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RESUMO
A constipação é um problema frequente em indivíduos idosos, principalmente no sexo feminino. As frutas são uma ótima
opção  nutritiva,  uma  vez  que  fornecem  uma  grande  quantidade  de  elementos  vitais  como  vitaminas,  minerais  e
principalmente fibras. As fibras auxiliam o trânsito intestinal, melhorando, consequentemente, os sinais e sintomas da
constipação. Nesse contexto, a ingestão regular de frutas tem efeito protetor da saúde dos indivíduos idosos tanto no
tratamento,  quanto  na  prevenção  da  constipação  intestinal.  Os  idosos  sentem menos  sede,  e  consequentemente,
ingerem  menos  água.  Isto  resulta  em  sinais  clínicos  como  ressecamento  da  pele,  implicação  da  função  renal  e
principalmente constipação. O objetivo deste trabalho será avaliar a prevalência de constipação e consumo de frutas e
agua em idosos.  O estudo será transversal, quantitativo, com coleta de dados primários. Será realizado na Unidade
Básica de Saúde Aclimação da cidade de Maringá, estado do Paraná.  Serão avaliados idosos, com idade maior ou igual
a  60 anos,  de ambos os sexos.  Espera-se encontrar  percentual  elevado de idosos com constipação e com baixo
consumo de frutas, e água.
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1 INTRODUÇÃO
 
De acordo com o estatuto do idoso, segundo a lei  nº  10.741, de 1º de outubro de 2003

(BRASIL, 2013), são considerados como idosos no Brasil os indivíduos com 60 ou mais anos de
idade.  Com o avançar  dos anos,  os aspectos fisiológicos do indivíduo se modificam, como por
exemplo no cólon, onde há perda do tônus muscular e da função motora, e isto resulta em um
transito intestinal lento, e obstipado (SILVA; MURA, 2010). A constipação é uma queixa frequente
nos ambulatórios e chega a atingir 40% de pacientes idosos, com idade acima de 65 anos (TALLEY;
LASCH; BAUM, 2009). Tendo sua prevalência especialmente em mulheres. (ANDRE; RODRIGUEZ;
MORAES FILHO, 2000).

Segundo  Frank  e  Soares  (2004),  a  constipação  crônica  é  caracterizada  como  uma
enfermidade. Contudo, Gatti,  Baratto e Gavanski (2015) sugerem que a constipação não é uma
patologia, e nem um sinal,  mas sim um sintoma. E ainda, André et al.  (2000), verificam que os
pacientes  não  interpretam  a  constipação  como  uma  patologia,  mas  um  conjunto  de  hábitos
alimentares e comportamentais impróprios que implicam neste evento, e muitas vezes recorrem a
soluções caseiras, ou até mesmo a automedicação como o uso de laxantes farmacológicos. Para
Reis (p.143, 2003), a constipação “é caracteriza pela exagerada retenção de material fecal no colón,
o que resulta na exagerada absorção de agua do bolo fecal resultando em fezes extremamente
solidas, e secas. ” É um sintoma multicausal, provocado pela falta de atividade física, depressão,
uso de medicamentos que alteram a motilidade do trato gastrintestinal, alimentação inapropriada, e
alterações neuromusculares da parede intestinal (COZZOLINO; COMINETTI 2013).  
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Para Talley et al. (2003), a alimentação rica em fibras e em líquidos tem sido apontada como 
um elemento protetor da saúde dos indivíduos idosos tanto no tratamento quanto na prevenção da 
constipação intestinal funcional. E geralmente estes pacientes com este tipo de constipação 
apresentam melhora do quadro com a adição de fibras a dieta e a melhor hidratação (GALVÃO-
ALVES, 2013).

A água é um nutriente indispensável, e compreende cerca de 60% a 70% da composição
corporal, possuindo funções vitais como manutenção da homeostasia, lubrificação de tecidos como
articulações, e é essencial nos processos de digestão absorção e excreção (PACHECO, 2011). O
risco de desidratação é maior nos idosos, pois, comparados as crianças, sentem menos sede, e
consequentemente  ingerem  menos  agua,  o  que  contribui  para  sintomas  clínicos  como  o
ressecamento  da  pele,  piora  da  função  renal  e  constipação  (SAMPAIO;  SABRY,  2013).   A
recomendação  de  agua  para  estes  indivíduos  é  de  1mL/kcal  ou  30ml/kg,  resultando  em  uma
ingestão diária aproximada de 1500 ml a 2000 ml (CHERNOFF, 1995).
 As fibras são na maioria de origem vegetal,  e não sofrem hidrolise enzimática no processo de
digestão, por isso dão volume ao bolo fecal e também retêm agua ao mesmo, sendo considerada
um  nutriente  com  efeito  laxativo  (CUPPARI,  2012).  Segundo  as  recomendações  da  Dietary
Reference Intakes (DRIs, 2005), o consumo de fibras dos homens com mais de 51 anos deve ser de
30 gramas por dia e das mulheres de 21 gramas por dia.

As fibras  são constituídas por  diferentes  características  químicas,  físicas  e  fisiológicas,  e
apresentam vários benefícios para o corpo, tendo como uma de suas importantes fontes, as frutas
(PACHECO, 2008). As frutas são alimentos muito saudáveis, ricas em vitaminas, minerais, água e
fibras (BRASIL, 2014). Com o envelhecimento, o ser humano perde o número de células absortivas
no intestino, resultando numa maior necessidade de nutrientes (DA SILVA; MURA 2010). O que
aumenta a necessidade da ingestão de frutas no idoso visto que podem ser consideradas de baixo
valor energético, e com a melhor biodisponibilidade de vitaminas e minerais (PHILIPHI, 2008). Para
a população idosa, é recomendado o consumo de duas porções de frutas ao dia (LICHTENSTEIN,
2008).

É provável que o consumo de frutas, assim como o de líquidos dos indivíduos idosos embora
presente,  não seja  o suficiente (CHERNOFF,1995;  LICHTENSTEIN et  al.,2008).  Desta  forma, a
menor ingestão destes, pode levar a constipação funcional, uma vez que esta está relacionada a
maus hábitos alimentares como o pouco consumo de fibras, presentes nas frutas e pouca ingestão
de água (GALVAO-ALVES, 2013). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho será verificar a prevalência de constipação e 
consumo de frutas e água em idosos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo será transversal, quantitativo, de conveniência, com coleta de dados primários. Será
realizado na Unidade Básica de saúde Aclimação, Maringá, Paraná.

O projeto será enviado ao comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário de Maringá.
Serão avaliados todos os idosos que aceitarem participar da pesquisa e assinarem o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

 Para avaliar o consumo de frutas, será utilizado um questionário de frequência alimentar,
com recursos de imagens das frutas, uma vez que muitos idosos apresentam perda de memória e
analfabetismo. O consumo será considerado adequado,  quando o idoso consumir 2 porções de
frutas ao dia (LICHTENSTEIN et al.,2008). 
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A avaliação  do  consumo de  água  será  realizada  por  meio  de  perguntas  objetivas.  Será
considerado como consumo de água adequado quando o indivíduo idoso consumir de 1500 ml a
2000 ml (CHERNOFF, 1995), ou, como indica Lichtenstein et al. (2008), 8 copos de água ao dia.
Para a constatação do indivíduo constipado, dois métodos serão aplicados, a Escala fecal de Bistrol
(Quadro 1), onde as fezes do tipo 1 e 2 são consideradas típicas do indivíduo constipado (LEWIS;
HEANTON,  1997),  e  os  critérios  (Quadro  2)  definidos  pelo  último  consenso  de  Roma
(LONGSTRETH et al., 2006).
                                                                                               

Quadro 1- Escala fecal de Bistrol

                                                Quadro 2- Critérios de Roma III.

Será ainda indagado o uso de laxante e a frequência do uso dos mesmos, já que muitos
indivíduos consideram a constipação como resultado de maus hábitos alimentares e, muitas vezes
recorrem ao uso de laxantes farmacológicos (ANDRE et al., 2000).
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Serão  excluídos  idosos  que  apresentarem  causas  de  constipação  secundárias  como
distúrbios endócrinos, como hipotireoidismo, metabólicos como diabetes melito e neurológicos como
doença de Parkinson (GALVÃO-ALVES, 2013).

3 RESULTADOS ESPERADOS
 
Espera-se encontrar percentual elevado de idosos com constipação e com baixo consumo de

frutas, e água.
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