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Há dez anos foi criado no HU/FURG um grupo de apoio aos estomizados e seus familiares
com vistas a auxiliar estes pacientes estimulando-os para o autocuidado. Objetivamos
identificar o perfil do estomizado atendido no Serviço de Estomaterapia/FURG. A coleta de
dados deu-se através da analise documental do cadastro de 40 ostomizados atendidos em julho
de 2006. A resolução 196/96 seguiu-se. A análise de dados foi realizada através do
instrumento SPSS no qual construímos uma matriz que teve como critérios: sexo, idade, causa
da estomização, diagnóstico; tipo, e tempo de permanência no grupo. Verificamos as
seguintes características: 55% são mulheres; 27,5% entre 51 e 60 anos; 87,2% das estomias
são de causa patológica. O tumor de reto é o diagnostico mais comum com 52,5%. Quanto ao
tipo de estomias 82,5% possuem colostomia, 2,5% ileostomia, 10% urostomia e 5%
colostomia e urostomia. 32,5% freqüentam o serviço até um ano, mas 25% deles freqüentam o
grupo há dez anos ou mais. A diversidade dos pacientes nos desafia a um cuidar mais efetivo
e com qualidade.

Descritores: Paciente, ostomia.
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