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O objetivo deste estudo será propor uma tecnologia educativa (cartilha) que venha a contribuir
para o cuidado em saúde do idoso estomizado, a partir do seu olhar, com suas singularidades
na forma de visualizar a vida e o meio que o rodeia com relação ao processo natural de seu
envelhecer e de saúde/doença alterada. Este trabalho surgiu a partir de inquietações ao cuidar
do idoso com ostomia, pois ele apresenta-se como um ser humano singular, visto que a
realização da estomização acarreta uma série de mudanças na vida da pessoa e requer um
cuidado especializado de enfermagem. A metodologia utilizada será uma pesquisa com
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, no ambiente domiciliar do idoso ostomizado
que freqüenta o Serviço de Estomaterapia do HU/FURG, por meio da entrevista e observação,
culminando em um ecomapa, após ser aceito pelo Comitê de Ética da ACSCRG. A resolução
196/96 será seguida. A análise de dará por meio da identificação de temas. O cronograma está
previsto para 2006 / 2007.
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