Insights da Revisão do Ostomy Life Study da Coloplast de 2016/2017

A Revisão do Ostomy Life Study é uma publicação recorrente desenvolvida pela Coloplast
com apoio de enfermeiros especializados do Fórum Global de Estomia da Coloplast

O que são perfis
corporais periestomais e
por que falar sobre isso?
No ano de 2010, a Coloplast conduziu um estudo de
pesquisa de mercado¹ que mostrou que, 6 anos após a
alta, 74% das pessoas com uma estomia reportaram
vazamentos mensais. Dessa forma, os problemas de
vazamento em pessoas dependentes de produtos de
estomia ainda não estão resolvidos. Por quê? Talvez
porque seja difícil encontrar os produtos de estomia
corretos, que se adaptem de maneira ideal a diferentes
corpos, com diferentes necessidades.¹ Portanto, a
Coloplast prometeu, desde então, focar mais em soluções
de “Ajuste ao Corpo”.
Uma linguagem padrão era necessária – e, em cooperação
com enfermeiros especializados do Fórum Global de
Estomia da Coloplast, “nasceu” a Terminologia do Perfil
Corporal.
Seguindo as definições estabelecidas pela Terminologia
do Perfil Corporal², o perfil corporal periestomal pode ser
descrito como “Regular”, “Irregular (Inward)” ou “Abaulado
(Outward)”. Para acompanhamento da pesquisa de
mercado de 2010, a Coloplast conduziu dois Ostomy Life
Study, um em 2014³ e o recente Ostomy Life Study de
2016.
O Ostomy Life Study de 20164 se aprofundou em relação
àquilo que caracteriza indivíduos com diferentes perfis
corporais periestomais em termos de complicações e
escolha de produtos para estomia. O Ostomy Life Study
de 20164 inclui mais de 4000 pessoas com estomia de
todo o mundo.

A partir dos achados, parece claro que as pessoas com
um perfil corporal periestomal “desafiador” (isto é,
caracterizado como irregular (inward) ou abaulado
(outward) têm muito em comum e lidam com desafios
muito específicos. Também está claro que uma única
solução em produtos para estomia, certamente não é
suficiente para atender as diferentes necessidades.
Achados em pessoas com perfil corporal periestomal
desafiador:
• Entre as pessoas com estomia, uma porcentagem maior
apresenta vazamentos "diariamente ou semanalmente"
e se preocupam com o vazamento em um grau alto ou
muito alto, aquelas com perfis corporais periestomais
irregulares ou abaulados.
• Pessoas com perfis corporais periestomais regulares e
abaulados usam principalmente equipamentos de base
adesiva plana, enquanto pessoas com perfis corporais
periestomais irregulares usam principalmente um
equipamento convexo.
• Vazamento e preocupação com vazamento levam a
menos atividades físicas que pode estar associado a
problemas de peso corporal.
• Os perfis corporais periestomais abaulados ou irregulares
estão altamente representados entre pessoas obesas ou
com sobrepeso,o que pode aumentar o desafio de
encontrar a solução perfeita para cada necessidade
individual.
• Esses achados do Ostomy Life Study de 20164 ressaltam
como os perfis corporais individuais têm diferentes
necessidades em termos de produtos de estomia, mas
também gera reflexão sobre o alto impacto das
complicações e desafios associados, como a experiência
de vazamento, sobre a qualidade de vida6 e a necessidade
do uso de adjuvantes4.

Dados do Ostomy Life Study destacam claramente a necessidade de desenvolver produtos de
estomia que atendam às necessidades específicas dos indivíduos com perfis corporais periestomais desafiadores.
Sobrepeso e obesidade são mais comuns entre perfis
corporais periestomais irregulares e abaulados.

Pessoas com perfis corporais periestomais irregulares e
abaulados apresentam vazamento mais frequentemente

Pessoas com perfil corporal periestomal irregular são
muito mais propensas a usar uma base convexa.

P: Com que frequência você apresenta vazamento?

P: A parte do seu equipamento de estomia que
adere à pele (a base) é plana ou convexa?

P: Qual seu peso e altura atuais?
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Analisando os perfis corporais periestomais, vemos que muitas pessoas não confiam em seu equipamento de estomia,
o que pode levar a um impacto negativo na qualidade de vida.
P: Tendo em mente os últimos 7 dias, indique se você concorda ou discorda das afirmações relacionadas à sua confiança
no uso de seu equipamento de estomia.
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Mais de 90% de todas as pessoas com uma estomia usam adjuvante; no entanto, o tipo de adjuvante usado varia
dependendo do perfil corporal periestomal individual
P: Quais dos seguintes adjuvantes você usa?
É permitido selecionar múltiplas opções.
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Quer saber mais?
O objetivo do Ostomy Life Study é aumentar a conscientização sobre aspectos importantes do
cuidado de pessoas com estomia, compartilhando dados empíricos, insights clínicos e tendências
inspiradoras, a fim de melhorar o padrão de tratamento.
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