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“O sucesso é a soma de pequenos esforços 

repetidos dia após dia.”  

(Robert Collier) 



FREITAS, L. S. Efetividade da telenfermagem no processo adaptativo de pessoas 

com estomia sob a perspectiva do Modelo de Adaptação de Roy. Natal, 2019. 

Projeto de Dissertação (Mestrado). 83f – Departamento de Enfermagem, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2019. 
 

RESUMO 

Estomia é o nome dado a qualquer abertura, criada artificialmente, do meio interno da 

estrutura corporal para o ambiente externo. O fato de tornar-se estomizado acarreta 

mudanças relacionadas à nova condição de eliminação de excretas, gerando a 

necessidade de adaptação à essa situação. A dificuldade de acesso aos atendimentos 

pode resultar no reduzido conhecimento do indivíduo sobre os cuidados com a estomia, 

diante disso optou-se por estudar nessa pesquisa a efetividade de uma intervenção 

baseada no acompanhamento da pessoa com estomia via telefone, avaliada e 

direcionada sistematicamente utilizando o Modelo de Adaptação de Roy como um 

orientador das ações de enfermagem. Objetivou-se analisar a efetividade da intervenção 

de acompanhamento via telenfermagem no processo adaptativo da pessoa com estomia. 

Trata-se de um estudo longitudinal, do tipo ensaio clínico, controlado, randomizado e 

unicego realizado com dois grupos de pessoas com até um ano de estomia, totalizando a 

amostra de 33 indivíduos. O grupo controle recebeu apenas o tratamento convencional e 

o grupo intervenção obteve além do tratamento convencional, o acompanhamento via 

contato telefônico. Utilizou-se a estatística descritiva e inferencial para análise dos 

dados. Os resultados apontaram que não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos controle e intervenção quanto suas variáveis sociodemográficas, clínicas 

e de adaptação, a caracterização da amostra, identificou-se a predominância de pessoas 

do sexo masculino, com idade menor ou igual a 60 anos, pardos, aposentado, vivendo 

com companheiro, com grau de instrução até ensino fundamental, com renda de até 1 

salário mínimo, católicos. De acordo com os aspectos clínicos e de saúde a maioria não 

possui doenças ou agravos, não realizou quimioterapia ou radioterapia, teve câncer 

intestinal como diagnóstico predominante da confecção do estoma, não possui 

complicações de estoma e pele periestomal, possui colostomia, com caráter temporário, 

utiliza o dispositivo coletor é de uma peça, sendo o paciente que realiza a troca de sua 

bolsa, e se sente adaptado. No tocante aos modos adaptativos, identificou-se a ausência 

de diferença estatística significante entre os grupos controle e intervenção quanto sua 

adaptação no pré-teste. Entretanto no pós-teste foi apontado que as médias e medianas 

do grupo controle foram mais baixas do que as medidas do grupo que recebeu a 

intervenção de modo estatisticamente significante. Evidenciou-se no grupo intervenção 

melhores escores dos níveis adaptativos no pós-teste quando comparado ao pré-teste. 

Percebe-se a efetividade de uma intervenção telefônica nos níveis de adaptação da 

pessoa com estomia, ressaltando a importância de um acompanhamento complementar e 

regular na promoção de ações de saúde que influenciam na autoestima, autocuidado e 

adaptação desse público. Assim a intervenção de seguimento pós-operatório à luz do 

modelo adaptativo de Roy, via contato telefônico, apresentou melhora dos níveis de 

adaptação das pessoas com estomia em comparação ao grupo controle.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Ostomia; Telenfermagem; Modelos de Enfermagem; 

Adaptação. 
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ABSTRACT 

Stomy is the name given to any artificially created opening of the internal environment 

of the body structure to the external environment. The fact of becoming stomped causes 

changes related to the new excreta elimination condition, generating the need to adapt to 

this situation. The difficulty of access to care may result in the individual's reduced 

knowledge of care for the oedematous patient. In this study, we chose to study the 

effectiveness of an intervention based on the follow-up of the person with oedematous 

over the telephone, evaluated and systematically directed using the Roy's Adaptation 

Model as a nursing actions supervisor. The objective of this study was to analyze the 

effectiveness of the follow-up intervention by telenfermagem in the adaptive process of 

the person with the stoma. This is a longitudinal, randomized, controlled, clinical and 

unicex study conducted with two groups of people with up to one year of oesophageal 

filling, with a sample of 33 individuals. The control group received only conventional 

treatment and the intervention group obtained, besides conventional treatment, the 

follow-up via telephone contact. Descriptive and inferential statistics were used to 

analyze the data. The results showed that there was no statistically significant difference 

between the control and intervention groups, as well as their sociodemographic, clinical 

and adaptation variables, the sample characterization, the predominance of males aged 

less than or equal to 60 years old was identified, pardos, retired, living with a 

companion, with education degree up to elementary school, with income of up to 1 

minimum wage, Catholics. According to the clinical and health aspects, the majority do 

not have diseases or injuries, did not undergo chemotherapy or radiotherapy, had 

intestinal cancer as the predominant diagnosis of stoma manufacture, have no stoma 

complications and peristomal skin, have a colostomy, uses the collector device is in one 

piece, the patient is performing the exchange of his bag, and feels adapted. Regarding 

the adaptive modes, we identified the absence of a statistically significant difference 

between the control and intervention groups regarding their adaptation in the pre-test. 

However in the post-test it was pointed out that the means and medians of the control 

group were lower than the measures of the group that received the intervention in a 

statistically significant way. In the intervention group, there were better scores of the 

adaptive levels in the post-test when compared to the pre-test. It is noticed the 

effectiveness of a telephone intervention in the levels of adaptation of the person with 

stoma, emphasizing the importance of a complementary and regular accompaniment in 

the promotion of health actions that influence in the self-esteem, self-care and 

adaptation of this public. Thus, the postoperative follow-up intervention in the light of 

Roy's adaptive model, via telephone contact, showed an improvement in the adaptation 

levels of people with stomies compared to the control group. 

Keywords: Nursing; Ostomy; Telenursing; Nursing Models; Adaptation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estomia é o nome dado a qualquer abertura do meio interno da estrutura 

corporal, para o ambiente externo. As denominações que derivam desse conceito 

relacionam-se com a localização dessa abertura. Nesse sentido, estomia de eliminação é 

uma abertura criada artificialmente a partir do trato gastrointestinal, ou trato urinário, 

para o abdômen, por onde ocorre o desvio e eliminação do fluxo de fezes e urina. Pode 

ser permanente ou temporária e subdivide-se em três 

tipos: ileostomia, colostomia e urostomia (BARTLE, 2013). 

Diversas são as causas que podem indicar o procedimento cirúrgico de 

construção da estomia intestinal, dentre elas ressalta-se o câncer colorretal, diverticulite, 

obstrução intestinal, neoplasias abdominais e pélvicas, distúrbios intestinais funcionais, 

trauma abdominal, perfuração abdominal não traumática ou abcesso, doenças 

inflamatórias intestinais e polipose intestinal (MELOTI et al., 2013). 

Segundo a United Ostomy Associations of America (UOAA) estima-se que em 

2013 existiam aproximadamente 700 mil pessoas com estomia nos Estados Unidos da 

América. No Brasil, conforme a Associação Brasileira de Ostomizado (ABRASO) 

publicou em 2007, existiam aproximadamente 33.864 pessoas estomizadas, sendo 4.176 

dessas no Nordeste e 684 no Rio Grande do Norte (ABRASO, 2007; ECCO et al., 2018; 

UOAA, 2013). 

O estabelecimento da estomia aumenta proporcionalmente à incidência de 

câncer de cólon e reto, visto que essa é a principal causa de realização desse 

procedimento. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se para cada ano 

do biênio 2018-2019, no Brasil, 36.360 casos novos de câncer de cólon e reto sendo 

18.980 mulheres e 17.380 homens (INCA, 2017; MOLS et al., 2014; REESE et al., 

2014). 

A confecção da estomia acarreta diversas mudanças relacionadas à nova 

condição de eliminação de excretas, as quais culminarão na necessidade de adaptar-se à 

essa situação. Desde o momento da descoberta da necessidade de submeter-se à 

cirurgia, a pessoa vive momentos de ansiedade e tensão causados pela carga psicológica 

de ter que optar pelo procedimento ou ceder à patologia que resultará na morte (MOTA; 

GOMES; PETUCO, 2016). 

Diante de certas situações o indivíduo passa a ter dificuldades de entendimento 

de sua própria condição existencial revelando sentimentos de negação, inconformismo e 
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constrangimento. As modificações estéticas em indivíduos com estomia e as alterações 

das atividades são elementos que comprometem a aceitação e predispõe ao preconceito 

e isolamento social (SOUZA et al., 2016). 

O impacto da presença da estomia gera repercussões que podem desconstruir a 

identidade formada até então. Esses indivíduos deparam-se com uma nova apresentação 

corporal, pois a confecção da estomia concretiza no paciente a transformação de sua 

imagem e de seu cotidiano afetando também suas dimensões físicas, psicológicas, 

sociais e espirituais. Neste momento, com uma função do corpo alterada faz-se 

necessário um reaprendizado de como cuidar de si, como resgatar sua identidade e como 

se adaptar à nova configuração (NASCIMENTO et al., 2011). 

O processo de adaptação é progressivo e individual, uma vez que, as relações 

sociais, valores, costumes e experiências adquiridos ao longo do tempo influenciam na 

maneira de enxergar o mundo sendo a partir disso que o paciente desenvolve estratégias 

adaptativas (UOAA, 2013). 

Após o choque inicial, geralmente a pessoa com estomia passa a conviver com 

o processo adaptativo que demanda ajustes que vão impactar diretamente sua realidade. 

A partir disso, pode-se perceber a importância de uma assistência à saúde prestada com 

qualidade, atentando para todos os aspectos mencionados, a fim de promover uma 

adaptação eficaz, que inclua o autocuidado como instrumento de autonomia do 

indivíduo e resulte na melhoria da qualidade de vida (QV) (FERREIRA-UMPIÉRREZ; 

FORT-FORT, 2014). 

Apesar da compreensão do processo de transição da pessoa com estomia, nota-

se o déficit na atenção à sua saúde, frente às variações de intervenções sem um 

conhecimento acerca do direcionamento sistemático da avaliação, planejamento, 

implementação e avaliação das ações de enfermagem (OLIVEIRA et al., 2014). 

Soma-se a isso, o fato de que os serviços de saúde, apesar de atenderem 

diariamente o público nos centros de referência, uma parcela importante dessa 

população não é acompanhada com frequência, pois moram distantes do local de 

atendimento, como exemplo dos colostomizados no Rio Grande do Norte, onde 38,6% 

residem longe da capital, local que sedia o serviço de assistência à saúde da pessoa com 

estomia nesse Estado (ECCO et al., 2018). 

A dificuldade de acesso aos atendimentos pode culminar no reduzido 

conhecimento sobre os cuidados com a estomia, determinando consequências que 

extrapolam o indivíduo e afetam diretamente as pessoas mais próximas, à medida que 
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sobrecarrega familiares, amigos e cuidadores com cuidados que poderiam ser realizados 

de maneira autônoma. Causa também restrições sociais pela relação de dependência 

com o indivíduo, bem como repercussões no âmbito psicológico e físico (OLIVEIRA et 

al., 2014). 

Assim, as transformações nas diversas instâncias do indivíduo permitem a 

reflexão dos componentes essenciais para uma boa prática assistencial. Neste caso 

destaca-se que o suporte teórico e psicológico é indispensável, como também a 

educação em saúde com a finalidade de auxiliar a pessoa em sua readaptação 

contribuindo para o desenvolvimento do autocuidado (RAMOS et al., 2012). 

Frente aos problemas apresentados, optou-se por estudar nesta pesquisa a 

efetividade de uma intervenção baseada no acompanhamento da pessoa com estomia via 

telefone, avaliada e direcionada sistematicamente utilizando o Modelo de Adaptação de 

Roy (MAR) como um orientador das ações de enfermagem, operacionalizando a 

intervenção de maneira sistematizada. 

O conceito de efetividade trata do benefício produzido por uma intervenção 

aplicada sob as condições habituais da prática clínica, que incluem as imperfeições de 

implementação que caracterizam o mundo cotidiano (MEDRONHO, 2006). 

O aprimoramento da ciência da Enfermagem propõe novas alternativas para a 

assistência e constrói uma metodologia de trabalho própria da área de modo a 

fundamentar as ações no conhecimento científico, tornando-as organizadas e 

sistematizadas (ARAUJO, 2016).  

Em se tratando de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é 

possível verificá-la como uma metodologia aplicada ao processo de trabalho do 

enfermeiro, tendo em vista a promoção de um direcionamento do cuidado seguro. Na 

perspectiva da autonomia, essa tecnologia da saúde favorece a diferenciação da 

enfermagem à medida que disponibiliza para uso um recurso exclusivo dessa categoria 

profissional, tanto no âmbito do conhecimento enquanto disciplina de enfermagem, 

quanto na habilidade prática de manejo da SAE (FERREIRA et al., 2016). 

A SAE como método de ordenação dos cuidados de enfermagem estabelece o 

aprimoramento do atendimento, promove maior autonomia aos profissionais para 

desenvolvimento do trabalho seguro e favorece a qualificação da prática profissional. 

Para tanto, faz-se necessário à utilização de instrumentos que concretizem essa 

sistematização, assim, destaca-se o Processo de Enfermagem (PE) como ferramenta 

pertinente na execução da SAE (ARAUJO, 2016). 
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O PE é uma estratégia que norteia o cuidado baseado nas características 

inerentes ao processo saúde-doença de cada paciente, proporciona o pensamento crítico-

reflexivo e embasa a tomada de decisão do enfermeiro. Caracteriza-se como um sistema 

composto por cinco fases interdependentes e inter-relacionadas a saber, coleta de dados, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação da assistência 

prestada (GARCIA; NÓBREGA, 2004). 

No intuito de executar um atendimento qualificado e concretizar o PE, a 

categoria de enfermagem conta com uma literatura que permite a identificação do 

problema, determinação do diagnóstico, seleção de intervenções cabíveis e específicas 

para o diagnóstico escolhido e posteriormente avaliação das ações executadas, 

verificando se foram eficazes na resolução do problema constatado e adaptando-as para 

alcançar o objetivo proposto (MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2013).  

A fim de fortalecer a sistematização do cuidado de enfermagem, ressalta-se a 

oportunidade de utilização de uma teoria de enfermagem como instrumento voltado 

para a prática assistencial. As teorias são entendidas como um conjunto de conceitos 

inter-relacionados que demonstram uma forma sistemática de ver fatos ou eventos, a 

fim de explicá-los e prevê-los. Os conceitos são palavras que representam a realidade e 

facilitam a capacidade de comunicação sobre ela. À vista disso, a enfermagem atenta 

para quatro conceitos principais: pessoa, saúde, ambiente e enfermagem, os quais 

compõem o metaparadigma da enfermagem, o conteúdo nuclear da disciplina 

(GARCIA; NÓBREGA, 2004; GEORGE, 2000). 

As teorias também podem ser exibidas como um conhecimento específico e 

elaborado pelos próprios profissionais que a executam, conferindo caráter científico à 

enfermagem na área da saúde (GEORGE, 2000; KÄÄRIÄINEN et al.,
 
2011). 

O MAR compreende o indivíduo como sistema capaz de se adaptar. A pessoa, 

nesse modelo, é a receptora dos cuidados de enfermagem; a saúde é entendida como um 

estado e um processo de tornar-se uma pessoa completa e integrada; o ambiente inclui 

todas as condições e circunstâncias que afetam o comportamento e o desenvolvimento 

da pessoa, e, por fim, a meta da enfermagem é a promoção de respostas adaptativas em 

relação aos quatro modos adaptativos (fisiológico, autoconceito, função de papel e 

interdependência) (BRAGA; SILVA, 2011; ROY; ANDREWS, 2001). 

 A adaptação é o resultado de um processo que as pessoas sentem e pensam, 

usam a consciência e buscam uma escolha para criar a integração ambiental e humana.  

As estratégias de enfrentamento são comportamentos em que o processo de adaptação é 
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realizado em situações diárias e em períodos críticos. E o processo de adaptação 

consiste em desempenhar comportamentos, em resposta aos estressores, que são 

orientados pela sobrevivência, crescimento, reprodução, domínio e transcendência 

(ROY, 2011; ROY, 2008). 

O processo adaptativo da pessoa com estomia envolve necessidades físicas, 

sociais e psicológicas, as quais podem apresentar-se como estímulos, ao se estabelecer a 

relação de seu processo adaptativo com o MAR. Um estímulo é identificado como o 

elemento que provoca a resposta, pode ser interno ou externo, e incluem todas as 

condições, circunstâncias e influências em volta da pessoa, ou que afeta o 

desenvolvimento ou comportamento desta (LOPES; PAGLIUCA; ARAUJO, 2006; 

ROY; ANDREWS, 2001).  

O Modelo de Adaptação de Roy vê a pessoa como um sistema holístico e 

adaptável. A incidência de estímulos caracterizando a entrada ativa mecanismos 

reguladores e cognitivos que agem para manter a adaptação a partir dos modos 

adaptáveis. As saídas do indivíduo são suas respostas, ou seja, seus comportamentos. As 

respostas de saída tornam-se retroalimentação para a pessoa e para o ambiente e são 

categorizadas como respostas adaptativas quando promovem a integridade da mesma 

demonstrada comportamentalmente, quando o ser é capaz de preencher as metas em 

termos de sobrevivência, crescimento, reprodução e domínio. 

As respostas inefetivas não sustentam essas metas (GEORGE, 2000; ROY; 

ANDREWS, 2001).  

Para a investigação dos comportamentos a autora da teoria identificou 

quatro modos adaptativos: fisiológico, autoconceito, função do papel e 

interdependência. Observando o comportamento do indivíduo em relação aos modos 

adaptativos, o enfermeiro pode identificar as respostas como adaptativas ou ineficientes 

no processo saúde-doença (GEORGE, 2000; ROY; ANDREWS, 2001). 

Pensando na SAE aplicada à pessoa com estomia, o MAR apresenta-se como 

um instrumento direcionador do cuidado e o processo de enfermagem proposto por ele 

como uma ferramenta de operacionalização dessa proposta. A investigação 

comportamental e de estímulos, resultam no nível de adaptação, o julgamento crítico do 

nível de adaptação origina os diagnósticos de enfermagem, os quais subsidiam o 

estabelecimento de metas e os planos para implementação. No fim, é realizada uma 

avaliação dinâmica e flexível às necessidades apresentadas no processo adaptativo 

(MCEWEN; WILLS, 2009; ROY, 2001).  
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A realização das intervenções de enfermagem deve variar em consonância às 

demandas apresentadas pelos pacientes. Considerando que todas as necessidades 

identificadas sejam atendidas, percebe-se que algumas não requerem obrigatoriamente a 

presença do profissional, ou seja, são questões que encontram resolução no cuidado 

qualificado mesmo quando o enfermeiro e paciente encontram-se em locais diferentes. 

Lidando com a realidade do indivíduo com estomia, constata-se numerosas 

dificuldades relacionadas à hábitos alimentares, vestuário, realização de atividades 

física e de lazer, além do retorno das atividades laborais e da atividade sexual, os quais 

podem ser orientados e discutidos a partir de um contato à distância, como por via 

telefônica (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). 

O acompanhamento por telefone apresenta-se como um dos tipos de 

comunicação chamada de telenfermagem, a qual consiste na interação enfermeiro-

paciente, mediada por dispositivos que superem as barreiras da distância e do tempo. 

Mostram-se como um complemento à ação do enfermeiro, não dispensando suas 

atividades presenciais enquanto avaliador de dados subjetivos e objetivos, e sim dando 

suporte para que o aconselhamento possa estar presente com frequência na vida do 

cliente, auxiliando nas orientações prestadas, no esclarecimento de dúvidas e adaptação 

a condição de saúde (BARBOSA et al., 2016). 

A partir do exposto, essa pesquisa tem como questionamento: “Qual a 

efetividade da intervenção de acompanhamento via contato telefônico no processo 

adaptativo da pessoa com estomia?” A fim de responder esse questionamento, o 

presente estudo tem como objetivo analisar a efetividade da intervenção de 

acompanhamento via telenfermagem no processo adaptativo da pessoa com estomia.  

Esse estudo apresenta como Hipótese Nula (H0): A intervenção via 

telenfermagem não apresentará melhora dos níveis de adaptação das pessoas com 

estomia em comparação ao grupo controle. E Hipótese Alternativa (H1): A intervenção 

via telenfermagem apresentará melhora dos níveis de adaptação das pessoas com 

estomia em comparação ao grupo controle. 
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1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

Há mais de 50 anos os cientistas desenvolveram a disciplina científica da 

enfermagem, a qual, mediante as teorias, orienta a pesquisa, melhora a prática e, 

consequentemente, os resultados dos pacientes. A evolução das teorias e pesquisas de 

enfermagem com esses objetivos exigem um esforço para determinar o que já foi 

realizado, o que está sendo feito e o que ainda precisa ser construído para apoiar e dar 

continuidade à disciplina de enfermagem como ciência e profissão (BOND et al., 2010). 

A utilização de um modelo de enfermagem reforça o conhecimento específico 

da disciplina e contribui na assistência. Assim a utilização de um instrumento baseado 

no Modelo de Adaptação de Roy, favoreceu a execução das primeiras etapas do modelo 

e direcionou o planejamento do cuidado para as reais necessidades apresentadas pelo 

cliente, e posterior ao planejamento das ações, a intervenção facilitou o acesso e o 

fornecimento de informações que ajudam no processo adaptativo da pessoa.  

Os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, são fundamentais no 

processo adaptativo das pessoas com estomias, mediante ações de educação em saúde, 

estimulando o autocuidado e promovendo a autoestima e melhorias na QV. As 

abordagens sobre as alterações da imagem corporal e a representação da perda do 

controle esfincteriano incrementam o conhecimento e o estabelecimento da autoestima 

do indivíduo, influenciando positivamente a sua reinserção social, culminando, assim, 

no avanço de sua autonomia (FERREIRA-UMPIÉRREZ; FORT-FORT, 2014; 

POLETTO; SILVA, 2013). 

Na visão da pessoa com estomia a relação enfermeiro-paciente é baseada em 

uma comunicação para esclarecimento das novas condutas a serem tomadas para o 

cuidado com o estoma, minimização das dúvidas e medos, inclusão dos familiares na 

prestação da assistência e ensino das técnicas necessárias. Acredita-se que tais 

expectativas, quando atingidas, causem um impacto positivo na fase de transição para 

essa nova vida (FERREIRA-UMPIÉRREZ; FORT-FORT, 2014). 

Além disso, o enfermeiro apresenta-se para o indivíduo com estomia como um 

estímulo para a busca do autocuidado. Há relatos de pessoas que durante a consulta de 

enfermagem adquiriram conhecimentos e habilidades suficientes para a realização dos 

cuidados com estomia, os quais possibilitaram autonomia, segurança e reinserção em 

atividades sociais a partir do planejamento e execução prévia das precauções que devem 

ser tomadas para evitar situações constrangedoras (MOTA et al., 2015). 
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As atividades realizadas pelos enfermeiros nos Serviços de Atenção à Saúde da 

Pessoa Ostomizada (SASPO) baseiam-se nas ações de educação em saúde direcionadas 

ao fornecimento de informações referentes ao ensino do autocuidado, esclarecimentos 

quanto às possíveis restrições e adequações necessárias ao manejo eficaz da estomia, 

pensando na promoção da inserção social, qualidade de vida e adaptação da pessoa 

conforme estabelecido pelas Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas 

Ostomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (MORAES et al., 2014). 

A utilização da assistência por telefonia é apresentada como recurso 

complementar significativo para assistência à saúde, uma vez que, possibilita a 

interação no processo educativo, de modo a responder questionamentos, compartilhar 

informações e realizar o acompanhamento, à distância, do quadro clínico. Para tanto 

faz-se necessário a utilização de linguagem compatível entre profissional e paciente, 

ressaltando o caráter complementar da abordagem que não pode substituir o seguimento 

presencial (MUSSI et al., 2018). 

Aliado a isso observa-se que 72% das prescrições de enfermagem contidas na 

Nursing Interventions Classification (NIC) que tratam de orientações a pessoa com 

estomia e/ou pessoa importante, não necessitam da presença física do indivíduo para 

que o profissional enfermeiro possa executar a intervenção planejada (BULECHEK; 

BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010).  

É importante destacar que o uso do saber da enfermagem como tecnologia 

possui caráter emancipatório para a ciência e profissão utilizada como instrumento para 

transpor obstáculos e restrições que submetem o processo de trabalho do enfermeiro 

(NIETSCHE, 2000). 

A enfermagem, que tem como meta, no Modelo de Adaptação de Roy, a 

promoção das respostas adaptativas em relação aos quatro modos adaptativos, 

contribuindo para a saúde da pessoa, constitui-se, portanto como um sistema de apoio 

fundamental para a adaptação da pessoa mediante ações educativas, orientações que 

estimulam o autocuidado, avaliação da ostomia tomando atitudes para prevenção e 

tratamento de complicações, o estabelecimento de vínculo, humanização no 

atendimento e articulação, condução e coordenação do processo de apoio e 

aconselhamento do cuidado (BRAGA; SILVA, 2011; FERREIRA-UMPIÉRREZ; 

FORT-FORT, 2014). 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Muito embora a literatura apresente estudos que relatam em seus achados a 

presença de alterações na adaptação da pessoa com estomia nota-se poucos esforços no 

aprofundamento dessa temática (FERREIRA-UMPIÉRREZ; FORT-FORT, 2014; 

COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013; OLIVEIRA et al., 2014). Assim a produção 

desse trabalho permite a formação de conhecimento e consolidação da prática baseada 

em resultados reais à situação desse público. 

O desenvolvimento do estudo possibilita o reconhecimento da telenfermagem 

como estratégia para promoção da saúde. A intervenção por dispositivo de telefonia 

móvel apresenta benefícios ao sistema de saúde a medida que diminui a demanda de 

atendimentos e consequentemente os custos com a assistência. 

Para os indivíduos com estomia, as vantagens do telecuidado incluem a 

orientação e esclarecimento de dúvidas destes e de seus familiares, previne a ocorrência 

de complicações e/ou a identificação precoce de seu desenvolvimento, orientando 

intervenções que minimizem o problema com o encaminhamento profissional 

adequado. Além de promover o aconselhamento no que diz respeito às mudanças 

psicosociais decorrentes do procedimento cirúrgico, a fim de colaborar com o processo 

adaptativo, reinserção social e laboral, preservação de sua independência, promoção do 

autocuidado e elevação da autoestima e qualidade de vida. 

Oportuniza aos profissionais de saúde o desempenho de ações de saúde 

complementares à distância, permitindo o diagnóstico e intervenção precoce, economia 

de tempo, diminuição de sobrecarga de trabalho, bem como o acompanhamento do 

processo de reabilitação de seus pacientes que são os próprios responsáveis pelo 

gerenciamento de sua condição. 

Providencia também ao enfermeiro a disposição de aporte literário para traçar 

estratégias eficazes de modo a auxiliar a pessoa em sua nova condição ajudando-a na 

reconstrução de sua identidade, repercutindo no retorno de sua autoestima, restauração 

da autoimagem proporcionando melhorias em sua qualidade de vida e bem-estar. 

Destaca-se a importância da assistência de enfermagem no processo adaptativo, 

na disposição do suporte necessário para a assistência destes pacientes, buscando 

elucidar seus questionamentos e auxiliá-los na solução de problemas e enfrentamento de 

dificuldades, mediante a utilização do processo de enfermagem e da sistematização da 

assistência operacionalizado pelo contato telefônico.  



22 
 

Isto posto, optou-se pelo acompanhamento da pessoa com estomia via contato 

telefônico como intervenção proposta para esse estudo, levando em consideração os 

impactos positivos na adaptação deste indivíduo, incluindo melhorias significativas no 

autocuidado e qualidade de vida em experiências exitosas publicadas em estudos 

realizados na China, Estados Unidos da América e Espanha com altos níveis de 

evidência científica (BOHNENKAMP et al., 2004; JIMÉNEZ et al., 2010; ZHANG et 

al., 2013). 

Objetivou-se com a execução do acompanhamento via telefone avaliar, 

consultar, apoiar e dar conselhos ao paciente, fortalecer, ensinar e facilitar a 

aprendizagem deste. Tais finalidades corroboram com as atribuições do enfermeiro nas 

Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do 

SUS e intervenções de enfermagem elencadas na taxonomia NIC (BARBOSA et al., 

2016). 

A proposta encontra-se em consonância também com o eixo 4 das linhas de 

pesquisa que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias e inovação em saúde da 

Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018). 

Observando o atual cenário da saúde brasileira verifica-se a importância do 

desenvolvimento de estudos pautados em intervenções que apresentem como benefícios 

a universalidade da assistência, em especial à população de áreas remotas e de difícil 

acesso (BRASIL, 2018). 

Por fim, essa pesquisa justifica-se pelo caráter inédito de utilizar o MAR como 

um direcionador do cuidado para a pessoa com estomia, levando em consideração que 

61,1% das teorias que subsidiaram pesquisas com essa população foram emprestadas de 

outras áreas, como psicologia e pedagogia (MEDEIROS et al., 2016). Ressalta-se 

também a contribuição da telenfermagem como uma interação mediada por uma 

tecnologia de baixo custo que possibilita um acompanhamento clínico complementar 

que supera a barreira do tempo e da distância.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar a efetividade da telenfermagem no processo adaptativo de pessoas com 

estomia sob a perspectiva do Modelo de Adaptação de Roy. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Comparar os grupos controle e intervenção quanto a suas características 

sociodemográficas, clínicas e de saúde;  

 Identificar o nível de adaptação das pessoas com estomia intestina de acordo 

com o MAR; 

 Detectar as principais dificuldades adaptativas após confecção do estoma 

intestinal; 

 Verificar a existência de diferença estatística entre as pessoas do GI em 

comparação ao GC no que se refere ao processo adaptativo. 

 Verificar diferenças entre o grupo controle e o grupo intervenção em seus 

respectivos pré e pós testes. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O MODELO DE ADAPTAÇÃO DE CALLISTA ROY 

O modelo de Roy percebe o indivíduo como sistema holístico e adaptável em 

constante interação com o ambiente, recebendo estímulos que interagem com o ser e 

produzem respostas. Diante dos estímulos sofridos o indivíduo processa mecanismos de 

enfrentamento que geram respostas positivas que participam na manutenção da 

integridade física e tornam-se evidências do nível de adaptação, ou respostas 

inadequadas que não contribuem para sustentação da pessoa afetada. A Figura 1 

caracteriza a representação do modelo (ROY; ANDREWS, 2001). 

 

 

Figura 1 – Representação gráfica da pessoa como sistema adaptável. Natal, RN, 2019. 

Fonte: Adaptado de Roy, 2001. 

A característica holística do ser humano remete a concepção de que um 

indivíduo é mais do que a soma de partes independentes, ele funciona como um todo 

para atingir determinado propósito. Quanto ao aspecto adaptável consta que a pessoa 

pode ajustar-se diante das transformações do ambiente e ainda interferir no mesmo 

(ROY; ANDREWS, 2001). 
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Os estímulos são caracterizados como tudo que provoca uma resposta, podendo 

ter origem interna ou externa ao indivíduo. A resposta resulta do estímulo recebido e do 

nível de adaptação individual. O modo como a pessoa responde ao estímulo gera um 

comportamento fundamentado nos mecanismos de enfrentamento inatos ou adquiridos 

do indivíduo e são processados por dois subsistemas: o regulador de natureza endócrina, 

química e neural que aciona resposta automática e inconsciente, e o cognoscente que 

responde ao processar informação perceptual, emocional, aprendizagem e de avaliação 

(GEORGE, 2000; ROY; ANDREWS, 2001). 

O comportamento apresentado é reflexo da resposta dada pelo organismo e 

produz uma retroalimentação na forma de novo estímulo, para o sistema humano 

determinando o nível de esforços para dedicar ao estímulo (ROY; ANDREWS, 2001). 

Os estímulos que afetam o indivíduo podem ser descritos em três tipos a saber, 

focal, contextual e residual, sendo a união destes o determinante das respostas. O 

estímulo focal é aquele estímulo interno ou externo que afeta diretamente a pessoa. O 

contextual são todos os outros estímulos, presentes na situação, que influenciam na 

resposta ao estímulo focal, mas não é o foco da atenção. E os estímulos residuais 

possuem efeitos indeterminado no comportamento da pessoa e podem não serem 

percebidos (BRAGA; SILVA, 2011; ROY; ANDREWS, 2001). 

Os comportamentos resultantes são observados a partir de quatro modos 

adaptativos: modo fisiológico, modo autoconceito, modo função de papel e o modo 

interdependência. Apesar dos modos serem divididos ressalta-se que o comportamento 

inadequado em qualquer área influencia no indivíduo como todo (GEORGE, 2000; 

ROY; ANDREWS, 2001). 

O modo de adaptação fisiológico está associado à forma como o indivíduo 

responde fisiologicamente aos estímulos do ambiente, sendo o comportamento a 

manifestação das atividades fisiológicas do organismo. Assim, a necessidade básica é a 

integridade fisiológica e consequente manifestação das atividades das células, tecidos, 

órgãos e sistemas do corpo humano. As cinco necessidades básicas de integridade 

fisiológica são oxigenação, nutrição, eliminação, atividade e repouso e proteção, que 

permitem a avaliação fisiológica juntamente com os processos que envolvem os 

sentidos, os fluidos e eletrólitos, função neurológica e endócrina (ROY; ANDREWS, 

2001). 

 O modo autoconceito é um dos três modos psicossociais, compreendendo as 

questões espirituais e psicológicas, compromete-se com a integridade psíquica e 
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manifesta as crenças e sentimentos das pessoas sobre si. Envolve aspectos psicológicos 

e sociais do sistema humano, composto em ser físico, que envolve a sensação e imagem 

corporal, e em ser pessoal, que engloba a autoconsciência, o autoideal e ser ético-moral-

espiritual (ROY; ANDREWS, 2001). 

A sensação compreende sentir e experimentar a si próprio como pessoa física, 

enquanto que a imagem corporal entende-se como o indivíduo se vê, a aparência da 

pessoa. A autoconsciência é o segmento que sustenta organização do ser para impedir o 

desequilíbrio. O auto-ideal corresponde ao propósito de ser e fazer do indivíduo. E o Eu 

ético-moral-espiritual diz respeito às convicções e estabelece quem a pessoa é (ROY; 

ANDREWS, 2001). 

O modo função de papel é um dos dois modos sociais, refere-se aos papéis que 

cada pessoa ocupa na sociedade no sentido da preservação da integridade social como 

necessidade básica, identificando quem se é em relação aos outros pelos papéis 

primários determinados pela idade, sexo e estágio de desenvolvimento, secundários 

assumidos para realizar tarefas associadas a um estágio de desenvolvimento ou a um 

papel primário, ou terciários que são de natureza temporária e livremente escolhidos 

pelo indivíduo considerados como hobbies (AKYIL, ERGUNEY, 2012; ROY; 

ANDREWS, 2001). 

 Por último, o modo de adaptação interdependência centra-se nas relações 

próximas entre as pessoas, nas relações afetivas, respeito e valor na relação com os 

outros e nos sistemas de apoio como requisito de um ser social. A necessidade básica é 

a adequação afetiva, embasada na segurança de manter relações, e sentimentos de 

cuidado, afirmação e aprovação. O resultado desse modo pode ser eficaz sob forma de 

interações satisfatórias ou inadequadas como o isolamento (ROY; ANDREWS, 2001; 

ROY, 2011). 

Nesse modo é possível identificar relações com o outro significativo e os 

sistemas de apoio. Ao outro significativo é dado maior grau de importância e 

significado. Enquanto que os sistemas de apoio não conservam tanta intensidade em 

suas relações, mas contribuem para o crescimento do indivíduo (ROY; ANDREWS, 

2001). 
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3.2 MODELO DE ADAPTAÇÃO DE ROY E O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DA 

PESSOA COM ESTOMIA 

A instalação da estomia apresenta um processo complexo e impactante que 

envolve todas as dimensões do indivíduo. Os aspectos psicossociais passam por um 

processo de fragmentação gerando reflexos entendidos como uma desconstrução de sua 

identidade, posteriormente a pessoa deve ser capaz de realizar a reconstrução de si até 

adquirir uma nova formatação.  

A sociedade possui um padrão de corpo ideal e o não enquadramento neste 

perfil implica algum grau de desaprovação e exclusão, provocando no indivíduo o 

comportamento de monitoramento constante de seu físico (CASH; PRUZINSKY, 

2008). 

Na perspectiva do Modelo de Adaptação de Roy, o objetivo da Enfermagem é 

a promoção das respostas adaptativas das pessoas nos quatro modos adaptativos: 

fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência, de modo a contribuir na 

manutenção da saúde do indivíduo e modificar o comportamento ineficaz (MONTEIRO 

et al., 2016). 

A maneira que a pessoa encara a instauração da estomia caracteriza-se como 

comportamento que acionará os mecanismos de enfrentamento. Mediante a análise do 

comportamento da pessoa relacionado aos modos adaptativos, é possível identificar 

respostas adaptativas ou não adaptativas em relação ao estímulo vivenciado e 

desenvolver uma assistência de enfermagem que reforce as respostas adaptativas e 

intervir nas não adaptativas (MONTEIRO et al., 2016; ROY; ANDREWS, 2001). 

Considerando que um mesmo estímulo gera diferentes comportamentos pelos 

aspectos intrínsecos de enfrentamento, o modelo de Callista Roy proporciona a 

identificação de respostas adaptativas ou não, em pessoas diferentes atingidas pelo 

mesmo estímulo ocasionado por uma determinada patologia ou agravo (ROY; 

ANDREWS, 2001; MAURICIO; SOUZA; LISBOA, 2013).  

Nesse contexto, a equipe de enfermagem mostra-se determinante no processo 

de adaptação, contribuindo na elaboração de estratégias desde o instante do diagnóstico, 

na decisão de confeccionar o estoma, durante a internação e no pós-operatório por meio 

das unidades de reabilitação e acompanhamento clínico-ambulatorial na manutenção do 

cuidado, observa-se também sua importância na orientação dos cuidados com a estomia, 

hábitos alimentares, atividades de vida diária, retorno as atividades laborais, auxiliando-



28 
 

os no desenvolvimento do autocuidado e restituição de suas atividades (MAURICIO; 

SOUZA; LISBOA, 2013). 

É possível analisar os elementos que constituem o processo adaptativo da 

pessoa com estomia a partir do MAR, de modo que os estímulos são a própria ostomia, 

evidenciando-se como estímulo focal, e a alteração da imagem corporal, mudanças na 

dieta, estilo de vida e relacionamentos interpessoais como alguns dos estímulos 

contextuais (MOLS et al., 2014). 

Relacionado aos modos, a estomia é resultante de um procedimento cirúrgico 

que altera a fisiologia e anatomia do sistema digestivo. Por isso é evidente o 

reconhecimento da associação entre o processo adaptativo da pessoa com estomia e o 

modo fisiológico, a partir das alterações pós-cirúrgicas que afetam as necessidades 

básicas de integridade fisiológica e os processos complexos, como a dispneia, fadiga, 

insônia, diminuição do apetite, constipação, diarreia, dor, náuseas e vômitos, problemas 

relacionados a eliminações urinárias e intestinais, as complicações nas ostomias, dentre 

outras (MAHJOUBI et al., 2012; MOLS et al., 2014). 

Autores apresentam em seus achados que respostas relacionadas ao modo 

fisiológico foram classificadas quando os pacientes identificavam o tempo de 

permanência e presença de complicações de pele periestomal. Evidenciando os 

seguintes diagnósticos de enfermagem: "Padrão de resposta humana - eliminação fecal 

alterada: incontinência fecal" e "Integridade da pele prejudicada com potencial para 

ferimentos" (CASTRO, LOPES, 2000). 

O modo autoconceito é um dos três modos que tratam dos aspectos 

psicossociais da pessoa, sendo a integridade psíquica e necessidade básica desse modo. 

As pessoas com estomias enfrentam, durante o processo adaptativo, problemas 

referentes ao modo autoconceito, especialmente o distúrbio na imagem corporal, 

evidenciado em diversos estudos nacionais e internacionais, o qual está diretamente 

relacionado à QV da pessoa (CALCAGNO et al., 2012; GRANT et al., 2011;  

MAHJOUBI et al., 2012; MOLS et al., 2014). 

No estudo desenvolvido por Castro e Lopes (2000), as declarações referentes 

ao modo autoconceito versam na perspectiva de como os pesquisados se sentiam com a 

presença do estoma, quais sentimentos foram identificados após sua construção e quais 

as mudanças percebidas diante da nova realidade, sendo possível reconhecer, "Distúrbio 

na imagem do corpo", "Depressão", "Não-complacência por revolta", "Distúrbio de 
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autoestima", "Desesperança" e "Angústia espiritual", como alguns dos diagnósticos 

elencados (CASTRO, LOPES, 2000).  

Sobre o modo função de papel, é possível identificar a relação das pessoas com 

estomia e esse modo pelas mudanças de papéis ocorridas durante o processo adaptativo. 

Alguns exemplos disso são o distanciamento do papel de esposa ou marido, no quesito 

sexual, ocasionado por alterações fisiológicas no sistema reprodutor e o distúrbio na 

imagem corporal. Outro caso é a dificuldade de reinserção no trabalho após a realização 

da ostomia, evidenciando situações em que há a modificação da função exercida pela 

pessoa em determinados papéis organizados na sociedade (COELHO; SANTOS; 

POGGETO, 2013; MAHJOUBI et al., 2012; REESE et al., 2014). 

Uma pesquisa desenvolvida no Ceará relatou que na categoria alusiva ao 

terceiro modo adaptativo, foram discutidas questões sobre a permanência do papel, 

capacidades e responsabilidades após a cirurgia, obtendo relatos de incapacidade e 

mudanças de função, caracterizando diagnósticos de "Enfretamento defensivo" e 

"Negação" (CASTRO, LOPES, 2000). 

Quanto ao modo interdependência, relacionado às interações, sabe-se que os 

sistemas de apoio são todas as pessoas, grupos ou animais que contribuem para a 

satisfação das necessidades de interdependência da pessoa, alguns estudos demonstram 

a importância de alguns desses sistemas para as pessoas com estomias, como o cônjuge, 

os grupos de apoio e o profissional de enfermagem. O auxílio do companheiro 

representa um suporte fundamental no ajustamento psicossocial da pessoa ostomizada e 

tem impacto significativo na QV dela. Os grupos de apoio, por meio de intervenções 

educativas, a troca de experiência e auxílio mútuo também promovem a adaptação 

psicossocial dessa população (ALTSCHULE et al., 2009; FERREIRA-UMPIÉRREZ; 

FORT-FORT, 2014). 

Os aspectos associados ao modo interdependência consideraram a melhor 

forma de auxiliar a pessoa com estomia sendo divididas na categoria ajuda nas 

necessidades emocionais, promoção do diálogo e orientações, participação de grupos de 

apoio, e na categoria família pronunciando o comportamento da família na reabilitação 

desse indivíduo, Estabelecendo diagnósticos de enfermagem como: "Sofrimento 

disfuncional" e "Enfrentamento familiar inefetivo: comprometido" (CASTRO, LOPES, 

2000). 
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3.3 INTERVENÇÃO TELEFÔNICA COMO ESTRATÉGIA DE 

ACOMPANHAMENTO  

O uso de tecnologias aplicadas à saúde permite o apoio à organização de 

informações, armazenamento e análise de dados, a fim de colaborar na assistência ao 

cuidado de diversos profissionais. Seu emprego torna possível o acesso dos dados, onde 

e quando ele for necessário, e contribui na resolução dos problemas de saúde nas 

diferentes áreas de abrangência. A tecnologia da informação colabora para que o 

processo de atenção à saúde resulte em benefícios tanto para o usuário como para os 

profissionais envolvidos na assistência (GUIMARÃES; GODOY, 2012). 

Esse método permite também a capacitação de profissionais em localizações 

distantes das instituições especializadas, promovendo a educação permanente destes 

profissionais no intuito de aprimorar a assistência à saúde da população local 

(GUIMARÃES; GODOY, 2012). 

A fim de garantir a efetividade da telenfermagem faz-se necessário o uso de 

uma linguagem clara e acessível a todos, bem como o respeito aos preceitos éticos 

relacionados a profissão (MUSSI et al., 2018). 

A utilização de determinadas estratégias à distância permite o desenvolvimento 

de atividades de saúde entre pessoas em lugares diferentes, mediante uso das 

tecnologias da informação e comunicação, promovendo uma extensão do atendimento 

praticado nos centros onde se localizam os serviços especializados (GUIMARÃES; 

GODOY, 2012). 

No ano de 2007, o Ministério da Saúde, implementou o “Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes” a fim de produzir a assistência e educação à distância nas 

unidades de atenção primária à saúde (BRASIL, 2007). Em 2011 a portaria nº 2.546, 

redefiniu e ampliou o Programa Telessaúde Brasil, que passou a ser Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes, a qual visa fornecer os serviços de teleconsultoria, 

telediagnóstico, segunda opinião formativa e tele-educação (BRASIL, 2011).  

A partir de então a telenfermagem passou a ter maior reconhecimento no 

atendimento à saúde, sua realização pode ser desenvolvida mediante uso de 

computadores, vídeo e audioconferências e contato telefônico. Esta modalidade 

estabelece a interação enfermeiro-paciente mediada por dispositivos tecnológicos que 

permite assistência complementar, constituindo um mecanismo compensatório da 

distância, oferecendo a sensação de proximidade e segurança para expressar 

necessidades, expectativas e sentimentos (BARBOSA et al., 2016). 
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A intervenção via telefone vem destacando-se dentre as diversas tecnologias 

possíveis para o atendimento remoto e mostra-se bastante conveniente no desempenho 

da telenfermagem por ser uma tecnologia de baixo custo e de fácil acesso para a 

execução da assistência à saúde da população (BARBOSA et al., 2016). 

Ressalta-se também a mudança do perfil epidemiológico, com o 

envelhecimento populacional e ascensão das doenças crônicas e diante disso a 

necessidade de acompanhar o paciente e facilitar o desenvolvimento de autocuidado e 

adesão medicamentosa e de hábitos de vida saudável (BARBOSA et al., 2016). 

Um estudo de revisão sintetizou em seus resultados os benefícios deste 

acompanhamento na assistência a pessoas portadoras de doenças crônicas, e descreveu 

inúmeras vantagens da utilização dessa tecnologia, apresentadas por sua amostra. Para 

os pacientes, proporcionou o empoderamento, melhora no manejo de sua doença, 

diminuição dos níveis de ansiedade, melhora da qualidade de vida e da adesão 

medicamentosa. Para os profissionais permitiu o aumento da comunicação, melhor 

manejo dos sintomas, possibilitou diagnóstico e intervenção precoce, como também 

economia do tempo de trabalho (CAVALARI et al., 2012). 

Os resultados do estudo de Jiménez (2010) sugerem que o acompanhamento 

por telefone adicionado ao acompanhamento clínico padrão, pode melhorar os níveis de 

QV e bem-estar do indivíduo em vários aspectos, não em todos, mas principalmente dos 

cuidados e dificuldades apresentadas pelos indivíduos (JIMÉNEZ et al., 2010). 

A utilização dessa estratégia de atendimento vem sendo utilizados em outros 

países e apresenta vantagens diante de ocorrência das demandas manifestadas no 

presente como o envelhecimento da população e aumento de doenças crônicas como 

também, perante ao empenho na diminuição dos custos com as ações de saúde, redução 

do encaminhamento desnecessário aos grandes centros especializados e consequente 

filas de espera para atendimento, e esforços para aumentar a resolutividade do serviço e 

melhorias na qualidade da assistência (BARBOSA et al., 2016). 
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4 METODOLOGIA  

A fim de alcançar os objetivos propostos, essa pesquisa consistiu na execução 

da intervenção de acompanhamento via contato telefônico (telenfermagem) e análise da 

efetividade da intervenção. 

Trata-se de um estudo longitudinal, do tipo ensaio clínico, controlado, 

randomizado e unicego, pois apenas os participantes não sabiam em qual grupo estavam 

alocados.  

A efetividade do ensaio é caracterizada pela realização do estudo em 

circunstâncias reais, em que os pacientes podem não aderir ao tratamento, sair do estudo 

e onde as condições do estudo não são as melhores (ROUQUAYROL; GURGEL, 

2013). 

Define-se como controlados os ensaios que o procedimento experimental é 

comparado com outro. (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013). No caso desse estudo, 

realizou-se a comparação do acompanhamento convencional que é feito no Centro 

Especializado em Reabilitação e Habilitação do Rio Grande do Norte (CERHRN) com a 

intervenção proposta, que é acrescentar ao convencional, o acompanhamento via 

telefone. 

O grupo controle descreve o conjunto de participantes que não recebem o 

tratamento experimental e cujo desempenho fornece uma linha de base que serve de 

comparação para os efeitos do tratamento. O grupo intervenção é composto pelos 

participantes submetidos a tratamento experimental ou intervenção. 

Adotou-se à randomização simples que consiste em alocar cada paciente do 

estudo de maneira aleatória no grupo experimental ou controle, assim, cada paciente 

tem chance igual de ficar em um ou outro grupo de comparação. Consequentemente 

todos os fatores relacionados com os desfechos tendem a ficar igualmente distribuídos 

entre os grupos, de modo que as diferenças que ocorreram na evolução dos pacientes 

puderam ser atribuídas à intervenção (FERREIRA; PATINO, 2016; KANG; RAGAN; 

PARK, 2008; ROUQUAYROL; GURGEL, 2013). 

A randomização foi realizada utilizando um envelope no qual continha papéis 

com os termos Grupo Controle e Grupo Intervenção. Após a entrevista a pesquisadora 

sorteava um dos papéis e o participante era alocado no grupo sorteado. 

Com o objetivo de tratar os dois grupos do mesmo modo, exceto quanto à 

intervenção proposta, os dois grupos receberam cuidados de enfermagem no mesmo 

período durante a execução do estudo. O grupo controle teve consultas marcadas com o 
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acompanhamento convencional no mesmo período que o grupo intervenção foi 

acompanhado também pelas ligações juntamente com as consultas.  

O estudo foi desenvolvido no período de maio a dezembro de 2018, no 

município de Natal, no Centro Especializado em Reabilitação e Habilitação do Rio 

Grande do Norte, centro de referência do Estado do Rio Grande do Norte para 

cadastramento e acompanhamento de pessoas com estomia.  

O CERHRN trata-se do centro que realiza entrega de material aos pacientes, 

atendimento, tratamento para a pessoa e seus familiares, bem como um local de 

convivência, integração e exercício de cidadania, conforme as Diretrizes Nacionais para 

a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do SUS.  

Para recrutamento dos sujeitos da pesquisa e definição do tamanho da amostra, 

utilizou-se o método de Armitage e Berry (1987) no estabelecimento do quantitativo de 

participantes. Considerando um desvio padrão de 20, diferença a ser detectada de 20, 

nível de significância de 5%, poder do teste de 80% e seleção do teste de hipótese 

monocaudal, resultou em uma amostra de 17 indivíduos para cada grupo (ARMITAGE; 

BERRY, 1987).  

O recrutamento das pessoas elegíveis para participar dos grupos controle e 

intervenção obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: ser maior de 18 anos, 

capacidade cognitiva para responder aos questionamentos, ter estomia intestinal no 

momento da intervenção, com tempo de realização da cirurgia ≤ 12 meses e possuir um 

contato telefônico seja residencial ou celular para contato.  

Optou-se pela seleção de pessoas com até 12 meses de estomia, pois de acordo 

com o estudo realizado por Xavier (2018), verificou-se que pessoas com tempo ≤ 1 ano 

de estoma possuíram piores escores em todos os domínios verificados (fisiológico, 

autoconceito, função de papel e interdependência) (XAVIER, 2018). Estudo realizado 

em Minas Gerais descreveu em seus achados que o tempo da estomia afeta diretamente 

na qualidade de vida dos indivíduos, referindo à interferência do tempo do processo 

adaptativo (FERREIRA et al., 2017). 

Excluiu-se as pessoas que não completaram o instrumento, pessoas privadas de 

liberdade e indivíduos sob efeito de álcool/drogas ilícitas. A amostra, contendo os 

grupos de intervenção e controle, foi escolhida por intencionalidade em primeiro 

contato no CERHRN e a alocação nos grupos controle e intervenção realizada de 

maneira randomizada simples.  
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Para realização da primeira entrevista foram treinados pesquisadores para 

haver uma padronização da coleta a fim de diminuir os vieses de pesquisa. O 

treinamento foi realizado com uma carga horária de 10 horas dividida em dois encontros 

com o objetivo de apresentar o instrumento, discutir as peculiaridades do mesmo, retirar 

as dúvidas que surgirem e fornecer informações adicionais para auxiliar a correta 

aplicação do instrumento.  

A etapa de intervenção telefônica e reavaliação da adaptação foi realizada pela 

pesquisadora deste estudo. Os passos seguidos para realização do estudo estão 

apresentados na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma das etapas do modelo pré-teste e pós-teste realizada do estudo. 

Natal/RN, 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A abordagem inicial se deu ao comparecimento da pessoa ao serviço, após 

verificar o tempo de estomia ≤ 12 meses e consentimento para participar da pesquisa. O 

entrevistado foi esclarecido sobre os objetivos, importância à aplicação do instrumento, 
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a privacidade e o destino dos dados e o modo como os dados são coletados no estudo. 

Informou-se que se tratava de uma lista que pretendia verificar o nível de adaptação da 

pessoa a estomia de acordo com as instruções contidas no instrumento, os que 

concordavam em participar eram convidados a responder o instrumento, este 

procedimento era realizado em uma sala dentro do setor de entrega de bolsas de modo a 

respeitar a dignidade e o bem-estar dos participantes.  

A fim de obter o consentimento livre e esclarecido do participante, entregou-se 

duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que o 

participante assinasse e autorizasse o uso dos dados para pesquisa e outra cópia para que 

levasse para casa. Após a formalização da concordância com os objetivos da pesquisa 

mediante a assinatura, os participantes responderam a entrevista neste encontro, 

escolheu-se este formato devido à impossibilidade de alguns participantes para leitura. 

As pessoas com estomia responderam também a um questionário contendo informações 

referentes aos aspectos sociodemográficos e clínicos bem como características do 

estoma e complicações, questões sobre manejo do dispositivo coletor e sentimento de 

adaptação (XAVIER, 2018 – ANEXO A) além de uma questão aberta sobre as 

principais dificuldades adaptativas após a construção da estomia.  

Em seguida aplicou-se a Escala do Nível de Adaptação do Estomizado (ENAE) 

a fim de identificar o nível de adaptação e a partir dos escores gerados verificou-se os 

modos adaptativos mais afetados, bem como os principais problemas adaptativos 

apresentados em cada modo e em posse dessas informações realizou-se a inferência 

diagnóstica baseado nas respostas da ENAE e da questão aberta que trata das 

dificuldades de adaptação, posteriormente realizou-se o planejamento de 

acompanhamento via telefone voltado para as necessidades reais da pessoa com 

estomia, seguido da execução da intervenção e avaliação da efetividade desta, conforme 

demonstrado na Figura 3 abaixo: 
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Figura 3 - Descrição das etapas da pesquisa, em consonância com o Processo de Enfermagem 

do Modelo de Adaptação de Roy. Natal/RN, 2019. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A ENAE (Anexo B) é um instrumento com 32 itens, com escala do tipo likert, 

gerando o escore da seguinte forma, quando tratar-se de sentença positiva a adaptação 

da pessoa com estomia a resposta, concordo totalmente = 4; concordo parcialmente = 3; 

indiferente = 2; não concordo parcialmente = 1 e não concordo totalmente = 0, quando a 

sentença for negativa esses valores serão invertidos. 

Quanto às dimensões, o escore foi calculado baseado no número de questões 

pertencentes a cada modo de acordo com o quadro abaixo, sendo a pontuação mínima 

do escore total do instrumento é zero e a máxima é 128, assim quanto mais próxima de 

zero pior é o nível de adaptação da pessoa com estomia. As pontuações de cada modo 

adaptativo encontram-se expressas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Apresentação dos escores por modo adaptativo.  

MODO ADAPTATIVO n° de itens Pontuação (Mínimo-Máximo) 

Fisiológico 07 0-28 

Autoconceito 17 0-68 
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Função de Papel 04 0-16 

Interdependência 04 0-16 

TOTAL 32 0-128 

  Fonte: (XAVIER, 2018). 

O seguimento foi realizado da seguinte maneira: o grupo controle recebeu o 

atendimento convencional fornecido pela equipe multiprofissional do CERHRN que 

consiste em consultas marcadas a partir das demandas apresentadas pelos participantes. 

No que concerne a cada especialidade, as pessoas com estomia são orientadas sobre os 

cuidados com estoma, pele periestoma e dispositivo coletor, mudanças de alimentação, 

estratégias de enfretamento dentre outros aspectos. O grupo intervenção recebeu, além 

do que é fornecido pelo serviço, o acompanhamento via contato telefônico (três 

ligações) nos intervalos de 20, 40 e 60 dias após o primeiro contato, como proposto em 

estudo realizado na Espanha (JIMÉNEZ et al., 2010). 

O conteúdo discutido nas ligações focaram nas dificuldades adaptativas 

levantadas na primeira coleta, mediante respostas do questionário sociodemográfico, 

clínico e de cuidados com a estomia, da questão aberta e da ENAE, e abordavam 

questões de educação para os cuidados com a estomia, acesso aos dispositivos coletores 

e adjuvantes, encorajamento ao autocuidado, adequação de vestuário, atividades da vida 

diária e problemas pós-operatórios tais como complicações com estoma e pele 

periestomal, em razão de serem temas de dificuldades apontados em outros estudos 

(XAVIER, 2018; COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013; KARABULUT; DINC; 

KARADA, 2014; SUN et al.,2013; SILVA et al.,2014). 

Posteriormente os processos de avaliação e replanejamento foram feitos entre 

as ligações de maneira dinâmica e flexível, conforme orientações do MAR. 

Após o período de intervenção, os dois grupos foram novamente submetidos à 

ENAE para reavaliação do nível de adaptação, de acordo com o modelo pré-teste e pós-

teste para estudos experimentais. Ambos submetidos à análises estatísticas para 

avaliação da efetividade do acompanhamento via telefone (POLIT; BECK, 2011).  

 Utilizou-se a estatística descritiva e inferencial para análise dos dados. O teste 

qui-quadrado para verificar diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) entre as 

variáveis clínicas/sociodemográficas entre os grupos controle e intervenção. Para as 

variáveis quantitativas, realizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e verificou-

se distribuição normal. Diante desta análise inicial para comparar os escores da ENAE 

no pré e pós teste entre os dois grupos aplicou-se o Teste T de Student e a fim de 



38 
 

verificar os escores de cada grupo na primeira e segunda avaliação utilizou-se o Teste T 

de Student pareado.  

Para exploração da questão aberta realizou-se uma análise das entrevistas a fim 

de investigar os relatos proferidos durante o contato com o pesquisador, categorizando 

em temas a fim de permitir a compreensão e reflexão das percepções e aspectos 

contidos nos discursos (SILVA; FOSSÁ, 2015). Foi determinado a frequência que cada 

tema foi citado como principal dificuldade adaptativa. 

Considerou-se estatisticamente significantes as diferenças com p-valor <0,05. 

Para verificação das hipóteses do estudo, utilizamos as seguintes hipóteses estatísticas:  

 

H0 = µ Adaptação (resultado) após IT no GI ≤ µ Adaptação GC (Testes T de student, 

Teste T de Student pareado, p <0,05) 

H 1 = µ Adaptação (resultado) após IT no GI > µ Adaptação GC (Testes T de student, 

Teste T de Student pareado, p<0,05)  

Em que, H 0 = Hipótese nula; H 1 = Hipótese alternativa; µ Adaptação = Média dos 

domínios do instrumento de adaptação; IT = Intervenção via contato telefônico; GI= 

Grupo Intervenção; GC = Grupo Controle. 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

De acordo com a Resolução 4 66 /12 (BRASIL, 2012), projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos devem ser apreciados, em seus aspectos éticos, por 

Comissões de Ética em Pesquisa. Sendo assim, o projeto desta pesquisa foi apreciado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, parecer de número 1.527.460, CAAE de número 55191516.8.0000.5537.  
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5 RESULTADOS  

Os resultados apresentados abaixo correspondem ao produto de uma amostra 

com 33 participantes, uma vez que um entrevistado do grupo controle foi perdido 

durante o período do estudo visto que não foi possível reaplicar o instrumento com o 

mesmo após várias tentativas de contato. 

Após utilização do Teste Qui-Quadrado (Tabela 1), verificou-se que não houve 

diferença estatística significante entre os grupos controle e intervenção, no que se refere 

às variáveis sociodemográficas, clínicas e de adaptação evidenciando a semelhança dos 

dois grupos no que diz respeito a essas características.  

No tocante a caracterização da amostra, identificou-se a predominância de 

pessoas do sexo masculino (72,7%), com idade menor ou igual a 60 anos (72,7%), 

pardos (57,6%), aposentado (51,5%), vivendo com companheiro (60,6%), com renda de 

até 1 salário mínimo (69,7%), com grau de instrução até o ensino fundamental (54,5%) 

e católicos (54,5%). A Tabela 1 dispõe sobre a caracterização. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa. Natal/RN, 2019. 

VARIÁVEIS 
Grupo controle Grupo intervenção 

p-valor 
n % n % 

Sexo       

     Masculino 12 36,36 12 36,36 1,000 
      Feminino 5 15,15 4 12,12 

Faixa Etária       

     ≤ 60 anos 13 39,40 11 33,33 
0,708 

     > 60 anos 4 12,12 5 15,15 

Raça       

     Pardo 11 33,33 8 24,24 

0,089       Branco 6 18,18 4 12,12 

     Negro 0 0,00 4 12,12 

Profissão/Ocupação       

         

Aposentado/Beneficiário 
8 24,24 9 27,27 

0,712 
 

     Em atividade 4 12,12 3 9,09 

     Desempregado 2 6,06 3 9,09 

     Outra 3 9,09 1 3,03 

Estado Civil       

     Com companheiro 10 30,30 10 30,30 
0,829 

     Sem companheiro 7 21,21 6 18,18 
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Escolaridade       

   Até Ensino fundamental  8 24,24 10 30,30 
0,373 

   Ensino médio e superior 9 27,27 6 18,18 

Renda        

     Até 1 SM 12 36,36 11 33,33 
0,909 

     >1SM 5 15,15 5 15,15 

Religiosidade       

     Católica 9 27,27 9 27,27 

0,544 
 
 
 

     Evangélica 3 9,09 5 15,15 

     Outras 1 3,03 0 0,00 

     Não possui 4 12,12 2 6,06 

TOTAL 17 51,51 16 48,49  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

*SM =Salário Mínimo (R$ 954,00) 

 

De acordo com os aspectos clínicos e de saúde dos participantes, descritos na 

Tabela 2 constata-se que a maior parte dos entrevistados não possui doenças ou agravos 

(57,6%), não realizou quimioterapia (63,6%) ou radioterapia (72,7%), possui 

colostomia (81,8%), de caráter temporário (78,8%), utiliza o dispositivo coletor é de 1 

peça (87,9%), sendo o paciente que realiza a troca da bolsa em 54,5% dos casos. 

Quando questionados sobre a adaptação à situação atual, 45,5% refere está adaptado. 

 

Tabela 2 – Caracterização clínica e de saúde dos participantes da pesquisa, Natal/RN, 

2019. 

Caracterização clínica e de 

saúde 

Grupo controle Grupo intervenção 
p-valor 

n % n % 

Presença de doença ou agravo       

   Não 9 27,27 10 30,30 
0,579    Sim 8 24,24 6 18,18 

      HAS 5 15,15 3 9,09 0,688 

      DM 
3 9,09 2 6,06 

1,000 

      Problemas cardíacos 
1 3,03 1 3,03 

1,000 

      Deficiência Física ou motora 
2 6,06 0 0,00 

0,485 

      Outros 2 6,06 2 6,06 1,000 

Quimioterapia       
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     Fez 5 15,15 2 6,06 

0,390      Faz 3 9,09 2 6,06 

     Não 9 27,27 12 36,36 

Radioterapia       

     Faz 0 0,00 1 3,03 

0,479      Fez 5 15,15 3 9,09 

     Não 12 36,36 12 36,36 

Tipo de Estomia       

     Colostomia 13 39,39 14 42,42 
0,656 

     Ileostomia 4 12,12 2 6,06 

Permanência        

     Temporária 13 39,39 14 42,42 
0,408 

     Definitiva 4 12,12 2 6,06 

Tipo de Dispositivo Coletor       

     Uma peça 16 48,48 13 39,39 
0,335 

     Duas peças 1 3,03 3 9,09 

Quem realiza a troca da 

bolsa? 
      

     Paciente sozinho 11 33,33 7 21,21 

0,377      Cuidador/familiar 5 15,15 6 18,18 

     Paciente com ajuda 1 3,03 3 9,09 

Se sente adaptado?       

     Sim 6 18,18 9 27,27 

0,465      Parcialmente 7 21,21 4 12,12 

     Não 4 12,12 3 9,09 

TOTAL 17 51,51 16 48,49     

Fonte: Elaborado pelo autor. 

*HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica; **DM =Diabetes Mellitus 

 

Na Tabela 3 observa-se os diagnósticos que levaram a necessidade de 

realização da estomia, destacando o câncer intestinal como causa mais predominante na 

confecção do estoma (39,3%), uma vez que os demais problemas de saúde foram 

agrupados e denominados "outras causas" pois acometeram menos de 4 indivíduos e 

quanto as complicações de estoma e pele periestomal identificou-se sua presença em 

39,3% dos pesquisados sendo o sangramento, hiperemia, alergias e dermatite as de 

maior incidência. 
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Tabela 3- Distribuição das causas de confecção de estomia e complicações de estoma e 

pele periestomal. Natal/RN, 2019. 

VARIÁVEIS 
Grupo controle Grupo intervenção 

p-valor 
n % n % 

Diagnóstico       

     Câncer 7 21,21 6 18,18 
0,636      Outras causas* 10 30,30 10 30,30 

Complicações       

     Não 13 39,39 7 21,21 
0,080 

     Sim 4 12,12 9 27,27 

          Sangramento 2 6,06 2 6,06 1,000 

          Vazamento 1 3,03 1 3,03 
1,000 

 

          Hiperemia 
1 3,03 3 9,09 

0,335 

          Alergia 1 3,03 2 6,06 0,601 

          Dermatite 
1 3,03 3 9,09 0,335 

TOTAL 17 51,51 16 48,49     

Fonte: Elaborado pelo autor. 

*Outras causas: Traumas, Doenças intestinais inflamatórias, Obstrução intestinal, Diverticulite, Infecções. 

  

No tocante aos modos adaptativos, observa-se no Quadro 2 que não houve 

diferença estatística significante entre os grupos controle e intervenção quanto sua 

adaptação no pré-teste. O quadro abaixo dispõe os valores de mínimo, máximo, média, 

mediana, desvio padrão, valor de erro e p-valor de cada modo adaptativo por grupo. 

 

Quadro 2 – Modos adaptativos dos grupos controle e intervenção e suas medidas de 

tendência central, dispersão e p-valor no pré-teste. Natal/RN, 2019. 

 

MODO 

ADAPTATIVO 
Grupos  Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Erro 

padrão 

p-

valor* 

Fisiológico 
Controle 14,1 14,0 4,0 0,9 

0,763 
Intervenção 14,7 16,0 6,6 1,6 

Autoconceito  
Controle 38,1 42,0 14,0 3,4 

0,423 
Intervenção 41,8 44,0 12,4 3,1 

Função de papel  
Controle 8,0 9,0 4,4 1,0 

0,659 
Intervenção 8,7 9,5 4,5 1,1 

Interdependência  
Controle 6,5 7,0 3,4 0,8 

0,703 
Intervenção 7,0 8,0 3,7 0,9 



43 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

* Teste T de Student 

 

Entretanto o resultado do pós-teste demonstra diferença estatística significante 

ao comparar os dois grupos ao longo do tempo e verifica-se que as medias e medianas 

do grupo controle foram mais baixas do que as medidas do grupo que recebeu a 

intervenção. O Quadro 3 detalha as informações. 

 

Quadro 3 - Modos adaptativos dos grupos controle e intervenção e suas medidas de 

tendência central, dispersão e p-valor no pós-teste. Natal/RN, 2019.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

* Teste T de Student 

 

No quadro abaixo encontram-se dispostos as medidas de tendência central, 

desvio padrão, valor de erro, e p-Valor do pré e pós-teste do grupo controle. Constatou-

se que o escore adaptativo do grupo controle no pós-teste foi menor quando comparado 

ao pré-teste do mesmo grupo, com uma diminuição de 9,42 na média total do 

instrumento sendo o modo fisiológico que obteve maior diferença com 3,37, seguido do 

modo autoconceito (3,23), função de papel (1,53) e por último o modo interdependência 

(1,23), como demonstrado no Quadro 4. 

 

 

Total 
Controle 66,9 70,0 22,6 5,4 

0,489 
Intervenção 72,4 71,0 22,4 5,6 

MODO 

ADAPTATIVO 
Grupos  Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Erro 

padrão 
p-valor* 

Fisiológico 
Controle 10,8 9 4,3 1,0 

<0,001 
Intervenção 17,8 17,5 5,6 1,4 

Autoconceito  
Controle 34,9 34 12,6 3,0 

0,008 
Intervenção 46,4 47,5 10,7 2,6 

Função de papel  
Controle 6,5 6 3,4 0,8 

0,016 
Intervenção 9,8 10 3,9 0,9 

Interdependência  
Controle 5,4 5 3,3 0,8 

0,007 
Intervenção 8,8 10 3,5 0,8 

Total 
Controle 57,5 55 20,4 4,9 

0,001 
Intervenção 82,9 84 20,1 5,0 
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Quadro 4 - Medidas de tendência central, dispersão e p-valor conforme modos 

adaptativos no pré e pós-teste do grupo controle. Natal/RN, 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

* Teste T de Student pareado 

Em contrapartida a análise do grupo intervenção evidenciou a elevação dos 

níveis adaptativos do grupo quando comparou-se o pré e pós-teste, o Quadro 5 

apresenta um aumento de 10,47 na média total, e se tratando de cada modo adaptativo 

isoladamente percebe-se que os melhores resultados encontram-se no modo 

autoconceito (4,5), acompanhado do modo fisiológico (3,12), interdependência (1,74) e 

função de papel (1,0). 

 

Quadro 5 - Medidas de tendência central, dispersão e p-valor conforme modos 

adaptativos no pré e pós-teste do grupo intervenção. Natal/RN, 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

* Teste T de Student pareado 

MODO 

ADAPTATIVO 

Grupo 

Controle  
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Erro 

padrão 

p-

valor* 

Fisiológico 
Pré teste 14,1 14 4,0 0,9 

<0,001 
Pós teste 10,8 9 4,3 1,0 

Autoconceito  
Pré teste 38,1 42 14,0 3,4 

0,046 
Pós teste 34,8 34 12,5 3,0 

Função de papel  
Pré teste 8,0 9 4,3 1,0 

0,013 
Pós teste 6,5 6 3,4 0,8 

Interdependência  
Pré teste 6,5 7 3,3 0,8 

0,001 
Pós teste 5,3 5 3,3 0,8 

Total 
Pré teste 66,9 70 22,5 5,4 

<0,001 
Pós teste 57,5 55 20,3 4,9 

MODO 

ADAPTATIVO 

Grupo 

Intervenção  
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Erro 

padrão 

p-

valor* 

Fisiológico 
Pré teste 14,7 16 6,5 1,6 

<0,001 
Pós teste 17,8 17,5 5,6 1,4 

Autoconceito  
Pré teste 41,9 44,0 12,4 3,1 

<0,001 
Pós teste 46,4 47,5 10,6 2,6 

Função de papel  
Pré teste 8,8 9,5 4,5 1,1 

0,016 
Pós teste 9,8 10 3,9 0,9 

Interdependência  
Pré teste 7,0 8 3,6 0,9 

0,011 
Pós teste 8,8 10 3,5 0,8 

Total 
Pré teste 72,4 71 22,4 5,6 

<0,001 
Pós teste 82,9 84 20,1 5,0 
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Diante do questionamento sobre as principais dificuldades adaptativas, 

emergiram das respostas temas relacionados ao cotidiano conforme apresentado na 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Frequência das dificuldades adaptativas após confecção da estomia. 

Natal/RN, 2019. 

TEMAS n % 

Retorno do convívio em sociedade 10 30,3 

Atividades de lazer 9 27,3 

Atividades laborais 8 24,2 

Afazeres domésticos 6 18,2 

Manuseio do sistema coletor 4 12,1 

Manejo do estoma 4 12,1 

Alterações de vestuário 4 12,1 

Produção de gases 4 12,1 

Hábitos alimentares 3 9,1 

Atividade sexual 2 6,1 

Mudanças no padrão de sono 2 6,1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante as ligações telefônicas para o grupo intervenção foram trabalhados os 

aspectos acima citados além de questões referentes ao autocuidado, autoimagem, 

autoestima e adaptação. Nos contatos posteriores os relatos abordavam o empenho em 

desenvolver as orientações realizadas e por vezes o sucesso das ações acompanhado da 

descrição da experiência vivenciada e do sentimento reconhecido. 

Uma entrevistada demonstrou satisfação com intervenção telefônica por ser 

responsável por cinco netos e não tem disponibilidade para comparecer a instituição de 

atendimento. Outro participante relatou que devido sua condição financeira não pode 

participar das consultas, exceto quando apresenta alguma complicação grave e 

mencionando o contato telefônico como boa estratégia de cuidado no acompanhamento 

à distância. 

Ressalta-se, entretanto que a telenfermagem é um modelo adicional de suporte 

a saúde da pessoa em estomia, assim foi esclarecido aos participantes o caráter 

complementar da intervenção e não houve estímulo ao abandono da assistência 

presencial com os profissionais no centro de referência especializado. 
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Foi aconselhado a alguns participantes buscar assistência com as enfermeiras 

do serviço para realizar prescrição de um dispositivo coletor diferente, prescrição de 

adjuvantes para a pele e acompanhar o surgimento de um prolapso desenvolvido durante 

atividade física. Instruiu-se também a marcação de consultas com a nutricionista diante 

de relatos de excesso de gases e dificuldades alimentares que geravam efluentes com 

forte odor, diarreias e constipações. 

Orientou-se a assistência pelo serviço de psicologia para a pessoa e 

cuidador/familiar de modo a facilitar a compreensão do motivo da estomia e como viver 

bem com a ela uma vez que determinados participantes mencionaram negar-se ao 

autocuidado e retorno de suas atividades por não aceitarem sua condição e não possuem 

auxilio de familiares ou amigos para conversar a respeito. 
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados apontam que não houve diferença estatística significantes 

demonstrando semelhanças entre os grupos controle e intervenção quanto as suas 

características sociodemográficas, clínicas e de saúde. Verificou-se predominância de 

pessoas do sexo masculino. Considerando a causa da estomia tal resultado é arbitrário, 

uma vez que, no presente estudo a maior parte dos estomas foram confeccionados 

devido câncer de cólon e reto e o sexo feminino é o mais acometido por esses tipos de 

neoplasias (INCA, 2014).  Destaca-se a baixa procura por serviços de saúde por pessoas 

do sexo masculino para tratamento ou prevenção de problemas de saúde influenciando 

no diagnóstico tardio e complicações de agravos que cursam com a confecção do 

estoma (MORAES et al., 2016). 

No tocante a faixa etária, observa-se que as pessoas com idade menor ou igual 

a 60 anos foram mais acometidas pelo procedimento cirúrgico contrariamente aos 

resultados encontrados em outros estudos (BARBOSA et al., 2014; MIRANDA et al., 

2016; MORAES et al., 2016). Atribui-se ao dado encontrado, os hábitos alimentares 

inadequados dessa faixa etária relacionando-os aos determinantes das neoplasias do 

sistema digestivo (causa principal de formação de estomias), considera-se que o 

aumento do consumo de carnes vermelhas, alimentos embutidos, processados e 

enlatados predispõe o desenvolvimento de neoplasias digestivas e colorretais
 

(BIELEMANN et al., 2015; HENDGES; STOLL; MORESCHI, 2013).  

No que diz respeito à raça, verifica-se que grande parte dos pesquisados 

declaram-se pardos (47,10%), corroborando com o Censo Demográfico divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, no qual 52,5% da 

população do estado do Rio Grande do Norte afirmava ser de cor parda (IBGE, 2010). 

Quanto a ocupação, encontrou-se que 51,5% dos entrevistados são aposentados 

ou recebem benefício justificado pelo grande número de pessoas com estomia que 

solicitam aposentadorias após confecção do estoma. Antes do estoma o indivíduo era 

capaz de exercer sua profissão regularmente, após o procedimento cirúrgico a pessoa 

necessita de algumas adaptações em seu ambiente de trabalho para desenvolver seus 

cuidados com a estomia e bolsa coletora, no entanto nem sempre é oferecida 

infraestrutura necessária e por isso o indivíduo prefere afastar-se de suas atividades 

laborais (KARABULUT; DINIC; KARADAG, 2014). Ressalta-se a importância de 

adaptações no local de trabalho que facilitem a reinserção do paciente no mercado de 
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trabalho, pois a inatividade afeta a parte financeira bem como os aspectos psicossociais, 

devido ao isolamento social, preconceito e sentimentos de inutilidade (MAURICIO; 

SOUZA; LISBOA, 2014). 

No que se refere ao estado civil, o estudo mostra que a maioria dos pesquisados 

vivem com companheiro, tal informação destaca-se como importante no ajuste a 

condição, pois a presença de um cônjuge caracteriza-se como essencial para o processo 

adaptativo, inclusive no retorno da sexualidade. Entretanto nem sempre o companheiro 

aceita bem a ostomia e acaba por gerar situações desagradáveis para a pessoa com 

estomia e para o parceiro (MENDES; LEITE; BATISTA, 2014; MOTA; SILVA; 

GOMES, 2016). 

O retorno da vida sexual pode causar temor pois o procedimento pode 

ocasionar disfunção erétil em homens, dispareunia em mulheres e diminuição da libido 

em ambos, bem como vergonha e temor de rejeição do parceiro. A falta de orientações 

por parte dos profissionais atrasa ou não permite a restituição da sexualidade ativa e da 

sensação de prazer na vida da pessoa (ALVES et al., 2013). 

A respeito da escolaridade, verificou-se o predomínio de pessoas que 

estudaram até o ensino fundamental. O grau de instrução repercute nas ações de saúde 

produzidas pelo próprio indivíduo para realização do diagnóstico precoce, tratamento 

adequado e até prevenção de doenças, uma vez que, o acesso e compreensão das 

informações permite o desenvolvimento de hábitos saudáveis que promovem o bem-

estar e cuidados de saúde (ASSUMPÇÃO et al., 2012). 

Ademais, o baixo nível de escolaridade influencia na adesão a terapêutica por 

prejudicar a compreensão das orientações do tratamento e manejo da doença, 

aumentando os riscos à saúde. Assim a assistência prestada pelo enfermeiro deve ser 

estável e regular a fim de mostrar-se eficaz na promoção do autocuidado, estimulando a 

autoconfiança, facilitando o processo adaptativo (REZENDE NETA, SILVA, SILVA, 

2015). Indivíduos com maiores níveis de escolaridade possuem maior propensão à 

adoção de hábitos de vida saudável e estes hábitos interferem diretamente na 

probabilidade do desenvolvimento de problemas de saúde (COSTA et al., 2015).  

Referente à renda familiar, o estudo apontou que 69,7% dos entrevistados 

possuem renda mensal de até 1 salário mínimo. O baixo salário pode ser explicado pelo 

baixo nível de escolaridade, pois indivíduos com menor grau de instrução possuem 

menores oportunidades de empregos bem remunerados do que pessoas com grau de 

instrução mais elevado (SOUZA et al., 2010). Além disso, há uma relação entre a renda 
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e a ocupação, já que grande parte desses indivíduos são aposentados e o valor que 

recebem geralmente não ultrapassa um salário mínimo.  

A confecção da estomia dispende gastos extras, assim pessoas que recebem 

baixas remunerações podem apresentar dificuldades na aquisição de bolsas adicionais e 

adjuvantes utilizados, a falta desses materiais podem-se resultar em menores níveis de 

bem-estar e determinar dificuldades no processo adaptativo (COELHO; SANTOS; 

POGGETTO, 2013). Diante disso, observa-se as ações de enfermagem como vetor 

facilitador centrado na melhoria da qualidade de vida e diminuição dos gastos, 

promovendo a educação para o manejo do estoma a fim de diminui a incidência de 

complicações que demandem gastos extras ao paciente (MAYDICK, 2014). 

No que concerne à religião constata-se que 54,5% dos entrevistados são 

católicos, fato corroborado pelo último censo realizado, no qual 65% da população 

brasileira afirmou ter o catolicismo como crença, sendo o Nordeste a região do País em 

que religião é mais professada (72,2%) (IBGE, 2010). A religiosidade possui influência 

nas condições de saúde do indivíduo de modo que alguns participantes atribuíram à 

intervenção divina a melhoria do estado clínico e possibilidade de cura (MOREIRA et 

al., 2016). 

Com relação à presença de agravos associados notou-se que apenas 42,4% 

apresentam doenças crônicas sendo a HAS e DM como os principais problemas de 

saúde existentes corroborando com o atual perfil epidemiológico do País que sinaliza a 

hipertensão, diabetes e neoplasias como condições crônicas de maior predominância na 

população brasileira (IBGE, 2013). 

Quanto à quimioterapia e radioterapia os achados mostram que a maioria dos 

participantes não realiza ou realizou algum desses tratamentos. A literatura aponta o 

comprometimento da condição de saúde dos pacientes submetidos a essas terapias 

adjuvantes afetando o desenvolvimento das atividades habituais (LENZA et al., 2013). 

Apesar da ausência de significância estatística entre os grupos controle e intervenção o 

número de pessoas que fez/faz quimioterapia ou radioterapia do primeiro grupo é maior 

que a quantidade de pessoas nessa situação do grupo intervenção. 

Sobre o tipo de estomia verificou-se predomínio de colostomias em 81,1% da 

amostra, tais resultados corroboram com os dados descritos nos estudos desenvolvidos 

por Nascimento et al (2018) e Schwalm et al (2013) nos quais encontraram a colostomia 

como predominante em 85,7% e 73,1% dos participantes, respectivamente 

(NASCIMENTO et al, 2018; SCHWALM et al., 2013). Tal fato pode ser justificado 
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pela causa que estabeleceu a necessidade da estomia, pois o diagnóstico as neoplasias de 

colón e reto ocasionam a retirada dos segmentos finais do intestino grosso sendo 

denominado colostomia o estoma realizado a esta altura do sistema gastrointestinal 

(SCHWALM et al., 2013). 

No tocante ao tempo de permanência verificou-se que grande parte dos 

participantes possuem estomias temporárias (78,8%). Com o avanço da tecnologia em 

saúde torna-se cada vez mais viável a possibilidade de reconstrução do trânsito 

intestinal. Entretanto, a dependência do SUS com a diminuição do quantitativo de leitos 

para realizar a reversão da estomia, acaba por postergar a realização do procedimento 

fazendo com que permaneçam nessa condição por um longo período, tornando-os 

definitivos (AGUIAR et al., 2017). 

Relacionado ao tipo do dispositivo coletor, o uso do sistema de uma peça foi 

predominante neste estudo, em consonância aos resultados de uma pesquisa realizada no 

Piauí que identificou a utilização do mesmo dispositivo em 51,8% dos participantes 

(NASCIMENTO et al., 2018). No contexto do estudo, a pessoa com estomia ao realizar 

o cadastro na instituição recebe os dispositivos padronizados pelo programa (bolsas 

coletoras de peça única), ao proceder à consulta com a enfermeira o dispositivo pode ser 

modificado e indicado outros equipamentos para facilitar o manejo do estoma. Todavia 

a frequente escassez de materiais determina a utilização de dispositivos disponíveis no 

serviço para como forma de impedir o total desprovido de equipamentos. Ressalta-se 

também, a obrigatoriedade anual de realização da consulta de enfermagem como fator 

justificável para o uso de determinado tipo de dispositivo. 

O tipo de dispositivo deve ser considerando no processo adaptativo da pessoa 

considerando a particularidade de cada indivíduo, acredita-se que o sistema de uma peça 

possui maior facilidade e praticidade de aplicação, em contrapartida a bolsa coletora de 

duas peças pode dificultar o manuseio além da potencial ameaça de vazamento de 

efluentes na ocorrência de inadequada acoplagem da bolsa na placa (FURLANI; 

CEOLlM, 2002). 

É necessário enfatizar a relevância do ato do indivíduo realizar a troca e 

limpeza do sistema coletor. Assim, 54,5% dos participantes relataram fazer a atividade 

sozinhos manifestando o desenvolvimento do autocuidado, autonomia e adaptação 

positiva desse grupo. O desempenho independente também foi encontrado por outros 

pesquisadores em 65,3% dos participantes (COELHO et al., 2015). 
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Os sentimentos que emergem diante da atual situação provocam nas pessoas o 

desconforto em realizar a troca da bolsa coletora (SILVA; ESPIRITO SANTO, 2014). 

Assim a educação em saúde direcionada pelo enfermeiro para diminuir a insegurança na 

gestão da estomia orienta o progresso da pessoa, possibilita a reflexão da realidade 

vivenciada, auxilia o enfrentamento das dificuldades e restaura a autoestima e a 

autonomia, sendo viável a mediação desse aprendizado por acesso remoto dada a 

distância entre os pacientes e os centros especializados. 

Quando questionados a respeito da adaptação, 45,5% referiram encontrar-se 

adaptados sendo nove participantes do grupo intervenção e seis do grupo controle. As 

modificações na funcionalidade do corpo repercutem na forma como o indivíduo 

internaliza sua imagem corporal e autoconceito, sendo de fundamental importância a 

investigação e compreensão do impacto causado pela cirurgia na mudança do paciente 

sobre a sua adaptação e a valorização de si (SALES et al., 2010; UOAA, 2013;), com o 

propósito de elaborar estratégias eficazes e específicas que auxiliem esses pacientes no 

enfrentamento dessa situação de saúde e na adaptação a nova condição (LENZA, 2011; 

MELO; KAMAD, 2011; STRUIJS et al., 2012). 

No que se refere à causa de realização de estomia, ressalta-se o tumor/câncer 

de cólon e reto como o principal diagnóstico encontrado consistente com numerosas 

produções nacionais e internacionais (AGUIAR et al., 2017; BARBOSA et al., 2014; 

ECCO et al., 2018; JIMÉNEZ, 2010; KARABULUT, DINIC, KARADA, 2014; 

MAHJOUBI et al., 2012; MIRANDA et al., 2016; MORAES et al., 2016). Estimativas 

para o ano de 2016 apontaram cerca de 34.280 casos de neoplasia de cólon e reto no 

Brasil, número que aumentou para 36.360 nas estimativas para o biênio 2018-2019 

(INCA; 2015, 2017).
 

Constata-se que o desenvolvimento da neoplasia de cólon e reto possui íntima 

relação com os hábitos de vida dos indivíduos assim, ressalta-se a importância das ações 

de educação em saúde, no intuito de conscientizar a população à aderir a uma dieta 

adequada e balanceada e realização de prática de exercícios físicos regulares, para 

melhoria da QV e prevenção de neoplasias (HENDGES; STOLL; MORESCHI, 2013). 

Acerca da ocorrência de complicações de estoma e pele periestomal, sobreveio 

a presença em 39,3% dos pesquisados. A presença de complicações constitui mais 

obstáculos à adaptação, por conseguinte é primordial a assistência do enfermeiro na 

identificação dos determinantes das complicações e orientação na prevenção de agravos 

das mesmas. O atendimento complementar via telenfermagem manifesta vantagens na 
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composição do cuidado e viabiliza o acompanhamento da reabilitação 

(BOHNENKAMP, 2004; MALAGUTTI, KAKIHARA, 2014). 

No que diz respeito ao processo adaptativo verificou-se o impacto da estomia 

em todos os modos adaptativos em ambos os grupos da pesquisa e a influência de um 

modo adaptativo em outro. 

Quanto aos aspectos do modo fisiológico, considera-se que o trânsito 

gastrointestinal habitual possibilita à pessoa controle de evacuações, bem como requer 

cuidados mínimos de limpeza em locais convenientes, enquanto que as pessoas com 

estomia não possuem o controle das eliminações e têm essa função exibida numa bolsa 

que necessita de um manejo mais apropriado e contínuo. O amparo da equipe 

multiprofissional que forneça orientações quanto ao manejo da estomia e dificuldades 

adaptativas torna-se imprescindível para o reestabelecimento do bem-estar da pessoa 

(NASCIMENTO et al., 2011). 

Durante a intervenção telefônica foi sugerido a utilização de cintos elásticos 

que promovem maior segurança a placa adesiva e auxilia no disfarce do coletor, 

orientou-se também a substituição da bolsa transparente para o coletor opaco. Outros 

recursos encontrados na literatura que facilitariam o disfarce como o uso do sistema 

oclusor e métodos de irrigação intestinal como alternativas para a reabilitação 

(CESARETTI; SANTOS; VIANNA, 2010; DINIZ et al., 2013; MARUYAMA et al., 

2009).  

Técnicas de auto-irrigação visam à promoção da continência intestinal e 

dispensa o esvaziamento frequente da bolsa de estomia, fato que desperta a curiosidade 

e interesse das pessoas em realizá-la. Todavia o seu desenvolvimento deve possuir 

criteriosa avaliação e ter indicação profissional (MARUYAMA et al., 2009). 

Estudo realizado na Paraíba demonstra as facilidades e benefícios de um 

dispositivo oclusor, apesar da insegurança inicial, observou-se vantagens quanto ao 

disfarce da presença da estomia, melhora da condição higiênica, favorece o retorno da 

vida sexual e desempenho das atividades cotidianas. Contudo, assim como a auto-

irrigação, o uso do sistema necessita do julgamento e prescrição médica (DINIZ et al., 

2013). 

Uma pesquisa realizada em São Paulo determinou que quando comparados os 

escores de qualidade de vida entre indivíduos que faziam uso de algum método de 

controle intestinal e indivíduos que não utilizavam percebeu-se escores médios maiores 

no primeiro grupo (CESARETTI; SANTOS; VIANNA, 2010). Atualmente a instituição 
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onde o presente estudo foi desenvolvido não dispõe do oclusor como material de 

distribuição, ainda que possuísse, possivelmente os participantes do estudo não seriam 

indicados para fazer uso devido ao tempo de estomia ≤12 meses e a necessidade de 

encontrar-se bem adaptados para emprego do produto ou implementar a técnica de 

irrigação. 

A produção de gases intestinais encontra-se relacionada aos hábitos 

alimentares, nota-se a preocupação com uma dieta adequada no intuito de evitar a 

formação excessiva de flatos e provocar diarreias ou constipações intestinais. Isto posto, 

destaca-se a pertinência de uma atuação multiprofissional no cuidado a pessoa com 

estomia com vistas a colaborar na reabilitação do indivíduo (SILVA et al., 2014). 

A cirurgia de estomia causa mudanças no sono e repouso, retratados pelo 

incômodo da posição de dormir, ato de levantar-se para esvaziar o coletor, receio da 

ocorrência de descolamento e vazamento do conteúdo intestinal (GRIGOL; SILVA; 

SANTOS, 2018). Confere também questões relacionadas à ansiedade e depressão 

(GALDINO et al., 2012). 

No que se refere ao modo autoconceito, constata-se que os distúrbios de 

autoimagem surgem nos pacientes a partir da demarcação do local de fixação do 

estoma, uma vez que, é o primeiro passo para modificação de seu corpo e 

consequentemente de sua imagem. Posteriormente à demarcação, a confecção da 

estomia concretiza no paciente a transformação de sua imagem e de seu cotidiano, pois 

neste momento uma função do corpo foi alterada, fazendo-se necessário um 

reaprendizado de como cuidar de si, como resgatar sua identidade, como se adaptar à 

nova constituição física (NASCIMENTO et al., 2011). Assim observa-se que os 

pacientes evitam utilizar peças ajustadas ao corpo devido o volume do dispositivo para 

que não seja notado por outras pessoas. A mudança na forma de vestir reflete na 

insatisfação com a imagem do corpo, o disfarce permite manter-se “normal” perante a 

sociedade e aceito por ela (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). 

A alteração na imagem corporal é um dos grandes desafios que os pacientes 

precisam enfrentar para adaptar-se a nova condição (BANNAGA; SELINGER, 2015). 

O corpo humano é cercado de subjetividade, por isso, não deve ser visto no aspecto 

especificamente biológico, fisiológico, mas uma representação do indivíduo como um 

todo, projeção do interior pessoal cercado de hábitos e costumes, sendo a partir dessa 

conscientização corporal que surge a construção de imagem corporal. A forma como a 

pessoa enxerga a sua imagem interfere em seus hábitos de vida refletindo na construção 
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da autoestima do sujeito e repercutindo em suas relações sociais, bem como em seu 

processo adaptativo (LEONIDAS; SANTOS, 2013). 

A sociedade possui um padrão de corpo modelo e à medida que a estomia 

concretiza o distúrbio na imagem corporal da pessoa, esta se sente diferente e excluída. 

Mediante o estabelecimento desses perfis o indivíduo constrói e modifica sua 

autoimagem, assim a imagem corporal não é um segmento estático, mas uma visão que 

pode ser transformada a partir de hábitos, valores e sociedades (BARROS, 2005; 

CASH; PRUZINSKY, 2008). A imagem corporal é definida como a visão que o 

indivíduo possui do próprio corpo, sendo percebida pelo indivíduo a imagem é algo 

pessoal, no entanto, influenciada por fatores externos e pelo coletivo (MARTINS; 

NUNES; NORONHA, 2008). 

Relacionado a função papel como modo adaptativo que remete ao papel em 

sociedade observa-se o afastamento das atividades laborais, de lazer e do cotidiano bem 

como aspectos da sexualidade são trazidas por esse público como principais 

dificuldades adaptativas pertinentes a esse modo. 

O afastamento das atividades laborais se dá também pelas dificuldades na 

realização de esforços físicos, relacionado ao nível de escolaridade encontrado, 

refletindo na profissão que o indivíduo exerce assim, menor grau de instrução prevê a 

execução de atividades que demandam grandes esforços físicos que podem colocar a 

saúde em risco e desenvolver complicações, dificultando a reinserção no ambiente de 

trabalho e elevando o índice de aposentadorias. Ressalta-se a importância de adaptações 

no local de trabalho que facilitem a reinserção do paciente no mercado de trabalho, pois 

a inatividade afeta a parte financeira bem como os aspectos psicossociais, devido ao 

isolamento social, preconceito e sentimentos de inutilidade (MAURICIO; SOUZA; 

LISBOA, 2014). 

As atividades de lazer como a praia, parque, shopping e viagens a passeio 

foram algumas das práticas que os entrevistados declararam restrição após a construção 

do estoma. A privação dessas atividades acontece pelo receio de descolamento do 

dispositivo e vazamento do efluente, a ausência de banheiros adaptados para atender 

suas necessidades, vergonha pela eliminação excessiva de gases e temor das pessoas 

notarem a presença da bolsa de estomia (CARVALHO et al., 2015; COELHO; 

SANTOS;POGGETTO, 2013; FERREIRA et al.,2017). 

Quanto às atividades do cotidiano, alterações são manifestadas em 

consequência das limitações e capacidades da pessoa com estomia. Depoimentos 
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encontrados em outros estudos descrevem que anteriormente a estomia, os indivíduos 

realizavam seus afazeres habituais, contudo após a cirurgia a pessoa torna-se ociosa e 

começa a expressar sentimentos de inutilidade e incapacidade (COELHO; SANTOS; 

POGGETTO, 2013; FARIA et al., 2018). 

A gestão do sistema coletor e demais particularidades inerentes a estomia, 

obriga as pessoas a adquirirem habilidades específicas a fim de manter sua autonomia. 

O enfermeiro deve atentar-se para instruir de maneira clara e compreensiva de acordo 

com o nível de entendimento do indivíduo, auxiliando-o no esclarecimento de dúvidas e 

dificuldades de adaptação. O manuseio incorreto do dispositivo coletor aumenta os 

riscos de vazamentos, descolamentos e complicações de pele periestomal como a 

hiperemia e as dermatites (MIRANDA et al., 2016; COELHO et al., 2015). 

Observa-se que a presença da estomia repercute em todos os aspectos da vida 

do indivíduo independente de seu gênero, autores apontam que homens e mulheres que 

realizaram estomia relataram baixa vida sexual ativa, tornaram-se inativos sexualmente 

após a construção do estoma, pois além dos sentimentos negativos advindos das 

alterações na imagem e funções do corpo, foram algumas disfunções de ereção e/ou 

ejaculação em homens e dispaurenia em mulheres devido à diminuição da lubrificação e 

elasticidade vaginal, estando esses fatores ligados ao prejuízo do retorno da atividade 

sexual (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013; MELOTTI et al., 2013; VERA et al., 

2017). 

No que concerne ao modo de interdependência direcionado na relação com as 

outras pessoas, é possível identificar que alguns indivíduos manifestam rejeição de si 

como uma proteção, temendo a condenação e desaprovação dos outros. É comum os 

pacientes apresentarem sentimentos de negação no início, podendo leva-lo ao 

isolamento que deve ser entendido como um mecanismo de defesa a realidade, no 

entanto, o acompanhamento multiprofissional é essencial para auxiliar a substituição do 

mecanismo de defesa por um método de adaptação que permita continuidade do 

tratamento e reabilitação (SILVA et al., 2014). 

Em geral aspectos referentes à nova condição precisam ser trabalhados com os 

pacientes, sendo fundamental reconhecer o impacto e importância das associações e 

grupos de apoio no processo de reabilitação dos pacientes. A convivência de pessoas 

com estomia com indivíduos na mesma situação auxilia-o a perceber que não está 

sozinho e permite o compartilhamento de experiências e conhecimentos relacionados ao 
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estoma que facilitam o processo adaptativo, amenizam o isolamento e melhoram sua 

autoestima e QV. (SILVA; SHIMIZU, 2007) 

A aquisição de conhecimentos para autonomia e as relações desenvolvidas 

foram relatadas como principais motivos para participação das pessoas com estomia nos 

grupos de apoio. Ressalta-se a influência desses encontros na melhoria da QV e 

autoestima e fortalecimento de sentimentos de esperança e segurança, para auxiliar na 

adaptação desses indivíduos e no retorno do convívio em sociedade (MARQUES et al., 

2016). 

O processo de adaptação é progressivo e individual, uma vez que, as relações 

sociais, valores, costumes e experiências adquiridos ao longo do tempo influenciam na 

maneira de enxergar o mundo, é a partir disso que o paciente desenvolve estratégias 

adaptativas (UOAA, 2013). 

A abordagem telefônica foi apresentada como uma intervenção complementar 

efetiva no acompanhamento de pacientes por permitir suporte a grande número de 

pessoas e de fato auxiliar na reabilitação do indivíduo. Considerando o enfermeiro como 

profissional apropriado para o estabelecimento dessa comunicação, desde que possua 

capacidades e habilidades para a condução do atendimento (COX; WILSON, 2003). 

O produto da análise resultou na melhora significativa dos níveis adaptativos 

dos participantes do grupo intervenção, justificado pelos diversos benefícios expostos 

da telenfermagem. Enquanto que o grupo controle exibiu diminuição do grau de 

ajustamento à nova condição. Acredita-se que o tempo da pesquisa não foi suficiente 

para observar melhora nos níveis adaptativos desse grupo, uma vez que a adaptação 

começa a ser observada significativamente após o primeiro ano de cirurgia. Conquanto, 

autores demonstram que nem sempre o tempo auxilia no processo e entende-se que a 

presença do estoma influencia na vida da pessoa por vários anos após a confecção, 

diante de depoimentos de negação após duas décadas da confecção do estoma, 

comparação com a morte e consideração suicida. (COELHO; SANTOS; POGGETTO, 

2013; SOUSA; SANTOS; GRAÇA, 2015).  

Ademais um estudo de validação de instrumento de adaptação evidenciou que 

supostamente o tempo influencia mais na resposta ao autocuidado e manejo do estoma 

do que na adaptação quanto às questões psicológicas, sociais e emocionais (SOUSA; 

SANTOS; GRAÇA, 2015). 

O acompanhamento contínuo do enfermeiro foi apontado por pacientes como 

um fator que tranquiliza, pois possibilita esclarecer os questionamentos e assisti-los até 
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o desenvolvimento da autonomia. Percebeu-se nos discursos desta mesma amostra que 

após a alta hospitalar as pessoas com estomia receberam suporte dos representantes dos 

dispositivos coletores, sendo realizada inclusive, uma assistência via remota para 

orientações do manuseio do sistema.  Relatou-se que o fato de possuir o telefone do 

profissional proporciona alívio por acreditar que receberá instruções e auxílio diante das 

necessidades (BONILL DE LAS NIEVES et al., 2017). 

Os achados sugerem que a assistência por telenfermagem pode ser considerada 

custo-efetivo, à medida que auxilia as pessoas com estomia no desenvolvimento de seu 

a processo adaptativo.  
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7 CONCLUSÕES 

Diante das circunstâncias analisadas e resultados obtidos verificou-se como 

efetivo o acompanhamento complementar remoto via telenfermagem no nível de 

adaptação de pessoas com estomia de tempo ≤ 12 meses de cirurgia. Assim refuta-se a 

hipótese nula considerada no início da pesquisa e aceita-se a hipótese alternativa: A 

intervenção de seguimento pós-operatório à luz do modelo adaptativo de Roy, via 

contato telefônico, apresentou melhora dos níveis de adaptação das pessoas com 

estomia em comparação ao grupo controle.  

Realizou-se a caracterização sociodemográfica e clínica dos indivíduos e 

comparação destas variáveis entre os grupos, constatando a semelhança desses aspectos 

entre os componentes. 

Identificou-se que o nível de adaptação dos participantes dos grupos controle e 

intervenção não diferiam significativamente durante o pré-teste. Entretanto verificou-se 

a diferença estatística significante nos níveis de adaptação quando comparados os dois 

grupos na aplicação do pós-teste, como também nas análises de auto-emparelhamento 

dos grupos (pré e pós teste).  

Quanto as principais dificuldades adaptativas mencionadas notou-se a alta 

frequência das atividades cotidianas, sendo estas as principais questões a serem 

trabalhadas para reabilitação da pessoa com estomia e desenvolvimento de sua 

autonomia. 

A satisfação com o acompanhamento via contato telefônico foi revelada nos 

relatos dos participantes da pesquisa, ressaltando seu caráter complementar e de baixo 

custo para assistência do indivíduo que possui dificuldades adaptativas advindas da 

estomia visando a integração do autocuidado e retomada das atividades de vida diária. 

O enfermeiro deve estar atento às dificuldades apresentadas pelos pacientes 

evidenciadas por repostas ineficazes para manutenção da existência, de modo a intervir 

nessas a fim de facilitar e auxiliar a pessoa em seu processo adaptativo.  

O Modelo de Adaptação de Callista Roy permite que o profissional de 

enfermagem identifique o comportamento inadequado e reconheça quais os modos 

adaptativos mais afetados pelo estímulo no objetivo assistir o paciente. 

Ressalta-se a dificuldade em atingir número de pessoas definido, uma vez que, 

para o estudo selecionou-se apenas indivíduos com estomia com tempo de estomia ≤ 12 

meses e estes em geral não compareciam com frequência ao serviço, pois ainda estavam 

em período de recuperação da cirurgia e com dificuldades de adaptação a nova 
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condição, e por isso solicitavam ao familiar/cuidador o recebimento de seu dispositivo 

coletor.   

A escassez de dispositivos coletores e adjuvantes para o manejo do estoma 

caracterizou-se também como uma dificuldade da pesquisa, uma vez que limitava a 

indicação desses materiais apesar da clara necessidade de utilização em determinados 

casos. 

Ainda assim sugere-se a realização de outras pesquisas com grupos maiores e 

com período de acompanhamento superior ao deste trabalho, a fim de identificar e 

analisar outras variáveis que possam contribuir para os resultados de adaptação, 

observando inclusive, as respostas do grupo controle. 

Espera-se que o presente estudo possa contribuir com a introdução da 

telenfermagem no cenário nacional visto que sua aplicação demonstra bom custo-

efetividade e determina acompanhamento complementar adequado a pessoas com 

estomia.  
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APÊNCICE 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “EFETIVIDADE DO 

ACOMPANHAMENTO VIA TELEFONE PARA PESSOAS ESTOMIZADAS: 

ESTUDO INTERVENCIONAL SOB A PERSPECTIVA DO MODELO DE 

ADAPTAÇÃO DE ROY”, que tem como pesquisador responsável a profª Drª Isabelle 

Katherinne Fernandes Costa. 

Esta pesquisa pretende analisar a efetividade da intervenção de acompanhamento 

via contato telefônico no processo adaptativo das pessoas com ostomias. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que, apesar da presença de centros 

de referências no nordeste, o acervo de material para pesquisa sobre o assunto, ainda é 

escasso. No RN, não há estudos publicados que envolvam a temática em questão e o 

perfil destes pacientes no nosso Estado ainda é desconhecido.  

Nesse sentido, trata-se de uma pesquisa relevante, por trazer benefícios diretos 

aos usuários do serviço, com melhoria da assistência, da sua adaptação e consequente 

bem estar e melhoria de sua qualidade de vida. 

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista estruturada 

e, para tanto, será utilizado um instrumento específico de avaliação. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco 

que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, 

uma vez que sua participação será respondendo o instrumento de coleta de dados e não 

serão realizados procedimentos invasivos. Pode acontecer um desconforto, para 

minimizar qualquer desconforto e risco, a entrevista será realizada em local reservado, 

de modo que você sinta-se tranquilo e que seja respeitada sua privacidade. Você poderá 

deixar de responder qualquer questão que possa lhe trazer incômodo. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada por meio de uma indenização.  

Em caso de algum gasto, comprovadamente nesta pesquisa, você será ressarcido. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Isabelle Katherinne Fernandes Costa através do telefone (84)99900-2305 ou (84)32015-

5553. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84)3215-

3135, localizado na Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, 

CEP 59072-970 Natal/RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Isabelle Katherinne Fernandes Costa. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa“ Assistência, qualidade de vida e adaptação de pessoas 

ostomizadas”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal, ____/____/_______. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Compromisso do investigador: 

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com 

seus responsáveis legais. É minha convicção que o (a) participante entende os riscos, 

benefícios e obrigações relacionados com este projeto.  

 

 

_________________________________________________ 

      Professora Dra. Isabelle Katherinne Fernandes Costa 

Data: _____ / _____ / ______ 
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ANEXOS 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 
Questionário Geral (Adaptado de Silva, 2013) 

 
N°: _______Data da Avaliação: ___/___/___Pesquisador:_____________________________ 

1 – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  Observações 

1.1: Iniciais do nome: 
__________________________________________________ 

 

1.2: Idade: _________anos  

1.3: Sexo: 1. (   ) feminino   2. (   ) masculino  

1.4: Raça/Cor: 1.(   )branca   2.(   ) parda  3.(   ) negra  4.(   ) amarela  5.(  ) 
indígena  

 

1.5: 
Profissão:_______________________________________________________ 

 1. (  ) Em atividade 2. (  ) aposentado/beneficiário 3.( ) Desempregado 4. (  ) 
Outra: 
_____________________________________________________________ 

 

1.6: Estado Civil: 1. (  ) Casado(a) 2. (  ) Solteiro(a) 3.(  ) Viúvo(a) 4.(  ) 
Divorciado(a) 5.(  ) Outro: ______________ 

 

1.7 Número de filhos:_______________  

1.8: Renda Mensal: ( ) 1 SM  ( ) 2 - 3 SM  ( ) + de 3 SM  

1.9: Escolaridade: 1. (  ) analfabeto 2. (  ) alfabetizado 3.(  ) ensino 
fundamental incompleto 4.(  ) ensino fundamental 5.(  ) ensino médio 
incompleto 6.(  ) ensino médio 7.(  ) ensino superior incompleto 8.(  ) ensino 
superior 

 

1.10: Religião: 1.(  ) Católica 2.(  ) Evangélica 3.(  ) Espírita 4.(  ) Ateu 5.(  ) 
Outras: _________ 6.(  ) Não tem 

 

1.11: Peso(KG): ___________ Altura(CM):__________________  

 

2 – DADOS CLINICOS E DE TRATAMENTO Observações 

2.1: Possui alguma doença/agravo que necessita de acompanhamento 
multiprofissional como: 0.(   ) Não possuo 1.(   ) Hipertensão Arterial 2. (   ) 
Diabetes mellitus 3.(   ) colesterol 4. (   ) Problemas cardíacos 5. (   ) 
Deficiência física/motora  6. (  ) Outros: _______________________ 
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2.2: Faz/fez quimioterapia: 1. (   ) sim [FAZ]  2. (   ) sim [FEZ]  3. (   ) não  

2.3: Faz/fez radioterapia: 1. (   ) sim [FAZ]  2. (   ) sim [FEZ]  3. (   ) não  

2.4: Tipo de estomia: 1.(   ) colostomia             2. (   ) ileostomia    

2.5: Tipo de bolsa: (   ) 1 peça (    ) duas peças  

2.6: Tempo de estomia (dias, meses ou anos): 
_____________________________ 

 

2.7: Causa da confecção do estoma: 
_____________________________________ 

 

2.8: Critério de permanência:1 (  )Definitivo  2 (   ) Temporário  

2.9: Já teve complicações relacionadas a ostomia? 1 (   ) Sim 2 (   )Não 
Se sim, quais? ______________________________________ (vazamento, 
vermelhidão, alergia, prolapso, ferimento, edema...) 

 

2.11: Quem realiza a troca da bolsa: (    ) paciente sozinho (   ) paciente com 
ajuda (   ) cuidador/familiar 
Se com ajuda (ou cuidador), porque? (    ) dificuldade motora/idade (   
)condição clínica 
 (    ) comprometimento emocional 

 

 

3 – DADOS DA ADAPTAÇÃO Observações 

3.1 Se sente adaptado com a ostomia? (  ) sim (   ) parcialmente (   ) não  

3.2 De 0 a 10 que nota você daria a sua adaptação a ostomia, onde zero é 
mais próximo de não adaptado(a) e 10 totalmente adaptado(a)? 
_____________. 

 

  

Quais são os principais problemas de adaptação a ostomia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Escala do Nível de Adaptação do Estomizado - ENAE 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

Escala do Nível de Adaptação do Estomizado - ENAE (MEDEIROS, 

2016; XAVIER, 2017) 

Esta é uma escala que pretende avaliar o nível de adaptação de uma pessoa a ostomia. Para 

cada frase o (a) senhor (a) deve dizer se concorda totalmente (CT); concorda parcialmente 

(CP); indiferente (I); não concorda parcialmente (NCP); não concorda totalmente (NCT). Não 

existem respostas certas ou erradas, o que importa é sua opinião pessoal e sincera sobre todas 

as questões.  

MODO FISIOLÓGICO CT CP I NCP NCT 

1. Não conseguir controlar a eliminação de 
gases intestinais me incomoda. 

     

2. O cheiro das fezes que vem da bolsa 
coletora me incomoda. 

     

3. Não tenho complicações (alergias, 
prolapso, edemas, sangramento, coceiras, 
vazamentos, dores, vermelhidão e 
ferimentos na pele) relacionadas à 
ostomia. 

     

4. Incomoda-me não poder realizar as 
mesmas atividades após a ostomia. 

     

5. A qualidade do meu sono piorou depois 
da ostomia 

     

6. Incomoda-me ter prisão de ventre ou 
diarreia 

     

7. Após a ostomia, fiquei mais ansioso.       

TOTAL  

MODO AUTOCONCEITO CT CP I NCP NCT 

8. A ostomia afetou negativamente minha 
vida sexual. 

     

9. Consigo adaptar-me às mudanças 
causadas pela ostomia. 

     

10. Não estou satisfeito com a aparência 
do meu corpo. 

     

11. A ostomia afetou negativamente 
minha autoestima. 
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12. Sinto vergonha pela ostomia.      

13. Sinto-me diferente após a ostomia.      

14. Sinto que sou bem informado (a) sobre 
a ostomia. 

     

15. Sinto-me impotente após a ostomia.      

16. Eu aceito a ostomia.      

17. Tenho dificuldade em olhar e tocar a 
ostomia. 

     

18. Tenho sentimento de culpa por ter 
uma ostomia. 

     

19. Procuro ter bons sentimentos em 
relação à ostomia. 

     

20. Gostaria de poder reverter minha 
ostomia. 

     

21. Acho que nunca vou me acostumar 
com a ostomia. 

     

22. Minha crença religiosa me ajuda a 
enfrentar minha condição de ter uma 
ostomia. 

     

23. Não gosto de como me visto agora por 
causa da ostomia. 

     

24. Sinto-me bem após a construção da 
ostomia. 

     

TOTAL  

MODO FUNÇÃO DE PAPEL CT CP I NCP NCT 

25. Não sou visto como antes, na família, 
no trabalho, na escola e em outros lugares 
que frequento, após a ostomia. 

     

26. Afastei-me das minhas atividades 
sociais por causa da ostomia. 

     

27. Após a ostomia, mudei a minha função 
social.  

     

28. Os custos com a ostomia me 
prejudicam. 

     

TOTAL  

MODO INTERDEPENDÊNCIA CT CP I NCP NCT 

29. A ostomia causou-me solidão.      

30. A ostomia não afetou minha relação 
com as outras pessoas. 

     

31. A ostomia me causa vergonha e por 
isso a escondo. 

     

32. Participo do grupo de apoio às pessoas 
com ostomias. 

     

TOTAL  

TOTAL  
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Legenda: 
CT - Concordo totalmente. 
CP - Concordo parcialmente. 
I - Indiferente. 
NCP - Não concordo parcialmente. 
NCT - Não concordo totalmente 
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ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO D – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO E – CARTA DE ANUÊNCIA – Diretor Técnico 

 


