35ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO

P 2657
Perfil dos pacientes cadastrados em um Núcleo de referência de Atendimento ao Estomizados do Município de Porto
Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil
Lisiane Marcolin de Almeida, Rosaura Soares Paczek
Introdução: Estomizado é a pessoa que possui um estoma, termo que quer dizer boca, abertura. Estomaterapia é a área de
especialidade da enfermagem que atua na área de feridas, incontinências e estomias. Objetivo: Elaborar o perfil dos ostomizados
cadastrados no Programa de Assistência Complementar do Estado do Rio Grande do Sul, num Centro de Saúde da cidade de
Porto Alegre, identificando o perfil dos pacientes cadastrados no serviço quanto ao sexo, idade, tipo de estomia e incontinência, e
patologia que conduziu a estomia e/ou incontinência.Material e Método: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de
abordagem quantitativa, onde o cenário foi estabelecimento público de saúde destinado ao atendimento do paciente estomizado.
A amostra foi constituída de todos os pacientes. atendidos no período de agosto a setembro de 2013, a análise dos dados será
pelo programa SPPS versão 17.0. O projeto foi aprovado pelo CEP (Comitê de Ética e Pesquisa).Resultados: A maioria está na
faixa etária acima de 60 anos, o que perfaz um total de 64,40% de idosos. Sobre a etiologia observou-se que a doença neoplásica
está presente em 61,92% dos casos. Quanto ao tipo de estoma verificou-se que colostomia aparece em 64,07% dos casos,
seguido das ileostomias com 20,89% e as urostomias com 9,47%%. Nas incontinências nota-se que a incontinência urinária tem
um percentual de 93,15% dos cadastrados e a incontinência anal 6,85%.Conclusão: Os resultados mostram que existe um
numero alto de pacientes idosos, colostomizados, e que a incontinência urinária representa elevado índice dos cadastrados. Os
resultados desta pesquisa poderão subsidiar os profissionais da área da saúde a refletir sobre a importância de se ampliar seus
conhecimentos frente a esta realidade, possivelmente através de qualificações profissionais. Projeto aprovado pelo CEP
Plataforma Brasil 387413. Palavras-chaves: ostomia, perfil de saúde, enfermagem.
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