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RESUMO
Objetivo: Foi analisar a qualidade de vida de pacientes oncológicos 
estomizados com intuito de instigar os profissionais de saúde para as 
reflexões sobre essa temática.

Métodos: Trata-se de um estudo de revisão da literatura realizada nas 
bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (Lilacs, Scielo e Pubmed), 
utilizando-se 23 artigos científicos, na íntegra, no período de 2002 a 2009.

Resultados: Focalizaram-se como tópicos de discussões, origem e tra-
jetória da história da estomia, câncer colorretal e estudos de reflexões 
para a prática dos profissionais de saúde sobre a qualidade de vida de 
pacientes oncológicos estomizados.

Conclusão: O paciente oncológico estomizado depara com várias al-
terações no seu cotidiano, as quais não restringem somente ao nível 
fisiológico, assim como o nível psicológico, físico, espiritual, social e 
sexual, o que repercute na qualidade de vida.

Palavras-chave: Qualidade de vida; Estomias; Câncer colorretal.

ABSTRACT
Objective: Was to analyze the life quality of oncologic ostomized patients.

Methods: This study is a literature review based on the data of the 
Virtual Health Library (Lilacs, Scielo and Pubmed), using 23 complete 
scientific articles, from 2002 to 2009.

Results: The focus was the discussion topics, the origin and the way 
of the ostomy history, colorectal neoplasmas and studies reflections on 
the practice of health professionals on the life quality of ostomized on-
cological patientes with the aim to encourage health professionals to 
reflections on this theme.
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Conclusion: Oncologic ostomized patients faced with several changes 
in their daily lives, which are not restricted only to the physiological 
level, as well as the psychological, physical, spiritual, social and sexual, 
which affects the life quality.

Key words: Life Quality; Ostomy; Colorectal cancer.

INTRODUÇÃO

A qualidade de vida (QV) é a “percepção do indi-
víduo de sua posição na vida no contexto da cul-
tura e sistema de valores nos quais ele vive e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações”1. O conceito da QV é multidimen-
sional, dinâmico, subjetivo, complexo e busca in-
ter-relacionar o meio ambiente com os aspectos fí-
sicos, sociais e espirituais2-3. Diante desse conceito, 
compreende-se que, apesar da doença, é possível 
minimizar o sofrimento do paciente valendo-se de 
uma melhor QV2,4.

Um dos fatores que mais afeta a QV das pessoas é 
a presença do câncer. Esta patologia está inserida 
no conjunto das doenças crônicas, apresenta um 
aumento dos casos descritos em todos os con-
tinentes e é responsável pelas principais causas 
de morte no mundo2,5-8. Estima-se que, em 2020, 
o número de casos novos anuais de câncer será 
de 15 milhões, sendo que cerca de 60% desses 
novos casos ocorrerão em países em desenvolvi-
mento, tornando-se um grave problema de saúde 
pública5,7.

Apesar de vários estudos que compravam a eficá-
cia do tratamento, o câncer ainda é uma doença 
que representa ameaça à vida e agrega a idéia de 
algo que cresce e destrói a vitalidade com impro-
vável cura. Além de estar intimamente relaciona-
da com o sofrimento, a dor, a deteriorização, as 
incertezas quanto ao futuro e ao medo da rejeição. 
Portanto, o câncer ainda apresenta uma íntima as-
sociação com a morte e o morrer4,8-12.

Indiscutivelmente, a presença do câncer altera 
todos os aspectos da vida de uma pessoa e pode 
levar a intensas mudanças no modo de viver ha-

bitual. Em decorrência ao comprometimento do 
câncer a QV sofre profunda alteração necessitan-
do de uma adaptação rápida, por vezes traumática, 
devido principalmente às adulterações da integri-
dade físico-emocional por desconforto, dor, desfi-
guração, dependência e perda da auto-estima4,9,13.

Para Michelone e Santos4 a QV na oncologia é de-
finida como a percepção subjetiva do indivíduo 
em relação à sua incapacidade e à satisfação com 
seu estado atual de funcionamento, fazendo com 
que a pessoa analise se esta bem ou não, compara-
tivamente ao que entende como possível ou ideal.

A neoplasia que afeta o cólon e o reto é denomina-
da de câncer coloretal e requer, na maioria das ve-
zes, a confecção da estomia10-13. O uso da estomia, 
também faz parte das abordagens terapêuticas de 
traumas físicos e de diversas doenças intestinais e 
do ânus além das neoplasias, tais como: doenças 
inflamatórias do cólon; doenças diverticulares de 
cólon; doenças de Crohn, retocolite ulcerativa e 
algumas condições hereditárias como: polipose 
adenomatosa familiar9,11,13.

A vivência de um câncer e de uma estomia cons-
titui momentos críticos da vida de uma pessoa, 
pois o estomizado tende a se sentir estigmatizado, 
por julga - se diferente das outras pessoas, ou seja, 
por não apresentar as características e os atributos 
considerados normais pela sociedade, contribuin-
do para uma diminuição da sua QV8,10-13 pode re-
sultar em uma morbidade psicológica.

A QV para o estomizado significa o alcance máxi-
mo de bem estar e de autonomia, além do retorno 
as atividades pessoais, sociais e laborativas. As-
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sim, ele mesmo deve avaliar essa qualidade a qual 
em alguns casos torna-se melhor do que antes da 
estomia4,10-13. A reabilitação é o alvo principal da 
equipe dos profissionais de saúde que o assiste, 
portanto o objetivo é inserir o estomizado nova-
mente na sociedade, além de ajudar a identificar 
e superar as barreiras que impedem sua adapta-
ção. Sentimentos de ansiedade, agressividade, re-
gressão, depressão, melancolia são percebidos em 
diferentes graus e a pessoa prende-se no pensa-
mento de que nunca mais terá uma vida natural, 
mesmo sabendo que a estomia foi realizada com o 
intuito de preservar sua saúde8-19.

Diante do exposto, para os pacientes oncológicos 
estomizados o significado da alteração no corpo 
físico e o sofrimento quanto ao novo estilo de 
vida afeta a imagem corporal, a atividade sexual, 
o convívio social e a vida espiritual. Portanto, o 
uso das bolsas coletoras prejudica o desempenho 
social, as relações pessoais e consequentemente 
as atividades laborais, pois há a preocupação com 
os gases, odor de fezes eliminadas, vazamentos e 
desconforto físico8-15. Com a imagem corporal al-
terada, os estomizados agregam uma postura de 
distanciamento e isolamento social, comprome-
tendo sua QV9,11-15.

OBJETIVO

Analisar na literatura, a qualidade de vida de pa-
cientes oncológicos estomizados com intuito de 
instigar os profissionais de saúde a reflexões sobre 
essa temática.

MÉTODO

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, 
realizou-se um levantamento da literatura nas 
seguintes bases da Biblioteca Virtual da Saúde: 
Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Eletronic 
Libray Online) e Pubmed (Publicações Médicas), 
durante o período de 07/09/09 e 30/11/09.

Considerou-se como critério de inclusão artigos 
publicados na íntegra, nos anos de 2002 a 2009, 
com os seguintes descritores: qualidade de vida, 
estomias ou ostomia e câncer colorretal. Para os 
critérios de exclusão foram considerados artigos 
que não estavam no idioma português, espanhol 
ou inglês e aqueles que não tratavam especifica-
mente do tema.

Quanto ao descritor estomia, vale ressaltar que 
atualmente os termos utilizados são: estomia ou 
estoma que serão utilizados neste estudo, em-
bora a aceitação no índice dos descritores em 
ciências da saúde - DeCS20 é a palavra ostomia 
que foi utilizada durante a etapa de coleta de 
dados.

Após a seleção dos artigos, realizou-se uma leitura 
inicial dos resumos obtidos para constatar a coe-
rência com o tema a ser pesquisado e obedecendo-

-se aos critérios de inclusão. Posteriormente foram 
submetidos à leitura cuidadosa visando a agrupá-

-los em artigos que abordavam os seguintes temas: 
origem e trajetória da história da estomia, câncer 
colorretal e estudos de reflexões para a prática dos 
profissionais de saúde sobre a qualidade de vida 
de pacientes oncológicos estomizados

O estudo não foi submetido ao Comitê de Ética 
em Pesquisa por se tratar de uma revisão biblio-
gráfica, portanto não envolveu diretamente seres 
humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 35 artigos científicos no ban-
co de dados pesquisado, dos quais se utilizou 26 
artigos que atenderam aos critérios de inclusão 
desta investigação.

A concentração dos artigos pelo ano de publi-
cação foi a seguinte: 23% (6) no ano de 2009; 
34,5% (9) no ano de 2008; 11,5% (3) no ano de 
2007; 3,9% (1) no ano de 2006; 15,4% (4) no 
ano de 2005; 3,9% (1) no ano de 2004; 3,9% 
(1) no ano de 2003 e 3,9% (1) no ano de 2002. 
Observa-se que o número de publicações começa 
a crescer a partir do ano de 2005, apresentando 
uma diminuição nos anos de 2006 e 2007, com 
um aumento nos anos de 2008 e 2009 (figura 1), 
o que evidencia um grande interesse dos pesqui-
sadores, nos últimos anos, em conduzir estudos 
sobre a qualidade de vida de oncológicos, apesar 
de sua complexidade.

Quanto à análise qualitativa dos temas ou conte-
údo abordados nos artigos, será apresentada em 
três subitens: Origem e trajetória da história da 
estomia, Câncer colorretal e Estudos de reflexões 
para a prática dos profissionais de saúde sobre a 
qualidade de vida de pacientes oncológicos esto-
mizados.
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Figura 1
Distribuição anual das publicações referentes à qualidade de 
vida de pacientes oncológicos e/ou estomizados no período de 
2002 a 2009 (n=26).
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Origem e trajetória da história da estomia
Os textos revelaram que as palavras ostomia, osto-
ma, estoma ou estomia são oriundas do grego que 
significam boca ou abertura, servem para indicar 
o segmento da exteriorização de qualquer víscera 
oca. De acordo com o segmento corporal, as esto-
mias recebem nomes diferenciados9-12,18-19,21. Deste 
modo, para as estomias intestinais, temos as co-
lostomias, as ileostomias e jejunostomias11,18-19,22. 
Sendo que para as estomias urinárias, temos as 
urestomias ou derivações urinárias11. Além disso, 
temos outras estomias como as gastrostomias, tra-
queostomias, esofagostomias, com diferentes fina-
lidades e indicações11,19.

Portanto, a estomia é um processo cirúrgico, no 
qual é realizada uma abertura artificial entre o in-
testino e a parede abdominal, e tem como finali-
dade a passagem do conteúdo intestinal11-15,18,22-23. 
As causas da estomia são diversas dentre elas: neo-
plasias malignas, má formação congênita, doenças 
inflamatórias e traumas. Independentemente de 
ser temporária ou definitiva, causando inúmeros 
transtornos à pessoa estomizada11, 14, 18,22-23.

Desde 300 a.C., temos as estomias, quando foram 
relatadas as primeiras operações abdominais des-
critas por Aurelianus Caelius. Na idade média não 
houve crescimento significativo por conseqüência 
do conceito eclesiástico do corpo sagrado, ou seja, 
da proteção exagerada do corpo, mas com a renas-
cença houve um reestudo deste procedimento a 
partir da utilização da necropsia pelos médicos12,24.

Segundo Zampiere e Jatobá, no século XVI o Pa-
racelsus discorreu sobre “ânus artificial”, que con-

siderava uma intervenção em intestino traumati-
zado. Em 1710 Alex Littré considerado o “pai da 
colostomia” realizou uma autópsia de um recém-

-nascido com malformação retal e diante disto 
descobriu que poderia exteriorizar as alças intesti-
nais á parede abdominal16.

Há controvérsias na literatura a respeito da primei-
ra colostomia realizada. Têm-se relatos que a pri-
meira foi em 1750 na esposa de um pescador com 
uma hérnia encarcerada. Além disso, o Professor 
Duret – docente de Cirurgia no Hospital Militar 
da Marinha de Brest teria realizado uma derivação 
fecal ilíaca esquerda em um recém - nascido de 
três dias com ânus imperfurado e que sobreviveu 
até a idade de 45 anos10,16.

Câncer colorretal
Quanto à ocorrência de câncer, a revisão biblio-
gráfica evidenciou que estimativas realizadas, para 
o ano de 2010, serão válidas também para o ano 
de 2011 apontam 489.270 casos novos de câncer 
no Brasil5. Corroborando para a previsão de que a 
incidência de câncer no Brasil tenderia aumentar 
ao futuro próximo, acompanhando o observado 
em outros países em desenvolvimento3,5-7.

O CCR representa a terceira causa mais comum de 
câncer no mundo, em ambos os sexos, a sobrevida 
para esse tipo de câncer é considerada boa, se a 
patologia for diagnosticada em estádio inicial5,22,25.

A estimativa dos casos novos de câncer CCR no 
Brasil para o ano de 2010 serão de 13.310 casos 
em homens e de 14.800 em mulheres. Esses va-
lores correspondem a um risco estimado de 14 
casos novos a cada 100 mil homens e de 15 para 
cada 100 mil mulheres5.

Assim, verificou-se que o CCR em homens é o ter-
ceiro mais frequente na região Sul (21/100.000) e, 
nas regiões Sudeste (19/100.000) e Centro-Oeste 
(11/10.000) ocupam a quarta posição. Nas regiões 
Nordeste (5/100.000) e Norte (4/100.000) ocu-
pam a quinta e a sexta posição, respectivamente. 
Para as mulheres, é o segundo mais frequente nas 
regiões Sul (22/100.000) e Sudeste (21/100.000), 
o terceiro mais frequente nas regiões Centro-Oeste 
(11/100.000) e Nordeste (6/100.000), enquanto 
na região Norte (4/100.000) é o quinto mais fre-
qüente5.

O tratamento do CCR consiste de intervenção ci-
rúrgica associada de quimioterapia e radioterapia. 
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A terapêutica cirúrgica consiste na ressecção do 
cólon e do reto, quando o cirurgião realiza, con-
comitantemente, a estomia, que desvia o trajeto 
intestinal para uma abertura criada na parede 
abdominal9,22-23,26. A ressecção cirúrgica do local 
afetado e a realização de uma colostomia perma-
nente constituem-se na mais efetiva terapia para o 
CCR, favorecendo a sobrevida da pessoa acome-
tida9,22,25-26.

Existem alguns fatores de risco que predispõem o 
CCR, sendo: história familiar de CCR, dieta base-
ada em gorduras animais, baixa ingestão de frutas, 
vegetais e cereais; assim como, consumo excessivo 
de álcool, tabagismo, obesidade e sedentarismo. 
Além disso, a idade também é considerada um fa-
tor de risco, uma vez que tanto a incidência como 
a mortalidade elevam-se com o aumento da idade, 
entre outros estão relacionados ao CCR6-7, 9, 22,25.

Estudos de reflexões para a prática dos 
profissionais de saúde sobre a qualidade de vida 
de pacientes oncológicos estomizados
Nesta revisão os artigos pesquisados, revelaram 
que a pessoa estomizada, apesar de resistir ao 
câncer, encontra-se com a imagem corporal e a 
auto-estima diminuída, resultando em sentimen-
tos de repugnância de si mesma e de desprestígio 
diante da sociedade. A literatura apresenta que es-
sas pessoas estomizadas enfrentam várias perdas 
que podem ser reais ou simbólicas, como a perda 
do controle da eliminação de fezes e gases, a con-
dição mandatória para a vida em sociedade que 
pode ocasionar o isolamento psicológico e social, 
baseado em sentimentos negativos que afetam as 
relações interpessoais4,8,10,12-13,21-23,27-28.

Assim a imagem corporal refere-se aos sentimen-
tos quanto à maneira como o indivíduo é perce-
bido, mediante o convívio social. A realização de 
uma estomia acarreta alterações na imagem corpo-
ral influencia sobremaneira a vida dos pacientes, o 
que resulta em sentimentos dos mais diversos. Se-
gundo vários pesquisadores8,11,15,17-19, 23-25,28 a insa-
tisfação com o corpo alterado ocasiona a redução 
da auto-estima e sentimentos de auto-exclusão.

A alteração da imagem corporal e da auto-imagem 
somatizam o sentimento de medo, solidão e impo-
tência, podendo resultar em evasão e retraimento 
social8,11-12,15, 18,23,27-28. Assim, os estomizados na 
maioria das vezes evitam locais públicos e o con-
vívio social. Esse tipo de comportamento social é 

devido à falta ou precariedade de informação para 
o autocuidado8-12 -14,16-17.

A sexualidade excede a necessidade fisiológica e 
tem relação direta com a simbolização do dese-
jo e da atração. O sexo produz fortes emoções e 
transcende definições físicas que permeia todos os 
momentos da vida, possui significados complexos, 
multifacetados e que concentram grande carga de 
subjetividade18,25.

Na maioria dos pacientes estomizados a atividade 
sexual e a sexualidade sofrem dificuldades devido 
à própria cirurgia e as alterações na imagem cor-
poral. Pode causar em homens, ejaculação retró-
grada, diminuição ou ausência da capacidade de 
ereção, em mulheres, disúria, dores durante o ato 
sexual e incontinência urinária e, em ambos os 
sexos, a redução ou perda da libido, entre outras, 
além dos aspectos emocionais como a preocupa-
ção com a aceitação do parceiro e sua satisfação, 
bem como, um senso diminuído de higiene du-
rante a atividade sexual12,14-15 25,28.

Os resultados dos estudos analisados sugerem 
ainda que seja necessário que os profissionais de 
saúde devem estar preparados para o aumento da 
ocorrência do CCR, bem como a assistência ao pa-
ciente oncológico estomizado.

Neste sentido, os profissionais de saúde carecem 
de conhecimento e compreensão na temporalida-
de do paciente oncológico estomizado, o que pos-
sibilitará a sua reintegração física, sexual e social, 
para o alcance da melhoria da QV.

Apesar da escassez dos estudos sobre a reflexão 
para a prática dos profissionais de saúde sobre a 
QV de pacientes oncológicos estomizados na lite-
ratura encontrou-se, dentre os artigos revisados, 
um estudo descritivo, exploratório, de natureza 
quantitativa, cuja população foi composta de 138 
colostomizados, tendo como objetivo analisar o 
perfil de pacientes estomizados inscritos em pro-
grama de atenção aos estomizados. O perfil dos 
usuários desse programa foi analisado segundo 
sexo, idade, município de residência, doença 
base que levou a confecção do estoma e o tipo 
de dispositivo coletor. Os resultados do estudo 
permitiram a obtenção de dados de importância 
epidemiológica para futuras intervenções desde 
campanhas de prevenção, diagnóstico e tratamen-
to precoce, assim como, serviu de contribuição 
para uma melhoria no atendimento prestado pela 
equipe de profissionais de saúde, além de colabo-



338 Com. Ciências Saúde. 2009;20(4):333-340

Kimura CA et al.

rar para melhoria da QV dos pacientes estomiza-
dos e da família9.

Outro estudo descritivo, exploratório, com abor-
dagem qualitativa utilizou a escala WHOQOL–
bref para analisar e comparar a QV de 110 pacien-
tes com câncer colorretal conforme ausência e pre-
sença de estoma. Evidenciou- se escores médios 
menores em todos os domínios para as pessoas 
estomizadas, comparadas ao grupo sem estomias, 
porém essas diferenças não foram significativas. 
Ao se analisar as variáveis da religião e retorno ao 
trabalho, averiguaram-se em ambos os grupos re-
sultados significantes, o que contribuiu para um 
melhor delineamento sobre a qualidade de vida 
entre pessoas com e sem estomia acometidas pelo 
CCR e a prestação do auxilio para os pacientes 
e familiares para a tomada de decisão. Assim, a 
equipe de saúde deve estar preparada para enco-
rajar os pacientes a falar sobre seus sentimentos, 
situação que pode ajudá-los a aceitar as diversas 
alterações que atravessam ou irão atravessar4.

Paula et al.18 realizaram um estudo exploratório, 
descritivo e qualitativo com 15 pacientes estomi-
zados cujo objetivo foi identificar a representação 
social desses indivíduos com estoma sobre a sexu-
alidade. Os autores observaram que a qualidade 
dos relacionamentos representou o foco central 
do significado atribuído à sexualidade, o que de-
terminou sistemas de referência para a vivência 
no pós-estoma. Esses resultados apontam a ne-
cessidade de complementar e implementar ações 
assistenciais que contribuam para melhorar a QV 
e uma assistência qualificada dos profissionais de 
saúde prestada a esses pacientes18.

Menezes e Quintana11; em um estudo de aborda-
gem qualitativa cuja coleta de dados foi por meio 
de entrevista não estruturada e individual, foram 
entrevistados 05 pacientes do Grupo de Atenção 
aos Estomizados, oriundo do Núcleo de Assistên-
cia Farmacêutica da Universidade da Região da 
Campanha no município de Bagé – RS. Teve como 
objetivo pesquisar a percepção e as manifestações 
subjetivas de indivíduos estomizados quanto a 
sua situação. Percebeu-se que existem fatores de-
terminantes para a aceitação da nova condição de 
vida, dentre eles o apoio familiar e a contribuição 
da assistência da equipe multiprofissional11.

Barnabe e Dell’acqua23 realizaram uma pesquisa 
qualitativa envolvendo 11 pacientes estomiza-
dos como objetivo compreender o enfretamento 
a nova condição de vida, baseado nas emoções 

e nos problemas. Por meio de entrevistas semi-
-estruturadas coletaram os dados foram analisa-
das segundo a proposta de análise de conteúdo 
de Bardin e do referencial teórico de Coping. Os 
resultados encontrados demonstraram a relevân-
cia da reflexão e utilização do conhecimento na 
prática assistencial e de ensino dos profissionais 
de saúde para cuidar do estomizado23.

Nosella et al.13 investigaram a QV e atividades co-
tidianas dos pacientes ostomizados definitivos em 
estudo descritivo, exploratório, conduzido em 40 
pacientes com estomia definitiva, mas somente 13 
atenderam aos critérios de inclusão. Utilizou – se 
uma entrevista semi-estruturada e o questioná-
rio WHOQOL-100. Os resultados apresentaram 
prejuízo na QV, apresentando menores esco-
res no domínio físico e nível de independência; 
nos aspectos espirituais/religião/crenças pessoais, 
identificou-se melhores domínios, sendo que, as 
atividades de trabalho e cuidados pessoais foram 
as mais comprometidas. Contudo, o estudo reve-
lou dados e informações para a utilização de abor-
dagens interdisciplinares e levando a uma prática 
multiprofissional13.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados e discussão os estudos 
analisados evidenciam que o paciente oncológico 
estomizado depara com várias alterações no seu 
cotidiano, as quais não restringem somente ao 
nível fisiológico, assim como o nível psicológico, 
físico, espiritual, social e sexual, o que repercute 
na QV.

O impacto é marcante e doloroso para pessoa que 
recebe o diagnóstico do câncer e se encontra me-
diante a confecção de uma estomia e consequente-
mente de uma mudança do estilo de vida. A pessoa 
estomizada encontra-se fragilizada, necessitando 
de acolhimento, paciência e atenção, tornando-se 
imprescindível a implantação e permanência de 
uma equipe multidisciplinar reflexiva, sendo as-
sim embasada na avaliação holística.

Porém, as diferenças metodológicas dos estudos 
analisados, a falta de um tratamento estatístico 
para a comparação dos resultados encontrados, 
a ausência de um método para identificação dos 
materiais não publicados e a escassez literária, 
constituem limitações do presente estudo.
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Espera-se que este estudo sirva como iniciativa 
para novas pesquisas e contribua para a reflexão 
dos profissionais na área de saúde, ao atendimen-
to e suporte ao paciente oncológico estomizado, 
que colaborará no processo de reabilitação, rea-
daptação e principalmente reinserção social do 
paciente á sua nova condição de vida.

Pesquisas exploratórias adicionais são necessárias 
para confirmar o impacto da estomia e do câncer 
na QV, subsidiar reflexões para a prática dos pro-
fissionais da área de saúde e intensificar o investi-
mento em campanhas de prevenção relativas aos 
hábitos alimentares, exames períodicos de saúde, 
diagnóstico e tratamento precoce.
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