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Resumo
Com o envelhecimento alterações funcionais no organismo são visíveis. Em idosos, a queixa de constipação intestinal é
um fator relevante em relação à qualidade de vida, sendo considerado um problema de saúde que vem atingindo cada
vez mais os idosos. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo verificar a eficácia de um programa de exercícios
físicos em um grupo de idosas com queixa de constipação intestinal. Trata-se de uma intervenção descrita em uma série
de  casos  com  a  participação  de  4  idosas,  onde  os  dados  foram  coletados  a  partir  do  questionário  os  critérios
diagnósticos de Roma lll. A intervenção foi feita através de um programa de exercícios físicos e orientação nutricional
aos participantes. Os resultados serão demonstrados através de tabelas e descrição dos casos.
PALAVRAS-CHAVES: Trânsito intestinal; Saúde do idoso; Qualidade de vida.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento trata-se de um processo natural que ocorre no organismo do ser humano
com o passar dos anos, desde o nascimento até o final da vida, onde são visíveis as alterações e
transformações principalmente a partir dos 60 anos, dentre elas, perda da capacidade funcional,
perda da coordenação motora, perda auditiva, perda visual, e maior incidência de doenças (ZAGO,
2009).

De  acordo  com  dados  demográficos,  atualmente  a  população  brasileira  é  de
aproximadamente 190 milhões de habitantes, no qual 10% dessa população apresentam mais de 60
anos. Diante da perspectiva dos estudos realizados, em 2050 a prevalência de idosos no Brasil será
de aproximadamente 30% (TIGGEMANN et al., 2013). Ações de promoção de saúde relacionadas à
prática  de exercícios  físicos  procuram buscar  um envelhecimento  saudável,  além de benefícios
físicos, psicológicos e sociais, boas condições de saúde (SÁ et al., 2016) 

Atualmente  os  hábitos  de  vida  fogem  de  um  padrão  considerado  saudável,  devido  ao
estresse,  a  alimentação  inadequada,  ao  sedentarismo,  desencadeando  o  aparecimento  de
fisiopatologias como a constipação intestinal, com prevalência entre mulheres e idosos. Dentre as
causas da constipação, podemos destacar sete grupos, constipação primária, doenças do cólon,
doenças neurológicas, doenças endócrinas e metabólicas, os medicamentos, distúrbios psiquiátricos
e, causa idiopática (PICH et al., 2012). 

Define  a  constipação  intestinal  como  uma  alteração  gastrointestinal,  onde  o  indivíduo
apresenta dificuldade e redução no número de evacuações em relação ao considerado normal,
relatando evacuação incompleta ou esforço excessivo, com fezes endurecidas e fragmentadas (Lima
et al., 2013).

Esse distúrbio atinge as idosas oito vezes mais do que os jovens com prevalência de 15% a
20% ao todo,  podendo chegar  a 50% em idosos institucionalizados (NESELLO et  al.,  2011).  É
considerada a população mais vulnerável, pois é a que mais faz uso de medicamentos, os quais
contêm substâncias que desencadeiam ou agravam a constipação (CHEHTER, 2013). Quando não
conduzida corretamente, pode gerar consequências ao idoso como, anorexia, perfuração intestinal,
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náusea, impactação fecal e incontinência, principalmente nos que apresentam motilidade reduzida e
déficit cognitivo (MIRANDA et al., 2010).

Segundo  Salgueiro  et  al.,  2013,  uma  alimentação  balanceada,  rica  em  líquidos  e  fibras
formam um conjunto  de  práticas  alimentares  fundamentais  para  uma  boa  saúde  de  indivíduos
idosos, tanto na prevenção como no tratamento da constipação intestinal. Alguns idosos incluem
poucas fibras e quantidade insuficiente de líquidos na dieta, associando isso a falta de exercícios
físicos,  considerados  fatores  de  risco  para  a  obstipação,  mas  que  vem ocorrendo  com menor
freqüênciaa medida que as pessoas envelhecem, levando-se em conta a importância de se manter
uma boa forma física (ROSENFELD, 2002).

 Contudo, atividades físicas são essenciais no tratamento da doença, sendo essas moderadas
e regulares,  mantendo o tônus e a resistência muscular,  estimulando movimentos abdominais e
aumentando as contrações intestinais, com recomendação de no mínimo 30 minutos por dia (PICH
et al., 2012).

O objetivo do trabalho foi verificar a eficácia de um programa de exercícios físicos em um
grupo de idosas com queixa de constipação intestinal.

2 MATERIAS E MÉTODOS

A pesquisa é intervencional descrita em uma série de casos, na qual foi destinada a avaliar
um grupo de idosas com queixa de constipação intestinal, tendo como intervenção a aplicação de
um tratamento através de um programa de exercícios físicos.

A pesquisa foi enviada ao Comitê de Ética e Pesquisa e aprovada com o parecer 1.806.123.  
A seleção da amostra foi com participantes idosas, sendo todas do sexo feminino, com idades

entre  50  e  78  anos,  no  qual  faziam  parte  do  projeto  “Qualidade  de  vida  na  terceira  idade”
desenvolvida  pelos  acadêmicos  de  Educação  Física  do  Centro  Universitário  de  Maringá
(UNICESUMAR), onde as idosas passaram por uma entrevista para determinar as que possuem
histórico de constipação intestinal. 

Como  critérios  de  inclusão,  foram  selecionados  as  idosas  que  apresentarem  relatos  de
constipação  intestinal  através  das  informações  obtidas  pelo  questionário  de  Roma  III.  Para  os
critérios  de  exclusão,  foram excluídas as  idosas que possuíam alguma alteração mental  como,
doenças neurodegenerativas (Doença de Parkinson e Alzheimer), déficit cognitivo em armazenar e
resgatar informações, difícil compreensão, assim como alterações físicas, musculatura fraca, déficit
de  equilíbrio,  coordenação,  e  que  não  façam  ou  não  consigam  realizar  as  atividades  físicas
propostas.

 As  idosas  foram  esclarecidas  sobre  os  objetivos  da  pesquisa,  e  as  que  concordaram
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Responderam  ao  questionário  Critérios  Diagnósticos  de  Roma  lll,  para  Distúrbios
Gastrointestinais Funcionais, que foi utilizado também como protocolo de avaliação, no qual foram
incluídos itens considerados importantes no diagnóstico dos distúrbios. Esses itens estarão inclusos
dentro de tópicos principais, sendo eles, Síndrome do intestino irritável, Estufamento/Empachamento
funcional,  Constipação  funcional,  Diarréia  funcional  e  Distúrbio  intestinal  funcional  inespecífico.
Serão considerados indivíduos constipados, as idosas que se encaixarem nos critérios abordados
pelo questionário. Pelos critérios do questionário, os dados coletados na pesquisa serão utilizados
para a formação do grupo em estudo, sendo formado um único grupo de participantes. 

Para a intervenção, as atividades foram iniciadas por um período de relaxamento trabalhando
inspiração  e  expiração  profunda  acompanhada  de  freno  labial,  seguido  de
aquecimento/alongamento de músculos de cadeia anterior e posterior, em seguida foram aplicados
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exercícios de fortalecimento muscular de membros superiores, abdome inferior e superior, flexores
de quadril e joelhos, extensores de quadril e extensores de joelhos, adutores e abdutores de quadril,
dando ênfase aos grupos musculares que atuam sobre o sistema gastrointestinal, e por último, uma
nova  seqüência  de  alongamentos  para  o  relaxamento  da  musculatura  recrutada,  realizando
exercícios com intensidade leve a moderada. 

Como  aconselhamento  nutricional,  foi  disposto  as  idosas  uma  cartilha  de  alimentação,
incluindo  hábitos  saudáveis  de  vida  diária,  como  o  consumo  de  fibras,  proteínas,  hidratos  de
carbono,  vitaminas,  minerais,  fontes de gordura,  e principalmente livre consumo de água (Pilar,
2003).  O  estudo  foi  acompanhado  durante  3  meses,  com  um  programa  de  exercícios  físicos
realizados 2 vezes na semana, com um tempo de 50 minutos cada sessão. Após os 3 meses, foi
feito uma reavaliação com o mesmo protocolo de avaliação feito no início da pesquisa. 

Os resultados foram apresentados por descrição dos casos através de tabelas demonstrando
o antes e o depois da intervenção.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que as participantes possam relatar redução da queixa de constipação intestinal, e
melhora na eficácia de suas evacuações.
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