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RESUMO  

 
O TELECUIDADO NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 
INTESTINAIS: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

As doenças inflamatórias intestinais (DII), apresentam uma crescente incidência 

mundial, são crônicas, progressivas, podendo se tornar graves. Esse estudo objetivou: Avaliar 

a efetividade do telecuidado dos pacientes portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, 

comparado ao tratamento ambulatorial convencional; Realizar telecuidado a um grupo de 

pacientes a partir do Índice Simples de Harvey-Bradshaw para Doença de Crohn (DC), e do 

Índice Clínico Simples de Atividade da Colite para Retocolite ulcerativa (RCU), 

acompanhando a flutuação de score, assim como; Avaliar a incidência de complicações 

relacionadas a DII, no grupo telecuidado pelo enfermeiro e no grupo controle dos pacientes 

atendidos no Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais da Policlínica Piquet Carneiro. 

Método: Ensaio clínico controlado e randomizado com tempo de seguimento de 24 semanas. 

A amostra foi de 176 voluntários. A coleta de dados ocorreu de abril a outubro de 2016. O 

desfecho primário do estudo foi a redução do índice de atividades da DII dos pacientes 

telecuidados e os desfechos secundários foram a redução de complicações relacionadas a 

doença. A pesquisa foi submetida, aprovada e registrada no Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto parecer 1.598990, e pelo Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos com registro RBR-7t8fv7. Resultados: Os grupos foram homogêneos quanto às 

características sociodemográficas e clínicas. A população é tipicamente de mulheres (61,4%), 

brancas (47,26%), com idade média 44,7 anos. Quanto ao diagnóstico (54,5%) DC e (45,5%) 

RCU. As principais comorbidades foram hipertensão arterial sistêmica (36,4%) e diabetes 

mellitus (10,3%). E quanto à evolução ao longo de 24 semanas de tratamento, o grupo 

telecuidado apresentou maiores taxas de remissão da doença (97,7%), e menor escore de 

atividade da doença (1,7). Assim como maior adesão as condutas orientadas pela equipe 

multiprofissional do que o grupo controle.   Os experimentados com baixo peso, tiveram sua 

classificação aproximada a faixa de normalidade. Conclusão: o telecuidado apresentou maior 

efetividade que o tratamento convencional no controle de atividade das DII.  



 
 

ABSTRACT 
 
The inflammatory bowel diseases (IBD), a growing global impact, are progressive, chronic 

and may become severe. This study aimed to: Assess the effectiveness of the telenursing of 

patients with inflammatory bowel diseases, compared to the conventional outpatient treatment; 

Perform telenursing to a group of patients from the Simple Index of Harvey-Bradshaw to 

Crohn's disease (ad), and Simple Clinical index of activity of colitis for ulcerative rectocolitis 

(RCU), following the score, as well as fluctuation; To evaluate the incidence of complications 

related to IBD in the telecuidado group by the nurse and in the control group of patients seen 

in inflammatory bowel disease clinic of Piquet Carneiro Polyclinic. Method: randomized 

controlled trial with follow-up time of 24 weeks. The sample was of 176 volunteers. Data 

collection occurred from April to October 2016. The primary outcome of the study was the 

reduction in the index of activities of the IBD of telecare patients and the secondary outcomes 

were the reduction of complications related to the disease. The research was submitted, 

approved and registered in the Committee of Ethics in Research of the Hospital Universitário 

Pedro Ernesto opinion 1.598990, and by the Brazilian Registry of Clinical Trials with registry 

RBR-7t8fv7. Results: The groups were homogeneous regarding sociodemographic and clinical 

characteristics. The population is typically female (61.4%), white (47.26%), with a mean age 

of 44.7 years. Regarding the diagnosis (54.5%), DC and (45.5%) RCU. The main 

comorbidities were systemic arterial hypertension (36.4%) and diabetes mellitus (10.3%). 

Regarding the evolution over 24 weeks of treatment, the telecution group presented higher 

rates of disease remission (97.7%), and lower disease activity score (1.7). As well as greater 

adhesion the conducts guided by the multiprofessional team than the control group. Those 

with low weight, had their classification close to the normal range. Conclusion: telenursing 

was more effective than conventional treatment in the control of IBD activity. 
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1– INTRODUÇÃO  

  

1.1 – Problematização  

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), ocorrem em todo o mundo e representam sério 

problema de saúde, pois são crônicas tendem a ser progressivas, cursando com recidivas 

frequentes, podendo assumir formas clínicas de alta gravidade.1-2  

A Doença de Crohn (DC) e a Retocolite ulcerativa idiopática (RCUI) são as duas principais 

formas de doença inflamatória intestinal que afetam uma a cada 200 pessoas nos países 

desenvolvidos, com uma crescente incidência e prevalência nos países em desenvolvimento. 

Países europeus estimam uma incidência crescente das doenças inflamatórias intestinais em pelo 

menos cinco vezes nos últimos trinta anos.3-4  

As DII, em geral, causam sintomas debilitantes aos seus portadores como: diarreia urgente, 

sangramento retal, vômitos, anorexia entre outros, que, frequentemente, repercutem em danos às 

relações sociais, profissionais, acadêmicas, familiares e até mesmo na vida sexual dos 

mesmos.3-6  

No Brasil, os casos diagnosticados de DC e RCUI não são de notificação obrigatória, o 

que resulta em uma escassez de dados epidemiológicos relacionados a tais agravos. Essa 

situação deixa essas pessoas em um estado de grande vulnerabilidade, uma vez que os estudos 

ainda incipientes e a baixa divulgação desse grupo de patologias, contribui para o atraso no 

diagnóstico e aumento da morbidade.5-10  

O acompanhamento ambulatorial dos pacientes afetados pelas DII tem como objetivos: o 

controle dos sintomas induzindo a remissão da doença, a adequação do paciente a sua condição 

crônica, a melhora da sua qualidade de vida, a minimização da toxidade e vigilância aos eventos 

adversos dos medicamentos utilizados, assim como, o retardamento e redução das recidivas de 

atividade da doença.11-12  

A remissão da doença é definida como a redução ou desaparecimento de sinais e 

sintomas, assim como a atividade da DII é o com períodos de intensificação e agudização dos 
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mesmos. A atividade da DII é quantificada clinicamente através de índices como: Índice de 

Harvey-Bradshaw (IHB), e Simple Clinical Colitis Activity Index (SCCAI); em sua tradução 

para o português Índice Clínico Simples de Atividade da Colite (ICSAC) 1; ambos os índices 

podem ser encontrados nos Anexos I e II respectivamente.1-2,13-14  

Visando o alcance do estado de remissão das DII, é essencial a atuação multiprofissional 

embasada em evidências científicas. A assistência ambulatorial de enfermagem aos portadores 

das DII, tem se demonstrado de fundamental importância para essa clientela, e ainda é um 

campo de atuação de múltiplas vertentes em expansão.  

A assistência ambulatorial a esses pacientes tem exigido do enfermeiro a familiarização 

e incorporação de novas tecnologias de cuidado, com a utilização de novos meios de 

comunicação para prestação de seu cuidado. Uma das tecnologias da comunicação que, pode 

favorecer este cuidado é o acompanhamento telefônico que vem demonstrando em vários países 

ser uma estratégia eficaz para a resolução de demandas em saúde, assim como na redução de 

custos assistenciais.15-16  

A cerca do acompanhamento telefônico como prática assistencial, Romero, Angelo e 

Gonzalez (2012) afirmam que o uso do telefone para prestar cuidados em saúde corresponde à 

realidade crescente no cenário mundial, porque melhora o acesso à informação sobre o cuidado 

à saúde e reduz custos de visitas desnecessárias aos serviços de saúde.17    

Diante do atual cenário brasileiro de recessão econômica, com déficits de custeio das 

instituições públicas de saúde, o telecuidado tem possibilitado além do melhor monitoramento 

dos pacientes atendidos, a otimização de gastos referentes ao atendimento presencial, tanto para 

o usuário quanto para as instituições.  

Assim, é nesse novo contexto que surge a necessidade de estudar os desafios da 

comunicação profissional relacionada aos serviços de atenção remota e à maneira em que se 

estabelece a interação entre profissionais e usuários, pelo telefone para chegar a prestar 

                                                                    
1 - Sendo o Índice Clínico Simples de Atividade da Colite a tradução adaptada para a língua portuguesa do Simple 
Clinical Colitis Activity Index, adotou-se no texto dessa dissertação a versão em português de tal índice de 
atividade.  
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cuidados. A compreensão dos processos de comunicação, nessa forma de assistência, pode 

proporcionar evidências para a atualização e capacitação dos enfermeiros na melhoria do 

cuidado prestado aos usuários do serviço. 17  

Enquanto enfermeira de um ambulatório universitário referência no tratamento de DII, é 

possível verificar que a procura tardia dos pacientes diante das complicações ocorridas no 

período interconsultas, demonstram a necessidade de um acompanhamento, que vise o 

monitoramento da atividade inflamatória dos pacientes, possibilitando intervenções mais 

precoces na prevenção das recidivas de atividade e complicações relacionadas aos possíveis 

eventos adversos dos fármacos utilizados no tratamento.  

1.2 – Pergunta e hipóteses de pesquisa   

Diante de tais aspectos elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa:  

• Pacientes com doenças inflamatórias intestinais que recebem o telecuidado realizado 

pelo enfermeiro quando comparados aos que utilizam o acompanhamento convencional, 

apresentam redução de atividade da doença?  

Hipótese Nula:  

• O telecuidado realizado pelo enfermeiro aos pacientes portadores de Doenças 

Inflamatórias Intestinais, não apresenta maior efetividade do que o tratamento 

convencional.  

Hipótese Alternativa:  

• O telecuidado realizado pelo enfermeiro aos pacientes portadores de Doenças 

Inflamatórias Intestinais é mais efetivo do que o tratamento convencional.  

 1.3 - Objetivos  

Diante do contexto exposto o estudo teve como objetivo geral:  

• Analisar a efetividade do telecuidado realizado pelo enfermeiro aos pacientes com 

Doenças Inflamatórias Intestinais, comparado às consultas ambulatoriais convencionais.  

E os seguintes objetivos específicos:  
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• Avaliar o Índice Simples de Harvey-Bradshaw para Doença de Crohn, e o Índice Clínico 

Simples de Atividade da Colite para Retocolite ulcerativa idiopática, dos pacientes do 

grupo telecuidado e controle.   

• Avaliar a incidência de indicadores relacionados a atividade da doença inflamatória 

intestinal, no grupo telecuidado pelo enfermeiro e no grupo controle.  

1.4 – Justificativa   

O interesse em abordar esse assunto emergiu a partir da vivência profissional, onde a 

atuação como enfermeira da Policlínica Piquet Carneiro da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, possibilitou a oportunidade da elaboração de um modelo assistencial de enfermagem de 

um ambulatório especializado de média e alta complexidade em gastroenterologia.  

Dentre as diversas subespecialidades atendidas na unidade, o ambulatório responsável pela 

assistência dos clientes acometidos de DII foi o principal causador do surgimento de 

inquietações quanto as inúmeras possibilidades de utilização de tecnologias do cuidado na 

assistência de enfermagem ambulatorial na atenção especializada.  

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura a fim de identificar artigos sobre a 

temática. Em busca online nas bases de dados MEDLINE (Medical Literature and Retrieval 

System Online) via PUBMED, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde) via BIREME, e CINAHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature) via Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior). A busca ocorreu de abril a setembro de 2015, e restringiu-se ao levantamento 

de publicações entre os anos de 2010 e 2015.  

Os descritores foram selecionados na base de dados das Terminologias MeSH (Medical 

Subject Headings), via PUBMED nos idiomas português, inglês e espanhol:  teleenfermagem 

(Telenursing), consulta remota (remote consultation), doença inflamatória intestinal 

(inflammatory bowel disease), Doença de Cronh (Cronh Disease), retocolite ulcerativa (colites 

ulcerative), cuidado de Enfermagem (nursing care) e Telefone (telefone) em diferentes 

combinações através dos operadores boleanos “OR” e “AND”, para realização das associações.  
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No que diz respeito aos resultados da pesquisa em uma busca inicial foram levantados um 

total de 31 artigos distribuídos nas bases de dados: PUBMED (10), BIREME (13), CINAHL 

(8).  

Foram incluídos artigos nos idiomas português, inglês e espanhol. Os artigos foram 

avaliados inicialmente através dos títulos e resumos, e a partir de tal critério excluiu-se as 

publicações que não tinham relação com a temática do estudo (teleenfermagem e doenças 

inflamatórias intestinais), assim como os artigos repetidos totalizando vinte e seis artigos 

excluídos (26). Considerando-se na revisão 05 artigos que tiveram seus textos analisados na 

íntegra.  

 Álvarez et al. (2012), em um estudo realizado na Espanha, apontam que a teleenfermagem é 

capaz de reduzir custos relacionados ao tratamento das recidivas de atividade das doenças 

inflamatórias intestinais, além da diminuição do número de intervenções médicas.18  

 Outro estudo realizado na Dinamarca que atenta para otimização dos recursos no tratamento 

das DII, assim como para a promoção do autocuidado; inicia uma discussão quanto a 

preferência dos pacientes serem acompanhados anualmente através de ligações telefônicas pelo 

enfermeiro especialista em gastroenterologia. A pesquisa aponta que 87% dos pacientes 

concordaram em adotar a abordagem telefônica da enfermeira em  

substituição as consultas ambulatoriais. 19  

Outro estudo, realizado na Espanha em 2011 por Marín et al, no qual é realizada a 

comparação de diversos modelos de acompanhamento de enfermagem de pacientes com DII, 

aponta que o modelo mais eficaz é o que realiza a combinação do acompanhamento 

ambulatorial especializado com a oferta da linha telefônica de apoio. A pesquisa apontou que 

esse modelo de intervenção teve maior eficácia do que o modelo tradicional presencial, sendo 

relevante na prestação de apoio emocional, educação em saúde, acompanhamento do uso dos 

medicamentos e adesão ao tratamento.20  

Huang (2014) et al e Cook et al. (2010), em seus estudos, evidenciam o uso da 

teleenfermagem na promoção da adesão ao tratamento e do aumento da qualidade de vida dos 

clientes portadores de Retocolite ulcerativa (RCU), no entanto por se tratarem estudos 
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observacionais não controlados, ambos autores citam a necessidade de ensaios clínicos 

randomizados controlados sobre a temática.21-22  

Na revisão realizada, não foi encontrado nenhum artigo de autores brasileiros, o que aponta 

a necessidade da enfermagem brasileira se apropriar e incorporar as suas ações o uso de novas 

tecnologias para a assistência de enfermagem aos clientes acometidos de DII.  

Tal situação toma maior proporção quando se leva em conta a necessidade da busca de 

estratégia de otimização de recursos de custeio a assistência à saúde no país.  

Diante de tal panorama, o estudo proposto justifica-se, em virtude dos poucos trabalhos até 

o momento realizados de forma controlada, que possam garantir a efetividade do telecuidado 

nos pacientes com DII.  

1.5 - Relevância e contribuições  

O estudo é relevante para assistência à saúde uma vez que possibilita aos profissionais de 

saúde o acesso ao conhecimento da incorporação de novas tecnologias de cuidado, como o 

telecuidado em enfermagem. Além do mais, o protocolo implementado nesse estudo, gera novas 

evidências cientificas que podem ser utilizadas na tomada de decisão dos profissionais que 

prestam cuidado as pessoas portadoras de DII. Ainda possibilita vislumbrar estratégias de 

atendimento qualificado que podem ser implementadas, sobretudo em uma conjuntura atual de 

recessão que pressiona o remodelamento das ações do sistema único de saúde brasileiro (SUS) 

para otimização de recursos.  

 Esse estudo também contribuiu para o ensino dos profissionais de saúde, à medida que, 

a temática é divulgada no meio acadêmico e são suscitados o debate e a reflexão, em relação à 

utilização da teleenfermagem no contexto ambulatorial, estimulando sua inserção nas grades 

curriculares.  

Inicialmente tal contribuição foi notada na instituição realizadora desse estudo, pois a 

busca por melhores evidencias para baseamento das ações do protocolo institucionalizado 

proporcionou aumento do conhecimento teórico dos profissionais envolvidos quanto a temática.  
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Contudo espera-se fortemente que essa pesquisa possa servir de embasamento científico 

para a educação dos estudantes, resultando na conscientização dos futuros profissionais, da 

necessidade da busca de novas estratégias para as demandas apresentadas pela clientela.  

A linha temática de pesquisa: “O cuidado de enfermagem para os grupos humanos” do 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial - MPEA; que realiza o desenvolvimento de 

estudos sobre a aplicação do processo de enfermagem nos diversos cenários de prática, 

oferecendo instrumental teórico e metodológico para a promoção da saúde, o diagnóstico 

precoce, o tratamento e a reabilitação de grupos humanos com base em evidências científicas; 

beneficiou-se com a realização dessa dissertação, uma vez que as mesma são muitas vezes 

utilizadas pelos estudantes da pós-graduação, em busca de referencial teórico e de coleta de 

dados. Ocorre assim, a divulgação da linha de pesquisa, assim como do MPEA através das 

citações e publicações derivadas dessa pesquisa.  
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2 - REFERENCIAL CONCEITUAL 

2.1 – Inovação tecnológica em saúde 

  A tecnologia deve ser compreendida como conjunto de ferramentas, entre elas as ações 

de trabalho, que põem em movimento uma ação transformadora da natureza. Sendo assim, além 

dos equipamentos, devem ser incluídos os conhecimentos e ações necessárias para operá-los: o 

saber e seus procedimentos. O sentido contemporâneo de tecnologia, portanto, diz respeito aos 

recursos materiais e imateriais dos atos técnicos e dos processos de trabalho, sem, contudo, 

fundir estas duas dimensões.23 

O termo inovação é derivado do latim innovatio e significa novidade ou renovação. A 

Lei 10.973 de 2004 considera por inovação a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços.24  

Inovação também pode ser entendida como o processo que inclui as atividades técnicas, 

concepção, desenvolvimento, gestão e que resultam em produtos, processos e serviços novos ou 

melhorados. Inovar pode estar relacionado ao fazer mais com menos recursos, ganho de 

eficiência em processos, quer produtivos, quer administrativos ou financeiros, quer na prestação 

de serviços, é assim um fator de competitividade. A inovação quando amplia a competitividade, 

pode ser considerada um fator fundamental no crescimento e desenvolvimento de uma 

sociedade.25 

Por novas tecnologias entende-se o conhecimento abstrato e prático. Ou seja, tecnologia 

é o produto da junção entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico. Estes, associados 

a flexibilidade, a capacidade em responder de forma célere e eficaz, permite que o inovador 

sempre esteja preparado para novas oportunidades que possam melhorar os novos processos e 

transformar ideias em novas realidades.26 

Inovação tecnológica de processo é a adoção de métodos de produção novos ou 

significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega dos produtos. Tais métodos 

podem envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, ou uma 

combinação dessas mudanças, e podem derivar do uso de novo conhecimento.  Os métodos 

podem ter por objetivo produzir ou entregar produtos tecnologicamente novos ou aprimorados, 
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que não possam ser produzidos ou entregues com os métodos convencionais de produção, ou 

pretender aumentar a produção ou eficiência na entrega de produtos existentes.27 

O campo da saúde evolui de forma entrelaçada com o desenvolvimento social que por 

sua vez, utiliza a inovação tecnológica e o conhecimento científico como eixos estruturantes do 

progresso.  

Atualmente, a saúde humana é o setor de atividades que engloba a maior parte do 

esforço científico e tecnológico no Brasil, com uma grande demanda da indústria farmacêutica e 

de conhecimento para produção de itens industriais, como medicamentos, vacinas, diagnósticos, 

equipamentos de saúde, entre outros.27 

O complexo produtivo da saúde é formado por três grandes componentes: as indústrias 

químicas, farmacêuticas e de biotecnologia; as indústrias mecânicas, eletrônicas e de materiais; 

e as organizações de prestação de serviços. 26 

Entre as oito macroáreas de ação aprovadas na Agenda de Saúde das Américas – 2008 a 

2017 – o uso da ciência, do conhecimento e das tecnologias foi contemplado como área de 

importância estratégica para contribuir com a ampliação do acesso à saúde e como forma de 

garantir um melhor padrão de desenvolvimento humano e social para os povos dessa região. 26 

As últimas décadas têm sido marcadas por um processo de transformação e de inovação 

tecnológica sem precedentes na área da saúde. Uma grande proporção das técnicas, 

instrumentos e recursos diagnósticos e terapêuticos hoje utilizados era desconhecida há trinta 

anos e, a cada ano, novos conhecimentos e produtos em saúde tornam-se disponíveis. Sua 

incorporação ao sistema de saúde tem produzido modificações importantes que vão desde 

mudanças significativas na prática médica cotidiana, nos processos de diagnóstico e de 

terapêutica utilizados. 27 

No campo da saúde, a tecnologia geralmente está associada aos aparatos biomédicos, 

como os equipamentos e instrumentais necessários aos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos. No entanto, seu significado é mais amplo, sendo compreendida como 

conhecimento aplicado que permite a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças, e a 

reabilitação do doente.28 
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Ou seja, pode então, ser compreendida como um saber estruturado aplicado com 

intencionalidade e justificativa e que produz um resultado que satisfaça as necessidades 

individualizadas dos seres humanos.29 

São consideradas tecnologias em saúde os medicamentos, equipamentos e 

procedimentos técnicos, os sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte 

e os programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a 

saúde são prestados à população.27 

 

2. 2 – O trabalho em enfermagem 

Entende-se por trabalho a intervenção do ser humano sobre a natureza, regida por uma 

necessidade social. Desta forma, ao se realizar uma análise do processo de trabalho, nota-se a 

importância do trabalho vivo em ato, e do trabalho morto que são os produtos ou meios, já 

produzidos por um trabalho humano. No âmbito da saúde, o consumo dos atos em saúde pelo 

usuário do serviço dá-se no exato momento da produção da ação. Este encontro é um espaço 

intercessor de relações, no qual tanto o trabalhador quanto o usuário e ou população carregam 

as necessidades.30 

A utilização de tecnologias no serviço de enfermagem é utilizada para, aperfeiçoar a 

prática do cuidado, tanto em atividades assistenciais e administrativas, como nas relações 

interpessoais estabelecidas entre os diferentes sujeitos envolvidos. 31 

A enfermagem é uma profissão desenvolvida por um grupo de trabalhadores 

qualificados e especializados que dominam um campo de conhecimentos para cuidar das 

pessoas. São responsáveis pelo exercício da enfermagem, profissionais de diferentes categorias 

que ocupam e suas respectivas atribuições, regulamentadas pela lei 7.498/1986. 32 

A Legislação do Exercício Profissional da Enfermagem (LEPE) dispõe de leis e decretos 

que definem as atribuições comuns e específicas para cada categoria profissional da 

enfermagem. São elas: a) lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, regula o exercício da 

enfermagem profissional. b) decreto nº 50.387 de 28 de março de 1961, que regulamenta a lei 

anterior, dispõe sobre o exercício da enfermagem e suas funções auxiliares no território 



30 
 

nacional. c) lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem e dá outras providências. d) decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, regulamenta 

a lei anterior, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. e) 

resolução nº 358/2009, que resolve que o Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo 

deliberado e sistemático, em ambientes públicos ou privados, nos quais ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem. 33 

Na realidade dos serviços de saúde parece que a especificidade de cada profissional fica 

muito tênue tanto nos espaços de assistência hospitalar quanto na atenção primária e secundária. 

O trabalho que o enfermeiro tem exercido dentro das unidades de atenção secundária, mesmo 

que venha sendo gradativamente ampliado, ainda não está contribuindo para modificar a 

percepção a respeito do profissional de enfermagem.34 Uma série de fatores podem estar 

relacionados a tal situação como a déficit de pessoal, que faz com que o enfermeiro desdobre-se 

entre as atividades assistenciais e burocráticas.  

Observa-se que a enfermagem efetua atividades como agendamento de consultas, 

atendimento ao telefone, entrega de medicações na farmácia, auxílio no acolhimento, troca de 

curativos e, além dessas e outras responsabilidades cabíveis a outros profissionais, e cumpre 

ainda com as suas atribuições. Com isso, embora os demais profissionais tenham conhecimento 

da enfermagem e a reconheçam, a visão dos usuários permanece confusa já que os próprios não 

logram definir as ações específicas da enfermagem.34 

A escassez de bibliografias referentes ao trabalho da enfermagem nas unidades de 

atenção secundária especializadas, bem como a falta de informações públicas sobre estes 

profissionais, instiga, conjuntamente com os fatos até então expostos, a busca do saber sobre o 

processo de trabalho da enfermagem efetuado neste nível de atenção. 

O acesso às ações e a qualidade do cuidado oferecido aos cidadãos são princípios do 

sistema de saúde que refletem as práticas realizadas. Boas práticas consistem em um conjunto 

de técnicas, processos e atividades, entendidas como melhores para realizar determinada tarefa, 

consistente com os valores, objetivos, evidências da promoção da saúde e entendimento do 

ambiente no qual se desenvolve a prática. 35 
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No âmbito dos programas e serviços de saúde, melhores práticas incluem, além da 

aplicação de conhecimento em situações e contextos específicos, sua realização com o emprego 

adequado de recursos para o alcance de resultados. Aliada à eficácia e à eficiência tecnológica, 

se junta a efetividade da prática, com o sentido de contribuir para o desenvolvimento e 

implementação de soluções adaptadas a problemas de saúde semelhantes em outras situações ou 

contextos.35 

 

2.3 – O cuidado da pessoa com DII à luz das teorias de enfermagem 

A principal ação de enfermagem durante muitos anos, foi apenas para resolução de 

problemas imediatos, sem aplicabilidade de teorias que fundamentassem seu fazer profissional, 

logo, sendo de modo intuitivo.36  

Todavia, a influência de diversos fatores como os científicos, sociais, culturais, políticos 

e econômicos remeteram a enfermagem a um novo patamar reflexivo, e a apropriação de um 

fazer com bases científicas a partir da utilização das teorias nas suas atividades profissionais.36 

Há diversas teorias de enfermagem utilizadas no ensino e na prática dos enfermeiros, no 

entanto as teorias de Dorothea Orem, denominada Teoria do Autocuidado; assim como a de 

Hildegard E. Peplau, intitulada Teoria das Relações Interpessoais, foram escolhidas para 

embasamento dos protocolos assistenciais de enfermagem implementados durante a realização 

desse estudo.36-38 

2.3.1 - Teoria do Autocuidado 

A eleição da Teoria do Autocuidado no tratamento das DII dá-se, em virtude da 

necessidade de envolvimento do paciente no processo do autocuidado, adquirindo autonomia e 

independência dos cuidados do enfermeiro tornando-se apta para o desenvolvimento do “cuidar-

se”, uma vez que ela deverá aprender a conviver com sua condição de portador de patologia 

crônica buscando assim caminhos para uma melhor qualidade de vida no âmbito individual, 

familiar, social e produtivo. 
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A Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem afirma que a enfermagem tem como 

principal alvo a necessidade de ações de autocuidado do indivíduo e o fortalecimento e controle 

destas ações, numa base contínua para sustentar a vida e a saúde, recuperar-se de doenças e se 

compatibilizar com seus efeitos. 37 

A proposta de Orem se constitui em um modelo teórico composto por três teorias inter-

relacionadas: a Teoria do Autocuidado - apresenta o conceito de autocuidado e como este se 

relaciona com o indivíduo, descreve conceitos de autocuidado, ação de autocuidado, demanda 

terapêutica de autocuidado e fatores condicionantes básicos que podem afetar na ação de 

autocuidado; a Teoria do Déficit de Autocuidado - a essência da teoria geral de Orem, pois 

demonstra quando os cuidados de enfermagem são imprescindíveis, isso ocorre quando há 

maior demanda do que capacidade e; a Teoria dos Sistemas de Enfermagem - descreve como a 

assistência será prestada.37 

A Teoria de Sistemas de Enfermagem classifica-se em três sistemas: sistema totalmente 

compensatório; sistema parcialmente compensatório e sistema de apoio educação. O primeiro 

está representado por uma situação em que o indivíduo é incapaz de empenhar-se naquelas 

ações de autocuidado. O segundo está representado por uma situação em que tanto o enfermeiro 

quanto o paciente executam medidas ou outras ações de cuidado que envolvem tarefas de 

manipulação ou de locomoção. E no terceiro sistema de enfermagem, a pessoa consegue 

executar ou pode e deve aprender a executar medidas de autocuidado terapêutico.37 

Nesse sentido a Teoria de Sistemas de Enfermagem subsidiará a prática profissional do 

enfermeiro no tratamento das doenças inflamatórias intestinais uma vez que este, adequa o 

modo de sua assistência, em consideração ao o grau de dependência e a necessidade de 

autocuidado, bem como a capacidade desse de corresponder com a realização de práticas para 

seu autocuidado. 

2.3.2 – Teoria das Relações Interpessoais 

A comunicação é um instrumento de grande importância na área da saúde, assim, toda a 

tecnologia nesta área é construída a partir de interações ou relações intersubjetivas, esperando-

se que os profissionais sejam capazes, por princípio, de estabelecer relações terapêuticas.38 
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Peplau discute as fases do processo interpessoal, os papéis da enfermagem e os métodos 

para o estudo da enfermagem como um processo interpessoal. Cada indivíduo pode ser visto 

como uma estrutura biológica, psicológica, espiritual e sociológica única, que não irá reagir da 

mesma forma que outro indivíduo.  Cada pessoa tem ideias pré-concebidas que influenciam as 

percepções, e são essas diferenças de percepção que são tão importantes no processo 

interpessoal. A partir dessa compreensão, ambos colaboram e compartilham as metas comuns 

até a resolução do problema.38 

Considerando-se as DII, como patologias crônicas e caracterizadas por momentos de 

remissão e agudização, e a assistência do enfermeiro aos pacientes com tais agravos realizada à 

luz das teorias selecionadas nesse estudo constata-se que: a cronicidade desses sujeitos exige 

que se estabeleça uma relação de vínculo, respeito e confiança entre o paciente e o enfermeiro, 

relação terapêutica essa cuja importância encontra-se totalmente amparada na Teoria das 

Relações Interpessoais. Tal relação, possibilita o acordo de metas terapêuticas, que são definidas 

e vencidas em conjunto com o paciente, colocando-o em posição protagonista no cuidado de sua 

saúde, e não apenas como o ser que é cuidado. 

Já o aspecto clínico dos pacientes com DII, com relação aos episódios de agudização e 

períodos de remissão, tem o seu cuidado de enfermagem amparado pelos sistemas de 

enfermagem componentes da Teoria do Autocuidado de Orem. Onde nos momentos de remissão 

o enfermeiro utiliza-se do sistema de apoio e educação, no qual as condutas são voltadas para 

orientações que possibilitem o estímulo ao autocuidado, e a autovigilância supervisionada pelo 

enfermeiro. E nos momentos de agudização, no entanto, essas pessoas passam a necessitar da 

compensação total ou parcial de seu cuidado, que deve ser realizada visando sempre a 

reabilitação e o retorno mais precocemente possível ao sistema de apoio e educação. 

Nota-se então que atender o ser humano em todas as suas dimensões não é uma prática 

fácil, uma vez que, o vínculo estabelecido entre os sujeitos (quem cuida e quem é cuidado) pode 

levar a uma relação de dependência.36-38 

Diante desse contexto, sabe-se a importância incentivar a independência através do 

estímulo ao autocuidado, e, portanto, da necessidade do embasamento concomitante entre as 

teorias de Orem e Peplau, para uma assistência mais qualificada aos pacientes com DII. 
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2.4 - Telenfermagem e tecnologia da informação em enfermagem 

A capacidade e acessibilidade das novas tecnologias têm sido reconhecidos em prevenir, 

diagnosticar, monitorar e tratar a doença, como no desenvolvimento e produção de medidas 

preventivas e pró ativas nos programas de promoção da saúde. Essas tecnologias incluem o uso 

do telefone, email, internet e aplicações dos celulares, e, muitas vezes são referidos nos 

cuidados de saúde como eletronic health ou eHealth.39 

O telecuidado é uma prática utilizada em alguns países, sendo empregada quando a 

utilização de recursos tecnológicos e assistenciais da telessaúde permitem a promoção de 

cuidados médicos à distância, para pacientes que apresentam necessidades especiais, doenças 

crônicas, idade avançada, transtornos mentais e outros, limitantes ou impeditivos à sua 

locomoção.40  

A American Nurses Association – ANA, considera telessaúde um termo amplo que inclui a 

telemedicina e a telenfermagem, assim como as demais áreas da saúde, definindo-a como 

atividades ou serviços prestados do cuidado em saúde afastados por barreira de distância e de 

tempo e que usam tecnologias como telefones, computadores ou transmissão interativa por 

vídeo.41 

Seis princípios da teleenfermagem devem ser utilizados para orientar a prática individual:  A 

relação terapêutica entre enfermeiro-cliente; Fornecer e documentar o cuidado; Funções e 

responsabilidades; Consentimento, privacidade e confidencialidade; Considerações éticas e 

legais e Competências.41 

     Na América Latina, a tecnologia da informação e as telecomunicações para saúde são 

recursos ainda subutilizados para melhorar a eficácia e eficiência dos programas de assistência 

ao paciente com doenças crônicas, apesar do uso generalizado de telefones fixos e móveis em 

populações.40  

 A internet é outra tecnologia da informação, que está cada vez mais disponível pode ser 

explorada para superar as limitações estruturais e disponibilidade de recursos humanos nos 

sistemas de saúde.39-41 
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O contato com pacientes apresentando doença crônica pode trazer uma maior continuidade 

ao tratamento e servir de apoio para adoção e manutenção de um estilo de vida que contribui 

para gestão da sua doença.39 

 A teleassistência permite a identificação precoce de problemas, além de melhorar a 

comunicação entre pacientes e prestadores de serviços de saúde. A utilização nessa abordagem 

dos modelos de mudança comportamental e entrevista motivacional assim como dos guias 

estruturados de atendimento, pode melhorar significativamente a eficácia e eficiência dos 

cuidados saúde. 26-27 

 Os benefícios da teleassistência podem ser observados mesmo em pessoas com menor 

nível educacional se os programas são consistentes e integradores. Tem sido demonstrado que a 

teleassistência por profissionais saúde permite efetivamente monitorar e apoiar e com um menor 

custo os pacientes para o autocuidado.26-27 

 

2.5 - As doenças inflamatórias intestinais  

As doenças inflamatórias intestinais (DII) se caracterizam por processo inflamatório, 

crônico e complexo do tubo digestivo, sem etiologia conhecida, de evolução variável, 

relacionada a interação de fatores genéticos, microbiota, e imunoregulação da mucosa intestinal. 

A doença de Crohn (DC) e a retocolite ulcerativa (RCU) são as formas mais comuns de DII.42 

O diagnóstico da DII é realizado pela avaliação clínica, em conjunto com exames 

laboratoriais, endoscópicos, histológicos e exames de imagem.43 

2.5.1 - Características principais da Retocolite Ulcerativa: 

A RCU está restrita ao acometimento da mucosa do reto e cólon, acarretando na 

formação de ulcerações e/ou erosões.  Esta geralmente se origina no reto (proctite) e pode se 

estender proximalmente para o sigmóide e cólon descendente (colite do lado esquerdo), ou ao 

cólon inteiro (pancolite). A extensão e o índice de atividade da doença determinam a escolha da 

conduta terapêutica. Os principais sintomas são diarréia mucosanguinolenta, dor abdominal, 

urgência evacuatória e tenesmo.44 
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A classificação de Montreal para RCUI é baseada pela aparência endoscópica do cólon e 

na extensão máxima de comprometimento intestinal observada durante o acompanhamento com 

colonoscopia. Dessa forma, a extensão de acometimento da RCU deve ser identificada como: 

proctite ulcerativa (E1), RCU do lado esquerdo (E2) e RCU extensa (E3).45 

A avaliação da atividade da doença na RCU tem sido comummente realizada através das 

classificações de Mayo, Truelove-Witts e do Índice Clínico Simples de Atividade da Colite. 

 Dentre os diferentes índices de atividade disponíveis para avaliar a RCU, o ICSAC tem a 

vantagem de ser composto apenas de itens clínicos, uma vez que não inclui informações de 

biomarcadores ou endoscópicos, mas mesmo assim tem demonstrado muito boa correlação com 

outros índices com marcadores invasivos utilizados.45 

2.5.2 - Características principais da Doença de Crohn: 

A DC pode afetar o trato gastrointestinal em qualquer lugar entre a boca e ânus, a 

inflamação é intermitente, com manchas de atividade da doença, entre as áreas de mucosa 

saudável. Envolve toda a parede do intestino (inflamação transmural) e provoca uma reação 

granulomatosa não-caseosa. O componente genético é mais forte na doença de Crohn do que na 

retocolite ulcerativa.44 

Dentre as várias classificações propostas para DC, a de Montreal é a mais utilizada e 

distingue subfenótipos clínicos em DC por localização comportamento idade de início dos 

sintomas. Tal categorização é desejável para que se possa correlacionar determinado fenótipo da 

doença com possíveis desfechos clínicos e com o prognóstico de modo a selecionar qual a 

melhor estratégia terapêutica e o seguimento mais adequado para cada paciente.7,4 

A Classificação de Montreal foi utilizada para a categorização da localização da doença, 

essa classificação subdivide a doença de acordo com três características fenotípicas principais: 

idade ao diagnóstico (A, de “age”), localização topográfica (L, de “location”) e comportamento 

clínico (B, de “behavior”). A localização é definida como o local de maior extensão anatômica 

da doença em qualquer período. Existem quatro possibilidades: íleo terminal (L1, doença 

limitada ao terço inferior do intestino delgado, com ou sem o envolvimento do ceco), cólon (L2, 

qualquer local entre o ceco e o reto, sem envolvimento do trato digestivo superior), ileocólica 
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(L3, doença do íleo terminal e em qualquer lugar entre o cólon ascendente e o reto) e do trato 

gastrointestinal superior (L4, qualquer localização superior ao íleo terminal, exceto boca). Se 

houver comprometimento proximal (L4) e distal (L1 a L3) concomitantemente, a categoria L4 

deve ser adicionada como um modificador; se a doença distal não é encontrada, L4 permanece 

considerada de forma exclusiva. Isso cria sete possibilidades de localização: L1, L2, L3, L4, L1 

+ L4, L2 + L4 e L3 + L4.7,44 

Com relação ao comportamento clínico da DC, utilizou-se três classificações: não 

estenosante e não penetrante / inflamatório (B1), estenosante (B2) e penetrante / fistulizante 

(B3). No comportamento clínico não estenosante e não penetrante / inflamatório (B1) ocorre a 

presença de inflamação, sem evidência de estenose ou fistula. Já o comportamento, estenosante 

(B2) é definido pela ocorrência de estreitamento do lúmen intestinal. O comportamento 

penetrante (B3), deve ser utilizado na ocorrência de fístulas abdominais ou massas inflamatórias 

e/ou abscesso em qualquer período de evolução da doença.3,7,44 

Os sinais e sintomas clínicos da DC são variados e dependem da localização da doença. 

Podem ser primariamente do processo inflamatório intestinal ou decorrentes de complicações, 

podendo apresentar intensidades variáveis. De maneira geral, os sinais e sintomas mais comuns 

são diarreia não sanguinolenta, perda de peso, febre, mal-estar e anorexia. Podem ser 

encontrados sinais e sintomas decorrentes da má absorção, anorexia e restrição alimentar, com 

baixo desenvolvimento estatural, que podem ser uns dos primeiros sinais da DC em crianças.46 

A anemia é comum na DC, podendo ser secundária a perda sanguínea, a atividade 

inflamatória, por deficiência de vitamina B12 (secundária ao comprometimento do íleo ou 

ressecção cirúrgica) e por deficiência de ácido fólico (medicamentoso).47 

Nos pacientes que apresentam áreas de estenoses ou subestenoses, podem ocorrer distensão 

abdominal, borborigmos, náuseas e vômitos. Nos casos de DC com fístulas, os sinais e sintomas 

dependem da localização das mesmas, como por exemplo, nas fístulas para trato urinário, a 

infecção urinária pode ser o primeiro sinal e sintoma da doença.48 
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A região ileocolônica é a localização da DC mais frequente. O sintoma mais comum é a dor 

abdominal em cólica no quadrante inferior direito com ou sem diarreia. O sangue nas fezes 

ocorre quando o cólon está comprometido, o que pode gerar confusão diagnóstica com RCUI.49 

Os sintomas da DC anal e/ou perianal costumam ser dor anorretal, ardor, dor às evacuações 

e presença de secreção anal. Esses sintomas podem preceder as manifestações intestinais. As 

fissuras anais são mais excêntricas do que fissuras idiopáticas. As fístulas e os abscessos fazem 

parte de complicações da DC.49 

A diferenciação entre doença ativa e em remissão pode ser feita com base no Índice de 

Harvey-Bradshaw (IHB), apresentado no Anexo 1. Esse índice é mais simples e mantém uma 

boa correlação com o Índice de Atividade da DC (IADC), padrão-ouro para a caracterização dos 

estágios da doença. Pacientes sem sintomas (IHB igual ou inferior a 4) e sem uso de 

corticosteroide são considerados em remissão sintomática. 47-50 

Pacientes que necessitam de corticosteroide para permanecer assintomáticos são 

classificados como corticodependentes, não sendo considerados em remissão, devido ao risco 

de toxicidade do tratamento prolongado. 49 

Pacientes com doença leve a moderada (IHB igual a 5, 6 ou 7) costumam ser atendidos 

ambulatorialmente, toleram bem a alimentação, estão bem hidratados, não apresentam perda de 

peso superior a 10%, sinais de toxicidade, massas dolorosas à palpação ou sinais de obstrução 

intestinal. 49 

Pacientes com doença moderada a grave (IHB igual ou superior a 8) usualmente estão com 

o estado geral bastante comprometido e apresentam ainda um ou mais dos seguintes sintomas: 

febre, perda de peso, dor abdominal acentuada, anemia ou diarreia frequente (3-4 evacuações ou 

mais por dia). 49 

Pacientes com manifestações graves/fulminantes usualmente têm IHB superior a 8, não 

alcançaram sucesso com o tratamento ambulatorial ou apresentam febre alta, vômitos 

persistentes, sinais obstrutivos intestinais, sinais de caquexia, sinais de irritação peritoneal ou 

com abscessos intra-abdominais. 50-51 
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2.5.3 - Manifestações extraintestinais da DII 

As DII podem cursar com manifestações extra intestinais. A frequência dessas 

manifestações está em torno de 20-40% na DC e 15-20% na RCUI. Em geral, são mais 

frequentes no sexo feminino e a prevalência costuma aumentar na evolução da doença. Podem 

ser reumatológicas, dermatológicas, oftalmológicas e hepatobiliares.50 

As manifestações articulares são mais comuns (20-30%), podem ser periféricas ou axiais, 

desde artralgia até artrite. Os sintomas articulares podem preceder a manifestação intestinal em 

torno de 19%. 50 

Entre as manifestações dermatológicas da DII, o paciente pode apresentar eritema nodoso 

(EN), pioderma gangrenoso (PG) e estomatite aftosa. 50 

As principais manifestações oculares são uveítes e episclerites, que prevalecem entre 3 a 6% 

na DC e RCUI, estando associadas com atividade da doença em 78% dos episódios.50 

As manifestações hetatobiliares são: colangite esclerosante primária, litíase biliar, esteatose 

hepática gordurosa não alcoólica e hepatites medicamentosas.50 

2.5.4 -  Manejo clínico das DII 

A abordagem terapêutica é determinada pela extensão da DII, e gravidade clínica da doença. 

Porém, outros fatores podem influenciar na escolha do medicamento, como, por exemplo, a 

tolerabilidade à medicação e o custo do tratamento. O objetivo do tratamento envolve a 

remissão da doença considerada a remissão livre de corticoides, a prevenção de internações e 

cirurgias, a cicatrização da mucosa e a melhora da qualidade de vida, evitando incapacidade. O 

sucesso depende da indicação correta do medicamento, da dose adequada e da adesão ao 

tratamento.7,51-52 

O tratamento denominado convencional da DII, compreende o uso de substâncias como 

salicilatos e derivados, corticosteroide, agentes imunossupressores e imunorreguladores, em 

escala progressiva conforme a resposta apresentada.,. Destaca-se dentre os tratamentos mais 

recentes, a terapia biológica, representada pela sua principal classe de fármacos, os anti-TNF, 
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em especial os disponíveis e liberados no Brasil: infliximabe (IFX) e adalimumabe (ADA); 

ambos são a terapia de ponta atual.52-55 

Biofármacos, são substâncias produzidas por sistemas biológicos vivos e que interagem com 

proteínas humanas. Os anticorpos monoclonais com atuação anti-fator de necrose tumoral (anti 

-TNF) são citocinas pró-inflamatória, que participam da resposta imunológica mediada por 

células envolvidas no sistema de regulação do sistema imune intestinal. São usados na terapia 

da DII e recebem a terminologia de terapia biológica.52-53 

A indicação atual de uso da terapia biológica é para casos graves e refratários aos 

tratamentos prévios. A terapia biológica tornou-se um marco no tratamento da DII, 

proporcionando uma mudança na qualidade de vida do paciente. 55 

Os eventos adversos mais comuns citados pelo uso de terapia biológica são: infecções 

respiratórias, dor, febre, cefaleia, náusea, vômito, diarreia, tontura, erupção cutânea e cansaço.55  

 No Brasil, e no mundo a Doença Inflamatória Intestinal é uma doença de alto custo, o 

uso crônico e oneroso das drogas acarreta importante impacto socioeconômico. Estudos 

apontam que, nos EUA, os custos relacionados ao tratamento de pacientes com DII se 

aproximam a $ 2,2 bilhões por ano. E por isso, os centros de referência responsáveis pelo 

cuidado dos pacientes com DII são frequentemente pressionados a justificar a necessidade de 

recursos.3 

No âmbito do SUS, os portadores de DII têm a dispensação de medicamentos protegida 

pela Política Nacional para Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional. Tal política, 

constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de 

promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população, e contribui para a 

adesão dos pacientes as terapias medicamentosas prescritas. 53-55 

O desenvolvimento de estudos sobre as causas e manifestações das DII no Brasil são de 

extrema urgência. O impacto da DII na saúde pública brasileira ainda carece de informações e 

dados precisos sobre a doença no Brasil, tais como: a inexistência de coleta sistematizada de 

informações sobre os dados clínicos dos pacientes nos principais centros de referência, 

estimativas de prevalência e incidência no Brasil, acompanhamento de cortes de pacientes em 

longo prazo, avaliações econômicas de custos diretos (exames, drogas, serviços médicos, 
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hospitalizações) e avaliações econômicas de custos indiretos (aposentadorias precoces, 

absenteísmo) gerados pela doença. 53 

Atualmente só existem políticas governamentais voltadas para a dispensação de 

medicamentos e relativa assistência social dos portadores de DII. Dessa forma, apesar de não 

existir no momento uma política pública específica de assistência à saúde integral as pessoas 

acometidas pelas DII, por se tratar de uma patologia crônica, é necessário, que o atendimento 

desses clientes seja realizado conforme as diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças 

crônicas não transmissíveis nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias, 

que traz importantes aspectos orientadores ao tratamento desse grupo populacional.52-56 

Nessas diretrizes são evidenciadas a importância do trabalho em rede de atenção, da 

atenção multiprofissional, do trabalho em grupo e do estímulo ao autocuidado. Nesse sentido, a 

utilização do telecuidado é uma estratégia que possibilita o estimula adesão ao tratamento, o 

acompanhamento a distância desses pacientes, e o estímulo ao autocuidado. Além de contribuir 

para redução de custos diretos e indiretos a atenção desses pacientes, e proporcionar o 

levantamento de dados sistematizado dessa população, fomentando os dados epidemiológicos 

relacionados a DII ainda incipientes, no Brasil. 
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3 – MÉTODO 

3.1 – Desenho do estudo 

Vislumbrando o alcance dos objetivos propostos realizou-se um ensaio clínico 

randomizado (ECR) duplo cego, para avaliação da efetividade do telecuidado aos pacientes 

portadores de DII.  

O ensaio clínico randomizado é uma metodologia de investigação clínica no qual os 

indivíduos selecionados de uma população em estudo são distribuídos aleatoriamente em dois 

ou mais grupos ou braços: experimental (expostos a uma intervenção) e controle (submetidos 

por norma a um placebo ou a uma terapia convencional).57 

A aleatorização em um ensaio clínico é a melhor forma de equilibrar todas as variáveis 

externas entre os grupos, de forma que cada paciente tenha uma probabilidade igual de ficar no 

grupo exposto ou não exposto. Uma característica especial da randomização é que ela não 

apenas equilibra as variáveis que sabidamente afetam o prognóstico, mas também equilibra as 

que são desconhecidas.58 

Dessa forma, os ensaios clínicos randomizados, são considerados padrão de excelência 

para estudos científicos sobre o efeito do tratamento.58 

 

3.2- Local da pesquisa 

 O estudo foi realizado em uma policlínica universitária, localizada no Rio de Janeiro, 

que teve sua inauguração no final da década de 60. Atualmente a instituição, instalada em uma 

área útil de 15 mil metros quadrados, no bairro de São Francisco Xavier, a policlínica em média 

14 mil atendimentos por mês.  

 Oferece atendimento ambulatorial em 27 especialidades, conta com uma unidade 

cirúrgica ambulatorial, voltada para cirurgias de baixa e média complexidade, laboratórios 

acadêmicos, atendimento diagnóstico e terapêutico, programas e projetos com foco para a 

medicina preventiva. 
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A missão institucional é: "Prestar serviços de saúde à população, através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, constituindo-se um campo adequado ao desenvolvimento de modelos 

inovadores na assistência e no ensino". 

E sua visão é: “Ser reconhecida como um modelo de excelência no atendimento 

ambulatorial, atuando de forma integrada com a academia no desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão”. 

Dentre os 27 ambulatórios especializados da instituição foi eleito como cenário desta 

pesquisa o Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais. A unidade é considerada 

referência no tratamento das DII, no âmbito estadual e realiza o acompanhamento de 

aproximadamente 556 pacientes, atendendo de 40 – 50 pacientes por dia de atendimento. 

Quanto a estruturação física, este ambulatório conta com uma recepção, sete 

consultórios, uma sala de procedimentos de enfermagem, uma sala de administração, e um 

auditório. 

Os clientes atendidos contam com uma equipe multiprofissional composta por: 

assistentes sociais, enfermeiros, médicos, nutricionistas, técnicos administrativos e técnico de 

enfermagem. Por se tratar de uma unidade docente-assistencial, também estão incluídos na 

equipe docentes, preceptores, alunos de graduação, e pós-graduação (residência e 

especialização).  

A equipe de enfermagem da unidade é composta por: 03 enfermeiras e 04 técnicas de 

enfermagem.  

A assistência de enfermagem no ambulatório de DII, é realizada de acordo com a linha 

de cuidado ao portador de DII, nas Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas 

nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado do Ministério da Saúde e com o 

“Consensus guidelines for the management of inflammatory bowel disease” cujas intervenções 

realizadas serão explicitadas na descrição do tratamento convencional de enfermagem para 

DII.53 
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3.3 - Participantes da pesquisa 

Para determinação do número de participantes do estudo, foi realizado um levantamento 

documental das informações de cadastro dos pacientes atendidos no local da pesquisa, onde 

verificou-se dados de 556 pacientes cadastrados no ambulatório de doenças inflamatórias 

intestinais.  Mediante análise dos dados levantados, concluiu-se que 323 estavam em tratamento 

regula para as doenças inflamatórias intestinais. Portanto, considerou-se tal número de pacientes 

em tratamento efetivo como população de interesse para o cálculo amostral. 

3.3.1 - Determinação da amostra 

A população deste estudo é definida como sendo o total de pacientes portadores de DII 

em acompanhamento pela clínica; a população de interesse tem 323 casos.   

Para consecução dos resultados de interesse e pelo custo operacional de trabalhar com 

toda a população, será retirada uma amostra aleatória do universo definido anteriormente. 

Considerando-se uma seleção por amostragem aleatória simples e margem de erro global 

resultante de no máximo 5%, o tamanho total da amostra ( n ), estimado do pelo tamanho da 

população N , pela fórmula:  
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Aqui, z  refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão para o 

qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a 2/)1(   (  nível de confiança). 

Sendo assim, o valor de z está intimamente ligado ao intervalo de confiança desejado para as 

proporções de interesse. No presente caso, usamos um intervalo de confiança de 95%, cujo 

valor correspondente a esta área na curva normal é de 1,96; p  é a estimativa preliminar da 

proporção de interesse e pq  1 . Devido à insuficiência preliminar de estimativa para as 

proporções desejadas, o produto pq foi substituído pelo seu valor máximo: 0,25 e d refere-se a 

margem de erro (no caso, 0,05).  
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 Assim, o tamanho mínimo da amostra de estudo estimada para este trabalho é de 176 

pacientes que foram divididos por randomização entre os grupos experimental e controle. 

Ficando assim esse ECR sujeito a erros máximos de 5% nas proporções estimadas, ao nível de 

95% de confiança, baseando-se neste tamanho populacional. 

Critérios de inclusão: Pacientes maiores de 18 anos, em acompanhamento regular há 

mais de três meses para DII, classificados no momento da inclusão do estudo conforme os 

índices de atividade das DII como em remissão ou em atividade leve com escore menor ou igual 

à 9 no Índice de Harvey-Bradshaw para os pacientes portadores de DC; ou através do Índice 

Clínico Simples de Atividade da Colite (ICSAC) para paciente com RCU. 

Critérios de exclusão: Pacientes com distúrbio cognitivo avaliado através do Mini 

Exame do Estado Mental – MEEM (Anexo III); acuidade auditiva reduzida ou ausente, 

dificuldades na fala, assim como os sem acesso ao telefone fixo ou celular.  

Critério de descontinuidade: Atender menos de quatro chamadas telefônicas, e/ou não 

disponibilizar de tempo para as orientações do telecuidado. Absenteísmo de duas consultas 

presenciais consecutivas. 

3.4 – Variáveis do estudo 

Sabe-se que para que seja possível uma análise específica da efetividade de uma 

intervenção é essencial que além dos indicadores referentes ao impacto experimental, seja 

traçado um perfil minucioso da população estudada. Dessa forma para melhor elucidação, as 

variáveis desse estudo estão divididas em três categorias a saber: sociodemográficas, variáveis 

das condições de saúde pré-experimentais relacionadas a DII, e variáveis de avaliação da DII, 

em quadros apresentados nos Apêndices I, II e III dessa dissertação, onde estão descritas 

individualmente com suas respectivas, definições, classificações e operacionalização. 

O quadro a seguir apresenta as variáveis estudadas de forma agrupada conforme 

classificação e procedimentos estatísticos de análise utilizados, maiores detalhes sobre os 

procedimentos estatísticos podem ser encontrados no item 3.8 - Metodologia estatística da 

análise de dados desse mesmo capítulo. 
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 Quadro I – Variáveis e métodos estatísticos da dissertação O telecuidado de enfermagem no 
tratamento das DII: um ensaio clínico. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

3.5 – Intervenções realizadas: 

3.5.1 – Intervenção convencional 

A intervenção convencional é padronizada na unidade, e dessa forma foi ofertada a todos 

os participantes da pesquisa. Contando com os seguintes cuidados: 

Variáveis Classificação Procedimentos estatísticos 

Idade 
Score MEEM 
Perímetro abdominal 
IHB 
ICSAC 

Quantitativa  Estatística descritiva, Teste de Kolmogorov, Teste 
de Shapiro Wilk e Teste Mann-Whitney 

Raça/cor 
Sexo  
Anos de estudo 
Diagnóstico 
Terapia biológica 
Comorbidades 
Terapia 
medicamentosa 
Atividade da doença 

Qualitativa Frequência e Teste Qui-quadrado 

Alteração em exames 
Adesão ao tratamento 
Ocorrência de 
colonoscopia 
Eventos adversos. 

Qualitativa 
aberta 

Frequência, Teste Qui-quadrado, Teste exato de 
Fisher 

Sinais, 
Sintomas, 
Complicações da DII 

Qualitativa 
aberta 

Frequência, Teste Qui-quadrado, MC Nemar 

Peso 
IMC 

Quantitativa 
aberta 

Estatística descritiva, Teste de T-Student 
Peso: ANOVA E Friedman 
IMC: Levene 

Localização da DC, 
Extensão da RCU, 
Comportamento 
clínico da DI, 
Município  

Qualitativas Frequência 
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Pré-consulta (triagem) 

É a intervenção onde ocorre o primeiro contato do paciente, com um profissional de 

saúde do ambulatório, o técnico em enfermagem sob supervisão do enfermeiro. Esse 

atendimento consiste no levantamento das queixas atuais, aferição de sinais vitais (pressão 

arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar e aplicação de escala 

verbal analógica de dor), mensuração de dados antropométricos (peso, altura, IMC, 

circunferência abdominal). Após o levantamento de tais dados o técnico em enfermagem, 

realiza comparação com os dados registrados na pré-consulta anterior, sinalizando as alterações 

ocorridas. Os procedimentos realizados na triagem de enfermagem, que resultam no 

levantamento de dados de variáveis desse ECR têm a sua padronização descrita nos Apêndices 

IV, V e VI. 

A pré-consulta de enfermagem adaptada a linha de cuidado ao portador de DII, apresenta 

maior foco no levantamento de queixas e dados relacionados a: sinais e sintomas de atividade 

da doença, dificuldades de adesão ao tratamento. Tais situações, são registradas e sinalizadas, 

para que ocorra a intervenção dos profissionais que realizarão as consultas. Ao término desse 

atendimento o paciente é redirecionado a sala de espera da unidade, aguardando chamada para a 

consulta agendada. 

Pós-consulta  

Esta intervenção é realizada após a consulta médica, pelo enfermeiro, assistente social 

ou nutricionista e tem por objetivo verificar a compreensão do cliente quanto as orientações 

fornecidas na consulta, nesse momento ocorre também a checagem de dúvidas com relação a 

posologia, aprazamento das condutas tomadas e locais para realização de procedimentos 

diagnósticos, pareceres e encaminhamentos. Além disso, é o momento de reavaliação de 

qualquer sinal vital que tenha se mostrado alterado durante a pré-consulta. Assim como o de 
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orientações quanto ao preparo para os principais procedimentos diagnósticos solicitados na 

unidade. 

Consulta de enfermagem ao portador de DII 

A consulta de enfermagem no ambulatório, conforme a legislação vigente, é realizada 

cumprindo todas as etapas do processo de enfermagem (histórico de enfermagem, diagnóstico 

de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação), e tem especificidades voltadas para 

cada linha de cuidado.  

Na consulta de enfermagem ambulatorial a implementação do plano de cuidados é 

realizada pelo próprio paciente em sua casa, cabendo ao enfermeiro a elaboração do plano de 

cuidados centrado no paciente sensível às suas características individuais, com estímulo 

constante ao autocuidado, ou ao cuidado realizado pela rede de apoio do mesmo quando 

necessário.  

Essa modalidade de consulta tem como foco a manutenção do paciente em remissão de 

atividade da DII, através da adesão ao tratamento e melhor adaptação dos clientes a condição de 

portador de doença crônica.  

Sendo assim, são realizadas intervenções como: a verificação do índice de atividade da 

doença, anamnese, exame físico, o aprazamento das doses dos medicamentos adaptada ao estilo 

de vida de cada paciente. Orientações e treinamento para autoadministração de medicamentos 

(enemas, supositórios e imunobiológicos subcutâneos). Orientações de condutas a serem 

tomadas em caso de urgência, assim como orientação para identificação de sinais e sintomas de 

recidivas de atividade e dos eventos adversos graves dos medicamentos. Orientação para busca 

da unidade, através de contato telefônico nesses casos, para conduta, assim como demais 

intervenções dispostas no Apêndice VII. 

Todas as intervenções descritas acima foram ofertadas a todos os clientes atendidos no 

ambulatório de DII, dessa forma os pacientes pertencentes ao grupo controle deste experimento 

receberam o cuidado a partir das ações preconizadas pelo serviço de gastroenterologia já 
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mencionadas acima, a saber: pré-consulta, consulta de enfermagem (com verificação do índice 

de atividade da doença) e pós-consulta.  

Essas ações de enfermagem ocorreram em todas as vezes em que o paciente foi atendido 

no ambulatório de DII, mesmo dia em que ocorreram as consultas com os demais integrantes da 

equipe multiprofissional. Após essas ações os participantes tiveram seu retorno ao ambulatório 

de DII agendado conforme consenso da equipe multiprofissional, de acordo com o caso de cada 

paciente. Este grupo recebeu o número de telefone do hospital para contato em caso de 

emergência assim como livre retorno sem necessidade de agendamento em caso de 

complicações. 

3.5.2 – Intervenção experimental 

O grupo de intervenção recebeu todos os cuidados de enfermagem estabelecidos como 

intervenção convencional além do telecuidado, realizado por meio de contato telefônico, nas 

semanas 1,3,6,11,15,18, 21 e 23 de segmento, em que não havia consulta presencial. O 

espaçamento adotado entre as intervenções do telecuidado, levou em consideração: um maior 

número de intervenções durante o processo adaptativo a nova estratégia de assistência, e não 

coincidência com as semanas de atendimento presencial.   A conduta da intervenção foi definida 

através de formulário e padronização de atendimento disponíveis nos Anexos I, II e III. 

Apêndice VII, VIII, IX e X, visando à coleta de dados e orientações conforme seu estado de 

atividade da doença. 

Telecuidado (assistência de enfermagem por contato telefônico), a intervenção foi 

realizada após avaliação presencial primária, conforme protocolo de acompanhamento 

(Apêndice IX). No telecuidado, o participante foi questionado quanto a seu estado geral, e a 

ocorrência de manifestações clínicas que eram avaliadas pelo enfermeiro, responsável por 

orientar conduta protocolada institucionalmente conforme cada caso (Apêndice VII). Estas 

condutas poderiam ser a orientação via telefone com reavaliação posterior agendada conforme 

estado clínico de cada cliente, ou nos casos de maior gravidade ou alto risco de complicações, 

antecipação de consulta presencial. 
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3.6 - Aspectos éticos 

As recomendações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 466/12, que 

normatiza a pesquisa envolvendo seres humanos, foram adotadas durante a realização do 

estudo. Tomando como base esta Resolução, os sujeitos do estudo foram esclarecidos sobre: a 

condição de pesquisados; o papel desenvolvido pelo investigador; os objetivos da pesquisa; os 

procedimentos de coleta de dados; os possíveis riscos, desconfortos e benefícios (Apêndice XI). 

Vale ressaltar que se assegurou o respeito à individualidade e à privacidade dos participantes, 

assim como o sigilo dos nomes e dados que possam revelar a identidade dos participantes.59 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto tendo como registro de aprovação o parecer número 1598.990 

(Anexo IV).  

Após aprovação pelo CEP da instituição o projeto de pesquisa foi também aprovado pelo 

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (RBEC) com registro RBR-7t8fv7, e identificado pelo 

código UTN: 11111184-5077 (Anexo V). 

 Apresentou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes do 

estudo em duas vias, ambas assinadas pelo pesquisador responsável e pelos participantes, das 

quais uma permanecerá com o entrevistado e a outra com a equipe de pesquisa que efetuará a 

guarda da mesma pelo período de cinco anos para eventual consulta dos órgãos 

regulamentadores (Apêndice XI).  

 

3.7 – Etapas de realização do estudo: 

 Tendo em vista o cumprimento dos aspectos éticos já mencionados, a intervenções 

experimentais só tiveram início após parecer do CEP e do RBEC. Para melhor compreensão do 

desenvolvimento do estudo este foi dividido em quatro etapas I, II, III e IV. Todas as etapas do 

estudo encontram-se no fluxograma localizado na Figura I.   Assim como a equipe envolvida 

nesse ECR foi dividida nas equipes A, B, C, D, E e F a saber: 
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Equipe A – Técnicos de enfermagem – recrutamento e pré-consulta (triagem) de todas as 

consultas presenciais. 

Equipe B -  Enfermeiro 1 – seleção dos participantes e avaliação inicial. 

Equipe C – Técnico administrativo, e recepcionistas – randomização, controle de segmento, 

alimentação de banco de dados, e cegamento do grupo não-experimental. 

Equipe D - Enfermeiro 2, médicos, nutricionista e assistente social – atendimento presencial: 

consultas de acompanhamento, de todos os participantes (semanas 0,12 e 24 de segmento). 

Equipe E – Enfermeiro 3 – telecuidado do grupo experimental (semanas 1,3,6,11,15,18,21 e 23 

de segmento). 

Equipe F – Estatístico – análise estatística dos dados. 

 

Figura I – Fluxograma de realização do ECR 
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3.7.1 – Etapa I 

 Nesta etapa ocorreu a preparação técnico-científica para realização do estudo, com a 

construção dos protocolos e fluxogramas assistenciais e treinamento da equipe de pesquisa 

envolvida.  

 A elaboração do guia (Apêndice I) e protocolo operacional (Apêndice II) de telecuidado 

foi realizada de forma multiprofissional, onde na primeira reunião foram levantados os 

problemas percebidos pela equipe no atendimento dos pacientes com DII. Após isso, com base 

nesses problemas apontados, cada profissional de acordo com a sua área de atuação realizou um 

levantamento das evidências científicas relacionadas à problemática, selecionando as melhores 

práticas assistenciais que pudessem resolucionar as demandas apresentadas.  

Em um segundo encontro os profissionais de cada área apresentaram as evidências 

encontradas, e a equipe multiprofissional diante da apresentação elegia por consenso a prática 

assistencial a ser padronizada na instituição. Cumprida essa fase, um grupo de profissionais 

ficou responsável pela redação do protocolo final, padronização dos impressos, e confecção dos 

materiais para treinamento e consulta da equipe multiprofissional.  

Em um terceiro encontro ocorreu o treinamento da equipe multiprofissional com relação 

ao protocolo adotado. Nesse momento também se definiu os procedimentos de recrutamento e 

seleção dos participantes, assim como as funções de cada membro da equipe de pesquisa. 

Os protocolos operacionais, assistenciais e o fluxograma elaborado e adotado nesse 

estudo encontram-se nos anexos e apêndices dessa dissertação. 

3.7.2 Etapa II  

 Instituídos os protocolos assistenciais, teve início o recrutamento e seleção dos 

participantes do estudo. Para isso verificaram-se no cadastro dos pacientes atendidos no 

ambulatório que, no momento contava com 556 pacientes, quais pacientes possuíam diagnóstico 

médico fechado para doença inflamatória intestinal chegando-se a um total de 323 pacientes 

potencialmente em critério de inclusão no estudo.  
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Os pacientes foram abordados no momento da pré-consulta (Equipe A) onde foram 

informados com relação a pesquisa, os que se demonstraram favoráveis a participar do 

experimento, foram encaminhados a apresentação do TCLE e avaliação inicial definida pelo 

protocolo assistencial, realizada pelo enfermeiro da Equipe B.  

Nesta avaliação inicial, visando assegurar o cumprimento dos critérios de inclusão e 

exclusão do estudo, foram aplicados pela Equipe B em todos os participantes devidamente 

registrados: o Mini Exame do Estado Mental (MEEM - Anexo VIII) e o índice de atividade da 

doença IHB ou SCCAI. 

O Mini Exame do Estado Mental - MEEM este é o teste mais utilizado para avaliar a 

função cognitiva por ser rápido, de fácil aplicação, não requerendo material específico.  Tem a 

indicação de utilização para rastreamento e é um teste validado e adaptado para a população 

brasileira (A LOURENÇO; VERAS, 2006). 

O resultado da aplicação do MEEM foi utilizado como critério de exclusão do estudo. 

Os pacientes que obtiveram no teste valor menor ou igual a 17 não foram incluídos na pesquisa, 

uma vez que os déficits cognitivos são impeditivos para a compreensão das orientações do 

telecuidado. 

 Os Índices de Atividade das DII, uma vez que as DII, são compreendidas como doenças 

crônicas inflamatórias e recidivantes, são de extrema importância para o acompanhamento da 

severidade, triagem e avaliação da terapêutica medicamentosa nos pacientes acometidos por tais 

doenças. Atualmente, existem disponíveis um grande número de índices de atividade. Foram 

selecionados para esse estudo dois índices validados, simples, não invasivos e de fácil 

aplicação, que permitissem, a avaliação dos pacientes através do telefone. Sendo assim para os 

pacientes com Doença de Crohn utilizou-se o Índice de Harvey-Bradshaw e para os acometidos 

de Retocolite Ulcerativa o Índice Clínico Simples de Atividade da Colite.13-14 

Nesse primeiro momento os pacientes que obtiveram scores incompatíveis como a 

remissão ou atividade leve, score maior ou igual a nove para ambos os índices, não foram 

considerados no estudo conforme o critério de exclusão estipulado. 
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Findada a avaliação inicial, os dados dos participantes aptos eram encaminhados para a 

Equipe C (técnico administrativo), que era responsável pela randomização e cadastro dos 

pacientes no braço de intervenção convencional (controle) ou experimental, assim como pelo 

agendamento das consultas presenciais e de telecuidado (recepcionistas). 

A randomização foi realizada por meio de função do aplicativo Microsoft Excel 2013, 

onde os números de contagem dos participantes de 1 a 176 foram distribuídos aleatoriamente 

entre a palavra experimental repetida 88 vezes na planilha assim como, a palavra controle. Após 

o processo de randomização cada número estava ligado a um nome do braço de pesquisa, os 

participantes eram inseridos conforme ordem de encaminhamento ocupando as vagas em ordem 

crescente, até o completo preenchimento da mesma. 

  

3.7.3 – Etapa III 

A etapa consistiu no experimento propriamente dito, onde a Equipe D era responsável 

pelo atendimento presencial dos participantes, realizado de forma trimestral para ambos os 

grupos. Dessa forma, minimamente cada participante foi submetido a três avaliações 

presenciais: avaliação inicial na semana 0, segmento na semana12 e avaliação final na semana 

24. 

A Equipe E, do enfermeiro responsável pelo telecuidado com o acompanhamento 

telefônico do grupo experimental nas semanas 1,3,6,11,15,18,21 e 23 de segmento, dessa forma 

cada participante experimentado teve minimamente oito avaliações de telecuidado. 

Durante todo o desenvolvimento do estudo, a Equipe C executou o procedimento de 

contato telefônico para confirmação da marcação de consulta dos participantes alocados no 

grupo controle nas semanas 11, e 23 de segmento, tal estratégia foi utilizada como cegamento 

dos participantes do grupo não-experimental. 

3.7.4 – Etapa IV 
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Após finalização do experimento, a Equipe C substituiu a identificação experimental e 

controle do banco de dados pelos números 1 e 2, para promover o cegamento da Equipe F 

responsável pela análise estatística dos dados. 

 

3.8 - Metodologia estatística da análise de dados 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados que foi analisado pelo 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 22.0 e pelo aplicativo 

Microsoft Excel 2011.   

Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das variáveis, os 

dados foram sintetizados por meio do cálculo de estatísticas descritivas (média, mediana, 

mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, proporções de interesse), distribuições 

de frequências simples e em tabelas cruzadas e gráficos descritivos.    

Na análise inferencial de variáveis qualitativas a significância da associação de variáveis 

com os grupos foi investigada pelo teste Qui-Quadrado ou, quando esse se mostrou 

inconclusivo ou inapropriado, pelo teste Exato de Fisher. 

Na Análise Inferencial das variáveis quantitativas a hipótese de normalidade das distribuições 

foi verificada pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov e Teste de Shapiro-Wilk. A distribuição de 

uma variável foi considerada normal somente se ambos os testes concluíssem que a distribuição 

era normal. Quando as variáveis apresentaram distribuições Normais, as médias das variáveis 

de dois grupos independentes foram comparadas pelo Teste t-de Student e a igualdade das 

variâncias, necessária para execução do Teste t-de Student sem correção, foi avaliada pelo Teste 

de Levene. Se não-Normais, dois grupos independentes foram comparados pelo Teste de Mann-

Whitney. Duas medidas repetidas em tempos distintos foram comparadas por teste t-de Student 

pareado, no caso de distribuição normal da medida em teste, ou pelo teste de Wilcoxon se a 

variável não segue distribuição normal.   
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Três medidas repetidas em tempos distintos foram comparadas pela Analysis of 

Variance (ANOVA) para medidas repetidas, no caso de distribuição normal da medida em teste, 

ou pelo teste de Friedman se a variável não segue distribuição normal. 

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo de 5% 

(0,05), e nível de confiança de 95%, ou seja, rejeitou-se a hipótese nula do teste sempre que o p-

valor associado ao teste fosse menor que 0,05. Nos testes que forneceram os p-valores 

assintóticos e exatos foram considerados os p-valores exatos. Detalhes da metodologia podem 

ser encontrados em Fávero et al. (2009), Medronho et al. (2009) e Pagano, Gauvreau (2004) e 

Triola (2008).60--63 
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4 – RESULTADOS 

Os participantes desse ECR foram 176 pacientes portadores de Doenças Inflamatórias 

Intestinais – DII (Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn) acompanhados no ambulatório 

Policlínica Piquet Carneiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2015 e 

2016. 88 pacientes foram acompanhados por telecuidado, constituindo assim o grupo 

experimental, e 88 pacientes são do grupo controle, que não receberam as intervenções do 

telecuidado.  

Inicialmente, serão apresentadas as características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes acompanhados, assim como os dados comparativos da população global e da 

amostra distribuída nos grupos controle e experimental. Por fim, serão apresentados os 

resultados das intervenções realizadas.  

4.1 - Demonstração da aleatorização na alocação dos grupos controle e experimental: 

Nesta seção objetiva-se traçar o perfil característico da amostra e mostrar que os grupos 

controle e experimento têm as mesmas características de formação, contendo pacientes nas 

mesmas condições iniciais de base, demonstrando assim que os pacientes foram aleatoriamente 

alocados.   

Tal constatação é importante para que o tratamento por telecuidado aplicado ao grupo 

experimento seja o principal fator que diferencia este grupo do grupo controle. Desse modo, os 

efeitos observados no grupo experimental poderão ser atribuídos ao máximo ao tratamento 

diferenciado recebido por estes pacientes através da teleenfermagem.   

4.1.1- Caracterização sociodemográfica dos participantes: 

Neste subitem encontram-se as características sociodemográficas dos participantes do 

estudo. Com relação ao perfil sociodemográfico utilizou-se dados relativos ao sexo, idade, anos 

de estudo, cor da pele e município de residência dos 176 pacientes estudados: 

No global, 61,4% (n=108) da amostra é formada por pacientes do sexo feminino e 

38,6% (n=68) por pacientes do sexo masculino. Não há diferença significativa na distribuição 
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de homens e mulheres nos grupos controle e experimento, como desejado, uma vez que o p-

valor do Teste Qui-quadrado para esta distribuição conjunta é de 0,757. 

Quanto a distribuição de pacientes de acordo com a cor da pele, tem-se 47,2% (n=83) 

dos pacientes de cor branca, 40,3% (n=71) parda e os de cor preta correspondem a 12,5% 

(n=22) da amostra.  O p-valor do teste Qui-quadrado para esta distribuição foi de 0,239. 

Conclui-se daí que não há diferença significativa na distribuição de cor da pele nos grupos 

controle e experimento, como desejado.  

Nos dados relacionados ao local de residência dos voluntários foram identificados 

endereços de 23 municípios circunvizinhos à cidade do Rio de Janeiro. O cálculo da distância 

entre o local de atendimento e o centro do município de residência do paciente resultou em uma 

média da distância percorrida pelos pacientes até a unidade de atendimento de 104,96 km, com 

uma distância mínima de 8 km e máxima de 435 km. 

Considerando a divisão político-administrativa do estado do Rio de Janeiro, a maior 

parte dos atendidos reside na Região Metropolitana 91,48% (n=161), seguidos pela Região das 

Baixadas Litorâneas 3,41% (n=6), da Região Norte-Fluminense 2,27% (n= 4), da Região da 

Costa Verde 1,14% (n= 2) e das Regiões do Médio Paraíba, e Centro-Sul Fluminense com 

0,57% (n=1) cada. Foi possível identificar 0,57% (n=1), de outro estado da região do sudeste 

brasileiro, Minas Gerais. 

As informações dos municípios de residência dos participantes, em virtude do grande 

número levantado, foram agrupadas pela distância entre a unidade de atendimento e o centro do 

município dos pesquisados, para realização do cálculo da distância foram utilizados os 

aplicativos do Google Earth e Google Maps. 

A Tabela I consolida os dados da distribuição entres os grupos controle e experimental 

referentes as variáveis: sexo, cor da pele, anos de estudo e distância da unidade de atendimento.  

Dessa forma é possível verificar de maneira geral as principais características 

sociodemográficas dos participantes desse ECR: uma população composta por mulheres 61,4% 

(n=108), brancas 47,2% (n=83) ou pardas 40,3% (n=71), com 9 a 12 anos de estudo 23,8%, e eu 

reside até 10 km da unidade de atendimento 75,0% (n=132). 
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Tabela 1 – Distribuição de número e proporção das variáveis sociodemográficas dos pacientes com doença 
inflamatória intestinal. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 
Variável Categoria Controle Experimento Geral p-valor* 
  n % n % n %   
Sexo Feminino 53 60,2 55 62,5 108 61,4 0,757 

Masculino 35 39,8 33 37,5 68 38,6 
Cor da pele Branca 37 42,0 46 52,3 83 47,2 0,239 

Parda 41 46,6 30 34,1 71 40,3 
Preta 10 11,4 12 13,6 22 12,5 

Anos de estudo Até 1 ano de estudo 1 1,13 4 4,54 5 2,8 3,416 
De 1 até 5 anos de estudo 6 6,81 9 5,11 15 8,5 
De 5 a 9 anos de estudo 14 15,9 11 12,5 25 14,2 
De 9 a 12 anos de estudo 22 25,0 20 22,7 42 23,9 
Mais de 12 anos de 
estudo 

12 13,6 17 19,3 29 16,5 

Não informado / 
desconhecido 

33 37,5 27 30,7 60 34,1 

Distância da 
unidade de 
atendimento ┼ 

< 10 km 63 71,6 69 78,4 132 75,0 0,572 
> 10 ≤ 50 km 12 13,6 7 7,9 19 10,8 
> 50km ≤ 100 km 6 6,8 7 7,9 13 7,4 
> 100 km  7 7,9 5 5,7 12 6,8 

* - p-valor Teste Qui-Quadrado. 

┼ - Distância entre a unidade de atendimento e o centro do município de residência do participante, considerando o 
menor trajeto possível entre os dois pontos. 

 

O Quadro 2 traz as principais estatísticas de distribuição de idade dos pacientes. No 

global os pacientes tinham idade compreendidas entre 18 e 86 anos, com média de 44,7 anos, 

mediana de 44,5 anos e desvio padrão de 15,5 anos, que resultaram num Coeficiente de 

Variação de 0,35, denotando moderada variabilidade da idade dos pacientes em torno da média.  

Pelos p-valores dos testes de normalidade de Kolmogorov Smirnov e Shapiro Wilk, a idade não 

seguia distribuição normal nos grupos experimento e global e por isso as médias foram 

comparadas pelo teste não paramétrico. Pelo p-valor resultante do teste de Mann-Whitney, 

0,056, conclui-se que não há diferenças significativas na distribuição de idade dos pacientes do 

grupo controle e experimento.  

De fato, os intervalos de confiança exibidos no Quadro 2 para a média se interceptam, 

confirmando a hipótese de não haver diferença significativa entre as médias de idade dos dois 

grupos. Conclui-se então que as amostras de pacientes dos grupos controle e experimento são de 

uma mesma população com relação à idade e foram aleatorizados na alocação dos grupos, com 

relação a este quesito, como desejado.  
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Estatística da Idade (anos) Controle Experimento Global 

Média 
42,4 47,0 44,7 

IC ao nível de 95% de confiança para a média 
(39,4; 45,4) (43,5; 50,5) (42,4; 47,0) 

Mediana 
41,5 49,0 44,5 

Desvio Padrão 
14,2 16,42 15,5 

Mínimo 
18 18 18,0 

Máximo 
73 86 86,0 

Range 
55 68 68,0 

Coeficiente de Variação 
0,33 0,35 0,35 

p-valor teste Kolmogorov Smirnov 0,200 0,021 0,037 

p-valor do teste de Shapiro Wilk  0,107 0,010 0,004 
p-valor do teste de Mann Whitney comparando as 
distribuições de idades dos pacientes dos dois 
grupos 

0,056 

Quadro 2 – Principais estatísticas de idade dos pacientes nos grupos controle e experimental. Rio de 
Janeiro, Brasil 2016. 

O Gráfico 1 ilustra os picos de prevalência de idade observados nos pacientes do estudo, 

nele é possível verificar os picos de prevalência da DII, nos pesquisados, o primeiro entre 

aproximadamente 30 e 36 anos, o segundo por volta dos 50 anos, e finalmente um novo 

aumento entre 60 e 65 anos de idade.  

 

Gráfico 1 – Distribuição do número de pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais por idade. Rio de 
Janeiro, Brasil 2016. 
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4.1.2 - Caracterização clínica dos participantes: 

Os dados relativos ao diagnóstico de interesse desse estudo apresentaram a seguinte 

distribuição: no global 54,5% (n=96) tinham Doença de Crohn e 45,5% (n=80) Retocolite 

Ulcerativa.  No grupo controle 58% (n=51) tinha DC e os demais 42% (n=37) RCU. Já o grupo 

experimental tinha 51,1% (n=45), dos participantes com DC e 48,9% (n=43) com RCU. A 

distribuição entre os grupos estudados foi avaliada pelo teste Qui-quadrado, que resultou em um 

p-valor de 0,364. Conclui-se daí que não há diferença significativa na distribuição de casos de 

cada diagnóstico nos grupos controle e experimento, com relação ao diagnóstico para DII. 

As principais comorbidades identificadas nos participantes do estudo foram hipertensão 

arterial sistêmica 36,4% (n=64) e Diabetes Mellitus II 10,3% (n=18). 

  A incidência de diabéticos no grupo controle é de 9,1% (n=8) e no grupo telecuidado é 

de 11,5% (n=10). O teste Qui-quadrdo para esta distribuição conjunta resulta num p-valor igual 

a 0,601. Conclui-se daí que a distribuição de diabéticos nos grupos é homogênea, pois as 

incidências/presenças de diabéticos nos grupos controle e experimento podem ser consideradas 

iguais.  

  A incidência de hipertensos no grupo controle é de 26,1% (n=25) e no grupo 

tratamento é de 46,6% (n=39). O teste Qui-quadrdo para esta distribuição conjunta resulta num 

p-valor igual a 0,005 revelando que a distribuição de hipertensos nos grupos não foi 

homogênea. A presença de hipertensos no grupo experimental é maior que no grupo controle. 

As associações entre HAS, DM e as DII, apresenta-se no Gráfico 2 onde nota-se que a 

incidência de pacientes com HAS 60,9% (n=39), DM 72,3% (n=13), e com HAS e DM 

associadas 66,6% (n=8) apresenta maior proporção nos pacientes com RCUI, no entanto o teste 

Qui-quadrado apresentou p-valor 0,662 que não denota significância na distribuição entre tais 

variáveis na população. 
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Gráfico 2 – Distribuição de número e proporção de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS e 

Diabetes Mellitus II – DM por Doenças Inflamatória Intestinal. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

Outras comorbidades, de baixa frequência, foram registradas nos pacientes.  A saber, 

constam-se 6  casos  de depressão (incidência de 3,4%),  4 casos de psoríase (incidência de 

2,3%),  4 casos de hipotireoidismo (incidência de 2,3%), 2 casos de cada uma das 

comorbidades: tendinite, rinite alérgica, intolerância a lactose, ICC, espondilite, bronquite e 

artrite (cada uma com incidência de 1,1%) e 1 caso de cada uma das comorbidades:  tuberculose 

pleural, Síndrome do Pânico, Síndrome de Jogree, pioderma, osteoporose, neoplasia, miomatose 

uterina, litíase renal, iam, hiperuricemia,  hidrocefalia, hidroadenite infecciosa, hérnia cervical, 

hepatite C, hepatite  B, hiperplasia benigna prostática, glaucoma, febre reumática, 

espondiloartropatia, DPOC, doença diverticular, dislipidemia, dermatite, asma, artrite 

enteropática.  

Verificou-se também a prevalência de patologias de origem autoimunes que totalizaram 

9,00% (n=16) da população estudada.  Tais comorbidades foram identificadas categorizadas por 

área de afecção do corpo humano e se encontram ilustradas no Gráfico 3.  
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Gráfico 3 – Distribuição do número de comorbidades apresentadas por pacientes com doença inflamatória 
intestinal por área de afecção. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

Os pacientes estudados foram classificados através do cálculo do Índice de Massa 

Corpórea. O Quadro 3 traz as principais estatísticas das distribuições dos valores de IMC dos 

pacientes. No global os pacientes tinham IMC compreendidos entre 16 e 41 Kg/m2, com média 

de 26,4 Kg/m2, mediana de 26,1 Kg/m2 e desvio padrão de 4,7 Kg/m2, que resulta num 

coeficiente de variação de 0,18 denotando baixa variabilidade do IMC dos pacientes em torno 

da média.   

Pelos p-valores dos testes de Normalidade de Kolmogorov Smirnov e Shapiro Wilk, o 

IMC distribuição normal nos grupos experimento e controle e no global e por isso as médias 

foram comparadas por teste paramétrico. Pelo p-valor resultante do teste t de Student, 0,235 

conclui-se que não há diferenças significativas na distribuição de IMC dos pacientes do grupo 

controle e experimento.  

De fato, os intervalos de confiança (IC) exibidos no Quadro 3, para a média se 

interceptam, confirmando a hipótese de não haver diferença significativa entre as médias de 

IMC e dos dois grupos. Adicionalmente, o teste de Levene também conclui que a variância do 

IMC dos dois grupos é igual (p-valor=0,919).  

Conclui-se então que as amostras de pacientes dos grupos Controle e Experimento são 

de uma mesma população com relação ao IMC e foram aleatorizados na alocação dos grupos, 

com relação a este quesito, como desejado.  
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Estatística do IMC (Kg/m2) Controle Experimento Global 

Média 
26,0 26,8 26,4 

IC ao nível de 95% de confiança para a média 

(25,0, 
27,0) (25,8; 27,8) 

(25,7; 
27,1) 

Mediana 
26,1 26,6 26,1 

Desvio Padrão 
4,6 4,8 4,7 

Mínimo 
16,7 16,0 16,0 

Máximo 
36,7 41,0 41,0 

Range 
20,0 25,0 25,0 

Coeficiente de Variação 
0,18 0,18 0,18 

p-valor teste Kolmogorov Smirnov 0,200 0,200 0,200 
p-valor do teste de Shapiro Wilk  0,559 0,052 0,297 
p-valor do teste de Levene comparando a variância  do 
IMC  dos pacientes dos dois grupos 

0,919 

p-valor do teste t-de Student comparando as médias do 
IMCs  dos pacientes dos dois grupos  

0,235 

Quadro 3 – Principais estatísticas de IMC Inicial dos pacientes nos grupos controle e experimental. Rio de 
Janeiro, Brasil 2016 

Os resultados apontam que 5,7% (n=10) pacientes estavam com baixo peso (IMC<18,5), 

32,4% (n=57) com peso normal (IMC entre 18,5 e 24,9), 40,3% (n=71) pré-obesos (IMC entre 

25 e 29,9), 17,6% (n=31) obesidade grau I (IMC entre 30 e 34,9), e 4,0% (n=7) obesidade grau 

II e III (IMC maior ou igual a 35). 

No gráfico de área a seguir é possível notar que a área de distribuição dos pacientes com 

IMC nas classificações de sobrepeso é nitidamente maior do que a área comum a distribuição 

dos pacientes classificados nas faixas de baixo peso e normal. 
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Gráfico 4 – Distribuição da classificação de massa corporal dos pacientes com doença inflamatória 
intestinal por área. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

A Tabela II consolida a distribuição de número e proporção dos dados clínicos referente 

ao diagnóstico, comorbidades e IMC dos participantes dos grupos controle e telecuidado. 

Tabela II - Distribuição de número e proporção das variáveis clínicas dos pacientes com doença inflamatória 
intestinal. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 
Variável Categorias Controle Experimental Global p-valor 
  n % N % n %  
Diagnóstico Doença de Crohn 51 58 45 51,1 96 54,5 0,364 

Retocolite ulcerativa 37 42,0 43 48,9 80 45,5 
Comorbidades HAS* 25 26,1 39 46,6 64 36,4 0,005 

DM† 8 9,1 10 11,5 18 10,3 0,601 
HAS+DM‡ 5 5,7 7 7,9 12 6,8 0,256 
Depressão 2 2,3 4 4,5 6 3,4 
Dermatológicas 5 5,7 2 2,3 7 4,0 
Reumatológicas 6 6,8 2 2,3 8 4,5 

IMC§ < 18,5 6 6,8 4 4,5 10 5,7 0,643 
≥18,5 >25 31 35,2 26 28,5 57 32,4 
≥ 25 > 30 33 37,5 38 43,2 71 40,3 
≥ 30 > 35 16 18,2 15 17,0 31 17,6 
≥ 35 > 40 2 2,27 5 5,7 7 4,0 

* - HAS – Hipertensão arterial sistêmica 

† - DM – Diabetes Mellitus 

‡ - Apresentação associada das comorbidades hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

§ - IMC- Índice de massa corporal. 

O Quadro 4 traz as principais estatísticas das distribuições dos valores de perímetro 

abdominal dos pacientes. No global os pacientes tinham perímetros abdominais compreendidos 

entre 59 e 134 cm, com média de 88,2 cm, mediana de 88 cm e desvio padrão de 14,7 cm, que 

resulta num coeficiente de variação de 0,17, mostrando baixa variabilidade do perímetro 

abdominal dos pacientes em torno da média.   
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Pelos p-valores dos testes de normalidade de Kolmogorov Smirnov e Shapiro Wilk, o 

perímetro abdominal não seguia distribuição normal nos grupos controle e por isso as médias 

foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. Pelo p-valor resultante do 

teste, 0,349, conclui-se que não há diferenças significativas na distribuição de Perímetro 

Abdominal dos pacientes do grupo controle e experimento. De fato, os intervalos de confiança 

exibidos no Quadro 4 para a média se interceptam, confirmando a hipótese de não haver 

diferença significativa entre as médias de perímetro abdominal dos dois grupos. Conclui-se 

então que as amostras de pacientes dos grupos controle e experimento são de uma mesma 

população com relação ao perímetro abdominal e foram aleatorizados na alocação dos grupos, 

com relação a esse quesito, como esperado.  

Estatística do perímetro abdominal (cm) Controle Experimento Global 

Média 
87,3 89,1 88,2 

IC ao nível de 95% de confiança para a média 

(84,1, 
90,5) (86,1; 92,2) 

(86,0, 
90,4) 

Mediana 
85,0 89,0 88,0 

Desvio Padrão 
15,0 14,4 14,7 

Mínimo 
61,0 59,0 59,0 

Máximo 
119,0 134,0 134,0 

Range 
58,0 75,0 75,0 

Coeficiente de Variação 
0,17 0,16 0,17 

p-valor teste Kolmogorov Smirnov 0,020 0,200 0,200 

p-valor do teste de Shapiro Wilk  0,013 0,479 0,087 

p-valor do teste de Mann Whitney comparando as distribuições dos 
perímetros abdominais dos pacientes dos dois grupos  

0,349 

Quadro 4 - Principais estatísticas do perímetro abdominal (cm) inicial dos pacientes nos grupos controle e 
experimental. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 

É sabido que a Retocolite Ulcerativa Idiopática, diferentemente da doença de Crohn, não 

pode ser classificada através de fenótipos intestinais. No entanto, conforme a Classificação de 

Montreal a extensão de acometimento da RCU deve ser identificada como: proctite ulcerativa 

(E1), RCU do lado esquerdo (E2) e RCU extensa (E3).  
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No que se refere a extensão do acometimento intestinal da Retocolite ulcerativa, no 

global e nos grupos controle e experimento. 5 pacientes, que equivalem a 6,3% dos casos de 

Retocolite ulcerativa, não tiveram localização classificada.  

As maiores incidências são de RCU extensa (pancolite e colite) 45% (n=36), RCU do 

lado esquerdo (proctosigmoidite) 32,5% (n=26). O p-valor do teste Qui-quadrdo para esta 

distribuição foi igual a 0,107 revelando não haver associação significativa na distribuição da 

localização nos grupos controle e experimento. 

 Os pacientes com RCU, foram classificados conforme evidencia a distribuição do 

Gráfico 5.       

Gráfico 5 – Distribuição do número e porcentagem de pacientes com RCU por extensão de acometimento 

nos grupos controle e experimento. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

Os participantes com DC, também foram categorizados conforme a Classificação de 

Montreal quanto a localização e o comportamento da patologia. O Gráfico 6 traz a distribuição 

de frequências da localização intestinal da doença de Crohn, no global e nos grupos controle e 

experimento. 10 pacientes, que equivalem a 10,4% dos casos de Doença de Crohn, não tiveram 

localização classificada.  Com relação a localização, a maior incidência é da doença 

ileocolônica - L3 40,6% (n=39). Não foi possível executar o teste Qui-quadrdo para avaliar a 

distribuição nos grupos caso e controle, devido à grande quantidade de casos sem classificação 

e ao caráter de múltipla resposta da questão.  
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Gráfico 6 – Distribuição de frequência de pacientes com DC por localização intestinal. Rio de 

Janeiro, Brasil 2016. 

Mediante a classificação por fenótipo para DC, tem-se o predomínio do fenótipo 

estenosante (B2) que está presente em 32,3% (n=31) dos casos, inflamatório 27,1% (n=26) e 

fistulizante 22,9% (n=22).  Não foi possível realizar a classificação fenotípica de 11 pacientes 

que corresponde 11,4% dos diagnosticados com DC. Dessa maneira não se pode executar o 

teste Qui-quadrdo para avaliar a distribuição nos grupos caso e controle, devido à grande 

quantidade de casos sem classificação e ao caráter de múltipla resposta da questão, conforme é 

apresentado no Quadro 5.   

Quadro 5 – Número e proporção de pacientes com doença de Crohn de acordo fenótipo e localização intestinal. 
Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Fenótipo 
Localização  

Não 
Classificada 

Colite Ileal Ileocolônica 
Ileocolônica 
/ Perianal 

Pancolite Perianal Proctite Total 

Não  
Classificada 

10 0 0 1 0 0 0 0 11 

100,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 

Estenosante 
0 5 9 15 0 2 0 0 31 

0,0 33,3 56,3 38,5 0,0 18,2 0,0 0,0 32,3 
Estenosante / 
Inflamatória/ 
Fistulizante 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Estenosante  
/Fistulizante 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Fistulizante 
0 3 2 11 0 2 2 2 22 

0,0 20,0 12,5 28,2 0,0 18,2 100,0 100,0 22,9 

Fistulizante / 
Estenosante 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
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Inflamatório 
0 6 4 9 0 7 0 0 26 

0,0 40,0 25,0 23,1 0,0 63,6 0,0 0,0 27,1 

Inflamatório /  
Estenosante 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Inflamatório /  
Penetrante 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Penetrante/  
Estenosante 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Total 
10 15 16 39 1 11 2 2 96 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

O Quadro 5 apresenta a distribuição conjunta do fenótipo com a localização intestinal 

nos casos de Doença de Crohn. É possível verificar que 40% (n=6) dos casos de colite são 

inflamatórias e 33,3% (n=5) são estenosantes. Já na localização ileocolônica, 38,5% (n=15) dos 

casos são estenosantes; 28,2% (n=11) fistulizantes e 23,1% (n=9) são inflamatórios. 

Os dados relativos à terapêutica medicamentosa mostraram que os fármacos mais 

utilizados no tratamento das DII, são: mesalazina oral, mesalazina tópica, sulfazalazina, 

azatioprina, adalimumab, infliximabe e prednisona.  

A amostra tinha 60 pacientes em terapia imunobiológica (adalimumab e infliximabe) 

que equivalia a 34,1% da amostra. Estes 60 pacientes foram perfeitamente distribuídos entre os 

dois grupos de tratamento, 30 para cada, conservando a proporção de 34,1% em cada grupo (p-

valor=1,000, do teste Qui-quadrado).  

A Tabela 3 apresenta a distribuição do uso de medicamentos em cada grupo. Não há 

diferenças significativas das proporções de uso da maioria dos medicamentos nos grupos caso e 

controle.  A exceção é do uso da mesalazina tópica, que é usado por 4,6% dos pacientes do 

grupo controle e 15,9% dos casos do grupo experimental, a diferença entre estas proporções é 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,013 do teste Qui-quadrado). O que 

ocorre por haver maior distribuição de pacientes no grupo experimental classificados em 

proctite ulcerativa cujo tratamento apresenta maior resposta por via tópica. 

Tabela 3 – Uso de medicamentos global e nos grupos controle, experimental. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 
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Medicamento Controle Experimento Global p-valor 
 n % n % n %  

Mesalazina oral 53 60,2 54 61,4 107 60,8 0,877 

Mesalazina tópica 4 4,6 14 15,9 18 10,3 0,013 

Sulfazalazina 2 2,3 4 4,5 6 3,4 0,406 

Azatioprina 41 46,6 40 45,5 81 46,1 0,880 

Adalimumab 9 10,2 7 8,0 16 9,1 0,600 

Infliximabe 21 23,9 22 25,0 43 24,5 0,861 

Prednisona 7 8,0 4 4,5 11 6,3 0,340 

 

As informações levantadas foram organizadas por medicamento e doença inflamatória 

intestinal no Gráfico 7.  

 

Gráfico 7 – Distribuição do número de pacientes por DII e medicamento utilizado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

A alergia medicamentosa também foi investigada e 10,79% (n=19) dos participantes já 

tiveram algum evento alérgico relacionado à algum fármaco em algum momento de seu 

tratamento. 

 Como descrito nos capítulos 2 e 3 dessa dissertação, a atividade da doença deve ser 

constantemente avaliada nos pacientes portadores de DII, durante seu acompanhamento. A 

avaliação dos participantes quanto a essa variável, inicialmente realizou-se para atendimento 

aos critérios de seleção dos voluntários.  
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Inicialmente, a maioria dos pacientes encontrava-se em remissão de atividade da doença 

em ambos os grupos, e compreendendo 76,6% (n=134) do global. A distribuição da atividade 

leve no grupo controle foi de 26,4% (n=23) e de 20,5% (n=18) no experimental. Já a remissão 

era presente em 73,6% (n=64) no controle e 79,5% (n=70) no telecuidado.    Não há diferença 

significativa entre as proporções nos grupos distintos (p-valor=0,350). Logo, os pacientes foram 

bem aleatorizados na alocação quanto a variável. 

Para que fosse possível a classificação adequada quanto a atividade da DII, utilizou-se 

os scores dos índices de atividade da DII. Os pacientes portadores de DC, atendendo ao aspecto 

metodológico foram avaliados através do Índice de Harvey Bradshaw. Conforme é apresentado 

no Quadro 6. Na análise global dos pacientes encontrou-se escores de HB entre 0 e 8, com 

média de 3,1 mediana de 3,0 e desvio padrão de 2,7, que resultam num Coeficiente de Variação 

de 0,9 denotando alta variabilidade dos escores HB dos pacientes em torno da média.   

 Pelos p-valores dos testes de normalidade de Kolmogorov Smirnov e Shapiro Wilk, os 

escores de HB não seguem distribuição normal nos grupos experimento, controle e global. Por 

isso os escores de HB foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. Pelo p-

valor resultante do teste, 0,909, conclui-se que não há diferenças significativas na distribuição 

dos escores de HB dos pacientes do grupo controle e experimento, o que já era esperado uma 

vez que as estatísticas nos grupos experimental e controle são praticamente as mesmas.  

Adicionalmente, os intervalos de confiança exibidos no Quadro 6, para a média se 

interceptam, confirmando a hipótese de não haver diferença significativa entre as médias dos 

escores de HB dos dois grupos. Conclui-se então que as amostras de pacientes dos grupos 

controle e experimento são de uma mesma população com relação ao escore HB e foram 

aleatorizados na alocação dos grupos. 

Estatística do escore HB Controle Experimento Global 

Média 
3,1 3,1 3,1 

IC ao nível de 95% de confiança para a média 
(2,4, 3,9) (2,2, 3,9) 

(2,6, 
3,7)  

Mediana 
3,0 3,0 3,0 

Desvio Padrão 
2,7 2,8 2,7 
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Mínimo 
0,0 0,0 0,0 

Máximo 
8,0 8,0 8,0 

Range 
8,0 8,0 8,0 

Coeficiente de Variação 
0,9 0,9 0,9 

p-valor teste Kolmogorov Smirnov 0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de Shapiro Wilk  0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de Mann Whitney comparando escores  de HB dos pacientes 
dos dois grupos 

0,909 

Quadro 6 – Principais estatísticas dos escores de HB nos grupos controle e experimento. Rio de Janeiro, 
Brasil, 2016. 

A Retocolite ulcerativa idiopática, no entanto, foi avaliada através do SCCAI - Índice 

Clínico Simples de Atividade da Colite (ICSAC) conforme estipulado no capítulo 3. O score 

SCCAI dos pacientes na avaliação global, ficou compreendido entre 0 e 8, com média de 2,5, 

mediana de 1,0 e desvio padrão de 2,6, que resultam num Coeficiente de Variação de 1,0 

denotando alta variabilidade em torno da média dos escores SCCAI dos pacientes.  

 Pelos p-valores dos testes de normalidade de Kolmogorov Smirnov e Shapiro Wilk, os 

escores de SCCAI não seguem distribuição normal nos grupos experimental, controle e global. 

Por isso os scores foram comparados pelo teste não paramétrico de Mann Whitney, pelo p-valor 

resultante do teste, 0,977, conclui-se que não há diferenças significativas na distribuição dos 

escores de SCCAI dos pacientes do grupo controle e experimento, o que já era esperado uma 

vez que as estatísticas nos grupos caso e controle são praticamente as mesmas.  

Além do mais, os intervalos de confiança exibidos no Quadro 7 para a média se 

interceptam, confirmando a hipótese de não haver diferença significativa entre as médias dos 

escores de SCCAI dos dois grupos. Portanto, as amostras de pacientes dos grupos controle e 

experimento são de uma mesma população com relação ao escore SCCAI e foram aleatorizados 

na alocação dos grupos. 

Estatística do escore SCCAI Controle Experimento Global 

Média 
2,6 2,4 2,5 

IC ao nível de 95% de confiança para a média 
(1,6; 3,5) (1,6, 3,1)  

(1,9, 
3,0) 

Mediana 
1 1 1 
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Desvio Padrão 
2,7 2,5 2,6 

Mínimo 
0 0 0 

Máximo 
8 8 8 

Range 
8 8 8 

Coeficiente de Variação 
1,1 1,0 1,0 

p-valor teste Kolmogorov Smirnov 0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de Shapiro Wilk  0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de Mann Whitney comparando escores  de SCAI dos 
pacientes dos dois grupos 

0,977 

Quadro 7 – Principais estatísticas dos escores de SCCAI nos grupos controle e experimento. Rio de 
Janeiro, Brasil, 2016. 

A avaliação cognitiva dos pacientes pesquisados através do MEEM, assim como o 

índice de atividade da doença inicial, constituiu um dos critérios de exclusão do estudo. Nesse 

sentido, a Tabela 4 mostra as principais estatísticas das distribuições dos escores do teste 

MEEM realizado nos voluntários do estudo. Na análise global os pacientes tinham escores do 

teste MEEM compreendidos entre 20 e 30, com média de 28,2, mediana de 29,0 e desvio 

padrão de 2,0, que resultam num Coeficiente de Variação de 0,07 denotando baixa variabilidade 

dos escores de MEEM em torno da média.  Pelos p-valores dos testes de normalidade de 

Kolmogorov Smirnov e Shapiro Wilk, os escores de MEEM não seguem distribuição normal 

nos grupos experimental e controle e global.  

Por isso, os escores de MEEM foram comparados pelo teste não paramétrico de Mann 

Whitney. Pelo p-valor resultante do teste, 0,235, conclui-se que não há diferenças significativas 

na distribuição dos escores de MEEM dos pacientes do grupo controle e experimento.  Os 

intervalos de confiança exibidos na Tabela 4 para a média se interceptam, confirmando a 

hipótese de não haver diferença significativa entre as médias dos escores de MEEM dos dois 

grupos.  

Conclui-se então que as amostras de pacientes dos grupos controle e experimento são de 

uma mesma população com relação ao escore MEEM e foram aleatorizados na alocação dos 

grupos, com relação a este quesito.  
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Tabela 4 – Distribuição das principais estatísticas dos escores do teste MEEM inicial dos pacientes estudados nos 
grupos controle e experimental. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Estatística do escore MEEM Controle Experimento Global 

Média 
28,0 28,4 28,2 

IC ao nível de 95% de confiança para a média 
(27,5, 28,4) (28,1; 28,8) 

(27,9; 
28,5) 

Mediana 
28,5 29,0 29,0 

Desvio Padrão 
2,2 1,7 2,0 

Mínimo 
20,0 24,0 20,0 

Máximo 
30,0 30,0 30,0 

Range 
10,0 6,0 10,0 

Coeficiente de Variação 
0,08 0,06 0,07 

p-valor teste Kolmogorov Smirnov 0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de Shapiro Wilk 0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de Mann Whitney comparando os escores  do teste 
MEEM  dos dois grupos 

0,235 

 

4.2 – Dados das intervenções realizadas: 

O acompanhamento dos 176 participantes portadores de DII, foi realizado através de um 

total de 630 consultas de enfermagem presenciais, dentre as consultas de agendamento regular e 

de urgência, com 03 consultas presenciais regulares por paciente nas 24 semanas de segmento. 

As consultas de urgência foram realizadas somente nos casos determinados pelo protocolo do 

grupo experimental e a livre demanda para o grupo controle.  

 Um total de 440 telecuidados foram realizados, nos voluntários do grupo experimental, 

representando um contato mensal via telefone nos meses em que não se realizou consulta 

presencial. Iniciou-se a análise das intervenções através das queixas (sinais /sintomas) relatados 

pelos pacientes estudados. Foram escolhidas as três consultas presenciais de acompanhamento 

dos pacientes para avaliar os tratamentos.  
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4.2.1 - Análise dos sinais e sintomas: 

 A incidência de sintomas dos pacientes dos grupos controle e telecuidado nas três 

avaliações e a distribuição é ilustrada na Tabela 5 e no Gráfico 7. A significância da associação 

entre sintoma e tratamento foi investigada pelo teste Qui-quadrado. Na primeira avaliação não 

havia diferença significativa na incidência de queixas dos dois grupos (p=0,879).  Na segunda e 

terceira avaliação as incidências de queixas eram significativamente menores no grupo de 

telecuidado (p-valor=0,013 e 0,004,)  

 

 

A distribuição das ocorrências de sintomas relatados na primeira e terceira avaliação 

para o grupo controle mostra que 36 pacientes (40,9%) não tinham sinais ou sintomas relatados 

na primeira avaliação assim como na terceira. A situação também foi estável para 18 pacientes 

(20,5%) que referiam sinais e sintomas na primeira e também na terceira avaliação.  A evolução 

positiva em relação aos sintomas foi observada em 19 pacientes (21,6%) que estavam 

sintomáticos na primeira avaliação e apresentaram-se assintomáticos na terceira consulta. 

Entretanto, 15 pacientes (17,0%) pioraram seu estado em relação aos sinais e sintomas 

apresentados, pois não os tinham na primeira avaliação e passaram a relatá-los na terceira 

avaliação.  A significância da transição conjunta destes pacientes é avaliada pelo teste 

McNemar que não acusou evolução significativa entre os pacientes do grupo controle no que se 

refere à incidência de queixas (p-valor=0,608). 

Tabela 5 – Distribuição da incidência de queixas 
relatadas nas avaliações presenciais nos grupos 
controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Avaliação 
Controle Telecuidado 

p-
valor  

 n % n % 

1 37 42,0 38 42,3 0,879 

2 33 37,5 18 20,5 0,013 

3 33 37,5 16 18,2 0,004 
  

Gráfico 8 – Distribuição da incidência de sintomas relatados 
nas avaliações presenciais nos grupos controle e 
telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 
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Já, a distribuição da ocorrência de sinais e sintomas relatados na primeira e terceira 

consulta do grupo telecuidado evidenciou que 44 pacientes (50,0%) estavam assintomáticos e 

assim mantiveram-se na terceira consulta. A situação também foi estável para 10 pacientes 

(11,4%) que tinham queixas na primeira e também na terceira avaliação. A evolução positiva 

relacionada ao desaparecimento de sinais e sintomas entre a primeira e a terceira consulta 

ocorreu com 28 pacientes (31,8%). Entretanto, 6 pacientes (6,8%) tiveram uma evolução 

negativa de seu estado em relação aos sintomas relatados, pois apresentavam-se assintomáticos 

na primeira avaliação e sintomáticos na terceira.  A significância da transição conjunta destes 

pacientes é avaliada pelo teste McNemar que acusou evolução significativa entre os pacientes 

do grupo telecuidado no que se refere à incidência de sinais e sintomas relatados (p-

valor=0,000). 

 

Quadro 8 – Ocorrência sintomas nos grupos telecuidado e controle na primeira e terceira consulta presencial. Rio 
de Janeiro, Brasil, 2016. 

O Gráfico 9 apresenta a comparação percentual entre os pacientes dos grupos controle e 

telecuidado que apresentaram evolução positiva e negativa relacionada ao desaparecimento ou 

surgimento de sinais e sintomas entre a primeira e terceira consulta.  

 

AV1 
Ø Sintomas 

AV1 
+ Sintomas 

AV3 Ø Sintomas AV3 + Sintomas AV3 Ø Sintomas AV3 + Sintomas 
n % n % N % n % 

Controle 
p-valor: 0,608 

36 40,9 15 17,0 19 21,6 18 20,5 

Telecuidado 
p-valor: 0,000 

44 50,0 6 6,8 28 31,8 10 11,4 

Legenda:  AV1 – primeira avaliação    AV3 – terceira avaliação     Ø – ausência   + - presença   
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Gráfico 9 – Distribuição de pacientes por evolução relacionada aos sinais e sintomas relatados na primeira 

e terceira consultas presenciais dos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 
 

 Os pacientes apresentaram sintomas e sinais relatados bem distintos, sendo a diarreia e a 

dor abdominal os mais frequentes. As demais queixas demonstraram-se pouco relevantes pois 

em todas as avaliações e em ambos os grupos apresentaram frequências menores que 10,0%.  A 

saber, as queixas de baixa relevância citadas foram: cefaleia, constipação, artralgia, 

epigastralgia, dor anal, sangramento, muco nas fezes, sangue nas fezes, cansaço, tontura, visão 

turva, enjoo, náuseas, sensação de falta de ar, distensão abdominal, tosse seca, alterações de 

paladar, febre, lesão na pele, prurido anal e sudorese.   

O evento frequente diarreia foi avaliado com relação a sua incidência nos grupos 

controle e telecuidado nas três consultas presenciais cuja distribuição percentual é exibida no 

Gráfico 10. O teste Qui-quadrado não acusa diferença significativa nas incidências de diarreia 

dos distintos grupos nas três avaliações. Entretanto, embora não tenha sido encontrada 

significância estatística, as proporções de pacientes com diarreia no grupo telecuidado na 

segunda e terceira avaliação são menores que as proporções de pacientes com diarreia no grupo 

controle. 

 

Gráfico 10 – Distribuição da incidência do evento diarreia relatado nas avaliações presenciais dos grupos controle e 
telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 
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Tendo como referência o evento diarreia na primeira e terceira consultas presenciais nos 

dois grupos 62 pacientes (70,5%) não relataram o sintoma na primeira e terceira consulta 

presencial.  

A situação também foi estável para 6 pacientes (20,5%) que apresentaram queixa de 

diarreia na primeira consulta e mantiveram-se sintomáticos na terceira. A evolução positiva 

relacionada a tal evento foi observada em 13 pacientes (14,8%) que se queixaram de diarreia na 

primeira avaliação e estavam assintomáticos na terceira. Entretanto, 7 pacientes (8,0%) estavam 

assintomáticos na primeira consulta e passaram a apresentar tal queixa na terceira avaliação.  A 

significância da transição conjunta destes pacientes é avaliada pelo teste McNemar, que não 

acusou evolução significativa entre os pacientes do grupo controle no que se refere à incidência 

de diarreias da primeira para a terceira avaliação (p-valor=0,263).  

No grupo telecuidado 63 pacientes (71,6%) não relataram tal sintoma na primeira 

avaliação e também não tinham queixas de diarreia na terceira consulta.  

A situação foi estável para 2 pacientes (2,3%) que apresentaram diarreia relatada na 

primeira e também na terceira avaliação. A evolução positiva relacionada a tal evento ocorreu 

em 19 pacientes (21,6%) que se apresentavam o sintoma na primeira avaliação e estavam 

assintomáticos na terceira consulta. Entretanto, somente 4 pacientes (4,5%) tiveram uma 

evolução negativa, pois não apresentavam diarreia na primeira consulta e passaram a apresentar 

tal queixa na terceira. A significância da transição conjunta destes pacientes é avaliada pelo 

teste McNemar que acusou evolução significativa entre os pacientes do grupo telecuidado no 

que se refere à incidência de diarreias da primeira para a terceira avaliação (p-valor=0,000). 

 

Quadro 09 – Ocorrência de diarreia no grupo telecuidado na primeira e terceira consulta presencial. Rio de Janeiro, 
Brasil, 2016. 

AV1 
Ø Diarreia 

AV1 
+ Diarreia 

AV3 Ø Diarreia AV3 +Diarreia AV3 Ø Diarreia AV3 +Diarreia 
n % n % N % n % 

Controle 
p-valor: 0,263 

62 70,5 7 8,0 13 14,8 6 
20,5 
 

Telecuidado 
p-valor: 0,000 

63 71,6 4 4,5 19 21,6 2 2,3 

Legenda:  AV1 – primeira avaliação    AV3 – terceira avaliação     Ø – ausência   + - presença   
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O Gráfico 11 compara percentualmente os pacientes entre os dois grupos com relação a 

evolução positiva e negativa com relação ao sintoma de diarreia.  

 

Gráfico 11 – Distribuição de pacientes por evolução relacionada a diarreia relatada na primeira e terceira consultas 
presenciais dos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

A incidência do evento dor abdominal foi analisada nos grupos controle e telecuidado 

nas três consultas presenciais, e a distribuição é exibida no Gráfico 12. O teste Qui-quadrdo não 

acusa diferença significativa nas incidências de dor abdominal dos distintos grupos nas três 

avaliações. Os grupos tinham inicialmente a mesma incidência de dor abdominal e, embora não 

tenha sido encontrada significância estatística, as proporções de pacientes com dor abdominal 

no grupo telecuidado na segunda e terceira avaliação são menores que as proporções de 

pacientes com dor abdominal no grupo controle.  

 

 Gráfico 12 – Distribuição da incidência de dor abdominal das três consultas presenciais nos grupos 
controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

Quanto ao evento dor abdominal no grupo controle na primeira e terceira consulta 

presenciais 62 pacientes (70,5%) não apresentavam o sintoma na primeira avaliação mantendo-
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se desse modo na terceira consulta. A situação também foi estável para 6 pacientes (6,8%) que 

tinham dor abdominal na primeira consulta e mantiveram-se sintomáticos na terceira avaliação. 

A evolução positiva foi observada em 13 pacientes (14,8%) que apresentaram dor abdominal na 

primeira avaliação e estavam assintomáticos na terceira avaliação. Entretanto, 7 pacientes 

(8,0%) pioraram seu estado em relação às queixas de dor abdominal, pois não apresentavam o 

sintoma na primeira avaliação e passaram a ter na terceira avaliação.  A significância da 

transição conjunta destes pacientes é avaliada pelo teste McNemar que não acusou evolução 

significativa entre os pacientes do grupo controle no que se refere à incidência de dor abdominal 

da primeira para a terceira avaliação (p-valor=0,774). 

A distribuição de ocorrência de dor abdominal na primeira e terceira avaliação para o 

grupo telecuidado esta apresentada no Quadro 13. 78 pacientes (88,6%) estavam assintomáticos 

na primeira avaliação e assim se mantiveram na terceira.  

Os 7 (8,0%) pacientes tinham queixa de dor abdominal na primeira avaliação, já não as 

tinha na terceira avaliação.  Entretanto, 3 pacientes (3,4%) pioraram seu estado em relação às 

queixas de dor abdominal, pois não apresentavam o sintoma na primeira avaliação e passaram a 

ter na terceira consulta presencial.  A significância da transição conjunta destes pacientes é 

avaliada pelo teste McNemar que não acusou evolução significativa entre os pacientes do grupo 

telecuidado no que se refere à incidência de dor abdominal da primeira para a terceira avaliação 

(p-valor=0,334), conforme apresentado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Ocorrência de dor abdominal no grupo telecuidado na primeira e terceira consulta presencial. 
Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

   

O Gráfico 13 ilustra a distribuição percentual de pacientes dos grupos controle e 

telecuidado com relação a evolução positiva e negativa dor abdominal. 

AV1 
Ø Dor abdominal 

AV1 
+ Dor abdominal 

AV3 Ø Complicações AV3 + Complicações AV3 Ø Complicações AV3 + Complicações 
n % n % N % n % 

Controle 
p-valor: 0,0774 

62 70,5 7 8,0 13 14,8 6 6,8 
 

Telecuidado 
p-valor: 0,774 

78 88,6 3 3,4 7 8,0 0 0 

Legenda:  AV1 – primeira avaliação    AV3 – terceira avaliação     Ø – ausência   + - presença   
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Gráfico 13 – Distribuição de pacientes por evolução relacionada a dor abdominal relatada na primeira e terceira 
consultas presenciais dos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

4.2.2 - Análise das complicações:  

As complicações ocorridas durante o experimento foram avaliadas nos dois grupos. A 
Tabela 06 apresenta os dados referentes a incidência de complicações nos dois grupos: controle 
e telecuidado nas três avaliações presenciais.  

Tabela 06 – Distribuição da incidência de complicações levantadas nas consultas 
presenciais nos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Avaliação Controle Telecuidado p-valor  
  n % n % 

1 13 7,4 8 4,5 0,245 
2 20 11,4 6 3,4 0,013 
3 24 13,6 6 3,4 0,000 

 

A distribuição é ilustrada no Gráfico 14. Na primeira avaliação não havia diferença 

significativa na incidência de complicações dos dois grupos (p=0,2459).  Na segunda e terceira 

avaliação as incidências de complicações eram significativamente menores no grupo 

telecuidado (p-valor=0,013 e 0,000, respectivamente). 
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Gráfico 14 – Distribuição da incidência de complicações levantadas nas avaliações presenciais dos grupos controle 
e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

O Quadro 11 apresenta a distribuição de ocorrência de complicações na primeira e 

terceira avaliação para o grupo controle. 58 pacientes (65,9%) não tinham complicações na 

primeira avaliação e também não tinham complicações na terceira avaliação. A situação 

também foi estável para 7 pacientes (8,0%) que tinham complicações na primeira e também na 

terceira avaliação.  O melhoramento em relação às complicações foi observado para 6 pacientes 

(6,8%) que estavam com complicações na primeira avaliação e não tinham mais complicações 

na terceira avaliação. Entretanto, 17 pacientes (19,3%) pioraram seu estado em relação às 

complicações, pois não tinham complicação na primeira avaliação e passaram a ter na terceira 

avaliação.  A significância da transição conjunta destes pacientes é avaliada pelo teste 

McNemar que acusou evolução significativa de piora entre os pacientes do grupo controle no 

que se refere à incidência de complicações (p-valor=0,035).  

 

A distribuição de ocorrência de complicações na primeira e terceira avaliação para o 

grupo telecuidado. 75 pacientes (85,2%) não tinham complicações na primeira avaliação e 

também não tinham complicações na terceira avaliação. A situação também foi estável para 1 

pacientes (1,1%) que tinha complicações na primeira e também na terceira avaliação.  O 

melhoramento em relação às complicações foi observado para 7 pacientes (8,0%) que estavam 

com complicações na primeira avaliação e não tinham mais complicações na terceira avaliação.  

Entretanto, 5 pacientes (5,7%) pioraram seu estado em relação às complicações, pois não 

tinham complicação na primeira avaliação e passaram a ter na terceira avaliação.   
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Quadro 11 – Ocorrência de complicações no grupo telecuidado na primeira e terceira consulta presencial. 

Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 
 
Os pacientes apresentaram complicações bem distintas, e todas as complicações eram 

pouco relevantes, pois em todas as avaliações e em ambos os grupos apresentaram frequências 

menores que 10,0%.  A saber, foram citadas as seguintes complicações inflamação, anemia, 

fissura anal, lesão, plicoma, leucopenia, infecção, sangramento, uveite, tuberculose, cirurgia, 

internação, depressão, esteatose doença de Hashimoto, eritema nodoso, edema, estenose, fistula, 

herpes zoster, rush, pancreatite. 

 A Tabela 07 distribui as frequências relacionadas a origem das complicações nos grupos 

controle e telecuidado da primeira à terceira consulta presencial. 

Tabela 07 - Distribuição da incidência de complicações levantadas nas consultas presenciais nos grupos 
controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Avaliação Origem 
Controle Telecuidado 
n % n % 

Primeira 
Atividade da doença 9 5,1 9 5,1 

Medicamentosa 5 2,8 0 0 

Segunda 
 

Atividade da doença 14 8,0 6 3,4 

Medicamentosa 5 2,8 1 0,6 

Terceira 
Atividade da doença 13 7,4 4 2,3 

Medicamentosa 9 5,1 1 0,6 

 

A distribuição das frequências percentuais de complicações de acordo com sua origem 

comparada entre os dois grupos, encontra-se ilustrada no Gráfico 15. 

 

AV1 
Ø Complicações 

AV1 
+ Complicações 

AV3 Ø Complicações AV3 + Complicações AV3 Ø Complicações AV3 + Complicações 
n % n % N % n % 

Controle 
p-valor: 0,035 

17 58 17 19,3 6 6,8 7 8,0 
 

Telecuidado 
p-valor: 0,774 

75 85,2 5 5,7 7 8,0 1 1,1  
 

Legenda:  AV1 – primeira avaliação    AV3 – terceira avaliação     Ø – ausência   + - presença   
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Gráfico 15 – Distribuição de frequências de origem de complicações nas avaliações presenciais dos grupos controle 
e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

 

4.2.3 - Análise das alterações de escore: 

A Tabela 8 apresenta as médias e medianas dos escores apresentados pelos participantes 

nas três consultas presenciais, nos grupos controle e telecuidado.  

Tabela 8 - Médias e medianas do escore dos pacientes nos grupos controle e telecuidado, nas três 
avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Escore 
Controle Telecuidado 

Média Mediana Média Mediana 

Primeira Avaliação 2,9 3,0 2,5 1,0 

Segunda Avaliação  3,5 2,0 1,6 1,0 

Terceira Avaliação 3,0 2,0 1,7 1,0 
p-valor do teste de Wilcoxon comparando primeira 
e segunda avaliação 0,090 0,002 
p-valor do teste de Wilcoxon comparando segunda 
e terceira avaliação 0,061 0,664 
p-valor do teste de Wilcoxon comparando terceira 
e primeira avaliação 0,721 0,009 
p-valor do teste de Friedman comparando as três 
avaliações  0,106 0,041 

 

Primeira Avaliação Segunda Avaliação Terceira Avaliação 
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Os p-valores dos testes de Wilcoxon comparando pareadamente as medidas em 

momentos distintos levam às seguintes conclusões:  as alterações verificadas em avaliações 

consecutivas do escore no grupo controle não foram alterações significativas sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,090 comparando as medidas da primeira e da segunda avaliação, p-

valor=0,061 comparando as medidas da segunda e da terceira avaliação). Também não foi 

significativa para o grupo controle a alteração verificada a longo prazo no escore (comparação 

da primeira com a terceira avaliação), p-valor=0,721. O teste de Friedman executado para 

comparar conjuntamente as três medidas também não acusou diferença significativa entre os 

escores das três avaliações do grupo controle (p-valor=0,106).  

Em contraste, para o grupo telecuidado foi detectada diferença significativa entre os 

escores das três avaliações (p-valor=0,041). A evolução a longo prazo foi significativa (p-

valor=0,009) e há diferença significativa entre os escores da primeira e segunda avaliação (p-

valor=0,002). Entretanto, para o mesmo grupo não foi detectada diferença significativa entre os 

escores da segunda e terceira avaliação (p-valor=0,664). A evolução das médias pode ser vista 

no Gráfico 16.    

 

 Gráfico 16 – Evolução do escore médio nos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

A Tabela 09 mostra as principais estatísticas dos escores nas oito avaliações feitas dos 

pacientes atendidos por telecuidado. Os coeficientes de variação (C.V) todos maiores que 0,77 

mostram que havia alta variabilidade na distribuição dos escores, em todas as avaliações, ou 
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seja, os escores dos pacientes do grupo telecuidado em todas as avaliações eram muito 

heterogêneos.  

A evolução da média do escore pode ser vista no Gráfico 16. O Teste de Wilcoxon acusa 

que o decrescimento observado no escore da primeira a oitava avaliação foi significativo (p-

valor=0,000). 

Tabela 09 - Principais estatísticas dos escores nas oito avaliações feitas dos pacientes atendidos por 
telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 
 Média Mediana Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

C.V 

Avaliação 1 2,9 2 0 8 2,3 0,77 

Avaliação 2 2,5 2 0 9 2,5 1,01 

Avaliação 3 1,8 1 0 15 2,7 1,45 

Avaliação 4 1,6 1 0 9 2,2 1,35 

Avaliação 5 1,3 1 0 7 1,7 1,33 

Avaliação 6 2,3 2 0 9 2,3 0,99 

Avaliação 7 2,2 1 0 9 2,3 1,05 

Avaliação 8 1,7 1 0 9 2,0 1,19 

 

 

 

Gráfico 17 -  Evolução da média do escore as oito avaliações feitas dos pacientes atendidos por telecuidado. Rio de 
Janeiro, Brasil, 2016. 

4.2.4 – Análise das alterações de peso: 

A Tabela 10 demonstra as médias e medianas do peso dos pacientes nas três avaliações, 

nos grupos controle e telecuidado.  
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Tabela 10 - Médias e medianas dos pesos dos pacientes nos grupos controle e telecuidado, nas três 
avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Escore 
Controle Telecuidado 

Média Mediana Média Mediana 

Primeira Avaliação 71,1 70,9 71,9 72,4 

Segunda Avaliação  70,5 70,1 72,8 73,2 

Terceira Avaliação 70,9 71,5 86,3 87,5 
p-valor do teste t- de Student Pareado comparando 
primeira e segunda avaliação 0,077 0,001 
p-valor do teste t- de Student Pareado comparando 
segunda e terceira avaliação 0,305 0,000 
p-valor do teste t- de Student Pareado comparando 
terceira e primeira avaliação 0,386 0,000 
p-valor do teste ANOVA para medidas repetidas  
comparando as três avaliações 0,282 0,000 

 

A evolução das médias pode ser vista no Gráfico 18.   Os p-valores dos testes t-de 

Student pareado comparando as medidas em momentos distintos levam às seguintes conclusões: 

as diferenças de peso verificadas em avaliações consecutivas no grupo controle não foram 

alterações significativas sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,077 comparando as medidas 

da primeira e da segunda avaliação, p-valor=0,305 comparando as medidas da segunda e da 

terceira avaliação). Também não foi significativa para o grupo controle a alteração verificada a 

longo prazo no peso (comparação da primeira com a terceira avaliação), p-valor=0,386.  

O teste de Friedman executado para comparar conjuntamente as três medidas também 

não acusou diferença significativa entre os pesos médios das três avaliações do grupo controle 

(p-valor=0,282. Em contraste, para o grupo telecuidado foi detectada diferença significativa 

entre os pesos médios das três avaliações (p-valor=0,000). 

 A evolução a longo prazo foi significativa (p-valor=0,000) e há diferença significativa 

entre os pesos médios da primeira e segunda avaliação (p-valor=0,001) e também entre os pesos 

médios da segunda e terceira avaliação (p-valor=0,000).  
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Gráfico 18 – Evolução da média de peso nos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 2016. 

Os grupos foram avaliados conforme a sua classificação de massa corporal quanto a 

evolução do peso nas três avaliações presenciais realizadas. Nos gráficos 19 e 20 são 

apresentados os gráficos referentes a evolução da média de pesos nos grupos controle e 

telecuidado, conforme a classificação do IMC realizada na avaliação inicial. 

 

Gráfico 19 – Evolução da média de peso no grupo controle por classificação de massa corporal. Rio de 
Janeiro, Brasil 2016 

No gráfico 19 é possível verificar uma queda na média do peso corporal dos pacientes 

classificados em baixo peso entre a primeira e segunda avaliação, com estabilização da média 

entre a segunda e a terceira a avaliação. Percebe-se também uma discreta queda da média de 

peso corporal entre a primeira e segunda avaliação nos grupos classificados como em situação 

de obesidade no grupo controle, havendo a a estabilização da linha nas avaliações posteriores. 
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Gráfico 20 – Evolução da média de peso no grupo experimental por classificação de massa corporal. Rio 
de Janeiro, Brasil 2016 

Nota-se no gráfico 20 a tendência de normalização através do ganho de peso corporal 

das pessoas classificadas como baixo peso, com aproximação deste grupo com o de 

classificação normal. Com relação a avaliação da classificação de sobrepeso, há uma discreta 

elevação da linha de média de peso, havendo aproximação com a linha correspondente a 

classificação de obesidade I. 

4.2.5 – Análise das alterações de perímetro abdominal 

A Tabela 11 apresenta as médias e medianas do perímetro abdominal dos pacientes nas 

três avaliações presenciais realizadas, nos grupos controle e telecuidado. 

Tabela 11 - Médias e medianas do perímetro abdominal pacientes nos grupos controle e telecuidado, 
nas três avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. (Continua) 

Escore 
Controle Telecuidado 

Média Mediana Média Mediana 

Primeira Avaliação 86,8 85,0 88,5 89,0 

Segunda Avaliação  87,2 86,0 89,2 90,0 

Terceira Avaliação 86,7 87,0 73,9 74,7 
p-valor do teste de Wilcoxon comparando primeira 
e segunda avaliação 0,546 0,837 
p-valor do teste de Wilcoxon comparando segunda 
e terceira avaliação 0,681 0,000 
p-valor do teste de Wilcoxon comparando terceira 
e primeira avaliação 0,290 0,000 
p-valor do teste de Friedman comparando as três 
avaliações  0,352 0,000 
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 Os p-valores dos testes de Wilcoxon comparando pareadamente as medidas em 

momentos distintos levam às seguintes conclusões:  as alterações verificadas em avaliações 

consecutivas do perímetro abdominal no grupo controle não foram alterações significativas sob 

o ponto de vista estatístico (p-valor=0,546 comparando as medidas da primeira e da segunda 

avaliação, p-valor=0,681 comparando as medidas da segunda e da terceira avaliação). Também 

não foi significativa para o grupo controle a alteração verificada a longo prazo no do perímetro 

abdominal (comparação da primeira com a terceira avaliação), p-valor=0,352. O teste de 

Friedman executado para comparar conjuntamente as três medidas também não acusou 

diferença significativa entre as medidas do perímetro abdominal das três avaliações do grupo 

controle (p-valor=0,352).  

A evolução em longo prazo foi significativa (p-valor=0,000) e há diferença significativa 

entre as medidas do perímetro abdominal da terceira e segunda avaliação (p-valor=0,000). 

Entretanto, para o grupo do telecuidado não foi detectada diferença significativa entre as 

medidas do perímetro abdominal da segunda e primeira avaliação (p-valor=0,837). A evolução 

das médias pode ser vista no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 – Evolução da média de perímetro abdominal nos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil 
2016. 

 

 

4.2.6 – Análise da evolução da atividade da doença 
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Tabela 12 traz a distribuição de frequências da atividade da doença nos grupos controle 

e telecuidado na primeira, segunda e terceira avaliação.  

Tabela 12 - Distribuição de frequências do índice de atividade nos grupos controle e telecuidado, nas três 
avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016.  

Avaliação Índice de Atividade Controle Telecuidado 

  n % n % 

Primeira  
Atividade Leve 20 22,7 15 17,0 

Remissão 68 77,3 73 83,0 

Segunda  
 

Atividade Grave 4 4,5 ---- ----- 

Atividade Moderada 4 4,5 4 4,5 

Atividade Leve 13 14,8 2 2,3 

Remissão 67 76,1 82 93,2 

Terceira  

Atividade Grave 2 2,3 --- --- 
Atividade Moderada 6 6,8 2 2,3 

Atividade Leve 11 12,5 5 5,7 

Remissão 69 78,4 81 92,0 

 
Observa-se que em todas as avaliações não há casos de atividade grave em nenhum 

paciente do grupo de telecuidado. O grupo telecuidado apresenta aumento de incidência dos 

casos de remissão, de 83,2% da primeira avaliação para 93,2% na segunda avaliação, 

melhorando o índice de 10,0% dos pacientes, enquanto no grupo controle houve diminuição dos 

casos de remissão, da primeira para segunda avaliação, de 77,3% para 76,1%, surgindo casos de 

atividade moderada e grave. A distribuição do IA com junção de classes pode ser melhor 

visualizada no Gráfico 22, ilustrando que a presença de casos moderados e graves são mais 

frequentes no grupo controle.  

 

 

Primeira Avaliação Segunda Avaliação Terceira Avaliação 



92 
 

Gráfico 22 – Distribuição do Índice de Atividade nos grupos controle e telecuidado nas três avaliações. Rio de 
Janeiro, Brasil 2016. 

4.2.7 – Análise das alterações medicamentosas: 
 
A Tabela 13 traz a incidência de alterações de medicamentos dos pacientes dos grupos 

controle e telecuidado nas três avaliações e a distribuição é exibida no Gráfico 23.  

A significância da associação entre alteração e tratamento foi investigada pelo teste Qui-

quadrdo. Na primeira avaliação não havia diferença significativa na incidência de alterações de 

medicamentos dos dois grupos (p=0,204).  Na segunda e terceira avaliação as incidências de 

troca de medicamentos eram significativamente menores no grupo telecuidado (p-valor=0,013 e 

0,018, respectivamente). 

 

Gráfico 23 – Incidência de alterações medicamentosas nos 
grupos controle e telecuidado nas três avaliações. Rio de 
Janeiro, Brasil, 2016. 

 

A Tabela 14 realiza a distribuição de frequências de alterações medicamentosas nos 

grupos controle e telecuidado na primeira, segunda e terceira avaliação. Observa-se que em 

todas as avaliações, para ambos os grupos a alteração mais frequente é o aumento da dose.   

Tabela 13 - Incidência de alterações nos 
medicamentos dos pacientes nos grupos controle 
e telecuidado nas três avaliações. Rio de Janeiro, 
Brasil, 2016. 

Avaliação 
Controle Telecuidado p-

valor  
 n % n % 

 Avaliação 23 26,1 
1
6 

18,2 0,204 

 Avaliação 20 22,7 8 9,1 0,003 

 Avaliação 15 17,0 5 5,7 0,018 

Tabela 14 -  Distribuição de frequências de alterações medicamentosas nos grupos controle e telecuidado nas três 
avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. (Continua) 

Avaliação Alteração 
Controle Telecuidado 

N % n % 

Avaliação 
Aumento da Dose 5 5,7 9 10,2 

Desmame 1 1,1 0 0 
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4.2.8 – Análise das alterações de exames diagnósticos 
 

A Tabela 15 traz a incidência de alterações de exames dos pacientes dos grupos controle 

e telecuidado nas três avaliações e a distribuição é exibida no Gráfico 24. A significância da 

associação entre alterações e tratamento foi investigada pelo teste Qui-quadrado e teste exato de 

Fisher.  

Na primeira avaliação não havia diferença significativa na incidência de alterações nos 

exames dos dois grupos (p=0,682 do teste exato de Fisher).  Na segunda e terceira avaliação as 

incidências de troca de medicamentos eram significativamente menores no grupo de telecuidado 

(p-valor=0,009 e 0,017, respectivamente, teste Qui-quadrado).   

 

*Teste Exato de Fisher ** Teste Qui-quadrado   Gráfico 24 – Incidência de alterações em exames diagnósticos nos 
grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Inclusão 0 0 2 2,3 

Troca 7 8 5 5,7 

 Avaliação 
 

Aumento da Dose 9 10,2 5 5,7 

Exclusão 1 1,1 0 0 

Inclusão 2 2,3 1 1,1 

Troca 7 8 1 1,1 

Avaliação 
 

Aumento da Dose 3 3,4 2 2,3 

Redução da Dose 1 1,1 0 0 

Inclusão 2 2,3 1 1,1 

Suspensão 2 2,2 1 1,1 

Tabela 15 -  Incidência de alterações nos exames 
dos pacientes nos grupos controle e telecuidado 
nas três avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Avaliação 
Controle Telecuidado 

p-valor 

n % n % 
Primeira 

  
4 4,6 2 2,3 0,682* 

Segunda  9 10,2 1 1,1 0,009** 

Terceira  10 11,4 2 2,3 0,017** 
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A Tabela 16 demonstra a distribuição de frequências por tipo de exames, nos grupos 

controle e telecuidado nas três avaliações.  

Tal distribuição evidencia que a maior alteração foi no hemograma dos pacientes em 

ambos os grupos. No entanto o grupo controle apresenta uma maior frequência de alterações 

desse exame.   

 

Tabela 16 - Distribuição de frequências dos exames que sofreram alterações nos grupos 
controle e telecuidado nas três avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Avaliação Exame alterado 
Controle Telecuidado 
N % n % 

Primeira  
Colonoscopia 0 0,0 1 1,1 
Hemograma 4 4,5 0 0,0 

Segunda  
Colonoscopia 1 1,1 0 0,0 
Hemograma 6 6,8 1 1,1 
Bioquímica 3 3,4 0 0 

Terceira  
 

Colonoscopia 2 2,3 0 0,0 

Hemograma 9 10,2 3 3,4 
Bioquímica 1 1,1 1 1,1 

 

4.2.9 – Análise da adesão as condutas orientadas: 

A Tabela 17 mostra a adesão as condutas orientadas pela equipe multiprofissional dos 

pacientes dos grupos controle e telecuidado nas três avaliações e a distribuição é exibida no 

Gráfico 25. A significância da associação foi investigada pelo teste Qui quadrado. Na primeira 

avaliação não havia diferença significativa na adesão dos dois grupos (p=0,550 do teste exato de 

Fisher).  Na segunda e terceira avaliação os índices de adesão eram significativamente maiores 

no grupo de telecuidado (p-valor=0,000 e 0,044, respectivamente, teste Qui-quadrado).  

Observa-se, da primeira à terceira avaliação, aumento da adesão ao telecuidado e diminuição da 

adesão ao tratamento controle. 

Tabela 17 – Distribuição de frequências de adesão as condutas orientadas nos grupos controle e 
telecuidado nas três avaliações. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Avaliação Controle Telecuidado p-valor 

Primeira 81 92 83 94,3 0,550 

Segunda 63 71,6 85 96,6 0,000 
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Terceira 78 88,6 85 96,6 0,044 

 

 

Gráfico 25 – Incidência de adesão as condutas orientadas nos grupos controle e telecuidado nas três avaliações. Rio 
de Janeiro, Brasil, 2016. 

Outra variável avaliada em relação a adesão a condutas orientadas foi, a distância (km) 

da unidade entre a atendimento e o município de residência dos participantes. A distribuição de 

tais variáveis não demonstrou significação do ponto de vista estatístico, com Teste Qui-

quadrado conforme apresentado na Tabela 18:  

Tabela 18 – Distribuição de frequências de adesão as condutas orientadas nos grupos controle e telecuidado nas 
três avaliações por distância da unidade de atendimento. Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

Distância da 
unidade de 
atendimento 

Adesão as orientações  
Controle Telecuidado 

 
AV1 AV2 AV3 AV1 AV2 AV3 

n % n % n % n % n % n % p-valor 
< 10 km 
> 10 ≤ 50 km 
> 50km ≤ 100 km 
> 100 km 

58 
7 
10 
6 

65,9 
7,9 
11,4 
6,8 

47 
4 
7 
3 

53,4 
4,5 
7,9 
3,4 

55 
6 
9 
0 

62,5 
6,8 
10,2 
0 

64 
4 
8 
5 

72,7 
4,5 
9,1 
5,7 

65 
5 
9 
6 

73,4 
5,7 
11,2 
6,8 

65 
5 
9 
5 

73,9 
5,7 
11,2 
5,7 

0,699 
0,691 
0,789 
0,106 

 

Ainda com relação ao atendimento das condutas, os participantes foram avaliados com 

relação a sua busca ao serviço em situações sugestivas de aumento de atividade da doença e ou 

complicações. Verificou-se que foram realizadas um total de 102 atendimentos presenciais não 

agendados em ambos os grupos, tal número corresponde à 16,1% das intervenções presenciais 

realizadas nesse ECR.  

Do total de consultas presencias, 6,19% (n=39) das consultas foram realizadas de forma 

espontânea e não agendada pelo grupo controle, a partir das orientações realizadas nas consultas 

presenciais. Já as ações do telecuidado motivaram 10,0% (n=63) dos atendimentos presenciais 
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extras. A associação entre tratamento e avaliação extra é significativa do ponto de vista 

estatístico, sendo avaliada pelo Teste Qui-Quadrado, obtendo-se p-valor 0,029. 

 

Gráfico 26 - Distribuição das consultas agendadas e extras nos grupos controle e telecuidado. Rio de Janeiro, 
Brasil, 2016. 
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5 - DISCUSSÃO 

Os dados deste estudo revelam um predomínio do sexo feminino em concordância com 

outros estudos realizados no Brasil. Os dados divulgados no mês de abril de 2016 pela 

superintendência de assistência farmacêutica e insumos estratégicos do estado do Rio de Janeiro 

demonstram-se consonantes com os verificados no ambulatório de estudo. A divulgação aponta 

58,92% dos pacientes com DII atendidos são do sexo feminino e, 41,08% do sexo masculino. 5-8 

 As publicações divulgadas por países da América do Norte têm confirmado a maior 

prevalência da DII em mulheres.2, 11 Em contrapartida, grande parte dos estudos de países 

orientais denotam tendência de maior prevalência das DII entre os indivíduos do sexo 

masculino, em países europeus, encontra-se uma maior proporção de mulheres com DC e de 

homens com RCU.9,44 

Tanto a DC quanto a RCU são mais comumente diagnosticadas em adultos jovens. A 

maior parte  dos novos diagnósticos é detectada na idade variando entre 15-40 anos, com novos 

picos de incidência aos 50 e 80 anos. 3,7,64  

Em relação aos dados relacionados á faixa etária dos pacientes estudados, nota-se grande 

concentração de casos de DII nas faixas de 30-45 anos de idade e novo pico por volta dos 60 

anos, neste caso os resultados obtidos vão de encontro ao descrito na literatura mundial. 

Grande parte dos estudos apontam maior prevalência das DII em brancos, seguidos de 

pardos, negros e amarelos, o que foi confirmado na população estudada, onde identificou-se a 

prevalência das DII em mulheres brancas.3,5,44 

O perfil demográfico dos pacientes atendidos nesse ECR, evidencia semelhança com 

outros centros de referência do país com atendimento de pacientes das regiões circunvizinhas, 

com por vezes grandes distâncias percorridas pelos usuários na busca por assistência 

especializada.  

As restrições de acesso aos serviços especializados, foi ratificada e discutida por um 

estudo brasileiro da Região Sul, o qual conclui que as regiões metropolitanas se mostram como 

um espaço heterogêneo, marcado por iniquidades nas condições de vida e acesso a saúde.  Os 
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autores destacam a vulnerabilidade das populações de municípios mais distantes das grandes 

cidades pelo menor acesso aos serviços de saúde desde a atenção primária e se tornam muito 

mais difíceis na atenção especializada, e aponta a necessidade da criação de novas estratégias 

que garantam o direito a saúde de forma integral.65 

Os dados obtidos relativos a adesão as condutas orientadas e a distância do local de 

residência dos participantes, não foram significativas. Apesar disso, deve-se levar em 

consideração os custos excessivos relativos ao custeio da locomoção à unidade de atendimento 

que se torna maior conforme a distância da residência dos pacientes, o que dependendo da 

situação socioeconômica dos atendidos pode repercutir no orçamento familiar, e até mesmo na 

qualidade de vida dessas pessoas. 

Nesse contexto, apesar de a telessaúde definir as atividades de cuidado em saúde, 

afastados por distância e tempo, que usam tecnologias como telefones, computadores ou 

transmissão interativa por vídeo. Na América Latina esses recursos são subutilizados para 

melhora dos programas de assistência ao paciente apesar do uso generalizado de telefones fixos 

e móveis em populações.17 

Já os dados clínicos referentes aos diagnósticos da DII, mostram um maior número de 

pacientes acometidos com DC (54,5%), do que de RCU (45,5%) encontrados nessa pesquisa, o 

que é também tem sido apresentado por estudos nacionais.5,6,9,10 

 No entanto, tais dados não são ratificados na literatura internacional, onde a RCU 

acomete mais indivíduos do que a DC.1,4,8,66 Pesquisadores apontam que dados sugestivos da 

ocorrência relativamente mais frequente da DC, em relação à RCUI, devem ser vistos com 

cautela, uma vez que casos menos graves desta última doença, ou com comprometimento 

apenas de segmentos distais curtos, podem estar em subdiagnosticação, por quadro clínico 

brando e por vezes, inespecífico.8  

O perfil dos pacientes estudados apresentou como principais comorbidades hipertensão 

arterial (36,4%) e diabetes (10,3%). A prevalência estimada de hipertensão no Brasil atualmente 

é de 35% da população acima de 40 anos.  A elevação prolongada da pressão arterial lesa os 
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vasos sanguíneos por todo o corpo, principalmente em órgãos alvo, como o coração, rins, 

cérebro e olhos. 66 

Um ponto relevante de atenção a tal dado é o de que os pacientes portadores de DII, 

necessitam periodicamente do uso de fármacos corticoides que está relacionado à forte 

exposição do mesmo ao risco de desenvolver hipertensão arterial, diabetes, osteoporose assim 

como outras patologias associadas.10 

Outro dado importante analisado neste estudo foi o Índice de Massa Corporal (IMC), 

que é expresso pela relação entre a massa corporal em kg e estatura em m2. Esse dado é 

amplamente utilizado como indicador do estado nutricional por sua boa correlação com a massa 

corporal (r ≈ 0,80) e baixa correlação com a estatura.67 

Os resultados desse ECR apontam que 4,55% (n=8) pacientes estavam com baixo peso, 

32,95% (n=58) com peso normal, 40,34% (n=71) pré-obesos, 17,61% (n=31) obesidade grau I, 

2,84% (n=5) obesidade grau II e 1,70% (n=3) obesidade grau III.  Observa-se que o número de 

pacientes o número de pacientes com IMC superior ao padrão de normalidade é superior à soma 

dos participantes em baixo peso e com peso normal. 

A obesidade é considerada um grave problema de saúde, sendo definida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma epidemia de escala global e um dos maiores 

desafios da saúde pública do início do século XXI. A obesidade é fator de risco para doenças 

como: hipertensão arterial, arteriosclerose, carcinomas, diabetes tipo 2, síndrome de 

insuficiência respiratória do obeso, embolismo pulmonar, insuficiência cardíaca, infertilidade, 

propensão a quedas, entre muitos outros.68 

Estudos apontam que a obesidade medida pelo IMC, bem como a alteração do IMC 

desde os 18 anos, está associada ao risco de DC, mas não de RCUI.  Nos pacientes obesos já 

diagnosticados com DII, os estudos não têm apresentado aumento da utilização de cuidados de 

saúde, complicações e cirurgias relacionadas a tal comorbidade. Apesar disso sabe-se da 

necessidade da otimização de dosagem de medicamentos em pacientes obesos.69-71 

Ainda com relação ao IMC, os pacientes acompanhados no grupo experimental com 

baixo peso, ao longo do segmento tiveram sua classificação mais aproximada a faixa de 
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normalidade, com o aumento do peso corporal dos mesmos. Já aqueles acompanhados pela 

intervenção ambulatorial convencional apresentaram discreta queda de peso corporal entre a 

primeira e segunda avaliação e mantiveram-se posteriormente estáveis na faixa de baixo peso 

entre a segunda e terceira avaliações. Com relação as demais classificações de massa corporal 

ambos os grupos permaneceram estáveis em suas respectivas faixas. 

Assim, como nos estudos de Kleinubing-Júnior et al e Barros et al que realizaram 

estudos epidemiológicos sobre o perfil de pacientes com DII, na classificação quanto a extensão 

do comprometimento da RCUI os dados evidenciaram uma predominância da pancolite- E3 

(45%). No entanto os dados não foram concordantes com relação a segunda maior prevalência, 

os estudos apontaram a retite - E1, e os achados dessa pesquisa denotaram que a RCU esquerda 

-E2 foi mais prevalente que a retite - E1.  

 A classificação de Montreal, por suas implicações diagnósticas e terapêuticas, tem sido 

cada vez mais utilizada em pacientes com doença de Crohn (DC). Em grande parte dos estudos 

na classificação relacionada a localização, a ileocolônica se demonstra mais frequente, seguida 

por ileal e colônica. 2-9,11-12 

Nessa pesquisa, os pacientes com DC tiveram maior prevalência relacionada à 

localização na região ileocolônica (L3), o que está em consonância com estudos multicêntricos 

recentes nos quais foram incluídos países europeus, norte-americanos e da Oceania.5 No 

entanto, os dados obtidos no estudo apontaram maior número de pacientes acometidos por DC, 

na região colônia (L3) do que na ileal (L1).  

Estudos multicêntricos e de revisão destacam o fenótipo não estenosante e não 

penetrante (inflamatório) –B1 como mais frequente. 2,5 

Na avaliação dos pacientes pesquisados, a classificação fenotípica da DC não evidenciou 

predomínio do fenótipo inflamatório conforme o descrito na literatura. Encontrou-se um maior 

número de pacientes com o fenótipo estenosante, seguido do inflamatório, e do penetrante 

respectivamente. 

 A terapia medicamentosa para as DII no Brasil realiza-se atualmente através de PCTD. 

Conforme o norteamento dos protocolos vigentes, os dados relativos à terapêutica 
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medicamentosa mostraram a mesalazina como principal fármaco utilizado na terapia da DII. O 

uso da mesalazina demonstra-se consonante a maior parte dos estudos consultados.49, 51-55,72-73  

Porém, o uso dos biológicos atualmente direcionados aos pacientes com DII de difícil 

controle, mostrou-se superior ao da maior parte das populações dos estudos encontrados 34,1% 

nesse ECR, comparado aos estudos em que somente cerca de 10% da população utilizam tais 

fármacos. 73 

Pesquisas sobre o assunto afirmam que o acesso a produtos biológicos varia muito, o que 

suscita preocupações de desigualdade no acesso ao tratamento. O que demonstra sucesso da 

política brasileira de atenção farmacêutica especializada, que vem proporcionando acesso a 

população a medicamentos de última geração em proporção maior do que dos países europeus 

abordado nos estudos revisados.51-55,73 

Indivíduos com doença inflamatória intestinal experimentam um número considerável 

de sintomas, o que os demandam uma sobrecarga física e psicológica, particularmente durante a 

doença ativa. O foco de avaliação dos profissionais de saúde precisa ser ampliado para abranger 

vários sintomas, e principalmente ter conhecimento dos mais prevalentes em seus clientes.72-76 

Os principais sintomas relatados pelos participantes desse estudo foram diarreia e dor 

abdominal. Uma publicação europeia que divulgou um estudo de um levantamento dos 

sintomas apresentados por um grupo de portadores de DII também, apontou as duas queixas 

como principais relatos de incômodos desse grupo de pacientes.72 

As atividades realizadas de acordo com o protocolo de telecuidado, apontaram que a 

intervenção foi significativa na redução de sintomas de uma maneira geral, em cerca de 20% 

com relação ao tratamento ambulatorial tradicional. O sintoma que teve maior diminuição nesse 

ERC, foi o de diarreia. No entanto, a queixa relatada de dor abdominal não teve o mesmo 

comportamento diante do telecuidado. 

Uma pesquisa realizada no Canadá, na área de psicologia aponta que o sintoma de dor 

abdominal apesar de ser um dos mais relatados pelas pessoas com DII, nem sempre se encontra 

relacionado com a atividade da doença. Estando tal sintoma até mesmo menos relacionado a 

atividade da doença do que a diarreia de acordo com os autores.73 
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No Brasil, os protocolos assistenciais têm regulamentado o telemonitoramento domiciliar 

que utiliza áudio, vídeo e outras tecnologias para o acompanhamento do paciente à distância. 

Dados como medidas de sinais vitais, glicemias, resultados de espirometrias e sintomas clínicos 

são verificados na casa do paciente e enviados para avaliação do profissional de saúde. Sua 

utilização tem sido associada à redução de consultas em emergências, redução de 

hospitalizações e redução da duração da internação, sendo uma alternativa para suporte ao 

cuidado de pacientes portadores de doenças crônicas.77 

O telecuidado apresentou resultados positivos com relação a incidência de complicações 

relacionadas a DII, no entanto dentre as formas de complicação a qual teve maior impacto na 

redução foi nas complicações medicamentosas. 

O grupo experimental desse ECR, apresentou maiores taxas de adesão as condutas 

orientadas pela equipe multiprofissional do que o grupo controle. A adesão a essas condutas 

reflete-se no número de buscas por atendimento não agendado, que ocorreu mais vezes com os 

pacientes do grupo experimental uma vez que, a educação sobre os aspectos relacionados a sua 

saúde, os torna protagonistas do seu processo de cuidado. Portanto na ocorrência de sinais e 

sintomas de atividade ou eventos adversos da terapêutica, os pacientes telecuidados passam por 

um processo de auto percepção de tais complicações. Tal aspecto corrobora em uma busca mais 

rápida do serviço de saúde, tendo como consequência a intervenção mais precoce nas 

complicações, fazendo com que hajam menores índices de atividade da doença moderada e 

grave, conforme evidenciado nesse ECR. 

De acordo com Oren, o autocuidado deve ser estimulado. O automanejamento orientado 

dos pacientes, foi efetivo a medida que os mesmos apresentaram redução de sinais e sintomas, 

aumentaram a adesão ao tratamento e reduziram o índice de atividade da doença. 

 Dentre os estudos relatados a maior parte deles mostrou que as intervenções telefônicas 

para o autocuidado, foram bem-sucedidas na melhoria pré-determinada específica da doença e 

de indicadores de saúde. O que se repetiu no presente ECR, que demonstrou a melhoria dos 

escores de atividade da doença apresentados pelos participantes do estudo.76-80 
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Um estudo australiano aponta a importância da combinação entre o contato humano 

contínuo (por exemplo, coaching / apoio de enfermagem) com os cuidados prestados pela 

tecnologia, ao invés de confiar apenas na tecnologia. Isso significa que um sistema de 

monitoramento remoto é apenas parte de uma intervenção estruturada do paciente. 80 

Tal situação corrobora com o baseamento teórico utilizado nesse trabalho, no qual a 

Teoria das Relações Interpessoais de Pepleau, fundamenta a necessidade da relação paciente 

enfermeiro para que através da vinculação haja espaço para uma comunicação mais efetiva, 

possibilitando o estimulo para o autocuidado fundamentado por Oren.37,38 

O telecuidado portanto, têm o potencial de influenciar os cuidados fornecendo apoio 

para execução do plano terapêutico, e possibilita um contato de educação por feedback, através 

da resposta do paciente ao plano de cuidados. O que faz com que esse cuidado se torne sempre 

adequado ao contexto atual do paciente, o que é mais vantajoso que preparar os pacientes para 

potenciais efeitos colaterais e complicações que podem nunca ocorrer.76-80 

O desenvolvimento das ações de telenfermagem além dos benefícios para a clientela, 

possibilitam a equipe de enfermagem, aprimoramento teórico em virtude da busca de melhores 

evidências para construção dos protocolos de intervenção. Assim como o desenvolvimento, da 

multiprofissionalidade, e uma maior e melhor articulação com as redes institucionais, por 

exemplo com os setores de laboratório de análises clínicas, unidade de endoscopia, 

estomaterapia entre outros. O desenvolvimento das relações interinstitucionais também é 

favorecido, através da utilização dos mecanismos de referência e contra-referência, das 

parcerias com as unidades de atenção básica, assim como com as unidades de atenção 

farmacêutica especializada.  

Todas essas ações e relações possibilitam ao enfermeiro a construção de sua identidade 

profissional na atenção especializada. Desconstruindo então os mitos das limitações de 

atividades de enfermagem na área ambulatorial, contribuindo assim para o reconhecimento de 

não somente o que faz o enfermeiro, como também do que faz o enfermeiro ambulatorial. 

Os resultados desse estudo podem ser o passo inicial para a realização de outros estudos 

como o desenvolvido no Reino Unido, que concluiu que a consulta por telefone é uma 
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alternativa custo-efetiva à consulta presencial para o acompanhamento ambulatorial de 

pacientes com DII.77  

A redução de custos advinda da telenfermagem pode ser advinda do menor número de 

complicações e de gravidade de atividade da DII, que favorece o uso de terapias farmacológicas 

mais baratas, assim como a redução de custos com procedimentos invasivos, e internações 

hospitalares em virtude dos mesmos. 
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6 - CONCLUSÃO 

A análise do perfil epidemiológico dos pacientes com DII, desse centro de referência do 

Rio de Janeiro, apresenta grande semelhança de dados com as características encontradas nos 

estudos nacionais, que no geral ainda não foram realizados em todo território para que seja 

possível verificar possíveis variações regionais no perfil epidemiológico.  

Os dados demográficos dos pacientes apontam para necessidade da ampliação da 

cobertura especializada e do uso de estratégias de suporte às intervenções em saúde a distância 

para o atendimento integral da clientela.  

A classificação fenotípica de pacientes com CD não evidenciou o predomínio do 

fenótipo inflamatório conforme o descrito na literatura. A grande presença do fenótipo 

estenosante, indica a necessidade da realização de estudos mais aprofundados sobre esta área de 

conhecimento no Brasil.  

O telecuidado está associado a um maior percentual de melhora relacionada a 

apresentação de sinais e sintomas, colocando este tratamento como mais eficiente em redução 

de queixas. Verifica-se especialmente a contribuição do telecuidado na redução das queixas de 

diarreia e dor abdominais. O que reflete na melhoria da qualidade de vida das pessoas que 

convivem com tais patologias, proporcionando o bem-estar não somente físico, como também 

emocional, e social. 

Apesar do telecuidado não estar relacionado à evolução significativa no que se refere à 

incidência de complicações, o tratamento sem acompanhamento telefônico apresentou aumento 

de complicações relacionadas a DII tais como o aumento da atividade da doença e eventos 

adversos da terapêutica medicamentosa. 

Em relação a redução dos eventos adversos medicamentosos, o telecuidado demonstrou-

se bastante eficaz, com incidência desse evento menor que 1%, apresentando taxas até 9 vezes 

menores que o grupo controle. 
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A flutuação dos escores de atividade da doença durante as ações do telecuidado 

mantiveram-se basicamente em redução ou em platô, o que denota a efetividade do telecuidado 

nas recidivas de atividade da doença, desfecho primário desse ECR. 

Os desfechos secundários desse estudo foram a contribuição da intervenção na evolução 

positiva relacionada às complicações, assim como, na redução dos sinais e sintomas, dos 

participantes do estudo.  

Além disso, o telecuidado demonstrou influenciar a normalização dos índices de massa 

corpórea nos pacientes em situação de baixo peso. Situação que não foi evidenciada no grupo 

controle desse estudo.  

Esse ECR sugere contribuições para a adesão ao tratamento dos pacientes com DII. 

Nesse estudo, isto ficou evidenciado pela incorporação dos participantes das orientações 

fornecidas pela equipe multiprofissional. No entanto pela gama de aspectos contemplados na 

adesão ao tratamento, sugere-se a realização de estudos mais aprofundados que relacionem o 

uso da telenfermagem aos pacientes com DII com a adesão ao tratamento. 

Outra limitação apresentada por este estudo está relacionada ao tempo de segmento do 

mesmo que não viabiliza a investigação de efeitos ao longo prazo das intervenções protocoladas 

nesse ECR, cabendo assim o desenvolvimento de outros estudos nessa área, com maior tempo 

de acompanhamento dos participantes. 

Nas repercussões desse estudo para enfermagem ambulatorial pode-se destacar que, esta 

tornou-se também, beneficiária desse ECR, com o desenvolvimento de métodos de assistência 

ambulatorial especializada e investigação sobre a sua eficiência, possibilitando a outros 

profissionais o acesso a informação de tecnologias como a telenfermagem. 

Espera-se, portanto, que o estudo possa ser utilizado por outros pesquisadores para 

embasamento das políticas assistenciais para as pessoas com DC e RCUI no país, 

proporcionando uma terapêutica mais eficaz, segura e menos onerosa a esses cidadãos. 
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ANEXOS  

 

Anexo I - Índice de Harvey-Bradshaw 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO ESCORE 
1 Bem-estar geral 0 = muito bem 

1 = levemente comprometido 
2 = ruim 
3 = muito ruim 
4 = péssimo 

2 Dor abdominal 0 = nenhuma 
1 = leve 
2 = moderada 
3 = intensa 

3 Número de evacuações líquidas por dia 1 por cada evacuação 
4 Massa abdominal 0 = ausente 

1 = duvidosa 
2 = definida 
3 = definida e dolorosa 

5 Complicações 1 por item: 
• Artralgia  
• Uveíte 
• Eritema nodoso  
• Úlceras aftosas  
• Pioderma gangrenoso 
• Fissura anal 
• Nova fístula 
• Abscesso 

 Total Soma dos escores das variáveis de 1 
a 5 

 

Harvey RF, Bradshaw JM. A simple index of Crohn's disease activity. The Lancet. 1980; 

315(8167): 514 
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Anexo II - Índice Clínico Simples de Atividade da Colite - ICSAC 

Sintoma Escore 

Frequência das evacuações (dia) 

 1–3 0 

 4–6 1 

 7–9 2 

 >9 3 

Frequência das evacuações noturnas 

 1–3 1 

 4–6 2 

Urgência para defecar 

Apressada 1 

Imediata 2 

Incontinência 3 

Sangue nas fezes 

Traços 1 

Sangramentos ocasionais 2 

Sangramentos frequentes 3 

Bem-estar geral 

Muito bem 0 

Levemente comprometido 1 

Ruim 2 

Muito ruim 3 

Péssimo 4 

Manifestações extra intestinais 1 por manifestação 

 

Walmsley RS, et al. A simple clinical colitis activity index.Gut. 1998; 43(1):29-32 
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Anexo III – Mini Exame do Estado Mental 
Paciente: ________________________________________________ 
Data de avaliação: __________. Avaliador: ______________________ 
 
Orientação 

1) Dia da Semana (1 ponto)       ( ) 

2) Dia do Mês (1 ponto)       ( ) 

3) Mês (1 ponto)        ( ) 

4) Ano (1 ponto)        ( ) 

5) Hora aproximada (1 ponto)      ( ) 

6) Local específico (andar ou setor) (1 ponto)    ( ) 

7) Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)   ( ) 

8) Bairro ou rua próxima (1 ponto)      ( ) 

9) Cidade (1 ponto)        ( ) 

10) Estado (1 ponto)        ( ) 

 
Memória Imediata 

Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. 
Dê 1 ponto para cada resposta correta.  ( ) 
 
Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante 
você irá perguntá-las novamente. 

Atenção e Cálculo 
(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65) 
(1 ponto para cada cálculo correto)     ( ) 

Evocação 
Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente 
(1 ponto por palavra)       ( ) 

Linguagem 
1) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)    ( ) 
2) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)  ( ) 
3) Comando:”pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão (3 
pontos)         ( ) 
4) Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto)    ( ) 
5) Escrever uma frase (1 ponto)      ( ) 
6) Copiar um desenho (1 ponto)      ( ) 
 

Escore: ( / 30) 
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Paciente: _________________________________ 2Idade: __________ 
Data de Avaliação: ______________ 
 

ESCREVA UMA FRASE 
 
 
 
 
 
 
 

COPIE O DESENHO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
2 CONTINUAÇÃO MINI-MENTAL 
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Anexo IV – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo V – Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I - Quadro descritivo das variáveis sociodemográficas 

Variável Definição Operacionalização  

Idade Tempo de vida decorrido desde o nascimento 
até uma determinada data tomada como 
referência. 

 Variável contínua em anos. 

Sexo Conformação física e orgânica que permite 
distinguir o homem e a mulher, atribuindo-
lhes um papel específico na reprodução.  

Feminino ou Masculino 

Raça / cor Característica declarada pela pessoa com base 
nas seguintes opções: branca, preta, amarela 
(pessoa de origem japonesa, chinesa, coreana 
etc.), parda (mulata, cabocla, cafuza, 
mameluca ou mestiça de preto com pessoa de 
outra cor ou raça) ou indígena (pessoa 
indígena ou índia).  

 Branca, preta, amarela, 
parda ou indígena. 

Anos de estudo Contagem dos anos de estudo com início a 
partir da lª série concluída com aprovação em 
curso regular. As pessoas que não declararam 
a série e o grau ou com informações 
incompletas ou que não permitissem a sua 
classificação foram reunidas no grupo de anos 
de estudo “não determinados”. 

Até 1 ano de estudo; 
de 1 até 5 anos de estudo 
de 5 a 9 anos de estudo 
de 9 a 12 anos de estudo 
Mais de 12 anos de estudo 
Desconhecido / Não 
informado 

Município Município de residência do participante. Variável aberta 
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Apêndice II – Quadro descritivo das variáveis das condições de saúde pré-experimentais 

relacionadas a DII: 

Variável Definição Operacionalização  

Diagnóstico Diagnóstico médico de interesse ao estudo: 
DII 

DC ou RCUI 

Localização da 
Doença de Crohn 

A localização é definida como o local de 
maior extensão anatômica da doença em 
qualquer período: íleo terminal (L1), cólon 
(L2), ileocolônica (L3), e do trato 
gastrointestinal superior (L4). Quando houve 
comprometimento proximal (L4) e distal (L1 
a L3) concomitantemente, a categoria L4 foi 
adicionada como um modificador. 

L1, L2, L3, L4, L1 + L4, 
L2 + L4 e L3 + L4 

Extensão da 
Retocolite 
Ulcerativa  

Extensão de acometimento da RCUI: proctite 
ulcerativa (E1), RCU do lado esquerdo (E2) 
e RCU extensa (E3). 

E1, E2 e E3 

Comportamento 
clínico da Doença de 
Crohn. 

Inflamatório (B1), estenosante (B2) 
fistulizante/penetrante (B3), deve ser 
utilizado na ocorrência de fístulas 
abdominais ou massas inflamatórias e/ou 
abscesso. 

B1, B2 e B3 

Terapia biológica Utilização de antagonistas de fator de 
necrose tumoral. 

Sim ou Não 

Comorbidades Patologias coexistentes a DII. Variável aberta 

Terapia atual Medicamentos em uso para tratamento das 
DII, conforme o protocolo de diretrizes 
terapêuticas vigente. 

Mesalazina oral, 
mesalazina tópica, 
sulfazalazina, azatioprina, 
infliximabe, adalimumabe, 
e/ ou prednisona. 

Score MEEM Score alcançado pelo participante no Mini 
Exame do Estado Mental – MEEM 
(avaliação cognitiva), 

Variável numeral e 
contínua. 
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Apêndice III - Quadro descritivo das variáveis de avaliação da DII. 

Variável Definição Operacionalização 

Índice de 
Atividade da 
Doença 

Score atribuído conforme o IHB para os pacientes com 
DC e SCCAI para os pacientes com RCUI. 

Variável numeral e 
contínua 

Sinais Evidencia objetiva da doença Variável aberta. 

Sintomas Evidencia subjetiva da doença Variável aberta. 

Eventos adversos 
medicamentosos 

Ocorrência indesejável que ocorra com um paciente 
que tenha recebido um produto farmacêutico e que não 
necessariamente tenha relação causal estabelecida com 
este tratamento.  

Variável aberta 

Peso Quantificação da massa corporal em Kg Variável numeral 
contínua 

IMC Índice padronizado pela OMS para avaliação do estado 
nutricional. 

Variável numeral e 
contínua 

Perímetro 
abdominal 

 O comprimento da linha que delimita 
contorno abdominal. 

Variável numeral e 
continua 

Adesão ao 
tratamento 

É a medida com que o comportamento de uma pessoa 
corresponde às recomendações de um profissional de 
saúde. 

Sim ou não 

Alteração em 
exames 

Número de ocorrência de desvios dos resultados de 
exames tendo como relação padrão de normalidade 
referência do exame realizado. 

Variável numeral e 
contínua 

Complicações da 
DII 

Aumento do grau de complexidade clínica relacionado 
a DII 

Variável nominal 
aberta 

Ocorrência de 
colonoscopia 

Número de ocorrências da realização do exame 
colonoscopia 

Variável numeral e 
contínua 

Índice de Harvey 
Bradshaw 

Índice para classificação da atividade da Doença de 
Crohn 

Variável numeral e 
contínua 
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Apêndice IV    -   Protocolo operacional padrão de aferição do peso corporal 

 

Aferição do Peso Corporal  

Conceito: 

Consiste na verificação do peso do paciente. 

Finalidade: 

  Fornecer parâmetros para avaliação do estado nutricional, condições de saúde e 
crescimento e desenvolvimento do paciente. 
 

Indicações e Contraindicações: 

Indicações: Admissão. Acompanhamento para avaliação do crescimento e desenvolvimento 
servindo como parâmetro para diagnóstico. 

Contraindicações: Não há  

 

RESPONSÁVEL PELA 
PRESCRIÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO 

HORA DE ENF 

Enfermeiro 
Médico 
Nutricionista 

Enfermeiro  
Nutricionista 
Técnico de enfermagem 

5 min 

 

Material/equipamentos: 

 Balança antropométrica; 
 Papel toalha; 
 Álcool glicerinado70%. 

 
Descrição técnica 

1- Ler a ficha de evolução multiprofissional; 
2- Chamar o paciente pelo nome completo, 
3- Identificar-se ao paciente e/ou acompanhante, 
4- Admitir paciente na sala de procedimentos de enfermagem; 
5-  Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme o POP CCIH Nº 01; 
6-  Separar o material necessário;  
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7-  Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;  
8- Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 
9- Forrar a balança com papel toalha, caso utilize a régua da balança; 
10- Orientar o paciente para retirar chapéu, acessórios para o cabelo e os sapatos; 
11- Auxiliar o paciente a subir na balança com os pés descalços; 
12- Posicionar o paciente de pé em posição anatômica; 
13- Proceder à leitura; 
14- Auxiliar o paciente a descer da balança, calçar os sapatos e retornar à sala de espera; 
15- Remover a forração; 
16- Desligar a balança; 
17- Realizar higienização das mãos com água e sabão, conforme o POP CCIH Nº 01;  
18-  Fazer o registro do valor encontrado, assinando e carimbando o relato no prontuário do 

paciente  
Cuidados especiais/ plano de contingência: 

Atentar para cuidados na aferição da altura em pacientes com dificuldades de locomoção. 

Documentos correlatos (normas, resoluções, leis e artigos):  

Silva, CLS, Santiago LC. Semiologia em enfermagem. São Paulo: Rocca, 2011. 

Bowden VR, Greenberg, CS. Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan S.A., 2005. 
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Apêndice V    -   Protocolo operacional padrão de aferição da altura corporal 

Aferição da Altura Corporal 

Conceito: 

Consiste na verificação da altura do paciente. 

Finalidade: 

  Fornecer parâmetros para avaliação do estado nutricional, condições de saúde e 
crescimento e desenvolvimento do paciente. 
 

Indicações e Contraindicações: 

Indicações: Admissão. Acompanhamento para avaliação do crescimento e desenvolvimento 
servindo como parâmetro para diagnóstico. 
 

Contraindicações: Não há  

RESPONSÁVEL PELA 
PRESCRIÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO 

HORA DE ENF 

Enfermeiro 
Médico 
Nutricionista 

Enfermeiro  
Nutricionista 
Técnico de enfermagem 

5 min 

 

Material/equipamentos: 

 Régua antropométrica ou balança antropométrica ou antropômetro de parede; 
 Papel toalha; 
 Álcool glicerinado70%. 

 
Descrição técnica 

19- Ler a ficha de evolução multiprofissional; 
20- Chamar o paciente pelo nome completo, 
21- Identificar-se ao paciente e/ou acompanhante, 
22- Admitir paciente na sala de procedimentos de enfermagem; 
23-  Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme o POP CCIH Nº 01; 
24-  Separar o material necessário;  
25-  Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;  
26- Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 
27- Conduzir o paciente até a régua antropométrica ou antropômetro de parede; 
28- Forrar a balança com papel toalha, caso utilize a régua da balança; 
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29- Orientar o paciente para retirar chapéu, acessórios para o cabelo e os sapatos; 
30- Auxiliar o paciente a subir na balança com os pés descalços; 
31- Posicionar o paciente de costa para a régua, colocando calcanhares, nádegas e ombros do 

paciente em contato com a parede ou com a barra de medição da balança, com a cabeça 
alinhada ao corpo, olhando para frente e mantendo os joelhos juntos;  

32- Deslocar a parte móvel da régua até o ápice da cabeça; 
33-  Proceder à leitura; 
34- Auxiliar o paciente a descer da balança, calçar os sapatos e retornar à sala de espera; 
35- Remover a forração; 
36- Desligar a balança; 
37- Realizar higienização das mãos com água e sabão, conforme o POP CCIH Nº 01;  
38-  Fazer o registro do valor encontrado, assinando e carimbando o relato no prontuário do 

paciente  
Cuidados especiais/ plano de contingência: 

Atentar para cuidados na aferição da altura em pacientes com dificuldades de locomoção. 

Documentos correlatos (normas, resoluções, leis e artigos):  

Silva, CLS, Santiago LC. Semiologia em enfermagem. São Paulo: Rocca, 2011. 

Bowden VR, Greenberg, CS. Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan S.A., 2005. 
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Apêndice VI    -   Protocolo operacional padrão de aferição do perímetro abdominal 

 

Aferição do Perímetro Abdominal  

Conceito 

Ato de medir a circunferência abdominal, considerando a maior circunferência da região 
abdominal (normalmente no nível da cicatriz umbilical).  

Finalidade: 

  Mensurar e controlar circunferência abdominal especialmente em pacientes com 
doenças do trato gastrointestinais, hepáticas e renais;  

 Avaliação do desenvolvimento e do estado nutricional do paciente.  

Indicações e Contraindicações: 

Indicações: Pós-operatório de cirurgias abdominais. Avaliação e controle de distúrbios 
digestivos. Avaliação de ascite. Avaliação de edema. Controle da obesidade. Detecção de riscos 
para infarto agudo do miocárdio e diabetes mellitus (Relação Cintura Quadril).  

Contraindicações: Malformações de parede abdominal.  

RESPONSÁVEL PELA 
PRESCRIÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO 

HORA DE ENF 

Enfermeiro 
Médico 
Nutricionista 

Enfermeiro  
Nutricionista 
Técnico de enfermagem 

5 min 

 

Material/equipamentos: 

 Fita métrica ou trena corporal antropométrica; 

 Gaze não estéril; 

  Álcool 70%; 

  Álcool a 70% glicerinado. 

Descrição técnica 

39- Ler a ficha de evolução multiprofissional; 
40- Chamar o paciente pelo nome completo, 
41- Identificar-se ao paciente e/ou acompanhante, 
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42- Admitir paciente na sala de procedimentos de enfermagem; 
43-  Realizar higienização das mãos com água e sabão conforme o POP CCIH Nº 01; 
44-  Separar o material necessário;  
45- Fazer desinfecção da fita métrica com gaze embebida em álcool 70% e aguardar secagem;  
46-  Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;  
47- Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 
48-  Posicionar o paciente de pé, em posição anatômica, com abdome descontraído; 
49- Expor a região abdominal; 
50- Realizar a medida da circunferência envolvendo o abdome, na altura da cicatriz umbilical; 
51- Fazer a leitura do resultado obtido no ponto de encontro da fita métrica; 
52- Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;  
53- Deixar o paciente confortável;  
54- Recolher o material e deixar o ambiente em ordem;  
55- Realizar higienização das mãos com água e sabão, conforme o POP CCIH Nº 01;  
56- Fazer o registro do valor encontrado, assinando e carimbando o relato no prontuário do 

paciente  
Cuidados especiais/ plano de contingência: 

Em pacientes em precauções de contato, ou na presença de descontinuidade da 
integridade da pele do paciente torna-se necessário realizar o procedimento com luvas de 
procedimentos para evitar contaminação do profissional e do paciente;   

A medição da circunferência abdominal deve ser realizada sempre na mesma posição; 
em crianças deve-se realizar o procedimento ao final da expiração;  

Não se deve realizar o procedimento imediatamente após as refeições;  

Aproveitar o procedimento para investigar possíveis anormalidades como assimetria e 
abaulamento abdominal. 

Documentos correlatos (normas, resoluções, leis e artigos):  

Barros CES, Cols E. Semiotécnica. São Paulo. Ed. Atheneu, 2005  

Bowden, Vicky R., Greenberg, Cindy Smith. Procedimentos de Enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan S.A., 2005.  

www.spnutric.com – acesso em 03 de fevereiro de 2014. 
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Apêndice VII – Padronização de cuidados aos portadores de doença inflamatória 

intestinal  
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Apêndice VIII    -   Guia de telecuidado 

Guia de telecuidado 

A teleassistência voltada aos clientes com DII, deve ser não somente voltada aos aspectos 

fisiopatológicos e terapêuticos da DC e RCU. É importante que as atividades estejam pautadas 

nas seguintes reflexões: 

 

Relação terapêutica  

Quando uma enfermeira presta cuidados a um cliente, mesmo através dos meios de 

comunicação. A relação terapêutica é estabelecida, e os enfermeiros são responsáveis pela 

estruturação e manutenção da mesma.  

A relação é estruturada pelo uso que o enfermeiro faz de seus conhecimentos, atitudes e 

habilidades profissionais. Além disso, tal relação deve ser pautada na confiança, respeito, na 

atenção centrada ao paciente. A comunicação eficaz é fundamental e devem ser buscadas 

estratégias que reduzam o risco da falta informação. As estratégias incluem: 

1 - Fazer perguntas abertas; 

2 - Fazer perguntas em uma sequência lógica; 

3 – Manter atenção e sensibilidade ao nível de acuidade auditiva e cognitiva do cliente; 

4 - Encontrar soluções para a comunicação, barreiras linguísticas ou culturais. 

5 – Evitar uso excessivo de termos técnicos, 

6 -  Evitar conclusões prematuras quanto às situações ou problemas do cliente; 

7 - Ouvir e observar os problemas verbais, emocionais e comportamentais que possam 

transmitir informações importantes (por exemplo, linguagem corporal, tom de voz, barulho de 

fundo); 
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8 - Explorar o autodiagnóstico do cliente (por exemplo, um cliente com dor no peito diz que é 

apenas indigestão, mas através de outros questionamentos, a enfermeira descobre que outros 

sintomas e história clínica do cliente sugerem uma isquemia cardíaca); 

9 – Manter atenção as situações que excedem o conhecimento, habilidade e julgamento do 

enfermeiro a distância, não postergando o cuidado presencial. É importante ratificar o caráter 

complementar das ações de teleenfermagem, sendo a consulta presencial insubstituível.  

Prestando e documentando o cuidado 

A prestação de cuidados de enfermagem através da tecnologia da informação é realizada 

para coleta de dados, verificação de necessidade de atendimento e fornecimento de orientações. 

Para tal, é imprescindível o uso das teorias de enfermagem, da prática baseada em evidencias e 

da avaliação contínua do cuidado. 

Nesse guia para o cuidado das DII serão utilizadas uma entrevista padronizada, assim 

como a aplicação dos índices de atividade da doença, e a padronização de intervenções e 

orientações, que serão utilizadas após a reflexão crítica do enfermeiro caso a caso. 

Sabe-se da necessidade por vezes das elaborações de planos de cuidados alternativos e 

especificamente adequados a realidade de um paciente.  

 Nos casos em que houver necessidade de adequação ou afastamento das ações 

padronizadas o enfermeiro responsável pela decisão deverá documentar devidamente, tal 

situação, explicitando as razões pelas quais o seu julgamento clínico optou por tal conduta. 

 Todas as ações devem ser registradas no prontuário físico e eletrônico do cliente, 

contendo obrigatoriamente: data e hora da interação; motivo do contato; as informações 

fornecidas e recebidas; acordo ou consenso sobre o plano de cuidados; acompanhamento 

necessário, a assinatura e carimbo. 
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Apêndice IX    -   Protocolo operacional padrão de telecuidado 

Protocolo Operacional Padrão de Telecuidado 

Conceito 

É a prestação de serviços de enfermagem através dos meios de comunicação. 

Finalidade: Realizar levantamento de dados que possibilite o julgamento crítico voltado para a 
adesão ao tratamento, e promoção, prevenção e reabilitação de agravos da saúde. 

 

Indicações e Contraindicações: 

Indicações: Acompanhamento complementar terapêutico do paciente. 

Contraindicações: Déficit cognitivo, auditivo. Indisponibilidade do paciente para atendimento 
telefônico. 

RESPONSÁVEL PELA 
PRESCRIÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO 

HORA DE ENF 

Assistente Social 
Enfermeiro 
Médico 
Nutricionista 
 

Enfermeiro  
 

20 min 

 

Material/equipamentos: 

 Telefone, 
 Caneta, 
 Impressos próprios: Índices de Atividade da Doença, Padronização de orientações, 
 Prontuário do paciente. 

 
 

Descrição técnica: 

1 – Realizar contato com o cliente, conforme data e horário a agendado. O profissional deverá 

realizar três tentativas de chamadas, com intervalo de 30 minutos entre elas. Caso não haja 

atendimento das chamadas durante 3 dias consecutivos, sem retorno do usuário será registrada a 

indisponibilidade para o telecuidado. Podendo ser feito novo agendamento após nova consulta 

presencial. 
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2 – Identificar-se devidamente ao paciente. 

3 – Verificar a aceitação e disponibilidade do mesmo para realização do atendimento. Em caso 

positivo, prosseguir ao passo 3. Em caso negativo, verificar desejo do usuário de reagendar a 

teleassistência.  

4 – Iniciar o atendimento com a seguinte pergunta: “Como você está se sentindo? ”.  

5 – Realizar registro concomitante da resposta do paciente. 

6 – Aplicar o índice de atividade da doença: Índice de Harvey Bradshaw -IHB para os pacientes 

com Doença de Crohn, e Índice Clínico Simples para Atividade da Colite – ICSAC para os que 

tiverem Retocolite Ulcerativa. 

7 - Realizar registro do escore e classificação da atividade da doença. 

7 – Realizar a seguinte pergunta: ”Como você está tomando seus remédios? ” 

8 - Realizar registro concomitante da resposta do paciente. 

9 – Verificar conformidade ou inconformidade com a prescrição medicamentosa vigente.  

10 – Questionar sobre a presença de: fadiga, cansaço, distensão abdominal, falta de apetite ou 

anorexia, febre, dor abdominal, diarreia, incontinência/urgência fecal, presença de muco e/ ou 

sangue nas fezes, presença de lesão perianal e presença de lesão ou alterações cutâneas desde o 

último contato presencial ou telefônico. 

11 - Realizar registro concomitante da resposta do paciente. 

10 – Realizar orientações conforme padronização, respondendo as situações relatadas nas 

perguntas anteriores. 

12 – Verificar a presença dúvidas ou novos questionamentos quanto as orientações fornecidas. 

13 – Disponibilizar contatos de urgência. 

14 – Realizar confirmação de agendamento de próximo atendimento de telecuidado e 

presencial. 



138 
 

15 – Finalizar registro do atendimento realizado. 

 

Cuidados especiais/ plano de contingência: 

Atentar para situações que extrapolem a orientação a distância.  

Atentar para o desejo do usuário para a recepção do atendimento e adequação da linguagem 
para comunicação eficaz. 

Documentos correlatos (normas, resoluções, leis e artigos):  

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Telessaúde para Atenção Básica. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012:123. 

Colege of nurses of Otario: Telepratice: pratice guideline. Toronto.2009. 
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Apêndice X – Formulário de acompanhamento 

 
 



140 
 

Apêndice XI – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação: 

Título do Projeto: O telecuidado no tratamento das doenças inflamatórias intestinais: um ensaio 

clínico. 

Pesquisador Responsável: Rachael Miranda dos Santos  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Policlínica Piquet Carneiro - UERJ 

Telefones para contato do Pesquisador: 021 23342389 / 021 981776091 

Nome do voluntário: ___________________________________Idade: ____ anos 

 O(A) Sr.ª_____________________________________________________ está sendo 

convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O telecuidado no tratamento das doenças 

inflamatórias intestinais: um ensaio clínico”, de responsabilidade do pesquisador Rachael 

Miranda dos Santos. 

 Os pacientes com doença inflamatória intestinal (DII), doença de Crohn ou retocolite 

ulcerativa são pacientes que precisam de tratamento por toda a vida, já que possuem uma 

doença crônica, e consequentemente de um acompanhamento qualificado de enfermagem, 

sendo assim visando a busca por padrões mais eficazes de assistência, o estudo proposto tem 

como principal objetivo: 

 Avaliar a efetividade do telecuidado dos pacientes portadores de Doenças Inflamatórias 

Intestinais. 

Ao aceitar participar dessa pesquisa, através de sorteio você será inserido em um dos dois 

grupos dessa pesquisa. O grupo de controle que receberá somente os cuidados de 

enfermagem que você já recebe (pré-consulta, consulta de enfermagem e pós-consulta) no 

ambulatório. Ou o grupo experimental que além desses cuidados receberá uma intervenção 

chamada telecuidado, que consiste em ligações telefônicas mensais na qual a partir da 

resposta de algumas perguntas receberá algumas orientações. 

 Cabe ressaltar que independente de aceitar ou não participar dessa pesquisa, você 

continuará    recebendo assistência de enfermagem no ambulatório de gastroenterologia. 

 Os benefícios da realização dessa pesquisa são o acompanhamento de enfermagem 
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padronizado e qualificado aos pacientes atendidos no ambulatório. Além da possível descoberta 

de métodos mais eficazes para o seu acompanhamento de enfermagem, proporcionando um 

atendimento mais seguro, qualificado e eficaz. 

A pesquisa apresenta risco moderado quando se pretende realizar entrevista 

semiestruturada pois, pode haver constrangimento, o paciente apresentar instabilidade 

emocional ao ser orientado por telefone e se considerar sem condições de realizar tal 

acompanhamento. Caso você expresse tais condições a pesquisa será suspensa imediatamente e 

a pesquisadora fará os devidos encaminhamentos como acompanhamento psicológico e com a 

medicina caso seja necessário. 

 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail:cep-hupe@uerj.br 

Tel: (21) 2868-8253. Av. 28 de setembro, 77. Térreo – Vila Isabel – Rio de Janeiro. 

 Em caso de dúvidas, estaremos a disposição (Rachael Miranda dos Santos) no 

Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais na Policlínica Piquet Carneiro, Av. Marechal 

Rondon, 381 – São Francisco Xavier -  Setor de Gastroenterologia – Telefone:  021 2334-2380 

 A não participação neste trabalho não implicará em qualquer prejuízo ao seu 

acompanhamento e tratamento. As informações colhidas serão sigilosas e poderão contribuir 

para melhor entendimento de sua doença. Os resultados desta pesquisa serão publicados em 

revista nacional ou internacional sem qualquer identificação pessoal dos pacientes. Vale 

ressaltar que, todos os pacientes receberão o cuidado de enfermagem padrão atualmente 

utilizado na unidade, contando com os serviços, de pré-consulta, pós-consulta e consulta de 

enfermagem com a disponibilização do telefone de contato da equipe em caso de urgência.  

 □ Li e concordo em participar do estudo. 

Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e concordo 

em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito 

Data: ____/_____/________. 

 

 Assinatura do Pesquisador                             Assinatura do Participante 

 


