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RESUMO 

 

Introdução: A constipação intestinal (CI) é caracterizada por problemas relacionados à 

evacuação, e apresenta alta prevalência no gênero feminino. Essa condição tem 

demonstrado efeitos negativos no desenvolvimento das atividades diárias, causando 

prejuízos no bem-estar físico e emocional dos indivíduos que são diagnosticados com 

esta. Estudos que investiguem quais prejuízos à saúde a CI pode ocasionar são escassos 

na literatura. Objetivo: Verificar a prevalência da constipação intestinal (CI) e os fatores 

que estão associados, como também a implicação dessa condição na funcionalidade em 

mulheres adultas residentes em município do interior do Nordeste brasileiro. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, realizado no município de Santa Cruz-

RN com mulheres em idade reprodutiva. Condições sociais, hábitos e estilo de vida, 

aspectos clínicos e história obstétrica foram investigados. A constipação foi diagnosticada 

através dos Critérios de Roma III. De acordo com esse critério para que seja realizado o 

diagnóstico de constipação, os sintomas devem ter início seis messes antes da avaliação, 

e estarem ativos por pelo menos três messes, em no mínimo um quarto das evacuações, 

devendo o indivíduo apresentar dois ou mais sintomas dentre seis contidos nesse 

questionário. A funcionalidade aferida por meio do World Health Organization Disability 

Assessment Schedule 2.0 (WHODAS). Esse instrumento regista o nível de 

funcionalidade ou deficiência em seis domínios relacionados ao componente de atividade 

e participação da CIF, são eles: cognição, mobilidade, autocuidado, relações 

interpessoais, atividades de vida e participação. Os dados foram analisados por estatística 

descritiva e inferencial. A análise inferencial envolveu Qui-quadrado, teste U de Mann-

Whitney, tamanho do efeito determinado através do eta quadrado (η2), Regressão Linear 

Múltipla e Regressão de Poisson. Para significância estatística foi realizado o cálculo do 

Intervalo de Confiança 95% e valor de p≤0,05. A pesquisa foi aprovada sob o número 

CAAE:49237315.9.0000.5568. Resultados: Participaram do estudo 195 mulheres, a 

maioria na faixa etária de 25 a 39 anos (49,2%) e renda de até 1 salário mínimo (79,5%). 

A prevalência da CI foi de 35,4%. Os fatores que se associaram com a constipação foram 

os aspectos clínicos hemorroidas, dor e ardor ao evacuar e disfunção sexual. Os escores 

do WHODAS mostraram que as mulheres com constipação apresentam menor 

funcionalidade, tamanho de efeito de leve a moderado, nos domínios cognição (p<0,001), 

mobilidade (p<0,002), autocuidado (p<0,001) e participação (p<0,001), além do escore 

total (p<0,001). Ter CI aumenta em nove pontos o escore total do WHODAS (p<0,001). 

Conclusão: O presente estudo verificou alta prevalência de constipação intestinal entre 

as mulheres adultas e que está associada a prejuízos na funcionalidade, apresentando 

maior dificuldade na execução de atividades cognitivas, de mobilidade, autocuidado e 

participação. Fatores clínicos como hemorroidas, dor e ardor na evacuação, e disfunção 

sexual se associaram a uma maior prevalência dessa condição. 

 

Descritores: Constipação Intestinal; Epidemiologia; Saúde da Mulher; Funcionalidade. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Intestinal constipation (IC) is characterized by problems related to 

evacuation, and presents high prevalence in the female gender. This condition has 

demonstrated negative effects on the development of daily activities, causing damage to 

the physical and emotional well-being of individuals who are diagnosed with it. Studies 

that investigate what health impairments CI can cause are scarce in the literature. 

Objective: Verify the prevalence of intestinal constipation (IC) and the factors that are 

associated, as well as the implication of this condition in the functioning in adult women 

living in a municipality in the interior of the Brazilian Northeast. Methodology: This is 

a cross-sectional study carried out in the municipality of Santa Cruz-RN with women of 

reproductive age. Social conditions, habits and lifestyle, clinical aspects and obstetric 

history were investigated. Constipation was diagnosed through the criteria of Rome III. 

According to this criterion for the diagnosis of constipation, the symptoms should begin 

six months before the evaluation, and be active for at least three months in at least a 

quarter of the bowel movements, and the individual should present two or more symptoms 

out of six contained in this questionnaire. The functioning measured by means of  World 

Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS). This instrument 

records the level of functionality or deficiency in six domains related to the activity and 

participation component of the CIF, are: cognition, mobility, self-care, interpersonal 

relationships, life activities and participation. Data were analyzed by descriptive and 

inferential statistics. The inferential analysis involved Chi-square, Mann-Whitney U test, 

size of the effect determined through the square eta (η2), Multiple Linear Regression and 

Poisson Regression. For statistical significance the 95% Confidence Interval was 

calculated and the value of p≤0.05. The survey was approved under the CAAE number: 

49237315.9.0000.5568. Results: A total of 195 women participated in the study, most of 

them between the ages of 25 and 39 (49,2%) and income up to 1 minimum wage (79,5%). 

The prevalence of IC was 35,4%. The factors that were associated with constipation were 

the clinical aspects hemorrhoids, pain and burning when evacuating and sexual 

dysfunction. The WHODAS scores showed that women with constipation present lower 

functioning, mild to moderate effect size, in the domains cognition (p<0,001), mobility 

(p<0,002), self-care (p<0,001) and participation (p<0,001), in addition to the total score 

(p<0,001). CI increases the WHODAS total score by nine points (p<0,001). Conclusion: 

The present study verified a high prevalence of intestinal constipation among adult 

women and is associated with functional impairment, presenting greater difficulty in 

performing cognitive activities, mobility, self-care and participation. Clinical factors such 

as hemorrhoids, pain and burning in bowel movements, and sexual dysfunction were 

associated with a higher prevalence of this condition. 

 

Keywords: Intestinal Constipation; Epidemiology; Women's Health; Functioning. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSTIPAÇÃO: DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, FISIOPATOLOGIA, 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. 

De acordo com a World Gastroenterology Organisation [1], define-se constipação 

como uma desordem caracterizada por complicação constante para evacuar, sensação de 

evacuação incompleta, bem como a presença de movimentos intestinais infrequentes, 

estando esses presentes a cada 3 ou 4 dias ou com menor frequência, na inexistência de 

sintomas de alarme ou fatores secundários. 

 A constipação pode ser classificada em primária e secundária. A constipação 

primária ocorre devido à regulação desordenada dos componentes neuromusculares 

dentro do cólon, reto e ânus, bem como a interrupção em suas correspondentes vias 

ascendentes e descendentes no eixo cérebro-intestino. Por meio de critérios baseados em 

sintomas e testes de diagnóstico, a constipação primária pode ser classificadas em 

distúrbios funcionais da defecação, constipação por trânsito lento (STC) e síndrome do 

intestino irritável com predominância de constipação(SII-C)[ 2, 3, 4]. 

A  constipação secundária pode ser resultado de uma multiplicidade de fatores como: 

a) distúrbios endócrinos e metabólicos: hipotireoidismo, hipercalcemia, hipocalemia e 

diabetes mellitus; b) distúrbios neurológicos: doença de parkinson, acidente vascular 

cerebral, síndromes demenciais, esclerose múltipla, lesões de medula espinhal, doença de 

hirschsprung; c) distúrbios psicogênicos: ansiedade e depressão; d) uso de medicamentos: 

opióides, anti-inflamatórios não esteroides, antidepressivos, diuréticos, bloqueadores de 

canais de cálcio, suplementos de cálcio, e) outros: tumores intestinais, estenoses, 

compressões extrínsecas, megacólon chagásico e idiopático, pseudo-obstrução intestinal, 

prolapso retal, fissura anal[5]. 

A fisiopatologia dessa condição é multifatorial, visto que existem vários fatores 

que acabam levando ao desenvolvimento dessa. Apesar disso, estudos buscam as 

implicações de causas específicas na patogênese da constipação, como a dissinergia nos 

músculos reto-anal, a imobilidade intestinal, a ausência de fibras na dieta, não levando 

em consideração a sua multiplicidade, simplificando dessa forma a compreensão de sua 

origem e consequentemente o seu tratamento [2,4,6]. 

O diagnóstico da constipação pode ser realizado utilizando os critérios de Roma 

IV, que foi divulgado em maio de 2016, depois que Roma III esteve em vigência durante 

uma década. É o produto coletivo de comitês e sociedades médicas desenvolvido por uma 
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série de especialistas na área. Esses sintomas devem ter origem seis messes antes da 

avaliação, e estarem ativos por pelo menos três messes, em no mínimo um quarto das 

evacuações, devendo o indivíduo apresentar dois ou mais sintomas daqueles contidos no 

Critério de Roma IV [7]. A classificação mais atual é constituída por seis sintomas: a) 

menos de três evacuações por semana, b) esforço ao evacuar, c) presença de fezes 

endurecidas ou fragmentadas, d) sensação de evacuação incompleta, e) sensação de 

obstrução ou interrupção da evacuação e f) manobras manuais ou digitais para facilitar 

essas. Nesse mesmo documento foi inclusa uma nova entidade para se realizar o 

diagnóstico da constipação induzida por opióides, sendo essa definida como a presença 

de dois ou mais sintomas novos ou agravantes da constipação ao iniciar, alterar ou 

aumentar a terapia com opióides, estando presente em no mínimo um quarto das 

evacuações [7]. 

A avaliação clínica deve buscar identificar sintomas específicos de constipação e 

os seus indícios alarmantes, representados por alterações nos hábitos intestinais após os 

50 anos, a presença de sangue nas fezes, perda de peso, anemia, doença inflamatória 

intestinal, sintomas de desordem orgânica e histórico familiar de câncer colorretal[6] além 

do histórico médico e causas orgânicas, bem como o uso de medicamentos[ 8,9]. 

Para a constipação por causas secundárias os exames específicos devem fazer 

parte da conduta do profissional, para investigação dos distúrbios endócrinos, 

metabólicos e/ou neurológicos presentes [6]. Dentre os exames que podem ser realizados 

uma opção seria o exame retal que busca a presença de dor anal e ocorrência de fissuras 

ou hemorroidas, realizado por meio da palpação com o dedo indicador para avaliação do 

esfíncter de repouso anal, do tônus anal digital durante o repouso, bem como a procura 

de retocele na parede anterior[10,11]. Outro método disponível seria a avaliação da 

precisão retal digital, que engloba a avaliação do movimento do assoalho pélvico no 

decorrer da evacuação em simulador [12]. 

Outros procedimentos devem ser apreciados para o diagnóstico da constipação 

crônica, quando o paciente apresentar suspeita de disfunção do assoalho pélvico ou não 

responder ao tratamento que foi proposto, como: endoscopia, manometria anorretal, teste 

de expulsão do balão, enema de bário, defecografia com ou sem ressonância magnética e 

estudo do trânsito colônico [6].  

 A abordagem terapêutica da constipação vai depender se a sua condição é 

primária ou secundária e se é aguda ou crônica, tempo igual ou superior há 3 meses. Para 

constipação aguda, é impressindível que haja o descarte das causas secundárias, 
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especialmente câncer colorretal [6]. Se o mesmo estiver presente a  utilização de enemas, 

supositórios, solução de polietileno glicol de grande volume, laxantes estimulantes ou 

desimpactação com sedação pode ser necessária. Na inexistência  de impactação fecal e 

outros fatores secundários, a constipação aguda é tratada de forma semelhante à 

constipação crônica [13]. 

 Na constipação crônica primária independentemente de etiologia, o seu 

tratamento está relacionado a modificações no estilo de vida,  na conduta dietoterapica, 

tais como ingestão de líquidos e fibras, e pratica de exercícios regulares[8]. Já o 

tratamento da constipação secundária é alterado para abordar a condição subjacente. Na 

constipação ocasionada por medicação, na maioria das vezes a que é induzida por 

opióides (OIC), o primeiro passo é retirada da medicação responsavél. Se a remoção do 

opióide for ineficiente ou não for possível,  existem modificações em fármacos para tratar 

OIC[13]. E para aqueles que apresentam constipação crônica persistente, sem resposta ao 

tratamento médico, pode ser considerada a colectomia ou cecostomia, em um centro 

especializado[14]. 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA DA CONSTIPAÇÃO  

As doenças gastrointestinais funcionais (FGIDs), como a constipação crônica 

(CC), estão entre as patologias mais usuais verificadas pelos gastroenterologistas que 

prestam serviços em hospitais e são responsáveis por até a metade do tempo de 

atendimento que são realizados com os usuários [15]. A constipação é uma condição 

comum e dispendiosa, que acaba resultando em um enorme ônus social e econômico, 

apresentando uma prevalência mundial estimada que varia entre 1% a 80%, devido as 

variedades geográficas, metodológicas e de definições empregadas nos estudos [16]. De 

forma geral, a prevalência média de constipação em adultos foi estipulada em 16% em 

todo o mundo, enquanto a prevalência de 33,5% foi conferida a adultos com idade entre 

60 e 110 anos [6]. 

Higgins [17] identificou que a prevalência de constipação na América do Norte 

variou entre 1,9% a 27,2%. Já em uma revisão sistemática desenvolvida na Europa e 

Oceania verificou-se que as prevalências médias foram de 16,6% e 15,3% 

respectivamente [18]. 

Em outra revisão sistemática sobre a prevalência de constipação no Irã, foi 

averiguado que essa variou de 1,4% a 37% e a crônica de 2,4% a 11,2%, sendo essa 
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prevalência menor quando comparada a outros países do ocidente [19]. Uma plausível 

explicação para esse achado pode ser a arquitetura dos banheiros iranianos, que possibilita 

uma maior flexão das articulações do quadril, que estende o canal anal em direção 

anteroposterior e arranja o ângulo anorretal, dessa forma contribuindo para o melhor 

esvaziamento do reto [20]. 

Na Coreia do Sul, pesquisadores identifcaram que a taxa de prevalência  foi de 

2,6%, sendo a constipação diagnosticada por meio do auto relato[21]. Já Esteban 

[22]encontrou uma prevalência de 4,1% em um estudo da população geral da Espanha, 

onde foi utilizado o Critério de Roma II para diagnóstico.  

Nos poucos estudos epidemiológicos disponíveis na América Latina, 

encontraram-se prevalências de constipação intestinal entre 5 a 22%, sendo as mulheres 

mais afetadas que os homens numa proporção de 3:1 [23]. 

No Brasil, um estudo transversal de base populacional, realizado na cidade de Rio 

Grande (Rio Grande do Sul), buscou analisar a prevalência de sinais e sintomas na 

população adulta por meio de auto relato, mostrando prevalência de 21,3% com relação 

a constipação [24]. Em outra pesquisa de base populacional que averiguou a prevalência 

de constipação e os fatores associados em adultos, no município de Pelotas, também no 

estado do Rio Grande do Sul, os autores identificaram prevalência de 26,9% de 

constipação intestinal, sendo 2,5 vezes mais frequente nas mulheres (37%) do que nos 

homens (14%) [25]. 

Schmidt [23] verificou em sua pesquisa realizada em Londrina, a prevalência 

estimada de constipação de 16%, e as mulheres eram as mais afetadas com frequências 

que variavam entre 21% a 24% e os homens variando entre 4% e 6%. 

Os resultados do estudo que analisou a constipação no Irã, por meio de uma 

revisão sistemática, demonstraram diferenças claras entre a prevalência de constipação 

em homens e mulheres, sendo que na maioria das pesquisas, a prevalência de constipação 

foi maior no sexo feminino [19]. O mesmo fato foi observado em outros estudos como na 

revisão realizada na América do Norte [26]. 

A prevalência dessa condição acaba incidindo na economia. Uma pesquisa 

transversal de base populacional no Irã averiguou que a média de 6 meses de despesas 

médicas totais com a constipação foi estipulada em cerca de 147 PPP $ (dólares de 

paridade de poder de compra) [27]. Corroborando com esse achado, Singh et al. [28] 

verificaram que os custos do cuidado para adultos com constipação, contabilizaram 

106.555 visitas médicas entre os pacientes de um seguro de saúde da Califórnia – EUA, 
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associadas a um custo total superior a 18 milhões de dólares (246 dólares por usuário), 

durante quinze meses de observação. 

1.3 CONSTIPAÇÃO: FATORES ASSOCIADOS E IMPACTO NA QUALIDADE DE 

VIDA 

Diversos fatores estão associados ao desenvolvimento da constipação intestinal, 

incluindo, sexo, idade, menor status econômico e social, menor escolaridade, 

alimentação, medicamentos, depressão, abuso físico e sexual e eventos da vida cotidiana, 

como a prática de exercício físico [6]. 

Na grande maioria dos estudos, a prevalência de constipação foi maior no sexo 

feminino [23,24,25,26]. Isso pode ser explicado por que as mulheres têm maior 

probabilidade de relatar os sintomas quando comparada aos homens. Além disso, essas 

têm maior risco de lesão dos músculos e nervos do assoalho pélvico, que pode ocorrer 

durante o parto vaginal, por exemplo [26,29]. A implicação dos hormônios sexuais na 

elevação da motilidade gastrointestinal e do sistema nervoso autônomo pode ser 

considerado também um fator responsável por essa predominância feminina [30,31]. 

Como também, a presença de hormônios específicos desse grupo faz com que durante a 

fase lútea do ciclo menstrual exista um aumento dos níveis de progesterona no plasma, o 

que acaba elevando o tempo do trânsito gastrointestinal [32,33]. E durante a gravidez, 

notadamente nos últimos meses, o risco de constipação é maior devido a um aumento 

expressivo dos hormônios sexuais, redução do movimento e esvaziamento intestinal 

causado pela compressão mecânica ocasionada pela placenta [6]. 

No que diz respeito à idade, a CI é mais comum entre os idosos do que entre os 

mais jovens. O aumento na prevalência conforme a idade foi demonstrada em estudos de 

base populacional [24,25,34,35,36,37].Isso pode ser explicado por inúmeros fatores, 

como uma baixa ingestão dietética, que acaba ocasionando a diminuição do volume e 

peso fecal, a baixa ingestão de líquidos e de prática de atividade física, uso de dentaduras 

largas ou perda dentária o que dificulta a ingestão e escolhas alimentares, ocasionando a 

diminuição da ingestão desses por parte dos idosos, e a utilização de vários medicamentos 

que podem interferir na motilidade gastrointestinal[6,26].Além disso, a presença de 

anormalidades anatômicas, como intussuscepção, prolapso retal, ou dissinergia do 

assoalho pélvico, é mais elevada nesse grupo, o que acaba contribuindo para maior 

ocorrência dos sintomas da constipação [19]. 
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Há evidências prévias na literatura do aumento da prevalência de constipação 

associado com baixo status socioeconômico. Tal fato talvez possa ser explicado pela 

influência dos padrões sociais em favorecer maior comportamento de risco, como 

alimentação inadequada e inatividade física, em indivíduos de classes desfavorecidas 

[38]. 

Os distúrbios psicológicos têm mostrado associações estatisticamente positivas 

com a constipação. Estudos verificaram que a ansiedade e depressão estavam 

relacionadas com a CI [39,40,41,42]. Isso pode acontecer porque o uso de drogas 

antidepressivas, como o antidepressivo tricíclico (TCAs), pode aumentar a constipação. 

O mecanismo para explicação dos distúrbios psicológicos não foi completamente 

elucidado, mas acredita-se que esses podem influenciar a interação intestino-cérebro e 

causar alterações na motilidade gastrointestinal [43]. 

Estudos tem trazido a associação entre constipação com a insônia. Moezi[42], 

mostrou que a prevalência de insônia foi mais elevada em indivíduos com constipação. 

Uma pesquisa realizada com mulheres chinesas com mais de 50 anos demonstrou que a 

má qualidade do sono aumenta a chance de constipação em até três vezes [44]. 

O uso de alguns medicamentos também apresentou associação com a constipação. 

Os opióides são os que demonstraram maior prevalência. Esses possuem três receptores 

diferentes no corpo, sendo largamente distribuídos no trato gastrointestinal e sua ativação 

induz à redução da motilidade propulsiva e peristáltica gastrointestinal (GI), elevação da 

motilidade GI não propulsiva, estimulação do esfíncter ileocecal e aumento do tônus do 

esfíncter anal [6]. A ativação dos receptores de opióides também reduz a secreção de água 

e eletrólitos no lúmen gastrintestinal, e eleva a reabsorção do líquido do intestino. Esse 

grupo de medicamentos também causa o retardamento do trânsito intestinal que ocasiona 

uma reabsorção mais fluida e torna as fezes mais duras. Todas essas modificações podem 

originar ou agravar a constipação [45]. 

Os distúrbios anorretais também apareceram fortemente associados a prevalência 

de constipação. Em um estudo realizado por Schmidt [23], a fissura anal e história de 

cirurgia no reto ou no ânus foram aspectos que estavam relacionados com a constipação, 

e a presença de hemorroidas associou-se com a CI apenas ao sexo feminino. A fissura 

anal é um dano proctológico comum e benigno, que surge com a presença de dor e 

sangramento nas evacuações e que tem como elementos etiológicos o trauma e o distúrbio 

fisiológico do esfíncter anal interno (EAI), demonstrado pela hipertonia dessa 

musculatura. O trauma é o fator precipitante da fissura anal, que pode ser provocado pela 
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presença de fezes endurecidas em indivíduos constipados, por exemplo. A hipertonia do 

EAI, cuja razão é desconhecida, combinada com um reflexo anorretal atípico, achado em 

pacientes com fissura anal, tem sido estimada como elemento etiológico e perpetuador 

dessa lesão [46]. 

Como afirmam Riss et al. [47], pouco se sabe sobre a conexão entre hemorroidas 

e função anorretal. Os autores descrevem que queixas como dor, esforço e necessidade 

de estimulação para evacuação, comuns em pacientes constipados (laxativos, manobras 

digitais ou enemas) expressaram correlação significativa com a presença de hemorroidas, 

e isso acontece por se tratar de veias varicosas presentes no reto, que podem ser agravadas 

pelo esforço durante as evacuações. 

 Aspectos relacionados ao estilo de vida demonstraram associação nos estudos 

como a falta de fibras na dieta (baixo consumo de frutas, verduras e outros alimentos que 

contém fibras) e ingestão de líquidos insuficientes [6]. Pesquisas apontam que uma dieta 

rica em fibras pode elevar o peso das fezes, resultando em um menor tempo de trânsito 

do cólon, enquanto a dieta pobre em fibras leva a constipação [6,48]. Já a prática de 

atividade física apresenta uma associação positiva com a constipação. No estudo 

realizado no Sul do Irã, a taxa de constipação diminuiu pela metade em indivíduos com 

maior atividade física em comparação aos sedentários. Isso acontece porque a atividade 

física pode aumentar os movimentos de propulsão no intestino grosso [42]. 

A qualidade de vida tem ganhado atenção de pesquisadores e terapeutas, por 

permitir conhecer o impacto que uma doença traz nos diferentes aspectos da vida do 

paciente e, assim, possibilitar melhorias e progressos no que diz respeito ao tratamento 

dessa condição relacionada a fatores físicos, mentais e sociais [49]. 

O impacto da constipação na qualidade de vida pode variar entre as diferentes 

culturas, sendo esse significativo. Estudos demonstram que essa condição está 

negativamente associada à qualidade de vida, sendo considerada um grande problema de 

saúde, e que tem implicações ruins na  produtividade, e resulta em um alto ônus 

econômico para os serviços de saúde [49,50]. 

A constipação ocasiona inúmeros problemas físicos e mentais, afetando dessa 

forma a vida diária dos pacientes que convivem com esta [49]. Apesar disso, apenas uma 

pequena parcela procura por atendimento médico, e a maioria desses está fazendo uso de 

medicamentos para melhorar sua condição sem acompanhamento de um profissional 

[16]. 
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Em um estudo realizado por Sonnenberg[51]nos EUA, dos 557 pacientes com 

constipação de todas as idades, 52% afirmaram que tiveram impacto na qualidade de vida, 

e desses 69% relataram que essa condição afetou seu desempenho no trabalho e escola, 

12% tiveram que pedir afastamento do trabalho ou escola no mês anterior, com uma 

média de 2/4 dias de não comparecimento nesses locais. Já em uma pesquisa relizada por 

Devroede [52], a maioria dos problemas relatados pelos pacientes que tinham constipação 

foram: dor, desconforto e ansiedade, depressão, seguidos de problemas com as atividades 

diárias. 

 Belsey [53], por meio de uma revisão sistemática, demonstrou que a constipação 

tem um efeito consistente na qualidade de vida nos componentes mental e físico, e o 

comprometimento desse aspecto observado em adultos com essa enfermidade é 

semelhante ao notado em condições que podem ser estimadas como mais "graves", como 

osteoartrite, artrite reumatoide, alergias crônicas e diabetes. 

Del’ Arco [48] verificou, em seu estudo sobre os impactos das doenças 

gastrointestinais no Brasil em mulheres, que a constipação tem repercutido negativamente 

em distintos elementos relacionados à qualidade de vida como humor, concentração e 

sexualidade. Isso pode ser explicado por o intestino ser um importante catalisador 

emocional que pode modular o comportamento psicológico, o que corrobora com os 

achados de Mason [54] em estudo realizado com esse mesmo público, que constatou um 

aumento significativo da morbidade psicológica e social (ansiedade, depressão e 

disfunção social) e uma menor satisfação na vida sexual.  

 

1.4 FUNCIONALIDADE HUMANA: ENTENDO AS CONDIÇÕES DE SAÚDE NO 

CONTEXTO DAS PESSOAS.  

 

Para a formulação de indicadores relativos às dimensões da saúde existem dois 

modelos teóricos que são incorporados à família de classificações da OMS para 

entendimento e descrição do processo saúde-doença, são eles: o modelo biomédico, 

presente na CID, e o modelo biopsicossocial e holístico, que embasa as outras 

classificações [55]. 

A funcionalidade é um conceito que emerge com a publicação da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) em 2001, pela OMS [56]. 

A CIF, que consiste na sigla em português para a International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF), representa um avanço da Classificação 
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Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) na qual as 

consequências da doença são retratadas como uma sequência linear: doença, deficiência, 

incapacidade e desvantagem [57]. 

O modelo de funcionalidade humana ou modelo biopsicossocial e holístico se 

contrapõe ao modelo biomédico, que busca explicar o processo saúde-doença por meio 

de fatores anatômicos, bioquímicos e fisiológicos, em detrimento de suas expressões 

funcionais, sociais e culturais [56]. O modelo biopsicossocial adota a abordagem corpo, 

mente - espírito, levando em consideração os efeitos dos aspectos sociais, econômicos, 

físicos, ambientais, psicológicos e espirituais sobre a vida, reconhecendo o indivíduo 

como sujeito participante ativo no processo de produção da saúde [55]. 

A CIF classifica domínios da saúde, os quais nos auxiliam a delinear alterações 

ou modificações na função e na estrutura corporal. A partir destes pode-se classificar o 

que um indivíduo com uma determinada condição de saúde pode realizar uma atividade 

específica em um ambiente padrão (capacidade), como em seu ambiente real 

(desempenho). Esse instrumento é formado por domínios que são descritos baseados na 

perspectiva do corpo, do indivíduo e da sociedade, estando as informações organizadas 

em duas seções, a primeira se refere à Funcionalidade e Incapacidade, constituída pelos 

aspectos relacionados ao corpo (estrutura e função) e atividades e participação; e a 

segunda relativa aos Fatores Contextuais: ambientais e pessoais [56]. 

O aparelho digestivo é um dos domínios inclusos na CIF,  que faz análise de 

inúmeros aspectos relacionados a esse órgão, sendo um destes o das funções de 

eliminação de resíduos e alimentos não digeridos, que incluem eliminação de fezes 

(funções da eliminação de resíduos pelo reto, incluindo as de contração dos músculos 

abdominais); consistência fecal (duras, firmes, moles ou líquidas); frequência da 

defecação (funções envolvidas na frequência da defecação) e continência fecal (funções 

envolvidas no controle voluntário e sobre a eliminação) [56]. Alterações nessas funções 

estão implícitas na etiologia da constipação e podem afetar a capacidade e/ou desempenho 

na execução de atividades e participação social do indivíduo com CI, comprometendo a 

sua funcionalidade [56]. 

A funcionalidade trata-se de um termo abrangente para as funções do corpo, 

estruturas do corpo, atividades e participação. Ele indica os aspectos positivos da 

interação entre um indivíduo (com uma condição de saúde) e os seus fatores contextuais 

(ambientais e pessoais). A incapacidade pode ser compreendida como a interação 
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negativa entre um indivíduo com uma estabelecida condição de saúde e os seus elementos 

contextuais (fatores ambientais e pessoais) [56]. 

A CIF, por ser composta por uma grande quantidade de códigos na sua versão 

completa, acaba dificultando a sua aplicação pelo tempo requerido para seu manuseio, o 

que despertou por parte da OMS, a necessidade de desenvolver instrumentos de  aplicação 

mais rápidas e simples, baseados nessa ferramenta sendo um desses o de  Avaliação de 

Incapacidades (World Health Organization Disability Assessment Schedule – WHODAS 

2.0)[58] que busca fornecer uma ferramenta padronizada para mensurar a saúde e 

incapacidade em todas as populações[59]. 

O WHODAS 2.0 é um instrumento de avaliação genérica, que analisa a saúde e a 

incapacidade na população ou na prática clínica, em seis domínios de vida (cognição, 

locomoção, autocuidado, relacionamento com as pessoas, atividades domésticas, de 

trabalho e/ou escola e participação) e está disponível em três versões com 36, 12 e 12+24 

questões. O mesmo foi elaborado a partir um conjunto abrangente de domínios da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) [59]. 

Esse instrumento fornece uma pontuação que possibilita a quantificação da 

incapacidade, que varia de 0 a 100 e pode ser calculada de maneira geral ou para cada 

domínio [60]. O indivíduo deve responder às perguntas levando em consideração o grau 

de dificuldade que encontrou em realizar a tarefa mencionada nos últimos 30 dias, usando 

para isso uma escala que varia de 1 (nenhuma dificuldade) a 5 (incapacidade ou 

dificuldade extrema em realizar a atividade) [60]. 

Observa-se, portanto que essa ferramenta possui as vantagens da aplicação rápida 

e do caráter generalista, o que permite sua utilização em populações saudáveis ou com 

determinada condição de saúde peculiar, possibilitando a comparação dos grupos entre 

si, por meio dos escores gerados [58]. 

Nesse contexto, destaca-se a importância de analisar a prevalência e os fatores 

associados a constipação intestinal e seus impactos na funcionalidade, visto que existe 

uma lacuna de conhecimento no meio científico sobre essa condição, o que colabora para 

que não haja um manejo adequado dos indivíduos que são diagnosticados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estimar a prevalência e os fatores associados a constipação intestinal e a implicação dessa 

condição na funcionalidade em mulheres adultas no interior do Nordeste brasileiro.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO 1: Verificar a prevalência e os fatores associados à constipação intestinal em 

mulheres adultas, residentes em município do interior do nordeste brasileiro. 

Produto: ARTIGO: Prevalência e fatores associados a constipação intestinal em mulheres 

adultas: um estudo de base comunitária. 

Revista: Cadernos de Saúde Pública. 

 

OBJETIVO2: Analisar a associação entre constipação intestinal e funcionalidade em 

mulheres adultas, residentes em município do interior do Nordeste brasileiro. 

Produto: ARTIGO: A constipação intestinal está associada à pior funcionalidade em 

mulheres adultas brasileiras? 

Revista: Plos One. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO E ASPECTOS ÉTICOS 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no território urbano do município de 

Santa Cruz-RN no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016. O protocolo de 

pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê local de Ética em Pesquisa sob o número 

CAAE: 49237315.9.0000.5568. O estudo foi conduzido em consonância com os termos 

da Declaração de Helsinki.  

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO E AMOSTRAGEM 

Santa Cruz é uma cidade de pequeno porte, com potencial econômico baixo, 

localizada no interior do nordeste Brasileiro, na região do agreste Potiguar possuindo 

38.538 habitantes e uma área de 624,356 km2. O município conta com uma cobertura de 

saúde de 97,83% pelo Programa de Saúde da Família (PSF). Desse universo, 11.736 

habitantes são mulheres em idade reprodutiva com idade entre 19 e 49 anos, 

representando 30,45% da população total residente no local [61]. 

Para o cálculo amostral considerou-se uma prevalência de 36,9% de constipação 

intestinal em mulheres [25], erro relativo de 20% e taxa de não resposta de 15%, o que 

resultou em uma amostra de 194 participantes.  

Para a composição da amostra foi realizada uma amostragem estratificada 

proporcional, tomando como base o território de saúde do município e as famílias 

adscritas às unidades de Estratégia Saúde da Família. Através de busca ativa nas Unidades 

de Saúde da Família, entrevistadores previamente treinados, selecionaram de forma não 

probabilística mulheres elegíveis para o estudo. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídas no estudo mulheres em idade reprodutiva (19 e 49 anos), não-

gestantes, com presença de ciclo menstrual regular nos últimos 6 meses. Seriam excluídas 

mulheres com déficit cognitivo que impedisse a aplicação dos questionários ou que não 

finalizasse o protocolo de pesquisa. Nenhuma participante foi excluída no presente 

estudo.  

Mulheres gestantes não foram incluídas para minimizar o risco de viés, pois é 

sabido que durante a gravidez, o risco de constipação é elevado em virtude do aumento 
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expressivo dos hormônios sexuais, redução do movimento e esvaziamento intestinal 

causado pela compressão mecânica ocasionada pela placenta [11]. 

 

3.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS  

Após preencher os critérios de inclusão no estudo, as mulheres receberam 

informações sobre o objetivo da pesquisa, benefícios e riscos e foram convidadas a 

participar do estudo, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

A coleta de dados foi realizada por entrevistadores previamente treinados, nas 

próprias unidades de saúde e envolveu a aplicação de formulário específico contendo 

informações sociais, demográficas, hábitos e estilo de vida, percepção de saúde e história 

clínica e reprodutiva, além de perguntas do Critério de Roma III, a versão curta do 

International Physical Activity Questionnaire – IPAQ, Quociente Sexual Feminino e a 

versão de 36 questões aplicada por entrevistador do WHODAS 2.0. 

3.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

O critério de Roma III refere-se a um instrumento uniforme para se realizar o 

diagnóstico mais preciso da CI e é o produto coletivo de comitês e sociedades médicas, 

desenvolvido por especialistas na área [4]. O mesmo foi utilizado, visto que a coleta de 

dados teve início em dezembro de 2015, e o critério de Roma IV ainda não tinha sido 

publicado.  

De acordo com esse critério para que seja realizado o diagnóstico de constipação, 

os sintomas devem ter início seis messes antes da avaliação, e estarem ativos por pelo 

menos três messes, em no mínimo um quarto das evacuações, devendo o indivíduo 

apresentar dois ou mais sintomas dentre seis apresentados: a) menos de três evacuações 

por semana, b) esforço ao evacuar, c) presença de fezes endurecidas ou fragmentadas, d) 

sensação de evacuação incompleta, e) sensação de bloqueio                                                                                                                                                                                                     

anorretal e f) manobras manuais para facilitar as evacuações [4].  

A versão validada para população brasileira do IPAQ- International Physical 

Activity Questionnaire [62], foi utilizada para estimar o nível de atividade física no lazer, 

por meio da quantificação do gasto energético em METs-minuto/semana. A partir do 

escore final do IPAQ, as mulheres com valores menores < 600 METs-minuto/semana 

foram consideradas sedentárias.  
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A auto percepção de saúde foi avaliada por meio da escala tipo likert de cinco 

pontos para o questionamento “Como avalia a sua saúde neste momento?”, sendo 

categorizada como: regular, boa, muito boa, ruim e muito ruim [63].  

A disfunção sexual foi avaliada pelo Quociente Sexual Feminino (QSF) que foi 

desenvolvido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Esse questionário avalia vários domínios da 

atividade sexual da mulher. A partir deste foram consideradas com disfunção sexual as 

mulheres que apresentaram pontuação igual ou inferior a 60 pontos na versão validada do 

questionário Quociente Sexual Feminino (QSF) [64], conforme ponto de corte 

estabelecido para rastreio da disfunção sexual [65]. 

O World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 

2.0), foi utilizado para analisar a capacidade funcional. Este instrumento foi criado com 

base no modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF) e sua versão mais recente foi publicada em 2010.  

O WHODAS regista o nível de funcionalidade ou deficiência em seis domínios 

relacionados ao componente de atividade e participação da CIF, são eles: cognição, 

mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades de vida e participação. Cada 

item oferece opção de resposta por meio de uma escala de 5 pontos (1 = nenhuma 

dificuldade, 2 = dificuldade leve, 3 = dificuldade moderada, 4 = dificuldade grave e 5 = 

dificuldade extrema ou não consegue fazer) para classificar a dificuldade vivenciada nos 

últimos 30 dias. O escore do questionário varia de 0 (nenhuma deficiência ou 

funcionalidade completa) a 100 (deficiência completa ou nenhuma funcionalidade) No 

presente estudo foi utilizada a versão com 36 questões, aplicada através de entrevista e a 

pontuação do escore total, foi calculada por meio da pontuação complexa que aplica pesos 

diferentes para os domínios avaliados [66].  

3.6 VARIÁVEIS ANALISADAS 

A variável dependente (VD) variou com os artigos propostos. No primeiro artigo, 

a variável dependente foi a constipação intestinal definida por meio dos Critérios de Roma 

III, considerado padrão-ouro, sendo diagnosticadas com constipação as mulheres que 

apresentaram respostas positivas a, pelo menos, duas das questões contidas nesse 

questionário. No segundo artigo, a VD foi a funcionalidade aferida por meio do 

WHODAS 2.0. 
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As variáveis independentes analisadas foram questões relacionadas a: a) 

caracterização da população: faixa etária, estado civil, escolaridade e renda b) estilo de 

vida: sedentarismo e percepção de saúde c) aspectos clínicos, aferidos por meio do auto 

relato: hemorroida, dor durante a evacuação, prurido na evacuação, presença de sangue 

nas fezes e ardor na evacuação e d) história reprodutiva, que compreendeu tipos de parto, 

realização de episiotomia, dismenorreia e disfunção sexual. 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram tabulados e analisados através do software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS)versão 22.0. Estes foram analisados por estatística descritiva e 

inferencial.  

No primeiro artigo, que teve a constipação intestinal como VD, utilizou-se 

inicialmente como teste inferencial a análise bivariada, por meio do teste Qui-quadrado. 

A Regressão de Poisson com variância robusta foi utilizada  para estimação das razões de 

prevalência (RP) bruta e ajustadas da constipação intestinal e cálculo do respectivo 

intervalo de confiança (IC95%). Foram incluídas nos modelos multivariados as variáveis 

com associação significativa (p≤0,20) na análise bivariada, para análise da RP bruta, e 

após o resultado dessa análise, só foram inclusas no modelo ajustado as variáveis que 

tiveram significância estatística de p≤0,05.  

No segundo artigo, que teve a funcionalidade como desfecho, foi realizado o teste 

de Kolmogorov-Smirnov, para verificação da normalidade dos dados contínuos. 

Procedeu-se com análise comparativa, por meio do teste U de Mann-Whitney, entre as 

mulheres constipadas e não constipadas. Para a divisão das mulheres nesses grupos 

utilizou-se a presença do diagnóstico de CI de acordo com o Critério de Roma III. Para 

avaliar a significância clínica dos resultados foi determinado o tamanho do efeito usando 

eta quadrado (η2) e o valor de η2 interpretado como efeito pequeno (≥0,01), médio 

(≥0,06) e alto (≥0,14) [67]. 

Para avaliar a CI como preditora do escore do WHODAS (funcionalidade) foram 

realizadas modelos de regressão linear simples e múltiplas, ajustadas pelas covariáveis: 

idade e atividade física. So foram incluídas nesses modelos as variáveis com associação 

significativa (p≤0,20) na análise bivariada. 

Em todos os testes adotou-se nível para significância estatística valor de p≤0,05 e 

IC 95%. 
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4 ARTIGOS  

 

4.1 ARTIGO I - PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A CONSTIPAÇÃO 

INTESTINAL EM MULHERES ADULTAS: UM ESTUDO DE BASE 

POPULACIONAL 

PREVALENCE OF CONSTIPATION AND ITS ASSOCIATED FACTORS IN 

ADULT WOMEN: A POPULATION-BASED STUDY 

 

RESUMO 

Objetivo: O estudo objetivou verificar a prevalência e os fatores associados à constipação 

intestinal (CI) em mulheres adultas, residentes no nordeste brasileiro. Metodologia: Foi 

realizado estudo transversal com 195 mulheres adultas e idade entre 19 e 49 anos. 

Condições sociais, hábitos e estilo de vida, aspectos clínicos e história obstétrica foram 

investigados. A constipação foi diagnosticada através dos Critérios de Roma III. A análise 

multivariada foi conduzida através da Regressão de Poisson com variância robusta, para 

analisar a relação entre CI e variáveis independentes. Considerou-se o nível de 

significância estatística de p ≤0,05. Resultados: A maioria das mulheres estava na faixa 

etária de 25 a 39 anos (49,2%) e possuía renda de até 1 salário mínimo (79,5%). A 

prevalência da CI foi de 35,4%.  No modelo final da regressão multivariada, os aspectos 

clínicos hemorroidas (p<0,01), dor (p<0,001) e ardor (p<0,01) ao evacuar e disfunção 

sexual (p<0,03) permaneceram associados à constipação. Conclusão: O presente estudo 

verificou prevalência alta de constipação intestinal entre as mulheres adultas e fatores 

clínicos como hemorroidas, dor e ardor na evacuação, e disfunção sexual se associaram 

a CI. Esses resultados podem ser úteis como sinais de alerta para profissionais de saúde, 

uma vez que estudos recentes avaliando os impactos dessa condição na saúde de mulheres 

são escassos na literatura, e nenhum desses foi realizado na região do nordeste brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Constipação Intestinal; Saúde da Mulher; Epidemiologia.  

 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim was to verify the prevalence and factors associated with intestinal 

constipation (IC) in adult women living in the northeastern Brazil. Methodology: An 

cross-sectional study was performed with 195 adult women aged between 19 and 49 

years. Social conditions, habits and lifestyle, clinical aspects and obstetric history were 

investigated. Constipation was diagnosed through the Criteria of Rome III. The 

multivariate analysis was conducted through Poisson Regression with robust variance, to 

analyze the relationship between CI and independent variables. The level of statistical 

significance of p ≤0.05. Results: The majority of women aged between 25 and 39 years 

(49,2%) and had income of up to 1 minimum wage (79,5%). The prevalence of IC was 

35,4%. In the final model of multivariate regression, the clinical aspects of hemorrhoids 

(p<0,01), pain (p<0,001)  and burning (p<0,01)  onset and sexual dysfunction (p<0,03)  

remained associated with constipation. Conclusion: The present study verified a high 

prevalence of intestinal constipation among adult women and clinical factors such as 

hemorrhoids, pain and burning in the evacuation, and sexual dysfunction were associated 
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with IC. These results may be useful as warning signs for health professionals, since 

recent studies evaluating the impacts of this condition on women's health are scarce in the 

literature, and none of these were carried out in the northeastern Brazilian region. 
 

KEY WORDS: Intestinal Constipation; Women's Health; Epidemiology. 

 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia1, a constipação 

intestinal (CI) caracteriza-se por complicação constante para evacuar, sensação de 

evacuação incompleta, bem como a presença de movimentos intestinais infrequentes, 

estando esses presentes a cada 3 ou 4 dias, ou com menor frequência, na inexistência de 

sintomas de alarme ou fatores secundários. 

A constipação é uma condição comum, dispendiosa e onerosa para os serviços de 

saúde 2, apresentando uma prevalência mundial estimada que varia entre 1% a 80%, 

devido as divergências geográficas e metodológicas dos estudos. De forma geral, a 

prevalência média de constipação em adultos foi estimada em 16% em todo o mundo, 

enquanto atinge 34% entre os idosos3,4, sendo o sexo feminino mais propenso à essa 

condição5,6.  

As mulheres apresentam questões biológicas, relacionadas ao estrogênio e 

progesterona que interferem diretamente na motilidade gastrointestinal através da 

ativação do sistema nervoso autônomo, o que pode levar ao desenvolvimento da 

constipação7. 

 Belsey8 por meio de uma revisão sistemática, demonstrou que a constipação 

compromete a qualidade de vida das pessoas nos aspectos de saúde física e psíquica. E 

que o impacto da CI em adultos é semelhante ao notado em condições que podem ser 

estimadas como mais "graves", como osteoartrite, artrite reumatoide, alergias crônicas e 

diabetes. 

Nesse contexto, destaca-se a importância de se investigar a prevalência e os 

fatores associados a CI em mulheres, a fim de que os dados epidemiológicos recentes 

possam auxiliar pesquisadores e profissionais na promoção à saúde e prevenção dessa 

condição, visto que existe uma lacuna de conhecimento no meio científico sobre esse 

desfecho. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo analisar a prevalência e os fatores 

associados a constipação intestinal em mulheres adultas, residentes em um município do 

interior do nordeste brasileiro.  
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no território urbano do município de 

Santa Cruz-RN no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016. O protocolo de 

pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê local de Ética em Pesquisa sob o número 

CAAE: 49237315.9.0000.5568. O estudo foi conduzido em consonância com os termos 

da Declaração de Helsinki.  

Santa Cruz é uma cidade de pequeno porte, com potencial econômico baixo, 

localizada no interior do nordeste Brasileiro, na região do agreste Potiguar possuindo 

38.538 habitantes e uma área de 624,356 km. O município conta com uma cobertura de 

saúde de 97,83% pelo Programa de Saúde da Família (PSF). Desse universo, 11.736 

habitantes são mulheres em idade reprodutiva, com idade entre 10 e 49 anos, 

representando 30,45% da população total residente no local9. 

Para o cálculo amostral considerou-se uma prevalência de 36,9% de constipação 

intestinal em mulheres10, erro relativo de 20% e taxa de não resposta de 15%, o que 

resultou em uma amostra de 194 participantes.  

 A composição da amostra foi realizada por meio de amostragem estratificada 

proporcional, tomando como base os territórios de saúde adscritos as unidades de saúde 

da família do município e as mulheres foram recrutadas por meio de busca ativa.  

Foram incluídas no estudo mulheres em idade reprodutiva (19 e 49 anos), não-

gestantes, com ciclo menstrual regular e que aceitaram participar da pesquisa por meio 

da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Seriam excluídas mulheres 

com déficit cognitivo que impedisse a aplicação dos questionários ou que não finalizasse 

o protocolo de pesquisa. Nenhuma participante foi excluída, no presente estudo. Mulheres 

gestantes não foram incluídas, pois é sabido que durante a gravidez, o risco de constipação 

é elevado em virtude do aumento expressivo dos hormônios sexuais, redução do 

movimento e esvaziamento intestinal causado pela compressão mecânica ocasionada pela 

placenta 4. 

A coleta de dados foi realizada por entrevistadores previamente treinados, nas 

próprias unidades de saúde e envolveu a aplicação de questionário próprio e Critério de 

Roma III11, considerado padrão-ouro, para definir a variável dependente do estudo que 

foi a constipação intestinal (CI). O mesmo foi utilizado, visto que a coleta de dados teve 

início em dezembro de 2015, e o critério de Roma IV ainda não tinha sido publicado. 
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O critério de Roma III é um produto coletivo de comitês e sociedades médicas, 

desenvolvido por especialistas na área, e refere-se a um instrumento uniforme para se 

realizar o diagnóstico mais preciso da CI. De acordo com esse critério para que seja 

realizado o diagnóstico de constipação, os sintomas devem ter início seis meses antes da 

avaliação, e estarem ativos por pelo menos três messes, em no mínimo um quarto das 

evacuações, devendo o indivíduo apresentar dois ou mais sintomas da lista própria do 

questionário: a) menos de três evacuações por semana, b) esforço ao evacuar, c) presença 

de fezes endurecidas ou fragmentadas, d) sensação de evacuação incompleta, e) sensação 

de bloqueio anorretal e f) manobras manuais para facilitar as evacuações11. 

As variáveis independentes analisadas envolveram questões relacionadas a:  a) 

caracterização da população: faixa etária, que foi agrupada de acordo com o ciclo de vida, 

sendo esses: adulta jovem (19 a 24 anos), adulta (25 a 39 anos) e meia idade (40 a 49 anos), 

estado civil que foi dicotomizada em sem e com parceiro, etnia agrupada em branca e 

outras, escolaridade que foi considerada até o ensino fundamental e ensino médio ou 

superior, e renda que foi agrupada em até 1 salário mínimo e > que 1 salário mínimo; b) 

estilo de vida: sedentarismo e auto percepção de saúde dicotomizada em saúde precária 

(ruim ou muito ruim) e boa (regular, boa e muito boa) c) aspectos clínicos, aferidos por 

meio do auto relato: hemorroida, dor durante a evacuação, prurido na evacuação, presença 

de sangue nas fezes e ardor na evacuação e d) história reprodutiva, que compreendeu tipos 

de parto, realização de episiotomia, dismenorreia e disfunção sexual. 

O sedentarismo, foi avaliado através da versão curta do IPAQ- International 

Physical Activity Questionnaire12, validado para população brasileira. O IPAQ quantifica 

o gasto energético em METs-minuto/semana com atividade física, sendo consideradas 

sedentárias mulheres com valores menores <600 METs-minuto/semana13.  

A auto percepção de saúde foi avaliada por meio da escala tipo likert de cinco 

pontos para o questionamento “Como avalia a sua saúde neste momento?”, sendo 

categorizada como: regular, boa, muito boa, ruim e muito ruim14.  

A disfunção sexual foi avaliada pelo Quociente Sexual Feminino (QSF)15, que foi 

desenvolvido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Esse questionário avalia vários domínios da 

atividade sexual da mulher. Foram consideradas com disfunção sexual as mulheres que 

apresentaram pontuação igual ou inferior a 60 pontos, conforme ponto de corte 

estabelecido para rastreio da disfunção16. 
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Os dados foram tabulados e analisados através do software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS)versão 22.0. Para análise dos dados empregou-se estatística 

descritiva e inferencial. A análise bivariada foi realizada por meio do teste Qui-quadrado. 

A Regressão de Poisson com variância robusta foi utilizada, para estimação das razões de 

prevalência (RP) bruta e ajustadas da constipação intestinal e cálculo do respectivo 

intervalo de confiança (IC95%). Foram inseridas no modelo multivariado as variáveis 

com associação significativa (p≤0,20) na análise bivariada, para análise da RP bruta, e no 

modelo ajustado só foram inclusas as variáveis que tiveram significância estatística de 

(p≤0,05). 

 

RESULTADOS 

Foram incluídas no estudo 195 mulheres e a prevalência de constipação foi de 

35,4%. A maioria das participantes encontravam-se na faixa etária de 25 a 39 anos 

(49,2%), tinham companheiros (53,3%), e possuíam ensino médio ou superior (52,3%). 

No que diz respeito à renda mensal a grande maioria das participantes possui renda 

familiar mensal de até um salário mínimo (79,5%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1– Análise Bivariada da caracterização da população do estudo, estilo de vida, aspectos clínicos e história 

obstétrica de mulheres adultas. Santa Cruz/RN. Brasil, 2016. 

    
Constipação 

  

      

  Geral (n=195) Sim (n=69) Não (n-=126)   

  n % n % n % p valor 

Faixa Etária        

Adulta Jovem (19 a 24 anos) 40 20,5 15 21,7 25 19,8 0,94 

Adulta (25 a 39 anos) 96 49,2 33 47,8 63 50,0  

Meia Idade (40-a 49 anos) 59 30,3 21 30,5 38 30,2  

Etnia        

Branca 58 29,7 20 29,0 38 30,2 0,86 

 Outros 137 70,3 49 71,0 88 69,8  

Escolaridade        

Até o Ensino Fundamental 93 47,7 32 46,4 61 48,4 0,79 

Ensino Médio ou Superior 102 52,3 37 53,6 65 51,6  

Renda        

Até 1 salário mínimo 155 79,5 57 82,6 98 77,8 0,42 

> 1 salário mínimo  40 20,5 12 17,4 28 22,2  

Estado Civil        

Sem companheiro 91 46,7 27 39,1 64 50,8 0,12 

Com companheiro 104 53,3 42 60,9 62 49,2  
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Teste Qui-Quadrado 

 

Na análise bivariada, as variáveis clínicas hemorroidas (p<0,03), dor durante a 

evacuação (p<0,001), prurido na evacuação (p<0,03), presença de sangue nas fezes 

(p<0,001), ardor na evacuação (p<0,001), dismenorreia (p<0,05) e disfunção sexual 

(p<0,02) apresentaram associação à constipação. As variáveis sócio demográficas e de 

estilo de vida não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Sedentária        

Sim 39 20,0 10 14,5 29 23,0 0,16 

Não 156 80,0 59 85,5 97 77,0  

Percepção de Saúde        

Boa 145 74,4 48 69,6 97 77,0 0,26 

Precária 50 25,6 21 30,4 29 23,0  

Hemorroida             

Sim 14 7,2 10 14,5 4 3,2 0,03* 

Não 181 92,8 59 85,5 122 96,8   

Dor durante a Evacuação             

Sim 38 19,5 32 46,4 6 4,8 0,001* 

Não 157 80,5 37 53,6 120 95,2   

Prurido na Evacuação             

Sim 5 2,6 4 5,8 1 0,8 0,03*, 

Não 190 97,4 65 94,2 125 99,2   

Presença de Sangue nas Fezes             

Sim 18 9,2 16 23,2 2 1,6 0,001* 

Não 177 90,8 53 76,8 124 98,4   

Ardor na Evacuação              

Sim 18 9,2 18 26,1 0 0 0,001* 

Não 177 90,8 51 73,9 126 100,0   

Parto Cesário             

Sim 78 40,0 26 37,7 52 41,3 0,62 

Não 117 60,0 43 62,3 74 58,7  

Parto Normal        

Sim 91 46,7 36 52,2 55 46,7 0,25 

Não 104 53,3 33 47,8 71 56,3  

Parto com Episiotomia        

Sim 56 28,7 17 24,6 39 31,0 0,35 

Não 139 71,3 52 75,4 87 69,0  

Dismenorreia        

Sim 109 55,9 45 65,2 64 50,8 0,05* 

Não 86 44,1 24 34,8 62 49,2  

Disfunção Sexual        

Sim 70 35,9 32 46,4 38 30,2 0,02* 

Não 125 64,1 37 53,6 88 69,8  
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Através da análise multivariada, observou-se que as variáveis dor (p<0,001) e 

ardor durante a evacuação (p<0,01), hemorroidas (p<0,01) e disfunção sexual (p<0,03) 

permaneceram associadas à CI (tabela 2). 

 

DISCUSSÃO 

Ao analisar a prevalência e os fatores associados a constipação intestinal em 

mulheres adultas, residentes em município do interior do nordeste brasileiro, verificou-se 

prevalência de 35,4% que esteve associada a fatores clínicos, como a presença de 

hemorroidas, dor e ardor na evacuação, e a disfunção sexual. Demais variáveis 

Tabela 2–Análise Multivariada dos aspectos clínicos e obstétricos de mulheres adultas. Santa Cruz/RN. Brasil, 2016. 

    
Critério de AKAIC (AIC):256,37 

Ajuste do Modelo (χ2): p= 0,001  

 
RP  

Bruta 
IC 95% p valor 

RP 

Ajustada 
IC 95% p valor 

Dor durante a evacuação             

Sim 
3,95 2,76-5,65 0,001* 

 

2,76 

 

1,90-4,06 

 

0,001* 

Não 1,00     1     

Ardor na evacuação              

Sim 
3,60 2,75-4,72 0,001* 

 

1,64 

 

1,17-2,31 

 

0,01* 

Não 1,00     1     

Hemorroida             

Sim 
2,22 1,48-3,35 0,001* 

 

1, 93 

 

1,16-3,20 

 

0,01* 

Não 1,00     1      

Disfunção Sexual             

Sim 1,52 1,04-2,21 0,03* 1,45 1,04-2,04 0,03* 

Não 1     1     

Dismenorreia       

Sim 1,16 1,02-1,32 0,03* 1,32 0,91-1,91 0,14 

Não 1   1   

Presença de Sangue nas 

Fezes 
      

Sim 1,73 0,82- 3,63 0, 15    

Não 1      

Prurido na Evacuação       

Sim 1,91 0,84-4,35 0,12    

Não 1      

RP: Razão de Prevalência; IC: Intervalo de Confiança. 
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investigadas, como idade, sedentarismo, escolaridade e fatores obstétricos não se 

associaram a essa condição.  

No Brasil, Schmidt e Santos17 verificaram em sua pesquisa realizada na cidade de 

Londrina, prevalência estimada de CI de 16%, e as mulheres eram as mais afetadas com 

frequências que variavam de acordo com auto relato e por meio dos Critérios de Roma 

III entre 21% a 24% em comparação com os homens cuja prevalência variou entre 4% a 

6%. Em outra pesquisa de base populacional que averiguou a prevalência de CI e os 

fatores associados em adultos, no município de Pelotas-RS, os autores identificaram 

prevalência de 25,6% de constipação intestinal por meio do auto relato e de 26,9% através 

da utilização dos Critérios de Roma III. Ainda nesse estudo, a prevalência de CI foi 2,5 

vezes mais frequente nas mulheres (36,9%) do que nos homens (14%)10. Porém, não há 

estatísticas oficiais no Brasil, nem tão pouco estudos em outras regiões do país. A Política 

Nacional de Saúde (PNS) por exemplo, não traz questionamentos sobre essa temática 18.  

Aspectos biomecânicos envolvidos na evacuação podem contribuir para maior 

prevalência de constipação em mulheres, a exemplo de lesão de músculos e nervos do 

assoalho pélvico que pode ocorrer durante o parto vaginal, por exemplo19. Alterações da 

musculatura do assoalho pélvico predispõem a problemas como incontinência urinaria, 

disfunção sexual e constipação. Acredita-se que os prejuízos da função do assoalho 

pélvico seja um dos fatores que podem explicar a associação entre constipação e 

disfunção sexual, o que pode explicar o resultado desse estudo 20. Na literatura há escassez 

de trabalhos que avaliem os impactos da constipação na função sexual, contudo, revisão 

recente21 demonstra que as primeiras evidências sugerem que a CI esteja associada a 

dificuldades para a função sexual feminina. 

No presente estudo, 79,5% das participantes possuem renda familiar mensal de 

até um salário mínimo. Embora a renda não tenha sido uma variável associada à 

prevalência de CI, há evidências prévias na literatura do aumento da prevalência de 

constipação associado com baixo status socioeconômico22,23. Tal fato talvez pode ser 

explicado pela influência dos padrões sociais em favorecer maior comportamento de 

risco, como alimentação inadequada e inatividade física, em indivíduos de classes 

desfavorecidas24.  

A associação de hemorroidas, dor e ardor durante a evacuação identificada nesse 

estudo são explicadas pela própria fisiopatologia da constipação intestinal25. Os distúrbios 

funcionais da defecação estão associados a muitos fatores, entre esses, hipersensibilidade 

retal, atividade reflexa retoanal alterada, aumento da capacidade do ducto retal e 
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disfunção motora do reto3, além de estar associada com medo da dor ao defecar devido a 

presença de fezes volumosas ou endurecidas, presença de hemorroidas e fissura anal 25. 

Riss et al.26 afirmam que pouco se sabe sobre a conexão entre hemorroidas e 

função anorretal. Os autores descrevem que queixas como dor, esforço e necessidade de 

estimulação para evacuação, comuns em pacientes constipados (laxativos, manobras 

digitais ou enemas) expressaram correlação significativa com a presença de hemorroidas, 

e isso acontece por se tratar de veias varicosas presentes no reto, que podem ser agravadas 

pelo esforço durante as evacuações. Em seu estudo, esses autores, observaram que os 

indivíduos com um maior grau de hemorróidas mostraram um aumento nos sintomas de 

constipação. 

Já a presença de dor e ardor durante a evacução está relacionada principalmente 

com  a consistência das fezes, que leva a um esforço defecatório excessivo, prolongado e 

as vezes insatisfatório, fazendo com que o indivíduo tenha que realizar manobras digitais 

ou manuais para poder expelir as fezes1. 

Del’ Arco27 verificou em seu estudo que doenças gastrointestinais, dentre elas 

constipação, impactam negativamente em distintos elementos da qualidade de vida em 

mulheres brasileiras, a exemplo de humor, concentração e sexualidade, e por isso, o 

estudo da prevalência e manejo correto dessa condição é importante. Assim, o presente 

estudo, por meio desses achados, busca contribuir através da identificação de fatores que 

estão relacionados a CI, para dar suporte ao planejamento de ações voltadas para os 

pacientes que sofrem de constipação, melhorando assim a assistência prestada pelos 

profissionais de saúde. 

Nessa pesquisa o sedentarismo não esteve associado à prevalência de CI, isso pode 

ter acontecido, porque apenas a prática de atividade física foi avaliada, e não o exercício 

físico. Contudo, diversos estudos apontam a atividade física e alimentação adequada 

como ações importantes para regulação da motilidade gastrointestinal, pois uma dieta rica 

em fibras pode elevar o peso das fezes, resultando em um menor tempo de trânsito do 

cólon, enquanto a dieta pobre em fibras leva a constipação27,28, já a prática de atividade 

física pode aumentar os movimentos de propulsão no intestino grosso29.  

Não foi observada a associação da constipação com a idade. Talvez isso se deva 

ao fato da amostra estudada ser composta apenas por mulheres adultas. A literatura 

evidencia diferença entre o grupo de indivíduos jovens e idosos, população que não foi 

investigada nesse trabalho30.  
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Como limitações deste trabalho, destaca-se o desenho transversal que limita a 

interpretação dos dados a associações, passíveis de causalidade reversa, e ainda impedem 

uma melhor compreensão do fenômeno pela impossibilidade de se estabelecer 

causalidade31. Outra limitação pode estar relacionada a aspectos clínicos relevantes para 

o entendimento da CI, como dados antropométricos, composição corporal, percentual de 

água no corpo, mas que não foram incluídas no estudo, em virtude da dificuldade logística 

para mensuração das variáveis em estudos epidemiológicos. Além disso, foi utilizado 

questionários pouco acurados, a exemplo do IPAQ. 

 

CONCLUSÃO 

 A constipação intestinal possui alta prevalência entre as mulheres adultas e fatores 

clínicos como hemorroidas, dor e ardor na evacuação e disfunção sexual estão associados 

a esse desfecho. Fatores sociodemográficos, e hábitos de vida como atividade física, não 

apresentaram associação com essa condição. 

 Os resultados encontrados podem ser úteis como sinais de alerta para profissionais 

de saúde, no tocante à prevenção, diagnóstico e tratamento da constipação intestinal em 

mulheres, uma vez que estudos realizados com esse público são escassos.  
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4.2 ARTIGO II- A CONSTIPAÇÃO INTESTINAL ESTÁ ASSOCIADA A PIOR 

FUNCIONALIDADE DE MULHERES ADULTAS BRASILEIRAS? 

DOES CONSTIPATION ASSOCIATED WITH THE WORST FUNCTIONING IN 

BRAZILIAN ADULT WOMEN? 

 

 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a associação entre constipação intestinal e funcionalidade em 

mulheres adultas, residentes em município do interior do Nordeste brasileiro. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 195 mulheres adultas, na 

cidade de Santa Cruz-RN. A constipação foi diagnosticada através dos Critérios de Roma 

III. A funcionalidade foi aferida por meio do WHODAS 2.0. Condições sociais, hábitos 

e estilo de vida também foram investigados. A análise inferencial foi realizada por meio 

dos testes Qui-quadrado, teste U de Mann-Whitney e o tamanho do efeito foi determinado 

pelo eta quadrado (η2). A análise multivariada foi realizada através de Regressão Linear 

Múltipla, para analisar a relação entre o escore total do WHODAS e constipação sendo 

ajustado por covariáveis que apresentaram p≤0,20 na bivariada. Considerou-se o nível de 

significância estatística de p≤0,05. Resultados: A maioria das participantes desse estudo 

estavam na faixa etária de 19 a 39 anos (69,7%) e possuíam renda de até 1 salário mínimo 

(79,5%). Os escores do WHODAS mostraram que as mulheres com constipação 

apresentam maior incapacidade nos domínios cognição (p<0,001) mobilidade (p<0,002) 

autocuidado (p<0,001) participação (p<0,001) além do escore total (p<0,001). Como 

também foi verificado pela análise do tamanho do efeito que essa condição apresenta 

efeito negativo de leve a moderado em todos os escores do WHODAS. Após análise de 

regressão linear múltipla, o escore total do WHODAS permaneceu associado a contipação 

(p<0,001) onde essa condição aumenta em nove pontos este escore.Conclusão: Os 

achados desse trabalho demonstram que a constipação intestinal é uma condição que está 

associada a prejuízos na funcionalidade de mulheres adultas, visto que essa condição 

aumenta em nove pontos o escore total do WHODAS, apresentando maiores 

comprometimentos nos domínios  de atividades cognitivas, mobilidade, autocuidado e 

participação.  

 

Descritores: Constipação Intestinal; Classificação de Funcionalidade; Incapacidade e 

Saúde. 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To analyze intestinal association and functioning in adult women living in a 

municipality in the interior of the Brazilian Northeast. Methodology: This is a cross-

sectional study carried out with 195 adult women in the city of Santa Cruz-RN. 
Constipation was diagnosed through the criteria of Rome III. The functioning was 

measured using WHODAS 2.0. Social conditions, habits and lifestyle were also 

investigated. Inferential analysis was performed using the Chi-square test, Mann-Whitney 

U test, and the size of the effect was determined by the square eta (η2). The multivariate 

analysis was performed through Multiple Linear Regression, to analyze the relationship 

between the total score of WHODAS and constipation being adjusted by covariables that 

presented p≤0.20 in the bivariate. The level of statistical significance of p≤0.05 was 
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considered. Results: The majority of the participants in this study were between the ages 

of 19 and 39 (69,7%) and had income of up to 1 minimum wage (79,5%). WHODAS 

scores showed that women with constipation present greater disability in the domains 

cognition (p<0,001) mobility (p<0,002) self-care (p<0,001) participation (p<0,001) 

besides the total score (p<0,001). As was also verified by the effect size analysis that this 

condition shows a mild to moderate negative effect in all WHODAS scores. After 

multiple linear regression analysis, WHODAS total score remained associated with 

constipation (p <0,001), where this condition increases by nine points in this score. 

Conclusion: The findings of this study demonstrate that intestinal constipation is a 

condition that is associated with impairment in the functioning of adult women since this 

condition increases by nine points the total score of WHODAS, presenting greater 

impairments in the domains of cognitive activities, mobility, self-care and participation. 

 

Keywords: Intestinal Constipation; Functioning Classification; Disability and Health. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A constipação é uma condição comum e dispendiosa, que acaba resultando em 

ônus social e econômico, por afetar o desempenho no trabalho e nas atividades de vida 

diária [1].Essa condição é caracterizada por dificuldade constante para evacuar, sensação 

de evacuação incompleta, bem como a presença de movimentos intestinais infrequentes, 

estando esses presentes a cada 3 ou 4 dias, na semana, ou com menor frequência, na 

inexistência de sintomas de alarme ou fatores secundários [2]. 

A presença desses sintomas tem demonstrado efeito negativo no desenvolvimento 

de atividades ligadas à saúde e à funcionalidade das pessoas, como por exemplo, as 

atividades diárias, no bem-estar físico, emocional, social e pessoal, na produtividade do 

trabalho/escola, no estilo de vida, e na qualidade de vida (QV) dos indivíduos que 

convivem com essa condição [3,4]. 

 Para a avaliação da funcionalidade sob a perspectiva biopsicossocial, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a utilização do World Health 

Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). O mesmo fornece o 

nível de funcionalidade a partir da análise de seis domínios de vida, sendo estes: 1) 

Cognição- compreensão e comunicação; 2) Mobilidade – movimentação e locomoção; 3) 

Autocuidado – lidar com a própria higiene, vestir-se, comer e permanecer sozinho; 4) 

Relações interpessoais – interações com outras pessoas; 5) Atividades de vida – 

responsabilidades domésticas, lazer, trabalho e escola e 6) Participação – participar em 

atividades comunitárias e na sociedade. Este proporciona um sistema de base comum para 

o efeito de qualquer condição de saúde em termos de funcionalidade [5]. 
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A funcionalidade é um vocábulo amplo e complexo pois reúne as estruturas e suas 

funções corporais, a capacidade de desempenhar determinadas atividades e a participação 

em situações cotidianas de vida, sendo influenciada por condições de saúde e por fatores 

ambientais e pessoais [6]. Permanecer e/ou alcançar um elevado nível de funcionalidade 

é, portanto, um dos principais desígnios da saúde pública [7]. 

Dessa forma, a partir do modelo de funcionalidade proposto pela OMS, tão 

significativo quanto diagnosticar uma doença ou condição crônica é saber o quão 

autônomo o indivíduo está para desempenhar suas atividades diárias e participar 

socialmente, pois a funcionalidade é uma característica única e singular de cada pessoa, 

sendo sua resposta adaptativa além de fatores biológicos, sofre influência dos contextuais, 

sejam eles pessoais ou ambientais[5]. Assim, esse estudo tem como objetivo verificar a 

associação entre a constipação intestinal e a funcionalidade em mulheres adultas 

residentes no Nordeste brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

 Este é um estudo transversal, realizado no território urbano do município de 

Santa Cruz-RN no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016. Santa Cruz é um 

município de porte pequeno, situado no interior do nordeste Brasileiro. O presente estudo 

foi desenvolvido em consonância com a Declaração de Helsinki e o protocolo de pesquisa 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob o número 49237315.9.0000.5568.  

Para o cálculo amostral foi considerada uma prevalência de 36,9% de constipação 

intestinal em mulheres [8], erro relativo de 20% e taxa de não resposta de 15%, resultando 

em uma amostra necessária de 194 mulheres. As participantes foram recrutadas através 

de busca ativa, e a composição da amostra foi realizada por amostragem estratificada 

proporcional, tendo como base os territórios de saúde da família da cidade, onde essa 

possui uma cobertura de saúde de 97,83% pelo Programa de Saúde da Família (PSF) [9]. 

Foram incluídas no estudo mulheres com idade entre 19 e 49 anos, não gestantes, 

pré-menopausadas e que aceitaram participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Mulheres gestantes não foram incluídas, pois é 

sabido que durante a gravidez, o risco de constipação é elevado em virtude do aumento 

expressivo dos hormônios sexuais, redução do movimento e esvaziamento intestinal 

causado pela compressão mecânica ocasionada pela placenta [10]. Seriam excluídas 
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mulheres com déficit cognitivo que impedisse a aplicação dos questionários ou que não 

concluísse o protocolo de pesquisa. Contudo nenhuma participante foi excluída. 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionário próprio, 

Critério de Roma III e WHODAS 2.0, feita por entrevistadores previamente treinados, 

nas próprias unidades de saúde, e as mulheres foram convidadas para participar da 

pesquisa enquanto esperavam por consulta de saúde habitual no serviço de saúde, sendo 

avaliadas em um local privado. 

A variável dependente deste estudo é a funcionalidade, aferida por meio do 

WHODAS 2.0, versão com 36 questões aplicado por entrevistador. O WHODAS foi 

criado com base no modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) e sua versão mais recente foi publicada em 2010 [11]. O 

WHODAS regista o nível de dificuldade vivenciada nos últimos 30 dias em seis 

domínios: cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades de vida 

e participação. Empregou-se a geração de escores ponderados por domínios e escore 

geral, que variaram de 0 (nenhuma deficiência ou funcionalidade completa) a 100 

(deficiência completa ou nenhuma funcionalidade) [12]. Este instrumento já foi traduzido 

para uso no Brasil [13]. 

As variáveis independentes analisadas incluíram: a) aspectos relacionados a 

caracterização da população: idade, que foi agrupada de acordo com o ciclo de vida: 

adulta jovem/ adulta (19 a 39 anos) e  meia idade (40 a 49 anos); estado civil que 

dicotomizada em solteira e com companheiro; raça agrupada em branca, parda/negra/ 

amarela; escolaridade que foi considerada até o ensino fundamental e ensino médio ou 

superior; e a renda que foi agrupada em até 1 salário mínimo e > que 1 salário mínimo. 

Foram incluídas ainda como variáveis independentes: atividade física e auto percepção 

de saúde, agrupada em normal, boa e ruim. 

O sedentarismo foi avaliado através do IPAQ- International Physical Activity 

Questionnaire para estimar o nível de atividade física, por meio da quantificação do gasto 

energético em METs-minuto/semana, sendo classificadas em <600 e >600 METs [14,15]. 

Foi utilizado o questionamento “Como avalia a sua saúde neste momento?” que analisou 

a auto percepção de saúde, e as respostas foram apreendidas por meio de escala tipo 

Likert, variando de ruim, muito ruim, regular, boa a muito boa [16]. 

O diagnóstico de Constipação foi realizado através dos Critérios de Roma III, 

considerado padrão-ouro [17]. Esse instrumento foi utilizado porque a coleta de dados 

teve início em dezembro de 2015, e o critério de Roma IV ainda não existia. De acordo 
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com esse critério para que seja realizado o diagnóstico de constipação, os sintomas devem 

ter início seis messes antes da avaliação, e estarem ativos por pelo menos três messes, em 

no mínimo um quarto das evacuações, devendo o indivíduo apresentar dois ou mais 

sintomas. Este é constituído por seis sintomas: a) menos de três evacuações por semana, 

b) esforço ao evacuar, c) presença de fezes endurecidas ou fragmentadas, d) sensação de 

evacuação incompleta, e) sensação de bloqueio anorretal e f) manobras manuais para 

facilitar as evacuações.  

Os dados foram tabulados e analisados através do software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. Para análise dos dados empregou-se estatística 

descritiva e inferencial. As variáveis categóricas foram apresentadas através de 

frequência absoluta e relativa e as contínuas foram apresentadas com mediana, intervalo 

interquartil e intervalo de confiança. O teste de Kolmogorov-Smirnov testou a 

normalidade dos dados contínuos. Para análise comparativa as mulheres foram divididas 

em dois grupos: constipadas e não constipadas, de acordo com o Critério de Roma III. 

Foi realizado o teste Qui-quadrado, para analisar a associação das variáveis categóricas 

independentes, de acordo com os grupos. O teste U de Mann-Whitney, foi empregado 

para comparação de mediana entre grupos. O tamanho do efeito calculado através do eta 

quadrado (η2) e o valor de η2 interpretado como efeito pequeno (≥0,01), médio (≥0,06) 

e alto (≥0,14) [18]. Em seguida, foi realizada uma análise de regressão linear múltipla 

para o escore total do WHODAS sendo ajustado por covariáveis, que apresentaram 

p≤0,20 na análise bivariada. O IC 95 % e o valor de p <0,05 foram utilizados para 

avaliação da significância estatística. 

 

 

RESULTADOS 

Foram incluídas no estudo 195 mulheres e a prevalência de constipação foi de 

35,4%. A maioria das participantes encontravam-se na faixa etária de 19 a 39 anos 

(69,7%), eram pardas e negras (70,3%), e possuíam ensino médio ou superior (52,3%). 

Com relação a renda mensal a grande maioria das mulheres possui renda familiar mensal 

de até um salário mínimo (79,5%). Nenhuma das variáveis categóricas apresentaram 

diferença entre os grupos (Tabela 1) 
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Teste Qui-Quadrado 

 

Quando comparados os escores totais e por domínio do WHODAS entre as 

mulheres, observou-se piores escores para as mulheres constipadas nos domínios 

cognição (p<0,001) mobilidade (p<0,002) autocuidado (p<0,001) e participação 

(p<0,001) e escore total do WHODAS (p<0,001). A intensidade da associação variou 

entre efeitos leves e moderados (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

Tabela 1– Análise Bivariada das características sociodemográficas, hábitos e estilo de vida de mulheres adultas  

com e sem constipação. Santa Cruz/RN.Brasil, 2016. 

    
Constipação 

  

      

  Geral (n=195) Sim (n=69) Não (n-=126)   

  N % N % N % p valor 

Idade        

Adulta Jovem/Adulto (19 a 39 anos) 136 69,7 44 63,8 92 73,0 0,18 

Meia Idade (40-a 49 anos) 59 30,3 25 36,2 34 27,0  

Raça        

Branca 58 29,7 20 29,0 38 30,2 0,86 

Parda e Negra 137 70,3 49 71,0 88 69,8  

Escolaridade        

Até o Ensino Fundamental 93 47,7 32 46,4 61 48,4 0,79 

Ensino Médio ou Superior 102 52,3 37 53,6 65 51,6  

Renda        

Até 1 salário mínimo 155 79,5 57 82,6 98 77,8 0,42 

> 1 salário mínimo  40 20,5 12 17,4 28 22,2  

Estado Civil        

Solteira 91 46,7 27 39,1 64 50,8 0,12 

Com companheiro 104 53,3 42 60,9 62 49,2  

Atividade Física        

Sim 39 20,0 10 14,5 29 23,0 0,16 

Não 156 80,0 59 85,5 97 77,0  

Percepção de Saúde        

Normal 63 32,3 26 37,7 37 29,4 0,37 

Boa 86 44,1 26 37,7 60 47,6  

Ruim 46 23,6 17 24,6 29 23,0  
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Tabela 2- Comparação dos escores obtidos a partir dos WHODAS entre as mulheres 

adultas com e sem constipação. Santa Cruz/RN.Brasil, 2016.  

 

 

Por meio de modelos de regressão linear bivariada e múltipla, demonstrou-se que 

a constipação está associada a um incremento de aproximadamente nove pontos no escore 

total do WHODAS, o que representa um prejuízo à funcionalidade dessas mulheres 

(Tabela 3). 

Tabela 3- Análise da associação entre constipação e escore total do WHODAS 2.0 por 

meio de regressão linear. Santa Cruz/RN. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 

Constipada 

(n=69) 

Não constipada 

(n=126) 

Taman

ho do 

Efeito 
η2 

p 

Mediana 

Interquartile 

range 

 

Mediana 

Interquartile 

range 

 

WHODAS 2.0       

Escore Total 

 
19,6 24,5 10,3 17,4 0,076 <0,001* 

Cognição 

 
20,0 27,5 12,5 20,0 0,054 <0,001* 

Mobilidade 

 
18,7 34,3 6,2 25,0 0,051 <0,002* 

Autocuidado 

 
0,0 10,0 0,0 0,0 0,062 <0,001* 

Relações Interpessoais 
8,3 25,0 8,3 16,7 0,016 0,076 

Atividade de vida diária 
10,0 40,0 0,0 20,0 0,017 0,072 

Participação 
25,0 37,5 12,5 25,0 0,085 <0,001* 

p valor calculado pelo Teste U de Mann-Whitney. Tamanho de efeito calculado pelo Eta quadrado. 

 

Modelo I- Score Total WHODAS 

Variáveis    β IC 95% Valor de P 

Constante 13,34 10,92 - 15,75 <0,001* 

Constipação 9,10 5,04 - 13,15 <0,001* 

 

Modelo II- Score Total WHODAS 

Variáveis     β IC 95% Valor de P 

Constante 17,33 6,65 - 28,02 <0,70 

Constipação 9,24 5,14 - 13,34 <0,001 

Ajustado por idade e atividade física 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo objetivou avaliar os impactos da constipação intestinal na 

funcionalidade em mulheres adultas no interior do Nordeste brasileiro. Os dados 

demonstraram que a constipação está associada à maiores escores do WHODAS 2.0 com 

incremento de novo pontos o que representa maior comprometimento da funcionalidade 

das mulheres estudadas, sendo mais afetadas nos domínios de autocuidado, cognição, 

mobilidade, bem como restrição à participação.  

Este é um estudo pioneiro, embasado no modelo biopsicossocial e holístico para 

entendimento das condições de saúde, que buscou conhecer os impactos que a 

constipação intestinal traz para funcionalidade de mulheres. Isso porque o WHODAS é 

um instrumento prático e genérico de avaliação de saúde e deficiência, que pode ser 

utilizado a nível individual e populacional, e foi desenvolvido com base na Classificação 

internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a partir de várias medidas clínicas 

relevantes para a área da reabilitação [5]. 

 A partir das análises conduzidas foi possível conhecer maiores detalhes acerca 

das atividades que estão limitadas ou com participação restrita no cotidiano das mulheres 

que vivem com constipação. A identificação da natureza das atividades nas quais as 

mulheres com essa condição possuem maior dificuldade, abre espaço para novas 

discussões em relação ao impacto da constipação na vida das pessoas, bem como nas 

perspectivas e alvos terapêuticos no manejo dessa condição.  

No nosso estudo verificou-se que mulheres com constipação possuem, de modo 

geral, maiores dificuldades para a execução de atividades de comunicação e de 

pensamento, que envolvem questões relacionadas à concentração, memória, resolução de 

problemas, aprendizado e comunicação [5]. Tal achado corrobora estudo prévio [19] que 

demonstrou impacto negativo das doenças gastrointestinais, dentre elas a constipação, em 

distintos elementos da qualidade de vida em mulheres brasileiras, a exemplo de humor, 

concentração e sexualidade. 

A mobilidade que diz respeito a atividades como ficar em pé, movendo-se dentro 

de casa, sair de casa e caminhando uma longa distância [5], também se mostrou afetada 

nas mulheres que apresentam constipação com um efeito clínico significativo. Esse fato 

pode estar associado as dores e desconfortos abdominais que são um dos sintomas 

causados por essa condição [20], ocasionando algum prejuízo no desenvolvimento desse 

tipo de atividade por parte destas mulheres.  
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Com relação ao autocuidado, este também é afetado pela presença da constipação, 

acometendo os elementos relacionados a auto higiene, vestir-se, comer e ficar sozinho 

[5]. É sabido que um dos fatores que estão relacionados ao desenvolvimento da 

constipação intestinal é uma dieta pobre em fibras e líquidos, sendo este assim também 

um dos itens do tratamento que é direcionado para aqueles que são diagnosticados com 

essa condição, estando esse fator ligado ao ato de comer [21,22]. 

Além destes domínios, observou-se moderado efeito para o impacto negativo em 

relação à participação.  Mulheres com constipação possuem maior dificuldade para 

atividades comunitárias, manutenção da dignidade pessoal e o enfrentamento de barreiras 

e obstáculos no mundo em torno do entrevistado [5]. Uma possível explicação para esse 

achado seria que os distúrbios psicológicos têm mostrado associações estatisticamente 

positivas com a constipação. Estes verificaram que a ansiedade e depressão estavam 

relacionadas com essa condição [22,23,24,25]. Além disso, trabalhos tem trazido a 

associação entre a constipação com insônia [26,27], podendo assim esses fatores 

interferirem dinamicamente na participação social dessas mulheres.  

Embora o estudo tenha verificado associações importantes, estes dados devem ser 

generalizados com parcimônia, uma vez que foram investigados através de um estudo 

transversal e por isso, nenhuma relação de causa e efeito deve ser aplicada. A fim de que 

se possa melhor avaliar as relações entre as variáveis aqui descritas, recomenda-se o 

desenvolvimento de novas pesquisas com desenho longitudinais que utilizem o 

WHODAS para avaliar o impacto da constipação na funcionalidade de diferentes 

populações e grupos etários. Entretanto, mesmo com a limitação citada anteriormente, 

dado seu pioneirismo, esta pesquisa pode nortear o aprofundamento do estudo da relação 

entre constipação e funcionalidade. Além disso, estratégias clínicas e políticas de saúde 

podem ser pensadas no sentido de diminuir as perdas nos domínios de funcionalidade 

uma vez diagnosticada a constipação. 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados desse trabalho demonstram que existe uma redução da 

funcionalidade associada à presença da constipação intestinal em mulheres adultas, 

afetando principalmente os domínios cognição, mobilidade, autocuidado e participação, 

além do escore total. 
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  Esses dados podem ser úteis para concepção de estratégias de intervenção 

direcionadas ao manejo da constipação intestinal, buscando amenizar os efeitos que essa 

condição acarreta nos distintos elementos da funcionalidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A constipação intestinal possui prevalência considerável entre as mulheres e 

fatores clínicos como hemorroidas, dor e ardor na evacuação, como também disfunção 

sexual se associaram a esse desfecho. Essa condição impacta negativamente em distintos 

elementos da funcionalidade, afetando os domínios da cognição, mobilidade, 

autocuidado, participação, além do score total. 

Esses achados, servem assim para chamar atenção para CI que é uma patologia 

negligenciada por pacientes e profissionais da saúde no tocante ao seu tratamento e 

prevenção, visto que estes não têm dimensão o quão grave é esse problema de saúde.  

 Os resultados aqui expostos apontam para necessidade de reestruturar o manejo 

dessa condição, atentando para aspectos que vão além dos fatores biológicos, buscando 

uma abordagem biopsicossocial para os indivíduos diagnosticados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I- INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

DATA: ___/___/_____  AVALIADOR: _________________________ 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS, ESTILO DE VIDA, 

ASPECTOS CLÍNICOS E HISTÓRIA REPRODUTIVA. 

Critérios de Inclusão/exclusão 

Ciclo menstrual regular: 1 (  ) SIM  2 (  ) NÃO ; Gestante:  1 (  ) SIM 2 (  ) NÃO ; Idade 

Reprodutiva ( 19-49 anos) 1 (  ) SIM 2 (  ) NÃO 

Dificuldade para compreender e responder perguntas:  1.(  ) Sim  2.(  ) Não 

Questionário Socioeconômico 

Nome:                                                                                               Idade: 

Telefone para contato: 

Raça: 1.(  ) Branca   2.(  ) Parda   3.(  ) Negra   4.(  ) Indígena   5.(  ) Amarela   6.(  ) Outra 

Estado civil: 1.(  ) Solteira  2.(  ) Casada/ União estável  3.(  ) Divorciada  4.(  ) Viúva 

Escolaridade: 1.(  ) Analfabeta  2.(  ) Ens. Fund. Incom.  3.(  ) Ens. Fund. Comp.  4.(  ) Ens. Médio 

Incom.  5.(  ) Ens. Médio Comp.  6.(  ) Ens. Superior 

Renda familiar: 

Nº de dependentes: 

Estilo de Vida 

Percepção de Saúde: Como avalia sua saúde neste momento? 1.(   )Muito ruim  2.(   ) Ruim  3.(   ) 

Regular 4. (  ) Boa 5. (  ) Muito boa 

Aspectos Clínicos  

Hemorroida: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Dor durante a evacuação: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Prurido na evacuação: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Presença de sangue nas fezes: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Ardor na evacuação: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

História Reprodutiva 

Parto Cesário: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Parto Normal: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Parto com Episiotomia: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Dismenorreia: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Critérios ROMA III: Constipação 

Esforço ao menos em 25% das evacuações: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO  

Fezes ressecadas ou duras ao menos em 25% das evacuações: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Sensação de evacuação incompleta ao menos em 25% das vezes: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Sensação de bloqueio anorretal ao menos em 25% das evacuações: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Manobra manual de facilitação da evacuação ao menos em 25% das vezes: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

Menos de três evacuações por semana: 1. (  )SIM  2.(  ) NÃO 

 

 

 

 



60 

 

WHODAS 2.0 VERSÃO PORTUGUESA – 36 ITENS 

 

Escala de Avaliação de Incapacidades da Organização Mundial de Saúde (WHODAS 2.0) avalia a 

funcionalidade (SILVEIRA et al., 2013).  

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 para o (a) respondente 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade 

você teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não 

consegue 

fazer 

D1.1 
Concentrar-se para fazer alguma 

coisa durante dez minutos? 
1 2 3 4 5 

D1.2 
Lembrar-se de fazer coisas 

importantes? 
1 2 3 4 5 

D1.3 
Analisar e encontrar soluções para 

problemas do dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

D1.4 

Aprender uma nova tarefa, por 

exemplo, como chegar a um lugar 

desconhecido? 

1 2 3 4 5 

D1.5 
Compreender de forma geral o 

que as pessoas dizem? 
1 2 3 4 5 

D1.6 Começar e manter uma conversa? 1 2 3 4 5 

 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade 

você teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não 

consegue 

fazer 

D2.1 
Ficar em pé por longos períodos 

como 30 minutos? 
1 2 3 4 5 

D2.2 
Levantar-se a partir da  posição 

sentada? 
1 2 3 4 5 

D2.3 
Movimentar-se dentro de sua 

casa? 
1 2 3 4 5 

D2.4 Sair da sua casa? 1 2 3 4 5 

D2.5 
Andar por longas distâncias como 

por 1 quilômetro? 
1 2 3 4 5 

 

Domínio 3  Autocuidado 

Agora eu vou perguntar a você sobre as dificuldades em cuidar de você mesmo (a). 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade 

você teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não 

consegue 

fazer 

D3.1 Lavar seu corpo inteiro? 1 2 3 4 5 

D3.2 Vestir-se? 1 2 3 4 5 

D3.3 Comer? 1 2 3 4 5 

D3.4 
Ficar sozinho sem a ajuda de 

outras pessoas por alguns dias? 
1 2 3 4 5 

 

Domínio 4  Relações interpessoais 

Agora eu vou perguntar a você sobre as dificuldades nas relações interpessoais. Por favor, lembre-se que 

eu vou perguntar somente sobre as dificuldades decorrentes de problemas de saúde. Por problemas de 

saúde quero dizer doenças, enfermidades, lesões, problemas emocionais ou mentais e problemas com 

álcool ou drogas. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade 

você teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não 



61 

 

consegue 

fazer 

D4.1 
Lidar com pessoas que você não 

conhece? 
1 2 3 4 5 

D4.2 Manter uma amizade? 1 2 3 4 5 

D4.3 
Relacionar-se com pessoas que 

são próximas a você? 
1 2 3 4 5 

D4.4 Fazer novas amizades? 1 2 3 4 5 

D4.5 Ter atividades sexuais? 1 2 3 4 5 

 

Domínio 5  Atividades de vida 

5(1) Atividades domésticas 

Eu vou perguntar agora sobre atividades envolvidas na manutenção do seu lar e do cuidado com as pessoas 

com as quais você vive ou que são próximas a você. Essas atividades incluem cozinhar, limpar, fazer 

compras, cuidar de outras pessoas e cuidar dos seus pertences. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Por causa de sua condição de saúde, nos 

últimos 30 dias, quanta dificuldade você 

teve em: 

Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não 

consegue 

fazer 

D5.1 
Cuidar das suas responsabilidades 

domésticas? 
1 2 3 4 5 

D5.2 
Fazer bem as suas tarefas 

domésticas mais importantes? 
1 2 3 4 5 

D5.3 
Fazer todas as tarefas domésticas 

que você precisava? 
1 2 3 4 5 

D5.4 
Fazer as tarefas domésticas na 

velocidade necessária? 
1 2 3 4 5 

 

Se qualquer das respostas de D5.2-D5.5 for maior que “nenhuma” (codificada como “1”), pergunte: 

D5.01 

Nos últimos 30 dias, quantos dias você reduziu ou deixou 

de fazer as tarefas domésticas por causa da sua condição de 

saúde? 

Anote o número de dias___ 

 

Se o (a) respondente trabalha (remunerado, não-remunerado, autônomo) ou vai à escola, complete 

as questões D5.5-D5.10 na próxima página. Caso contrário, pule para D6.1 na página seguinte. 

 

5(2) Atividades escolares ou do trabalho 

Agora eu farei algumas perguntas sobre suas atividades escolares ou do trabalho. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Por causa da sua condição de saúde, nos 

últimos 30 dias, quanta dificuldade você 

teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não 

consegue 

fazer 

D5.5 
Suas atividades diárias do 

trabalho/escola? 
1 2 3 4 5 

D5.6 
Realizar bem as atividades mais 

importantes do trabalho/escola? 
1 2 3 4 5 

D5.7 
Fazer todo o trabalho que você 

precisava? 
1 2 3 4 5 

D5.8 
Fazer todo o trabalho na 

velocidade necessária? 
1 2 3 4 5 

D5.9 
Você já teve de reduzir a intensidade do trabalho por causa de sua condição 

de saúde? 

Não 1 

Sim 2 

D5.10 Você ganhou menos dinheiro como resultado de uma condição de saúde? 
Não 1 

Sim 2 

 

Se qualquer das respostas de D5.5-D5.8 for maior que “nenhuma” (codificada como “1”), pergunte: 
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D5.02 

Nos últimos 30 dias, por quantos dias você deixou de 

trabalhar por meio dia ou mais por causa da sua condição 

de saúde? 

Anote o número de dias:___ 

 

Domínio 06 Participação 

Agora, eu vou perguntar a você sobre sua participação social e o impacto dos seus problemas de saúde 

sobre você e sua família. Algumas dessas perguntas podem envolver problemas que ultrapassam 30 dias, 

entretanto, ao responder, por favor, foque nos últimos 30 dias. De novo, quero lembrar-lhe de responder 

essas perguntas pensando em problemas de saúde: físico, mental ou emocional, relacionados a álcool ou 

drogas. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Nos últimos 30 dias: Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não 

consegue 

fazer 

D6.1 

Quanta dificuldade você teve ao 

participar de atividades 

comunitárias (por exemplo: 

festividades, atividades religiosas 

ou outra atividade) do mesmo 

modo que qualquer outra pessoa? 

1 2 3 4 5 

D6.2 

Quanta dificuldade você teve por 

causa de barreiras ou obstáculos 

do mundo a sua volta? 

1 2 3 4 5 

D6.3 

Quanta dificuldade você teve para 

viver com dignidade por causa 

das atitudes e ações dos outros? 

1 2 3 4 5 

D6.4 

Quanto tempo você gastou com 

suas condições de saúde ou suas 

consequências? 

1 2 3 4 5 

D6.5 

Quanto você tem sido 

emocionalmente afetado(a) por 

sua condição de saúde? 

1 2 3 4 5 

D6.6 

Quanto sua saúde tem prejudicado 

financeiramente você ou sua 

família? 

1 2 3 4 5 

D6.7 

Quanta dificuldade sua família 

teve por causa da sua condição de 

saúde? 

1 2 3 4 5 

D6.8 

Quanta dificuldade você teve para 

fazer as coisas por si mesmo(a) 

para relaxamento ou lazer? 

1 2 3 4 5 

 

Isto encerra a entrevista. Obrigado por sua participação. 

 

IPAQ- VERSÃO CURTA 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez. E considere as atividades que você fez na última semana. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em 

casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer 

ou como forma de exercício? dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você 

gastou caminhando por dia? horas: ______ Minutos: _____ 



63 

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 

aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 

aumentarmoderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃOINCLUA 

CAMINHADA) ____dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? horas: ______ Minutos: _____ 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido 

na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no 

jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração.  dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? horas: ______ Minutos: _____ 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola 

ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado 

enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo 

TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? ______horas ____minutos 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? ______horas 

____minutos 

QUOCIENTE SEXUAL – VERSÃO FEMININA (QS-F)8 

Responda esse questionário, com sinceridade, baseando-se nos últimos seis meses de sua vida sexual, 

considerando a seguinte pontuação: 0 = nunca 1 = raramente 2 = às vezes 3 = aproximadamente 50% 

das vezes 4 = a maioria das vezes 5 = sempre  

1. Você costuma pensar espontaneamente em sexo, lembra de sexo ou se imagina fazendo sexo? 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( 4 ( ) 5  

2. O seu interesse por sexo é suficiente para você participar da relação sexual com vontade? ( ) 

0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5  

3. As preliminares (carícias, beijos, abraços, afagos etc.) a estimulam a continuar a relação 

sexual? ( ) 0 ( ) 1 ( )  2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5  

       4. Você costuma ficar lubrificada  durante a relação sexual? ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5  

       5. Durante a relação sexual, à medida que a excitação do seu parceiro vai aumentando, você 

também se sente mais    estimulada para o sexo? ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5  

       6. Durante a relação sexual, você relaxa a vagina o suficiente para facilitar a penetração do pênis? 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( )  3 ( ) 4 ( ) 5  

      7. Você costuma sentir dor durante a relação sexual, quando o pênis penetra em sua vagina? ( ) 0 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( )  5 ( ) 

      8. Você consegue se envolver, sem se distrair (sem perder a concentração), durante a relação 

sexual? ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5  

      9. Você consegue atingir o orgasmo (prazer máximo) nas relações sexuais que realiza? ( ) 0 ( )  1 

( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5  

      10. O grau de satisfação que você consegue com a relação sexual lhe dá vontade de fazer sexo 

outras vezes, em outros dias? ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 
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ANEXO II- FICHA DE APROVAÇÃO DO CEP 
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