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RESUMO
O objetivo do presente estudo será verificar a associação entre níveis de atividade física e a presença de constipação
intestinal, em idosos residentes no município de Maringá, Paraná. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, de corte
transversal. A amostra será composta por 420 idosos, de ambos os sexos, com idade entre 60 e 80 anos, cadastrados
em todas as Unidades Básicas de Saúde Maringá. Para os critérios de exclusão serão considerados antecedentes de
doenças  neurológicas,  endócrinas,  motoras,  diabetes,  assim  como,  idosos  que  não  deambularem e  apresentarem
comprometimento  cognitivo,  diagnosticado  pelo  Mini-Exame  do  Estado  Mental.  Será  aplicado  um  questionário
semiestruturado  com  dados  sobre  o  perfil  sociodemográfico,  com  perguntas  referentes  a  dados  pessoais;  para
identificação da presença de constipação intestinal será aplicado o Protocolo de Roma III; e a avaliação do nível de
atividade  física  será  feita  por  meio  do  Questionário  Internacional  de  Atividade  Física.  Os  dados  coletados  serão
tabulados no Programa Excel 2013 e posteriormente analisados no programa estatístico SPSS 15.0. Os resultados serão
apresentados por meio de estatística descritiva (média, desvio padrão, frequência absoluta e relativa, gráficos e tabelas)
e inferencial (testes de hipóteses e de correlação), cujos testes dependerão dos critérios de normalidade dos dados. O
nível de significância adotado será de 5% (p<0,05). A hipótese do presente estudo é de que é alta a prevalência de
constipação intestinal e de que existe associação com baixos níveis de atividade física.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Mudanças Climáticas; Promoção da Saúde.

1 INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento vem sendo alvo de vários estudos. Compreende-se que houve
aumento da expectativa de vida, somando-se um grande número de idosos na população brasileira.
Todavia este cenário permite a proposição de ações de promoção da saúde e qualidade de vida na
terceira idade (SATUF; BERNARDO, 2015).                

O Instituto  Brasileiro  de Geografia  e  Estatística (IBGE)  mostrou que o número de idosos
aumentará até o ano de 2060 quatro vezes em toda população, crescendo também as preocupações
decorrentes de alterações estruturais e funcionais, facilitando o surgimento de diversas patologias
(HEITOR et al., 2013; VIERA; APRILE; PAULINO, 2015).

A  constipação  intestinal  é  caracterizada  por  manifestações  variadas  sobre  as  funções
colônicas e anorretais (ZASLACSKY; GUERRA, 2016), ocasionando um declínio no peristaltismo,
tônus intestinal e o controle esfincteriano do esôfago e intestino (CATÃO; XAVIER; PINTO, 2011),
retardando a passagem do bolo fecal pelo trato intestinal para sua eliminação (GARCIA et al.,2016).

Existe um impacto socioeconômico referente à constipação para o serviço de saúde, sendo
mais de 2,5 milhões de consultas médicas anualmente nos Estados Unidos (SANT’ANNA, 2016).

 A prática de atividade física promove inúmeros benefícios à saúde e desempenha um papel
importante sobre os sistemas, incluindo o gastrointestinal (AGNOL et al.,2016), pois melhora o tônus
muscular pélvico e abdominal, permitindo movimentos no intestino grosso (GARCIA et al.,2016).
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 Sendo assim,  o objetivo  do presente  estudo será  verificar  a  associação entre  níveis  de
atividade física e a presença de constipação intestinal em idosos residentes no município de Maringá
– PR. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal com 420 mulheres idosas, cadastradas
nas Unidades Básicas de Saúde e residentes na cidade de Maringá, com idade acima de 60 anos.
Para  os  critérios  de  exclusão  serão  considerados  antecedentes  de  doenças  neurológicas,
endócrinas e motoras, diabetes, as que não deambulam e apresentarem comprometimento cognitivo
pelo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM).

Após o envio e aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa-  CEP as participantes  serão
orientadas sobre os objetivos do estudo e assim, tendo seu consentimento por meio da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), terá início a coleta de dados.

Para caracterizar o perfil  sócio demográfico será utilizado um questionário semiestruturado
com perguntas referentes a dados pessoais. O MEEM que será utilizado como critério de exclusão,
foi  elaborado  por  Folstein  et  al.,  (1975)  com  adaptação  no  Brasil,  como  objetivo  de  avaliar
vulnerabilidade  nas  funções  cognitivas,  nele  existem  duas  seções  em  que  a  pontuação  do
instrumento varia de zero (menos cognição) para 30 pontos (mais cognição) (REIS et al., 2011).

Para identificação da presença de constipação intestinal será aplicado o Protocolo de Roma
III,  composto por 6 critérios, sendo eles: fezes fragmentada ou endurecidas, esforço ao evacuar,
sensação  de  evacuação  incompleta,  sensação  de  bloqueio  ou  obstrução  anorretal,  manobras
manuais para facilitar as evacuações e menos de três evacuações por semana. A confirmação de
dois ou mais é indicativo de constipação intestinal (MUNCH et al., 2016). 

 O  nível  de  atividade  física  será  avaliado  por  meio  do  International  Physical  Activity
Questionnaire – IPAQ (IPAQ), na forma curta, adaptado por Matsudo et al., (2011). O questionário
avalia  a  frequência,  em  dias,  e  a  duração,  em  minutos  das  atividades  realizadas  como  lazer,
atividades ocupacionais, de locomoção e domesticas durante a semana, classificando o nível de
atividade física das idosas em muito ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário (Quadro 1).

Quadro 1: Classificação do nível de atividade física
Questionário Internacional de Atividade de Física – Versão Curta
CLASSIFICAÇÃO CARACTERISTICAS

MUITO ATIVO

Aquele que cumpriu as recomendações de:
a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão ou
b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA ou 
CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão

ATIVO

Aquele que cumpriu as recomendações de:
a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou
b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão;
c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + 
moderada + vigorosa).

IRREGULARMENTE ATIVO

Aquele que realiza atividade física, porém, de forma insuficiente para ser 
classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à frequência 
ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a frequência e a duração dos 
diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + vigorosa).

SEDENTÁRIO
Aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos 
contínuos durante a semana.

Fonte: Matsudo et al. (2002). 
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Os  dados  serão  analisados  por  meio  de  estatística  descritiva  (média,  desvio  padrão,
frequência absoluta e relativa, gráficos e tabelas). Para análise dos resultados será aplicado o teste
de correlação de Pearson com nível de significância de 5% (p<0,05).

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que os idosos apresentem alta prevalência de constipação intestinal e que esta
esteja associada aos baixos níveis de atividade física dessa população.
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