantes referiram que para realizar o
cuidado com a estomia contavam com o apoio dos seguintes familiares: cônjuge; filhos,
cunhada e sobrinha.
“Uma hora eu vou ter que colocar a placa sozinha, mas no
momento não, ainda não. Mas ele (o marido) faz questão de
colocar, de estar presente. Ele tá aí. Então eu acho que se eu
falar deixa que eu vou tentar, eu acho que eu iria magoar.
Então por enquanto ele tá ajudando” (Cláudia).
“Geralmente na troca ainda to inseguro pra trocar, minha
esposa tá trocando. Que eu fui tentar trocar uma vez me
embananei todo e o cidadão (se referindo ao estoma), não me
ajudou, foi meio mal educado né!

Minha esposa me ajuda

porque ainda tem o impacto de ver o cidadão mas ela vai com a
cara e a coragem [...] Eu tenho essa cunhada que é enfermeira,
está sempre alguma coisa assim, que minha esposa não sabe
liga pra ela, ela vai lá, dá sempre aquela ajuda né?! A primeira
bolsa quem trocou foi ela, porque minha esposa ficou nervosa
quando viu o estoma, passou mal, aquelas coisas todas do
primeiro impacto, choca né?”(Leonidas).
“(companheira e filho). Essa doença acabou comigo. [...]Tô
dando trabalho para os outros, “tô” dando trabalho [...] à
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minha companheira, “tô” dando trabalho ao meu filho...
(Beltrão)
“Meu filho fazia a troca das bolsas em casa. A E. (enfermeira
do polo) ensinou pro G.(filho) faz assim e tal ...” (Icarus).
“Contei com a minha sobrinha N. que é a enfermeira, me
ajudou pra caramba. A minha filha também ajudou bastante,
por mais que ela tenha horror, pavor, mas ela se esforçou...“
(Isabella).
Palma e colaboradores (2012) também identificaram em seu estudo que a
maioria das pessoas que cuidavam de uma pessoa estomizada era um membro da
família, geralmente o cônjuge ou uma pessoa do sexo feminino, associando estes como
os principais cuidadores.
Ribeiro e colaboradores (2015) em um estudo qualitativo desenvolvido no Rio
Grande do Sul identificaram as mudanças no cotidiano e as estratégias de enfrentamento
da pessoa que vivencia o cuidado com a estomia e verificou que a família constituiu
uma aliada para amenizar as dificuldades encontradas durante o tratamento e a suportar
as modificações cotidianas devido ao câncer e a estomia.
Em outro estudo, os familiares ressaltaram que o vínculo com a pessoa com
estomia antes da cirurgia foi um aspecto importante que os incentivou a aprender a
realizar os cuidados, estimular o retorno às atividades sociais e enfrentar as dificuldades
em busca do ajuste da vida após a confecção da estomia (FERREIRA-UMPIÉRREZ;
FORT-FORT, 2014).
A bagagem de conhecimento e experiências também são aspectos que
influenciam o tipo de cuidado do familiar, como evidenciado nas falas dos participantes
que tinham familiares que eram profissionais de saúde. Quando na família há
profissionais de saúde, estes se tornaram um importante suporte para os pacientes e
também para os outros familiares, deixando-os mais seguros no manejo do estoma
(FERREIRA-UMPIÉRREZ; FORT-FORT, 2014).
Nesta perspectiva, Hu e colaboradores (2014) identificaram que a habilidade
para realizar o manejo da estomia está associada ao ajustamento positivo à estomia. A
presença dos familiares especialmente junto aos idosos com câncer colorretal facilita a
aceitação da estomia, pois é capaz de desmistificar alguns pensamentos que podem
atrapalhar esse processo e ainda promover segurança destes idosos no autocuidado. Os
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sentimentos de medo, insegurança e angústia podem emergir nos familiares, pela falta
de informação oferecida pelos profissionais de saúde. Desta forma, as orientações dos
profissionais são imprescindíveis para que os cuidados possam ser realizados no
ambiente domiciliar de forma tranquila e segura, gerando poucos transtornos,
dificuldades e traumas, para os familiares, bem como para as pessoas com estomias
(BARROS et. al., 2012; PERUGINI et.al., 2006).
Portanto, o apoio dos familiares contribui significativamente para a recuperação
física e emocional da pessoa com estomia, ajuda a fortalecer a autoestima e a
autoimagem, além de incentivar o autocuidado, o retorno às atividades sociais e a
realização das tarefas cotidianas (ALMEIDA et.al., 2006; CASTRO et.al.,
2014;GOMES; LACERDA; MERCÊS, 2014).
Leyk e colaboradores (2014) realizaram um estudo na Polônia sobre a influência
do apoio social da família na qualidade de vida das pessoas com colostomia, no qual
identificou que as pessoas com maior qualidade de vida receberam maior apoio social
da família e os tipos de apoio recebido pelos participantes foram: emocional, material e
de informação.
Em outra investigação sobre a relação entre suporte social e a satisfação com a
vida, realizada com 560 adultos com estomia que viviam nos Estados Unidos e no
Reino Unido, verificou-se que pessoas com maior interação social apresentaram maior
satisfação com a vida, maior nível de suporte emocional e maior nível de adaptação ao
estoma, além de não se considerarem pessoas incapacitadas devido ao estoma
(NICHOLS, 2011).
5.3.2 Categoria II – A presença dos amigos como suporte emocional,
material e espiritual

Nesta categoria os participantes desvelaram a importância da presença dos
amigos em sua rede social, sendo eles que lhes ofereceram apoio emocional, material e
espiritual, no momento que mais precisaram.
Assim como os familiares, os amigos manifestaram apoio emocional desde o
momento do diagnóstico até o período após a alta hospitalar, por meio de visitas,
telefonemas, preocupação e mensagens de incentivo, como se observa nas falas a seguir:
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“Eu fiquei emocionada quando falei com L., uma amiga minha.
Cheguei lá e falei que estou com câncer de reto e aí foi uma
choradeira. Eu não tenho vontade de chorar, hora nenhuma.”
(Cláudia).
“No dia que eu tive alta [...] pedi pra ligar pra ela e num
instante ela foi pra lá, recolheu as coisas, me ajudou e tudo
Todo dia ela (amiga) liga perguntando se tá tudo bem, se
precisa de alguma coisa, sábado mesmo ela foi lá pra casa
passou o dia com a gente. Então, isso é apoio né?” (Dirce).
“Os amigos dão apoio. O JJ então é demais!” (Beltrão).
“Tem o PC a gente conversa muito, a gente se dá muito bem
[...] aquela pessoa que é pra hora certa [... ]eu tenho um
vínculo com ele forte! [...] Foi tanta gente lá (hospital) [...]Eu
parecia estrela, gente! Fora os bombeiros que iam toda hora, ia
médico bombeiro, bombeiro, era de dia e de noite era uma
festa! ”(Leonidas).
“Veio uma Kombi e um carro atrás... (os amigos da Igreja)
fizeram tipo um piquenique, cada um trouxe um prato com
alguma coisa pra não dar trabalho.... E foi igual uma festa.”
(Sara).
“Tem os professores (da Faculdade de Pedagogia) que são
aqueles que mais me apoiaram e tem alguns colegas, mas
também deram apoio [...] No trabalho a diretora e alguns
colegas que foram me ver e estão sempre perguntando para as
meninas, porque eu estou de licença!” (Isabella).
Os amigos também foram considerados como uma presença cotidiana e fonte de
apoio e material.
“Amigo, eu tenho um que veio do Rio pra abrir minha loja.
Tirava uma semana aqui, uma semana pra mim e uma semana
pra ele. E coloca o tio dele porque trabalhava com ele e
liberava ele pra vir. Tem o C. que me levou pro hospital. ”
(Petreus).
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“Ele não veio aqui, mas foi muito presente, porque esse cinto,
tudo, tudo ele que procurava pra mim, saía procurando,
descobria aonde tinha as coisas.” (Sara).
“A igreja também ajudou [...] deu até um dinheiro…”
(Ameliae).
“(Os colegas do quartel)... dão apoio até financeiro ainda né?
Porque você para de trabalhar, você deixa de receber certos
benefícios, que aí você tá de licença, você perde muita coisa,
então os amigos fazem vaquinha lá e as vezes estão mandando
dinheiro” (Leonidas).

Os amigos ofereceram apoio emocional e material quando possibilitaram que os
participantes dividissem com eles os seus medos, angústias e puderam receber conforto,
carinho, auxílio nas tarefas domésticas ou auxílio financeiro.
Algumas pessoas quando vivenciam uma doença grave como o câncer colorretal
experimentam novos sentimentos como a dor, o medo e o sofrimento e acarretam uma
mudança nos pensamentos sobre o sentido da vida (BULKLEY et.al., 2013).
A importância do apoio dos amigos aos estomizados foi constatada por Piwonka
e Merino (1999) no Chile, ao observarem que a presença dos amigos criou um ambiente
empático ajudando a reduzir a ansiedade do estomizado ao perceberem as manifestações
de carinho de seus amigos. Tal fato interferiu na percepção do estomizado de ser
estimado e facilitou o enfrentamento da doença e a adaptação mais rápida às alterações
físicas e psicossociais.
Nesta perspectiva, Nichols (2011) em seu estudo, mostrou que ao comparar dois
grupos de estomizados há menos de dois anos, o grupo que teve maior interação social
apresentou maior satisfação com a vida, demonstrando que a presença dos amigos
representa um recurso facilitador para que gradualmente o estomizado possa alcançar
segurança para retornarem às atividades sociais e reconhecer o sentido da vida
(SANTANA; SILVA, 2014; BULKLEY et.al., 2013).
Por outro lado, a situação socioeconômica também se constitui em uma das
preocupações que emergem na vida da pessoa com estomia, principalmente quando esta
se encontra afastada das suas atividades laborais. Nesse caso, o apoio financeiro pode
ser considerado com um dos fatores significantes para o ajustamento a esta nova
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condição de vida, devido ao aumento dos gastos com os medicamentos, insumos para o
cuidado com a estomia, entre outros (LUZ et.al., 2014).
Os participantes referiram ainda, que as relações de amizade com as pessoas da
Igreja lhes proporcionaram apoio espiritual, mediante manifestações de: consolo,
orações, e força através da fé; como evidenciado nas falas a seguir:
“[...] quando souberam da notícia, da doença [...] ela me deu o
salmo ‘tudo posso naquele que me fortalece’” (Dirce).
“[...] na igreja eu tenho vários amigos [...] eu tenho o grupo de
ministro de eucaristia, eu sou catequista também, então tem
esses grupos das pastorais que eu participo na igreja. [...] Oh!
Se não fosse pela fé, eu não sei (risos) (Isabela).
“Amigo eu tive mais apoio do pessoal da igreja né, me deu um
apoio assim, tá indo lá em casa, me visitando, orando também
né. São 25 anos frequentando a Igreja.” (Icarus).
“A igreja também deu apoio [...] Foram lá em casa, fizeram
culto lá. ” (Ameliae).
“Eles (pessoas da igreja) estão indo a mim. São pessoas tão
boas,

me

levam

até

ceia

do

senhor

lá

na

minha

casa.”(Napoleon).
“Os colegas [...] que foram fazer visita a maioria evangélico
que me deu aquele apoio total, foram muito mesmo, até hoje
continuam dando apoio vão lá me visitar[...] Forte porque estão
me dando apoio, me mandam sempre mensagem por WhatsApp,
força de apoio, vão lá em casa, oram, fazem culto... (Leonidas).
Ao se depararem com o diagnóstico de câncer e a necessidade de uma estomia,
ocorre uma profunda mudança existencial nos indivíduos e na sua rede social. Nas falas
dos participantes, verifica-se que através dos amigos, estes encontram o conforto
espiritual, esperança, sentido para viver e força para lidar com as dificuldades do
tratamento e as situações que a estomia lhes impõe.
O resultado deste estudo foi semelhante aos achados de Santana e colaboradores
(2010) que constataram que o apoio espiritual foi um aspecto fundamental para as
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pessoas com estomia, pois estas encontraram nesse tipo de apoio o alívio para o
sofrimento e forças para viver.
Neste sentido, o bem estar espiritual pode ser composto por aspectos existenciais
como a esperança, a paz interior e um sentido da vida e pelo bem estar religioso que
envolve a conexão com um poder superior que é sagrado, eterno e proporciona conforto
(BULKLEY et.al. 2013). Alguns estudos associam o bem-estar espiritual, a busca pela
fé como fonte de resiliência, que pode ser conceituada como a capacidade de o
indivíduo enfrentar com sucesso situações adversas (SANTANA; SILVA, 2014;
GRANTet.al., 2011). De acordo com o estudo de Bulkey e colaboradores (2013), o
bem-estar espiritual desempenhou um papel importante na capacidade de o paciente
lidar com a cirurgia e a recuperação do câncer.
O culto religioso consiste em um recurso que a rede social dos participantes lhes
ofereceu e influenciou positivamente para a adaptação, na forma de enfrentarem as
adversidades do câncer e da estomia, incentivando a viver da melhor forma possível
(SANTIAGO; SILVA 2014).
Sales e colaboradores (2010) buscando compreender os sentimentos das pessoas
estomizadas identificaram a importância da fé como uma ferramenta para aliviar a dor, a
busca pela ajuda divina e a utilização dos recursos como a presença dos amigos nos
cultos religiosos.
A importância do bem-estar espiritual como uma dimensão da qualidade de vida,
aponta para a necessidade dos profissionais de saúde de incluir no seu plano
assistencial, a informação sobre o bem-estar espiritual da pessoa com estomia que pode
ser uma poderosa ferramenta para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então,
durante os cuidados aos estomizados, os enfermeiros devem considerar esta dimensão
da vida dos pacientes (BULKLEY et.al., 2013).

5.3.3 Categoria III– A influência dos profissionais da rede de atenção à
saúde.

Nesta categoria buscou-se compreender o tipo de influência que os membros da
rede social secundária exerceram na vida dos participantes, durante o período em que
estes conviveram com o câncer colorretal e com a estomia. Dentre os membros citados
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foi observada a presença de diversos profissionais de instituições da rede de atenção à
saúde.
No que se refere à rede de atenção à saúde do nível secundário e/ou terciário, os
participantes referiram ter recebido atenção, acolhimento, carinho, respeito, orientações
e doação de materiais para o cuidado com a estomia, como expresso nas seguintes falas:
“A R. que é recepcionista, é muito gente boa, muito amiga,
prestativa, ali todo mundo é prestativo. O segurança, que fica
na porta, o B. é muito gente boa, ajuda, eles tratam muito bem a
gente. [...]. Eu fui muito bem tratado desde o faxineiro até o
diretor e ... todas as enfermeiras.[...]passei muita coisa ali com
eles, viram minha intimidade, fiquei debilitado, desmaiei, aquele
contato pessoal, como uma pessoa de família.” (Leonidas).
“Tem o laboratório que eu vou quinzenal, a recepcionista é um
doce. Todos são, né? Mas a recepcionista acolhe muito bem [...]
As recepcionistas também são uns doces, até o zelador, o B. São
muito carinhosos, muito acolhedores. A gente até esquece que tá
doente. [...] Lá (hospital) o tratamento foi maravilhoso. A
atenção muito, muito grande mesmo, uma preocupação
tremenda. De todos os profissionais, dos médicos aos
profissionais da limpeza” (Isabela).
“Começa do segurança B. recebe a mim dando beijinho, ah
como você tá bem! B. leva a gente até lá, [...] B. conversa, é
paciente, B. [...] faz tudo. [...] As secretárias, eu conheço todo
mundo!” (Sara).
“Me deram banho, fizeram raspagem, com respeito, pedindo
licença. [...] Isso pra mim tem uma validade que você nem
imagina. Porque você vê a profissionalismo naquelas pessoas.
O respeito, a maneira das pessoas se dirigirem a você. Isso faz
com que a gente fique eternamente agradecido [...]Aqui o
vínculo é mais forte, aqui eu converso as intimidades, tem
psicóloga, nutricionista. [...] Eu nunca imaginei, que eu fosse
tão bem tratado, com todo respeito, todo carinho. Você sai de lá
tranquilo. [....]e eu agradeço a Deus por isso. [...] eu ia ter que
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gastar pra mais de 30 mil reais, eu até agora não gastei
nada.Todo mundo que me atendeu lá me atendeu muito bem.”
(Napoleon).
“Tem dia que eu choro muito, muito, muito... aqui desabafei
[...], tive o ombro amigo... um apoio muito grande. Excelente.
[...] sabem o que vão falar com a gente, sabe o que vão
direcionar... muito bom. [...] são assim anjos enviados por
Deus, pessoas tocadas.” (Dirce).
“Quando você não tem um câncer de reto que você não precisa
usar esses recursos, você nem passa perto, nem sonha, nem
pensa isso. Mas quando você tem um problema desse, encontrar
alguém que te dê esse apoio, esse suporte, isso é muito
importante. [...]eu saí daqui (Polo), vamos dizer assim
encantada. ... não só pelo atendimento humano...explicando
tudinho, como é que faz, como é o cuidado que a gente tem que
ter. ” (Cláudia).
“No polo não tem nada acima de (vínculo) forte, não? Se tiver
pode colocar. Porque só a gente saber o custo dessas bolsas e
ter essa oportunidade de pegar de graça e ter o atendimento que
tem... Isso aí eu não vou esquecer nunca. Não tem nem como
expressar...” (Icarus).

As falas dos participantes revelaram que os profissionais das instituições de
nível secundário e/ou terciário, independente da categoria profissional ou da função que
exerciam na instituição, lhes ofereceram apoio durante a fase de tratamento do câncer.
Este apoio, muitas vezes foi referido como a forma carinhosa, atenta e prestativa com as
quais foram tratados por estes profissionais, desde as recepcionistas, secretarias,
funcionários da limpeza e o porteiro até os profissionais da saúde (médicos,
enfermeiros, nutricionistas e psicólogos).
O apoio oferecido por esses profissionais foi centrado no acolhimento
humanizado, nos cuidados durante a internação, no apoio de informação com orientação
sobre o tratamento e cuidados com a estomia e no suporte material que recebem como
os equipamentos coletores, entre outros.
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Cabe ressaltar que os participantes do estudo destacam a presença acolhedora do
porteiro do Hospital oncológico, enfatizando que a forma gentil, alegre e prestativa com
a qual os recebem representa um tipo de apoio para eles. Alguns estudos referem que a
forma acolhedora dos profissionais contribui para amenizar a ansiedade dos pacientes
que chegam à unidade oncológica, principalmente, antes de uma sessão de
quimioterapia (MOREIRA et. al. 2010).
Pelos relatos verifica-se que os participantes receberam apoio emocional dos
profissionais que os acolheram, ouviram, compreenderam os seus sentimentos e
estabeleceram uma relação de proximidade com os mesmos.
Corroborando com este resultado, Nichols (2011) afirma que a orientação de
enfermagem no pré e pós-operatório podem significar um tipo de apoio emocional e
influenciar significativamente no nível de satisfação do estomizado com a vida. Este
mesmo autor menciona que a capacitação técnica das enfermeiras especialistas as torna
capazes de compreender os sentimentos, aliviar o sofrimento psíquico e emocional do
paciente e de esclarecer dúvidas geradas pela falta de conhecimento.
O fato do serviço especializado no tratamento oncológico ser composto por
equipe multiprofissional possibilita o cuidado integral à saúde da pessoa. Com estes
profissionais o usuário pode contar com a assistência clínica, apoio material, conforto
psicológico, entre outras orientações visando o autocuidado (MOREIRA et. al., 2010,
INCA, 2013).
Werth, Chutte e Stommel (2014) investigaram quais as orientações específicas
para o autocuidado foram consideradas mais úteis para 60 recém-estomizados no pósoperatório tardio de um hospital escola em Midwestern nos Estados Unidos, 90%
relataram a importância das orientações sobre as habilidades para o cuidado com a
estomia, como e quando devem esvaziar e trocar a bolsa, sendo estas as informações
consideradas mais úteis no período em que estão aprendendo a lidar com o estoma.
Nesta perspectiva, os estomizados que participaram do estudo de Sun e
colaboradores (2013) referiram que as orientações recebidas nas instituições de saúde
acerca do uso dos equipamentos para os cuidados com a estomia foram capaz de reduzir
a preocupação e o constrangimento frente aos possíveis acidentes causados a partir da
necessidade de utilização de equipamentos coletores e favoreceu o retorno dos mesmos
à vida social.
Nesta categoria verificou-se ainda o significado da relação estabelecida pelos
participantes com os profissionais da rede de atenção primária à saúde.
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Ao contrário da forma como os participantes do estudo se sentiram acolhidos e
acompanhados pelos profissionais dos serviços de saúde dos níveis secundário e
terciário, na relação com os profissionais da rede de Atenção Primária à Saúde, estes
não receberam a atenção ou o apoio que esperavam, como evidenciado nas falas:
“Eu fui lá (no Posto de Saúde) na época, pra eles olharem a
ostomia. Não tinha ninguém capaz. É um caso especifico que
devia ser tratado com mais cuidado, né? Mas elas nem olham,
nem dão importância, nem aparecem. A gente pergunta pra
recepcionista ‘enfermeira tal que eu queria tratar de tal
assunto’, elas nem aparecem pra dar uma atenção. [...] Às vezes
eu vou lá pra pedir material pra limpar, dizem que não podem
dar. Nem olham pra dizer ‘então eu faço’. Me tratam friamente.
Parece que é mais um que passou por ali [...]as coisas vão
revoltando a gente.[...] O vínculo com o posto é conflituoso só
comigo, mas eles atendem minha família muito bem.”(Isabela)
“Tem um Postinho lá. Mas é difícil eu ficar doente, então eu
quase não uso. Eu uso mais pra minha família, pra minha
esposa do que pra mim. Pra mim quando eu preciso a coisa é
pesada (risos), é um câncer [...] Pra essa parte não. [...]. Depois
que eu tive apoio no Polo, eu não ia procurar eles lá (equipe do
Posto de Saúde). Pra ir lá pra eles mexerem nessas coisas? Eu
não procurei, com medo até mesmo de procurar e não ter
ninguém capacitado pra fazer esse serviço, né?” (Icarus).
“[...] lá (no Posto de Saúde), não tem enfermagem pra isso.
Quase não tenho encontrado gente lá. Nada que eu precise às
vezes preciso de médico e não tem. [...] Fui para tomar vacina
do idoso. A gente quase não vai lá.” (Beltrão).
“Fui lá porque faltou remédio pra diabetes porque eu sou
diabético... só isso [...] Eles não sabem (que tem colostomia),
porque eu não preciso preocupar eles [...]” (Aquilles).
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“Tem PSF, mas eu [...] nunca precisei, né? Que eu tenho essa
cunhada que é enfermeira e dá sempre aquela ajuda né.”
(Leonidas).
“Só foram na minha casa pra dengue, mas não tem nada a ver.
Única coisa da Prefeitura que vai lá em casa é da dengue.
Vacina do idoso a gente sabe a data e vai no local. Cada ano é
num local. Normalmente é lá na pracinha” (Cláudia).

Conforme os relatos obtidos neste estudo, os profissionais da Atenção Primária à
Saúde (APS), em especial os enfermeiros, não demonstraram atenção, disponibilidade,
conhecimento técnico quanto aos cuidados com a estomia, apoio material e nem
proximidade junto a estas pessoas que convivem com a problemática do câncer
colorretal. Tais aspectos podem causar sentimentos negativos na vida da pessoa como a
revolta e a falta de confiança no profissional da rede básica de saúde.
Ao contrário desses sentimentos negativos, Nichols (2011) em uma investigação
realizada no Reino Unido, verificou que a articulação entre as enfermeiras dos diversos
níveis de atenção à saúde em que o paciente está inserido, garante a continuidade do
cuidado pela enfermeira da APS e a integralidade da assistência à saúde da pessoa com
estomia. De acordo com este autor, a enfermeira da APS é considerada como
profissional fundamental para o planejamento do cuidado no ambiente domiciliar, pois
ela tem conhecimento do contexto comunitário e familiar do paciente e os recursos que
podem utilizar para o ajustamento à estomia. Além disso, ela pode incentivar a
realização do autocuidado, influenciar na autoestima e dignidade do paciente durante a
sua reabilitação.
Williams (2007) menciona que no período de transição do ambiente hospitalar
para a casa, a equipe de saúde comunitária tem um papel relevante na garantia da
continuidade do cuidado domiciliar, pois nesta fase o paciente pode apresentar
preocupações ou dificuldades no cuidado do estoma.
Neste sentido, é necessário que os enfermeiros da APS participem de
capacitações sobre o cuidado de pacientes com câncer e com estomias e atuem de forma
integrada com a equipe multiprofissional e articulada com os profissionais dos serviços
dos diversos níveis de atenção à saúde.
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Na prática de atenção à saúde o enfermeiro assume um papel cada vez mais
decisivo e proativo no que se refere à identificação das necessidades de cuidado da
população, bem como na promoção e proteção da saúde dos indivíduos em suas
diferentes dimensões. Por isso, este profissional necessita cada vez mais aprimorar sua
qualificação para adquirir competências que viabilizem intervenções compatíveis com
aspectos ético-legais e estabelecer um cuidado de enfermagem efetivo ao indivíduo,
família e grupos sociais, em seu contexto (BACKERS et.al., 2012; COSTA et.al.,
2011).
No presente estudo, os profissionais da APS referidos como os mais envolvidos
com a condição da pessoa estomizada foram aqueles da categoria médica:
“Só o Dr. LC que me deu muita atenção, mas agora ele saiu.
[...]. O Dr. LC se mostrou bastante solicito, mas aí ele saiu, foi
pra outro posto de saúde.” (Isabela).
“A saúde da família tem a Dr.ª A, é médica da família.
Primeiro ela foi lá visitar, depois fui ao posto consultar com ela.
A enfermeira está sempre fazendo preventivo, ela faz preventivo.
[...] ela (médica da EF) encaminhou pro hospital. Teve até
ambulância pra levar... estava botando um pouco de sangue nas
fezes...” (Ameliae).

Como exposto, nesta categoria verificou-se a expectativa das pessoas com
relação à forma de acolhimento dos profissionais e à garantia da assistência médica,
visando a resolubilidade do seu problema, quer seja mediante o atendimento da
demanda de cuidado ou através do encaminhamento para outro serviço de saúde.
Foi possível observar que os participantes têm conhecimento de alguns serviços
que são ofertados pela ESF como: consultas no caso de doenças crônicas (hipertensão
arterial e diabetes), exame preventivo, imunização, distribuição de medicamentos,
controle da dengue; contudo, ainda apresentam uma visão reduzida do modelo
assistencial da APS, centrada na doença. Esta redução caracterizado pelo modelo
médico-curativista não constitui o foco da abordagem preconizada pelo Ministério da
Saúde ao implementar a ESF (BRASIL, 2012,BACKERS et.al., 2012).
Neste contexto, ressalta-se a necessidade dos usuários ampliarem o modo de
pensar e agir ao buscarem o sistema de APS, bem como dos profissionais estarem mais
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atentos às questões apresentadas pelas pessoas com câncer colorretal, quando
desenvolvem suas ações de educação, promoção e proteção da saúde junto à população
residente no território adscrito à sua unidade.
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CAPÍTULO VI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre a vivência de pessoas com câncer colorretal na perspectiva do
referencial teórico-metodológico de rede social possibilitou compreender a dimensão da
rede bem como a influência das relações estabelecidas entre seus membros, ampliando a
visão acerca dos condicionantes socioculturais envolvidos no cotidiano das pessoas com
estomia.
Este estudo pressupôs que quanto maior o apoio oferecido pelos componentes da
rede social do indivíduo em situação de vulnerabilidade, mais recursos disponíveis ele
teria para enfrentar e responder de modo positivo à nova condição de saúde que a vida
lhe impõe.
E de fato, o estudo constatou que as pessoas com maior interação social
apresentaram maior nível de suporte emocional, maior nível de adaptação ao estoma e
não se consideravam incapacitados devido ao estoma. Ao contrário, as pessoas que
viviam em isolamento social apresentaram baixos níveis de satisfação com a vida e de
suporte emocional, indicando o efeito negativo da estomia em suas vidas.
Na elaboração do mapa de rede social pude constatar que o ser humano é
sociável em todos os momentos da sua vida, e que o apoio recebido em suas relações
sociais é de fundamental importância, principalmente para o enfrentamento do
diagnóstico do câncer colorretal, incentivo ao tratamento, auxílio nas atividades
cotidianas e cuidado com a estomia.
A análise das redes sociais dos participantes evidenciou a presença significativa
da rede social primária, especialmente de familiares e amigos, revelando serem estas as
pessoas mais presentes e envolvidas durante a fase em que ocorrem profundas
transformações no contexto familiar, surgem novas demandas de cuidados e que exige
uma adaptação à nova condição de vida.
Com os membros da rede primária foram estabelecidos vínculos “fortes”,
mesmo com membros que antes da descoberta da doença se encontravam distantes
fisicamente. Estes vínculos exerceram um efeito positivo na autoestima, enfrentamento
da doença e aceitação da estomia.
De acordo com os mapas da rede social dos participantes, identificou-se que a
estrutura de grande amplitude e alta densidade facilitou o acesso à rede de atenção à
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saúde, pois seus membros foram capazes de se mobilizarem em prol do familiar que no
momento estava apresentando maior vulnerabilidade.
A presença dos membros da família, especialmente os cônjuges e filhos e dos
amigos foi essencial para o acompanhamento das pessoas estudadas durante a busca
pelos serviços de saúde e no período em que estas se encontravam em seus domicílios.
De tais membros elas puderam receber apoio emocional, material, espiritual e auxílio no
cuidado com a estomia.
O apoio emocional ajudou as pessoas a sentirem-se amadas e auxiliou no
enfrentamento e aceitação das situações adversas. Já o apoio material foi importante
para a garantia da continuidade das tarefas da vida diária, resolução de questões
trabalhistas, para a aquisição de materiais adjuvantes necessários para o cuidado devido.
Os membros da família lhes ajudaram no acesso à rede de atenção à saúde, na marcação
de exames e no acompanhamento das consultas regulares durante o tratamento.
O apoio dos amigos caracterizado pela presença, afeto, preocupação,
telefonemas ou palavra de conforto e de fé contribuíram para o alívio, bem-estar
espiritual e a paz interior das pessoas com estomia, gerando força e tranquilidade na
vivência cotidiana.
A busca pelo conforto espiritual mostrou-se como um suporte que possibilitou
aos participantes seguirem adiante após receberem o diagnóstico de câncer, realizarem o
tratamento cirúrgico e viverem com a estomia.
Em relação à influência da rede social secundária, representada principalmente
por profissionais da saúde, os participantes referiram receber apoio dos profissionais
que atuavam nos serviços dos níveis secundários e terciários de atenção à saúde,
enquanto que a relação com os profissionais da rede de atenção primária foi marcada
pela pouca proximidade ou baseada no contato com as ações da rotina de atendimento
da unidade básica. Nestas relações com os profissionais da APS, geralmente não eram
abordadas as questões referentes ao tratamento do câncer colorretal realizado em outras
instituições e/ou os cuidados domiciliares.
Os participantes relataram como formas de apoio recebido nas instituições de
saúde de nível secundário e terciário, o modo como foram acolhidos, ouvidos,
orientados, a atenção, o carinho, respeito e a possibilidade de contar com a doação dos
equipamentos necessários para o cuidado com a estomia, Assim, estes foram os locais,
onde a pessoa com estomia recebeu o suporte emocional, o de informação e o material.
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O conhecimento técnico dos profissionais possibilitou a segurança no manejo
dos cuidados e a redução da ansiedade e do medo frente ao desconhecido. As
orientações sobre o uso correto dos equipamentos e adjuvantes para o cuidado da
estomia proporcionaram conforto para realizarem seus movimentos, saírem de casa e
retornarem as suas atividades sociais e laborais sem medo da ocorrência de acidentes
como o descolamento da bolsa de eliminação intestinal.
Neste sentido, as orientações de profissionais capacitados, como de enfermeiros
estomaterapeuta, são importantes para a prevenção, o diagnóstico precoce de
complicações na estomia e para o tratamento e acompanhamento da pessoa com câncer
colorretal.
No que diz respeito à relação com os profissionais da APS, foi evidenciado o
baixo envolvimento destes com as questões referentes à condição vivenciada pelas
pessoas que possuem câncer colorretal, residentes na área adstrita à sua unidade.
A ausência, a falta de atenção à demanda trazida pelas pessoas com estomia e a
falta de capacitação foram evidenciados como falta de apoio e interesse dos
profissionais pela nova condição de vida destes indivíduos.
No contexto da APS os profissionais são responsáveis pelo desenvolvimento das
ações preventivas e de promoção à saúde que influenciam nos indicadores de saúde,
como também nos determinantes sociais. Embora as políticas de saúde normatizem as
atribuições destes profissionais, verificou-se neste estudo que estes, em especial os
enfermeiros, em sua prática assistencial foram percebidos como sobrecarregadas com
outras ações programáticas.
A APS deve ser considerada como a porta de entrada do sistema de saúde e estar
articulada, na forma de rede, com os demais níveis de atenção, garantindo assim maior
efetividade da equipe de saúde na assistência à população. É necessário que os
enfermeiros da APS participem de capacitações sobre o cuidado de pacientes com
câncer colorretal e com estomias.
O presente estudo proporcionou subsídio com os resultados sobre a importância
dos tipos de apoio fundamentais para a reabilitação da pessoa com estomia, para que
faça parte da prática assistencial do enfermeiro incentivar o paciente a buscar apoio em
sua rede social. De forma que seu cuidado de enfermagem seja abrangente nas questões
sociais do paciente, pois sabe que essas questões interferem na saúde e na adaptação da
vida com a estomia.
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O enfermeiro pode utilizar a metodologia de rede social para planejar suas ações
e incentivar os vínculos estabelecidos na rede social primária, ao considerar a
importância do efeito positivo do suporte dos familiares e amigos.
Em outro sentido, o enfermeiro, pode fazer parte da rede social secundária do
paciente, oferecendo-lhe apoio com suas ações de orientação, acolhimento e incentivo.
Neste sentido, este estudo representa um subsídio para a formulação de políticas
públicas, poderá contribuir para o fortalecimento da rede social das pessoas com câncer
que convivem com uma estomia e possibilitará a discussão sobre a necessidade de um
curso de capacitação para os profissionais da APS, a fim de que estes possam oferecer
apoio a esta população e desenvolverem sua prática assistencial de forma integrada e
articulada com os diversos profissionais da rede de atenção à saúde.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução Nº466 de 12/12/2012 – Conselho Nacional de Saúde
O Senhor (a) foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada:A
REDE SOCIAL DAS PESSOAS COM ESTOMIAS: subsídio para a atuação do enfermeiro na Atenção
Primária à Saúde que tem como objetivos:


Identificar a rede social de pessoas com estomias residentes em municípios da Baixada Litorânea
do Estado do Rio de Janeiro;



Descrever o tipo de apoio que a rede social oferece para a pessoa com estomia;



Analisar a influência dos profissionais de saúde da rede de Atenção Primária à Saúde no cuidado
às pessoas com estomias.

Este é um estudo do tipo descritivo exploratório baseado em uma abordagem qualitativa.
Apesquisateráduraçãode um ano e meio, comotérminoprevistopara 2014.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento
será divulgado o seu em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada
situação, sua privacidade será assegurada umavezqueseunome serásubstituídodeformaaleatória. Os dados
coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas
científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder
qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum
prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o Polo da Baixada Litorânea do Serviço de Atenção a
Pessoa Estomizada.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem
realizadassobaformade q u e s t i o n á r io .
O(a) Sr(a). não terá nenhum custo ou quaisquer compensação financeira. Não será adotado
nenhum procedimento que lhe traga qualquer risco moral, espiritual ou físico à sua vida. Os desconfortos
ou riscosprevisíveis relacionados a sua participação na pesquisa poderão ser natureza psicológica,
cultural ou social, decorrentes do ato de ser abordada em uma entrevista, de responder a um formulário
contendo informações pessoais e de trazer à memória experiências ou situações vividas que possam
causar constrangimentos. No caso de notar algum destes desconfortos o(a) Sr(a) poderá retirar seu
consentimento, contar com o apoio da pesquisadora ou ser encaminhada para um serviço de apoio
psicológico, se assim desejar.
O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a
área da enfermagem e para o cuidado com a pessoa com estomia.
O(a) Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador
responsável e demais membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação,
agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!
______________________________
Maria Helena do Nascimento Souza
Pesquisadora Principal EEAN/HESFA
Cel: 21- 994432194
e-mail: mhnsouza@yahoo.com.br

______________________________
Camila Cantarino Nascentes
Enfermeira
Cel.: 21-99793-0190
e-mail: camila_cantarino@hotmail.com

Comitê de Ética em Pesquisa EEAN/HESFA: (21) 2293-8148/ ramal 228
Rio de Janeiro, _____ de ____________ de2013

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer
punição ou constrangimento.
Sujeito da Pesquisa: ___________________________________Assinatura
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
A. Identificação do Formulário

A1. Pseudônimo: _______________________ A2. Data da coleta dos dados _____/_____/_________
A3. Município de residência/procedência: _______________________________________

B. Dados socioeconômicos

B1. Idade________________________

B2. Sexo: 1 Feminino

B3. Raça/Cor: 1  Branca

2  Preta

3  Parda

4  Amarela

B4. Religião: 1  Católica

2  Protestante/Evangélica

2  Masculino
5  Indígena

3  Espírita

4  Outra_______________

B5. Escolaridade:
0  Nenhum
1  Ensino Fundamental incompleto

5  Ensino Superior incompleto

2  Ensino Fundamental completo

6  Ensino Superior completo

3  Ensino Médio incompleto/Curso Técnico Incompleto

7  Pós-graduação incompleto

4  Ensino Médio completo/Curso Técnico completo

8  Pós-graduação completo

B6. Ocupação: _______________________________________________________________________
B7. Qual é aproximadamente sua renda familiar LÍQUIDA, isto é, a soma de rendimentos, já com os
descontos, de todas as pessoas que contribuem regularmente para as despesas de sua casa?
1  Até 500 reais

4  Entre 2501 e 3500 reais

2  Entre 501 e 1500 reais

5  Entre 3501 e 4500 reais

3  Entre 1501 e 2500 reais

6  Mais de 4501 reais

B8. Qual a sua situação conjugal atual?
1  casado (a) ou vive em união

3  viúvo (a)

2  separado (a) ou divorciado (a)

4  solteiro(a) (Nunca se casou ou viveu em união)
C. Condições clínicas

C1. Tratamentos já realizados:
1  nenhum

2  Clínico

3  Cirúrgico

4  RXT

5  QT
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C2. Quem realiza o cuidado com a estomia?
próprio

outro

Quem____________________________

C3. Possui cuidador?
1  Sim, formal

2  Sim, informal. Grau de parentesco__________________________

3 Não

D. Informações quanto à Estomia

D1.Data da confecção da estomia _____/_____/_________

Tempo: ____________________

D2. Local da estomia
Ileostomia

Colostomia Direita

Colostomia Esquerda

Sigmóide

D3 Tipo de Estomia:

Terminal

Em alça

D4. Tempo de Permanência:

Temporário

D5. Complicações do Estoma:

Não

P Prolapso
Granuloma

Retração

Transversostomia

Outro

Definitivo

Indefinido

Estenose

Hérnia
Outro
Qual
Roteiro para a Elaboração do Mapa de Rede Social:

1. Fale-me quais são as pessoas que estão presentes na sua vida nesta fase em que você está com
a estomia (parentes, vizinhos, amigos, colegas, pessoas de associações, instituições ou do
trabalho).

2. Observando estes quadros (Anexo A), vamos tentar fazer um desenho mostrando a sua relação
com estas pessoas. Em relação a você, como estas pessoas estão (próximas ou distantes) e qual
tipo de vínculo você tem com elas?

3. Em algum momento você precisou de ajuda ou teve alguma dificuldade para cuidar da estomia?
Com que você contou?

4. Além do Pólo qual (ou quais) serviços de saúde você freqüenta no seu município? Nestes locais
quais profissionais estão envolvidos no cuidado com sua estomia?

5.

Tem Posto de Saúde/ ESF perto da sua casa? Como é a atuação do enfermeiro?

6. O que significa ou significou cada um destes relacionamentos (da sua rede social) para você?
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APÊNDICE C - AUTORIOZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CABO FRIO PARA A COLETA DE DADOS NO POLO DA
BAIXADA LITORÂNEA
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ANEXO
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ANEXO A – PARECER CONSUSTANCIADO DO CEP
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