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RESUMO  

 

O envelhecimento da população está cada vez mais presente na sociedade pós-moderna, com 

alterações nos órgãos e sistemas do organismo humano que incluem o trato gastrointestinal 

com comprometimentos físicos e funcionais. O objetivo do presente estudo foi verificar a 

associação entre a prevalência de constipação intestinal com a percepção de saúde e níveis de 

atividade física de idosos residentes em um município do noroeste do Paraná. Trata-se de um 

estudo transversal, observacional que contou com a participação de 377 idosos de 28 

Unidades Básicas de Saúde. Para a coleta dos dados, foram utilizados um formulário com 

informações sobre o perfil sociodemográfico e de percepção de saúde, um teste de avaliação 

cognitiva o Miniexame do Estado Mental, os Critérios de Roma III para diagnóstico da 

constipação intestinal e um Questionário Internacional de Atividade Física. A média de idade 

dos idosos foi de 69,01 (± 6,03) anos e a prevalência de constipação intestinal foi de 23,34%, 

sendo que os idosos do sexo feminino apresentaram 157% de chances a mais de terem 

constipação intestinal. Foi verificado, ainda, que possuir renda mensal acima de quatro 

salários (OR=6,82), usar algum tipo de fármaco (OR=21,37), ter percepção de saúde regular 

(OR=5,36) ou ruim (OR=13,19) ou ser sedentário (OR=0,05) aumentam as chances de 

apresentar constipação intestinal.  Conclui-se que nos idosos mais ativos as chances do 

desenvolvimento de constipação intestinal são menores, existindo a associação entre a 

percepção de saúde e a prevalência de constipação intestinal nessa população. 

 

Palavras-chave: atividade física, envelhecimento, estilo de vida sedentário, constipação 

intestinal. 

 

INTESTINAL CONSTIPATION, HEALTH PERCEPTION AND PHYSICAL 

ACTIVITY LEVEL IN THE THIRD AGE 

 

 

ABSTRACT 
 

The aging of the population is increasingly present in postmodern society, with changes in the 

organs and systems of the human organism that include the gastrointestinal tract with physical 

and functional impairments. The objective was to verify the association between the 

prevalence of intestinal constipation and the perception of health and physical activity levels 

of elderly residents in a municipality in the northwest of Paraná. This was a cross-sectional, 

observational study with the participation of 377 elderly people from 28 Basic Health Units. 

For the data collection, a form was used with information on the sociodemographic profile 

and health perception, an evaluation test cognitive the Miniexame of Mental State, the Criteria 

of Rome III for diagnosis of intestinal constipation and an International Questionnaire of 



Physical Activity. The mean age of the elderly was 69.01 (± 6.03) years and the prevalence of 

intestinal constipation was 23.34%, and the female elderly presented a 157% chance of having 

intestinal constipation. It was also verified that having a monthly income above four wages 

(OR = 6.82), using some type of drug (OR=21.37), having a regular health perception (OR = 

5.36) or poor (OR = 13 .19) or being sedentary (OR = 0.05) increase the chances of 

developing intestinal constipation. It is concluded that in the more active elderly the chances 

of developing intestinal constipation are lower and that there is an association between the 

health perception and the prevalence of intestinal constipation in this population. 

Keywords: Aging, constipation, sedentary lifestyle, physical activity. 
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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, assim, esse 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 a 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 declínio no 

peristaltismo, tônus intestinal e 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). Sintomas adicionais como dor abdominal e/ou inchaço e 

desconforto, podendo-se somar algumas complicações, particularmente hemorroidas, fissuras 

anais, incontinência fecal transbordante e impactação fecal demandam necessidade de 

hospitalização (DORE, Maria Pina et al.,2018) 

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). 

Nesse sentido a autoavaliação de saúde do idoso tem sido um sugestivo para indicar o 

declínio da autonomia funcional, inaptidão e doenças crônicas, e a resposta caracteriza-se 

como indicador da qualidade da saúde física e da mental (MANTOVANI et al., 2015), sendo 

ainda de grande utilidade para a criação de políticas de saúde, melhorando, assim, a qualidade 

de vida da população idosa (CONFORTIN et al., 2015). 

Por sua vez a prática de atividade física promove inúmeros benefícios à saúde e 

desempenha papel importante sobre os sistemas, incluindo o gastrointestinal, pois melhora no 

tônus muscular pélvico e abdominal, permitindo movimentos no intestino grosso (GARCIA et 

al.,2016). 

 Os aspectos físicos e a saúde mental têm enorme influência sobre o estilo de vida 

ativa no envelhecimento, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde, idosos fisicamente 
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ativos mostraram maior aptidão muscular e funcional, redução do risco de quedas e melhor 

função cognitiva (AWAIS et al, 2018). 

 Considerando-se alterações fisiológicas do processo do envelhecimento no trato 

gastrointestinal, com destaque à constipação intestinal, julgou-se necessária a realização de 

um levantamento a respeito da quantidade de mulheres atingidas por essa disfunção, para que 

se possam implementar futuramente ações e estratégias para idosos acometidos desta. 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo verificar a associação entre a 

prevalência de constipação intestinal com a percepção de saúde e níveis de atividade física de 

idosos residentes em um município do noroeste do Paraná. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal com 377 idosos, cadastrados em 

28 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e residentes na cidade de Maringá, com idade acima de 

60 anos, no período de novembro a dezembro de 2017. Para os critérios de exclusão, foram 

considerados antecedentes de doenças neurológicas, endócrinas e motoras, diabetes, os que 

não deambulavam e apresentavam comprometimento cognitivo pelo Miniexame do Estado 

Mental (MEEM) Folstein et al.(1975). 

        O projeto foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa- CEP - envolvendo seres 

humanos do Centro Universitário de Maringá e aprovado segundo parecer nº 1.763.558. Os 

participantes foram orientados sobre os objetivos do estudo e seu consentimento foi obtido 

por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Inicialmente, foi utilizada uma ficha de avaliação para obtenção do perfil 

sociodemográfico e da percepção de saúde como excelente, muito boa, boa, regular, ruim e 

muito ruim. O MEEM, já considerado como critério de exclusão, foi elaborado por Folstein et 

al. (1975), com adaptação no Brasil, com o objetivo de avaliar a vulnerabilidade nas funções 

cognitivas.  Nele existem duas seções em que a pontuação do instrumento varia de 0 (menos 

cognição) para 30 pontos (mais cognição) (BRUCKI et al., 2003). 

Para identificação da presença de constipação intestinal, foi aplicado o Protocolo de 

Roma III, composto por seis critérios: fezes fragmentadas 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 indicativa de constipação intestinal (MUNCH et al., 2016).  

 O nível de atividade física foi avaliado por meio do International Physical Activity 

Questionnaire – IPAQ (IPAQ), na forma curta, adaptado por Matsudo et al.(2011). O 

questionário avaliou a frequência, em dias, e a duração, em minutos, das atividades realizadas 

como lazer, atividades ocupacionais, de locomoção e domésticas durante a semana, 

classificando o nível de atividade física dos idosos em muito ativo, ativo, irregularmente ativo 

e sedentário. Os questionários foram aplicados em forma de entrevista.  

 Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (média, desvio padrão, 

frequências absoluta e relativa, gráficos e tabelas). Para análise dos resultados, foi aplicado o 

teste de correlação de Pearson com nível de significância de (1- α) de 95%, um erro (E) de 

0,05, p = 0,40 e N=52808 idosos cadastrados nas UBS de Maringá - PR. Para efeito de 

seleção da amostra, cada uma das 28 UBS foi considerada um estrato. 
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3 RESULTADOS 

 

               Foram entrevistados 377 idosos, sendo que a maioria era do sexo feminino (69,50%) 

e ensino fundamental incompleto (54,38%), informou estado civil casado (57,82%), etnia 

branca (77,98%), aposentado como profissão (69,50%), recebia entre um e dois salários 

mínimos (87,53%) e tinha entre 60 e 65 anos (33,42%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição da frequência das características socioeconômicas dos idosos. 

Maringá – PR, 2017. 
Variável Frequência absoluta % 

Sexo 

     Masculino 115 30,50% 

   Feminino 262 69,50% 

Idade 

     De 60 a 65 anos 126 33,42% 

   De 66 a 70 anos 97 25,73% 

   De 71 a 75 anos 84 22,28% 

   De 76 a 80 anos 68 18,04% 

   Mais de 80 anos 2 0,53% 

Etnia 

     Amarelo 17 4,51% 

   Branco 294 77,98% 

   Mulato 26 6,90% 

   Negro 40 10,61% 

Profissão 

     Aposentado/Pensionista 262 69,50% 

   Do lar 66 17,51% 

   Outra profissão 49 12,99% 

Estado civil 

     Casado 218 57,82% 

   Divorciado 53 14,06% 

   Solteiro 21 5,57% 

   Viúvo 85 22,55% 

Escolaridade 

     Fundamental incompleto 205 54,38% 

   Fundamental completo 56 14,85% 

   Médio incompleto 38 10,08% 

   Médio completo 54 14,32% 

   Superior incompleto 8 2,12% 

   Superior completo 16 4,24% 
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Renda mensal 

     1 a 2 salários 330 87,53% 

   2 a 4 salários 41 10,88% 

   4 a 6 salários 5 1,33% 

   Acima de 6 salários 1 0,27% 

 

Com a utilização dos critérios de Roma III, 23% dos idosos apresentaram constipação 

intestinal, sendo que 19% eram  do sexo feminino. A seguir, são apresentadas as porcentagens 

de sexo e  faixa etária de idosos classificados com ou sem constipação intestinal por (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 – Constipação intestinal por sexo e faixa etária dos idosos. Maringá – PR, 2017. 

FATORES CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

NÃO SIM 

MASCULINO   100 (27%)                     15 (4%) 

FEMININO   189 (50%) 73 (19%) 

DE 60 A 69 ANOS   154 (41%) 46 (12%) 

DE 70 A 79 ANOS               115 (31%) 36 (10%) 

80 ANOS OU MAIS 20 (5%) 6 (2%) 

 

Em geral, a autopercepção de saúde entre os idosos foi classificada como boa e 

regular, sendo que o maior percentual de ocorrências de constipação intestinal foi encontrado 

nos idosos com a percepção de saúde regular (Tabela 3). 

 

TABELA 3 – Autopercepção de saúde entre os idosos. Maringá – PR, 2017. 

SAÚDE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

NÃO SIM 

EXCELENTE 16 (4%) 4 (1%) 

MUITO BOA 14 (4%) 1 (0%) 

BOA 140 (37%) 24 ( 6%) 

REGULAR 96 (25%) 44 (12%) 

RUIM 18 (5%) 13 (3%) 

MUITO RUIM 5 (1%) 2 (1%) 
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  Nota-se, na Tabela 3, que a maioria dos idosos foi classificada como ativa. 

Tabela 3- Nível de atividade física de idosos classificados com e sem constipação intestinal. 

Maringá – PR, 2017. 

CLASSIFICAÇÃO IPAQ CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

NÃO SIM 

MUITO ATIVO 11 (3%) 3(1%) 

ATIVO 148 (39%) 47 (12%) 

IRREGULARMENTE ATIVO 99 (26%) 36 (10%) 

SEDENTÁRIO 31(8%) 2 (1%) 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados das estimativas da razão de chances (OR 

ajustada), com seus respectivos intervalos de 95% de confiança e valores p. 

Tabela 4 - Análise multivariada da constipação intestinal em função de fatores em estudo. 

Fatores OR Ajustada Valor p 

Sexo 

     Masculino 1,00 - 

   Feminino 1,73 0,155 

Renda mensal 

     1 a 2 salários 1,00 - 

   2 a 4 salários 0,66 0,453 

   Acima de 4 salários 6,82 0,045* 

Saúde 

     Excelente 1,00 - 

   Muito boa 0,73 0,819 

   Boa 2,55 0,276 

   Regular 5,36 0,049* 

   Ruim 13,19 < 0,001* 

   Muito ruim 1,73 0,724 

Usa algum fármaco 

     Não 1,00 - 

   Sim 21,37 < 0,001 

Desempenho cognitivo (MEEM) 

     Bom 1,00 - 

   Ruim 1,89 0,069 

Classificação IPAQ 

     Muito ativo 1,00 - 

   Ativo 1,15 0,862 

   Irregularmente ativo 1,15 0,860 

   Sedentário 0,05 0,023* 

 Nota: OR: odds ratio;IC 95%: Intervalo de 95% de confiança para OR. 

 

Como pode ser visto na Tabela 4, usar algum fármaco  aumenta as chances de 

constipação intestinal (OR=21,37). Ainda, vê-se que, pelo modelo multivariado, indivíduos 



12 

 

com renda mensal acima de quatro salários têm 582% chances a mais de ter constipação 

intestinal em relação aos que ganham de um a dois salários (OR = 6,82). Em relação à saúde, 

aqueles que a consideram regular ou muito ruim têm chances 436% e 1219% maiores, 

respectivamente, de apresentar a doença em relação aos que consideram a saúde muito boa 

(OR de 5,36 e 13,19, respectivamente). Por fim, os idosos classificados como sedentários pelo 

IPAQ possuem 5% de chances a mais de ter constipação intestinal em relação àqueles 

classificados como muito ativos (OR = 0,05). 
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4 DISCUSSÃO 

 

Nesello et al. (2011) avaliaram idosos frequentadores de um centro de convivência, 

onde eram desenvolvidas atividades culturais, físicas e recreativas e também encontraram 

prevalência expressiva de constipação intestinal (28,8%). Taxas ainda mais preocupantes de 

constipação intestinal foram verificadas por Klaus et al (2015) em idosos residentes em 

instituições de longa permanência (42,52%) no Vale do Taquari, região central do Rio Grande 

do Sul. Por outro lado, na Noruega, em instituições de longa permanência, a prevalência de 

constipação intestinal é semelhante ao da presente pesquisa (23,4%) (BLEKKEN et al, 2016). 

Conforme observado neste estudo, o maior percentual de casos de constipação 

intestinal foi encontrado em mulheres, o que vai ao encontro da literatura sobre essa patologia 

(ROQUE; BOURAS, 2015; KLAUS et al., 2015). A maior ocorrência de constipação 

intestinal no sexo feminino pode ter relação com a frouxidão do assoalho pélvico, disfunção 

mais frequente entre as idosas, o que pode interferir no mecanismo da defecação. 

Apesar do maior percentual de idosos com constipação ter sido encontrado na faixa 

etária entre 60 e 69 anos, não houve significância estatística entre os demais intervalos de 

idade, o que também não foi encontrado nos estudos de Klaus et al. (2015). 

Borges et al. (2014), apontam que 47,81% dos 274 idosos em seu estudo consideraram 

suas condições de saúde boas e 34,67% regulares, resultados semelhantes aos encontrados 

neste estudo que foi, respectivamente, de 43% e 37% dos idosos. Ressalta-se que, mesmo com 

esses índices, a prevalência de constipação intestinal encontrada é relevante em função das 

sérias consequências nas dimensões física e social, uma vez que a constipação intestinal afeta 

desfavoravelmente a qualidade de vida dos idosos e muitas vezes está associada a demais 

sintomas, que contribuem negativamente para as atividades da vida diária (GIORGIO et al., 

2015). 

A inatividade física, hábito alimentar, ingestão hídrica e polifarmácia são fatores que 

podem ser considerados agravadores da constipação (KLAUS et al., 2015). Foi verificado 

também que os idosos que faziam uso de algum dos fármacos citados na pesquisa possuem 

chances maiores de apresentarem constipação intestinal. Dentre os 136 idosos no estudo de 

Pich et al. (2013), 20,59% possuíam constipação intestinal. Ao se avaliar o uso de 

medicamentos que podem interferir no trânsito intestinal, 75,74% do total dos idosos 

utilizavam algum medicamento. Observou-se tendência de aumento da prevalência conforme 
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diminui o nível de escolaridade, o que pode ter levado a associação entre a constipação 

intestinal e os menores escores encontrados no MEEM. 

No que se refere aos fatores comportamentais, dados populacionais apoiam a hipótese 

de que indivíduos que praticam mais atividade física teriam menos chances de apresentarem 

constipação intestinal (DUKAS et al, 2003), principalmente pelo fato de que a atividade física 

melhora a motilidade gastrintestinal, com mudanças proporcionais à quantidade de atividade 

exercida.  

Como limitação do presente estudo, pode ser apontada a timidez que alguns idosos 

tinham em responder aos questionários, principalmente aqueles do sexo masculino, o que 

pode ter subestimado a estimativa de prevalência de constipação intestinal nesta população. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os idosos sedentários apresentam mais chances de ter constipação 

intestinal, quando comparados aos idosos muito ativos, bem como que existe associação entre 

a percepção de saúde e a prevalência de constipação intestinal nessa população. 
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APÊNDICES 

 

 

1. Perfil sócio demográfico  

FICHA DE AVALIAÇÃO 

DATA DA AVALIAÇÃO: ___/___/___ 

BAIRRO: __________________________________________ 

1) DADOS PESSOAIS: 

Nome: ................................................................................................................................. 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino                      Telefone: ............................................ 

Data de Nascimento: ___/___ /___                       Idade: ................................................ 

Etnia: (  ) branco / (  ) mulato / (  ) negro / (  ) amarelo / (  ) outro 

Profissão:............................................................................................................................ 

Estado civil: (  ) solteiro (  ) casado (  ) divorciado (  ) viúvo 

Escolaridade: 

( ) fundamental incompleto (  ) médio incompleto (  ) superior incompleto 

(  ) fundamental completo (  ) médio completo (  ) superior completo 

Renda Mensal:  

(   ) 1  a 2 salários  (   ) 4  a 6 salários 

(   ) 2  a 4 salários  

 

(   ) acima de 6 salários 

Como você considera a sua saúde?    

(  ) Excelente -  (  ) Muito boa - (   ) Boa - (   ) Regular - (   ) Ruim –  (   ) muito ruim 

Hábito de fumar: 

(   ) Não fuma                       (   ) Fuma diariamente    QUANTOS POR DIA ? _____ 

(   ) Fuma final de semana    (   ) Fuma quando bebe 

USO DE FARMACOS: 

Analgésicos. Codeína ( ) Hidromorfona ( ) Metadona ( ) Morfina ( ) Oxicodona ( ) 

Hidrocona ( ) Oximorfona ( ) Fentanil ( ) 

Anticolinérgico. Buscopan ( ) 

Antidepressivo. Fluoxetina ( ) Sertralina ( ) Citalopram ( ) Fluvoxamina ( ) Escitalopram 

( ) 

Anti-histaminíco. Difenidramina ( ) 
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2. Avaliação cognitiva 

 

Mini-Exame de Estado Mental 

 
 

 

 

 

FECHE OS OLHOS 
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3. Avaliação do nível de atividade física  
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22 

 

4. Avaliação da Constipação Intestinal  

 

Critérios de ROMA III (nos últimos 3 meses)  

PONTOS  

 Esforço evacuatório durante pelo menos 25% das defecações; 

 

 Fezes fragmentadas ou duras em pelo menos 25% das defecações; 

 

 Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das 

defecações; 

 Sensação de obstrução/bloqueio anorretal das fezes em pelo menos 

25% das defecações; 

 Manobras manuais para facilitar pelo menos 25% das defecações (por 

exemplo, evacuação com ajuda digital, apoio do assoalho pélvico); 

 Menos de três evacuações por semana. 
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