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RESUMO 

A obesidade é uma desordem nutricional caracterizada pelo excesso de calorias ingeridas acima do consumo 
corporal, resultando em um acúmulo de tecido adiposo e no aumento do peso. Sabe-se que alimentação de 
indivíduos com excesso de peso e obesidade é pobre em fibras (frutas, legumes e verduras) e rica em 
alimentos com alto teor de gorduras, sal e açúcares que pode levar a constipação funcional, uma vez que 
esta está relacionada a maus hábitos alimentares como o pouco consumo de fibras. O objetivo do presente 
estudo será verificar a prevalência de constipação em mulheres de meia idade com excesso de peso e 
obesidade. O estudo será transversal, quantitativo, com coleta de dados secundários. Serão utilizados dados 
dos formulários, da primeira avaliação de mulheres com excesso de peso e obesidade, com idade igual ou 
superior a 40 e ≤ 59 anos, inscritas no Grupo de Estudos em Educação Física, Fisioterapia, Esportes, Nutrição 
e Desempenho (GEFFEND) do Centro Universitário de Maringá – Unicesumar, Maringá-PR. Serão utilizadas 
as medidas de peso, estatura e as variáveis: idade, hábito intestinal (frequência e consistência), patologias e 
medicamentos utilizados.  O estado nutricional será determinado pelo índice de massa corporal (IMC). As 
mulheres serão consideradas com constipação quando a frequência de evacuação corresponder a mais de 3 
dias sem evacuação e apresentarem fezes do tipo 1 e 2 pela Escala fecal de Bistrol. Espera-se encontrar 
percentual elevado de mulheres na meia idade com constipação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A obesidade é uma desordem nutricional caracterizada pelo excesso de calorias 
ingeridas acima do consumo corporal, resultando em um acúmulo de tecido adiposo e no 
aumento do peso (ABESO, 2009). É classificada como uma doença crônica não-
transmissível, de origem multifatorial, tendo em vista que envolve fatores genéticos e 
ambientais, ou seja, o indivíduo pode ter predisposição genética, mas também é necessário 
associar com fatores ambientais que envolvem aspectos socioeconômicos, culturais, 
psicossociais, comportamentais, familiares, cognitivas, entre outros (NETO, 2003, p. 186). 

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (ABESO, 2009), a prevalência da 
obesidade é maior em populações mais pobres e com baixo nível de escolaridade, o que 
pode ser explicado pelo maior acesso a alimentos de baixo custo, como alimentos ricos em 
gordura e açúcares, além de estar associado à inatividade física e menor ingestão de 
minerais e micronutrientes (FRANÇA et al., 2012). 

Esta desordem nutricional favorece comorbidades como dores lombares, apnéia 
noturna, hipossonolência, diabetes mellitu, hipertensão, dislipidemia, osteartrose devido a 
sobrecarga nas articulações, além está relacionada com a depressão, baixa autoestima, 
ansiedade, distorção da auto-imagem, distúrbios alimentares, entre outros (SILVEIRA, 
MARKOSKI e GUIMARÃES, 2017). 
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De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) em 2013, na qual foram 
avaliados homens e mulheres com 18 anos ou mais, o percentual de excesso de peso e 
obesidade no Paraná foi de 57,4% e 21,6%, respectivamente (KLOBUKOSKI, 
HÖFELMANN, 2017). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde está relacionada não somente 
à ausência de doenças, mas sim com o bem-estar social, mental e físico (OPAS, 2016) 

Os parâmetros mais utilizados para avaliar o estado nutricional e identificar 
indivíduos obesos ou com excesso de peso e risco metabólico são o índice de massa 
corporal (IMC) e a circunferência cintura, respectivamente (NETO, 2003, p.189). 

O IMC é o índice mais usado para avaliação da adiposidade corporal em adultos. É 
calculado por meio da divisão do peso em kg pela estatura em metros elevada ao quadrado 
(kg/m²). (ABESO, 2009). De acordo com a tabela de classificação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o IMC (kg/m²) de < 18,5 é caracterizado como baixo peso; >18,5 a 24,9 
peso adequado; 25 a29,9pré-obesidade; 30 a 34,9 obesidade classe I; 35,0 a 39,9 
obesidade classe II e ≥ 40 obesidade classe III (WHO, 1997). 

A obesidade pode ser do tipo androide, quando há deposição de gordura na cavidade 
visceral ao redor dos órgãos. Esta gordura está relacionada ao surgimento de distúrbios 
metabólicos e a doenças cardiovasculares. Na obesidade do tipo ginóide ou ginecóide, em 
que há deposição de gordura no quadril, nádegas e coxas, a associação se dá com 
problemas como artroses, varizes e tromboses (SOUSA, VIRTUOSO JUNIOR, 2005).  
 A rotina acelerada, alimentação inadequada e sedentarismo têm proporcionado 
mudança comportamental dos hábitos alimentares e estilo de vida da população, 
diminuindo o consumo de alimentos ricos em fibra (frutas, legumes e verduras) e 
aumentando a frequência na ingestão de alimentos com alto teor de gorduras, sal e 
açúcares, levando a transição nutricional, que contribui para o aumento de peso dos 
indivíduos (AZEVEDO et al., 2014). 
 Entre os adultos, o consumo de fibras é bem deficiente, não atingindo a quantidade 
preconizada pela OMS que é de ao menos de 25g/dia na dieta (VITIELLO, 2016).  Desta 
forma, a menor ingestão de fibras, 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). 

A prevalência de constipação intestinal é maior entre as mulheres mais velhas do 
que nas jovens, não acontecendo o mesmo para o sexo masculino. Nesse sentido, alguns 
estudos relatam que o trânsito do colón diminui com o envelhecimento, sendo este fato, no 
entanto, bem variável (SANT’ANNA; FERREIRA, 2015). 
 A constipação crônica, segundo Frank e Soares (2004), é caracterizada como uma 
enfermidade. Contudo, Gavanski, Baratto e Gatti (2015) sugerem que a constipação não é 
uma patologia, e nem um sinal, mas sim um sintoma.  

Segundo André et al. (2000), 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 água do bolo fecal resultando em fezes extremamente solidas, 
e secas.” 

É uma doença provocada 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). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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O estudo será transversal, quantitativo, com coleta de dados secundários. Serão 
utilizados dados dos formulários da primeira avaliação de mulheres com excesso de peso 
e obesidade, com idade igual ou superior a 40 e ≤ 59 anos, inscritas no Grupo de Estudos 
em Educação Física, Fisioterapia, Esportes, Nutrição e Desempenho (GEFFEND) do 
Centro Universitário de Maringá – Unicesumar, Maringá-PR. O GEFFEND é um programa 
multiprofissional de tratamento do excesso de peso e Obesidade.   

Serão coletadas as medidas de peso, estatura e as variáveis: idade, hábito intestinal 
(frequência e consistência), patologias e medicamentos utilizados. A idade será calculada 
em anos completos na data da entrevista; as mulheres serão consideradas com 
constipação quando a frequência de evacuação corresponder a mais de 3 dias sem 
evacuação e apresentarem fezes do tipo 1 e 2 pela Escala fecal de Bistrol, que são típicas 
do indivíduo constipado (LEWIS; HEANTON, 1997).  

A partir das medidas de peso e estatura será calculado o índice de massa corporal 
(IMC) (kg/m) para a avaliação do estado nutricional das participantes. O IMC será calculado 
pela divisão do peso (kg) pela estatura² (m). A partir dos valores do IMC as participantes 
serão classificadas, segundo pontos de corte preconizados pela World Health Organization 
(WHO,1997): pré-obesidade (IMC ≥ 25 e < 29,9 kg/m²); obesidade classe I (IMC ≥ 30 e < 
34,9 kg/m²), obesidade classe II (IMC ≥ 35 e < 39,9 kg/m²) e obesidade classe III (IMC ≥ 40 
kg/m²). A aferição do peso, no programa, é realizada por meio de balança da marca InBody 
modelo 520 com capacidade para medir até 300 kg e precisão de 0,05 kg. A estatura é 
medida em estadiômetro acoplado a parede com capacidade de medir até 2 metros e 
precisão de 0,1 cm. As informações (peso e estatura) são registradas em duplicata sendo 
usadas, no presente estudo a média delas. 

Serão excluídas mulheres que apresentarem causas de constipação secundárias por 
distúrbios endócrinos como hipotireoidismo, metabólicos com diabetes mellitus (GALVÃO-
ALVES, 2013). 

Para análise estatística, será utilizado o teste qui quadrado, com nível de 
significância fixado em p < 0,05. 
 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Nesta pesquisa espera-se encontrar percentual elevado de mulheres na meia idade com 
constipação. 
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