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RESUMO 
 
 

CARACTERIZANDO ESTOMIZADOS DA BAHIA: ATENDIDOS EM UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM SALVADOR Fabiane Bomfim da Silva Costa Onsli dos Santos Almeida 
Adelaide Carvalho de Fonseca José Lucimar Tavares Juliana Santana Pereira Galvão Amanda 
Quintão Araújo Orientador: Maria Angela Boccara de Paula A palavra Stoma designa toda e 
qualquer abertura de procedência cirúrgica, com a finalidade de desviar, temporária ou 
permanentemente, o trânsito normal da alimentação e/ou eliminações. A pessoa com estomia 
sofre importante alteração de diferentes esferas do viver: alteração da imagem corporal, 
nutricional, emocional, sexual e social. O impacto do diagnóstico, a realização de cirurgia 
mutiladora, a submissão a tratamento quimioterápico e/ou radioterápico prolongado, limitações 
impostas pela estomia e bolsa coletora, diminuição das atividades do dia-a-dia e sociais, além 
das incertezas quanto ao futuro, são alguns fatores que influenciam a vida do estomizado e 
desse modo, sua identidade. Assistir essa pessoa na sua integralidade demanda do 
profissional além dos saberes técnicos, conhecer as características e demandas desta 
população sob seus cuidados. Desta forma, o objetivo deste estudo foi conhecer o perfil das 
pessoas com estomias cadastradas no Centro de Referência de Atenção a Pessoa com 
Deficiência, em Salvador, que atende capital e interior do Estado. Trata-se de estudo 
documental, retrospectivo realizado em 801 prontuários de pessoas estomizadas atendidas no 
referido serviço, por meio de formulário de coleta de dados, contendo questões fechadas, 
contemplando dados de identificação, tipos de estoma, equipamento em uso, adjuvantes 
utilizados, presença de complicações e doença de base. Após coleta, digitação e codificação 
dos resultados em um banco de dados do programa Sphinx, foram gerados posteriormente 
dados estatísticos e gráficos. Observou-se o predomínio da faixa etária entre 56 a 65 anos do 
total de estomizados, com maior índice do sexo feminino (51,4%), estado civil casado com 
41,9%. A maioria (49,4%) residente na capital, Salvador, da raça parda (36,0%), renda igual a 1 
salário mínimo (48,4%) e quanto a escolaridade, 42,6% tinham Ensino Fundamental 
Incompleto. Resultou-se também 63,5% dos casos com neoplasias; 67,0% com estomia 
definitiva e 62,8% com colostomia esquerda, 36,3% das estomias com diâmetro entre 31 a 40 
mm e prevalência de 1 a 5 anos de tempo de estomizado, com 47,4%. Quanto ao tipo de bolsa 
utilizado, o maior percentual, 66,4%, era peça única; 37,6% não apresentavam nenhuma 
complicação periestoma e o adjuvante mais utilizado foi o pó 1 (58,3%). O estudo mostra que a 
estomia prevalece na faixa etária acima dos 50 anos, principalmente devido as neoplasias, 
sendo os estomas definitivos sua maioria. Palavras-chave: Estomia, Assistência, 
Estomaterapia. 


