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Resumo
Diferentes abordagens não-medicamentosas (fibras, hidratação,
atividade física, hábito intestinal regular, biofeedback, injeção de toxina
botulínica, cirurgia) e medicamentosas (laxativos antigos e novos) têm
sido propostas para prevenção e tratamento de um problema prevalente no mundo ocidental, tanto em adultos quanto em crianças. Sua
eficácia e sua segurança, pouco evidenciadas em estudos controlados,
acompanham-se de mitos e concepções inadequadas ao correr dos
tempos. Aqui se procura dar uma visão panorâmica do problema,
mostrando que o emprego indiscriminado de laxativos, apesar de
prevalente, não se enquadra no uso racional de medicamentos.

Introdução

C

onstipação intestinal crônica é problema muito comum, com definições variáveis entre profissionais
da saúde e pacientes1. Para a maioria dos primeiros, constipação corresponde a freqüência de evacuação inferior
a três vezes por semana. Para os pacientes, constipação
intestinal pode significar “sensação de evacuação incompleta, dificuldade para expelir as fezes (por duras ou
secas), distensão abdominal ou mesmo gosto amargo na
boca”. Alguns deles ainda acreditam em antigos conceitos
que consideraram a irregularidade intestinal perigosa
para a saúde – um verdadeiro “suicídio por intoxicação”.
No século 19, cientistas formularam a teoria da “autointoxicação intestinal” que atribuía o “envenenamento”
à retenção dos próprios resíduos2.

Entretanto, há uma definição consensual (critérios ROME
II) que diz existir constipação intestinal quando ocorreram
dois ou mais dos seguintes eventos, por no mínimo 12
semanas nos últimos 12 meses3.
Em adultos - dificuldade de evacuação no mínimo 25%
das vezes, com fezes ressequidas ou muito duras no mínimo 25% das vezes, sensação de evacuação incompleta no
mínimo 25% das vezes, sensação de obstrução ano-retal
ou bloqueio no mínimo 25% das vezes, manobras manuais para facilitar no mínimo 25% das vezes e menos de 3
evacuações por semana.
Em crianças - fezes duras na maioria dos movimentos
intestinais em 2 semanas; fezes firmes ao menos 2 vezes
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por semana por 2 semanas; ausência de doença metabólica,
endócrina ou estrutural.
Adicionalmente, subtipos de constipação, devidos a diferentes mecanismos, são reconhecidos: inércia colônica
(motilidade lenta), dificuldade evacuatória (alteração
funcional de assoalho pélvico, reto ou ânus) e constipação funcional quando há trânsito normal. Em estudo
realizado em 1000 pacientes com constipação crônica,
trânsito colônico normal foi a forma mais prevalente
(59%), seguida por dificuldade evacuatória (25%), trânsito lento (13%) e combinação de distúrbio evacuatório
com trânsito lento (3%)4.
Revisão sistemática5 refere que a prevalência estimada em
adultos na América do Norte varia de 1,9% a 27,2%, com
média de 14,8%. O problema ocorre mais em mulheres,
na proporção de 2,2 :1, e em pessoas de mais de 65 anos.
Aproximadamente 63 milhões de pessoas incluem-se nos
critérios ROME II em Norte América. A constipação também é mais prevalente em indivíduos não-caucasianos e
ocorre mais em crianças do que em adultos6.
Em adultos, a constipação associa-se a outras co-morbidades (doenças neurológicas, psiquiátricas, proctológicas,
endócrinas e metabólicas) e ao uso de muitos medicamentos com propriedades anticolinérgicas (opióides,
antidepressivos, diuréticos, anti-histamínicos, antiparkinsonianos, benzodiazepínicos, corticosteróides, fenotiazinas,
propranolol, sais de ferro e laxativos em uso crônico que
produzem o cólon catártico, isto é, aquele que funciona
só à base de laxativos)7-9.
História de abuso sexual, inatividade física, educação limitada, baixo nível econômico e sintomas de depressão são
considerados como fatores de risco para constipação6.
Levantamento10 realizado com gestantes mostrou que as
constipadas consumiram menos água no primeiro trimestre
(P = 0,04), mais alimentos no segundo trimestre (P = 0,04)
e menos ferro (P = 0,02) e alimentação (P = 0,04) no terceiro trimestre e depois do parto, respectivamente. Não se
encontraram diferenças estatisticamente significantes entre
diferentes níveis de atividade física quando os grupos foram
comparados. A associação demonstrada com padrões dietéticos durante a gestação e após o parto permite introduzir
recomendações que previnam ou aliviem perturbações do
hábito intestinal durante e após a gravidez.
Em crianças de zero a 18 anos, revisão sistemática com
abrangência multinacional11 encontrou prevalência variando entre 0,7% e 29,6% (média de 8,9%). No Brasil12, a
prevalência estimada em escolares chegou a 28%. Na

maioria das vezes, a causa é funcional. A constipação crônica e refratária a tratamento também tem sido atribuída
em crianças à hipersensibilidade alimentar, por exemplo à
proteína de leite de vaca13.
Nos idosos, a constipação tem sido associada a dieta pobre
em resíduos, hidratação insuficiente, imobilidade física,
co-morbidades e polifarmácia. É possível que a qualidade
de vida dessas pessoas seja afetada pelo problema crônico,
embora as evidências sejam limitadas14. Nesta faixa etária,
a prevalência atinge 15% a 20%, chegando a 50% em
pacientes institucionalizados15.
Assim, constipação é problema relevante em saúde
pública, precisando ser avaliado por cuidadores em
atenção primária, gastrenterologistas e gestores de saúde. Embora somente um terço dos indivíduos afetados
procure atendimento médico, os custos de tratamento de
constipação chegam a centenas de milhões de dólares por
ano despendidos somente com laxativos de venda sem
prescrição médica16-18. Em cerca de 85% das consultas
são prescritos laxativos.

Prevenção e tratamento
Medidas não-medicamentosas
Constipação crônica funcional
A despeito de ser recomendação habitual, o aumento da
ingestão de líquidos em crianças constipadas19 e em indivíduos normais20 não produziu acréscimo na eliminação de
fezes. Assim, é medida válida somente quando há sinais
de desidratação.
Apesar da associação entre sedentarismo e constipação
intestinal idiopática, a recomendação de atividade física
regular é ainda assunto controverso. Em ensaio clínico
randomizado, 43 constipados com mais de 45 anos e
inativos foram alocados para grupos A (manutenção do
estilo de vida por 12 semanas) e B (programa de atividade
física regular por 12 semanas) e receberam as mesmas recomendações dietéticas. O exercício determinou redução
no número de critérios Rome indicativos de constipação
(2,7 para 1,7; P < 0,05) e no tempo de trânsito colônico
e retossigmóideo total (P < 0,05), confirmando ser válido
promover a atividade física regular21. Em outro estudo,
157 participantes institucionalizados, entre 64 e 94 anos,
22% constipados e 23% usando laxativos foram randomicamente alocados para: 1) treinamento de resistência;
2) treinamento para aumento de mobilidade em geral; 3)
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ambos; 4) condição de controle “educacional”. O treinamento mantido por 6 meses não aumentou a atividade física
habitual nem afetou as queixas de constipação22.
A ingestão de fibras na dieta (mais frutas, vegetais e grãos
integrais) é a primeira medida recomendada. Se não se
mostra suficiente, suplemento comercial com fibras (até
20 -25 g/dia) deve ser tentado. A adesão a suplementos
com fibras é pequena devido a flatulência, distenção,
plenitude e gosto desagradável. Para melhorar a adesão,
recomenda-se aumento gradual das fibras por uma a duas
semanas6. Estudo brasileiro realizado em 38 indivíduos
entre 4 e 14 anos com constipação funcional mostrou
que somente 18,4% apresentavam inadequada ingestão
diária de fibras na dieta. Neles, o tempo médio de trânsito
colônico esquerdo foi menor que no grupo com ingestão
maior de fibras (11 versus 17 horas; P = 0,067). Não houve
correlação entre ingestão de fibras e tempo de trânsito em
cada segmento colônico. Pacientes com trânsito prolongado apresentaram menor freqüência de evacuações. Não
houve correlação entre ingestão de fibras e freqüência de
evacuações em crianças com constipação funcional crônica. As crianças constipadas com alto teor de fibras na
dieta tiveram quadros mais graves e prolongamento do
tempo de trânsito colônico23. Ensaio clínico randomizado,
duplo-cego e controlado por placebo24 avaliou a eficácia
de suplemento rico em fibras sobre tempo de trânsito
intestinal e outros índices de constipação em 48 crianças
constipadas crônicas por 4 semanas. As que receberam o
suplemento mostraram aumento no número de movimentos intestinais e redução no relato de fezes endurecidas. O
benefício foi mais evidente nos pacientes com tempo de
trânsito colônico prolongado.
Abordagem recomendada é a educação de crianças e de
seus responsáveis, com explicação da gênese do problema
e ênfase na adoção de hábitos intestinais. A criança deve
ser encorajada a evacuar em momentos específicos do
dia para estabelecer um padrão regular de defecação. Um
momento apropriado é após as refeições para aproveitar
o reflexo gastrocólico25.
Inércia colônica
Este tipo de constipação – caracterizado por demora de
esvaziamento do cólon proximal e redução nas contrações
peristálticas após as refeições – ocorre mais freqüentemente em mulheres jovens com uma evacuação semanal
ou menos e sintomas associados (urgência para defecar,
distensão, dor e desconforto abdominais). Nestas, dieta
rica em fibras pode aliviar a constipação.

Em casos refratários a todas as medidas, inclusive as medicamentosas, ressecção colônica total e íleo-retostomia
poderiam ser consideradas. Revisão26 de 32 séries de
casos mostrou taxas de satisfação entre 39% a 100% dos
pacientes submetidos a colectomia, refletindo as grandes
diferenças em incidência de complicações pós-operatórias
e resultados funcionais de longo prazo. Quinze pacientes
submetidos a colectomia laparoscópica total (2), colectomia total a céu aberto (6), e hemicolectomia esquerda
laparoscópica (7) foram seguidos em média por 38 meses.
Todos exceto um melhoraram sintomaticamente, tendo
evacuações diárias27.
Dificuldade evacuatória
Este tipo de constipação se deve mais comumente à disfunção do assoalho pélvico e do esfíncter anal. São fatores
determinantes fissuras anais ou hemorróidas que produzem
dor à passagem das fezes, fazendo com que o paciente evite
prolongadamente a defecação. A dificuldade de esvaziamento efetivo do reto pode ser devida à impossibilidade
de coordenar músculos do assoalho pélvico, abdominais e
reto-anais no momento de defecar, reduzindo o descenso
do períneo e a mudança do ângulo ano-retal, movimentos
fisiológicos facilitadores da emissão de fezes6. A medida
que vem sendo recomendada nesses casos é o biofeedback
auditivo ou visual ou ambos sobre o funcionamento dos
músculos do assoalho pélvico e esfíncter anal, sendo os
pacientes treinados a relaxar os primeiros e coordenar o
relaxamento com manobras abdominais que aumentem
a entrada de fezes no reto. Tal treinamento consiste em
estímulos verbais sobre a coordenação muscular ou visualização das manobras por meio de evacuação simulada
por introdução no reto de balão de látex preenchido com
50 ml de ar ou água ou fezes artificiais preenchidas com
silicone (“fecom”). Essas manobras podem ser realizadas
com suporte de eletromiografia ano-retal ou cateter
manométrico. Maiores explicações sobre isso podem ser
encontradas na referência 6. Embora faltem estudos controlados, e os existentes sejam passíveis de crítica, cerca
de dois terços dos pacientes com disfunção do assoalho
pélvico se beneficiam com este treinamento3.
Em 49 crianças constipadas crônicas, a comparação entre
biofeedback e tratamento convencional mostrou a eficácia
do primeiro por curto prazo (3 meses), sem esclarecer
sobre benefícios de longo termo28.
Em caso de espasmo de músculos do assoalho pélvico, a injeção de toxina botulínica de tipo A no músculo pubo-retal
é outra alternativa. Tem sido recomendada em pacientes
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com doença de Parkinson. Seria também uma medida em
casos de retocele que consiste em hérnia, usualmente de
parede anterior retal em direção à vagina, e comumente
resulta de trauma durante o parto ou episiotomia. Dentre
24 mulheres com constipação obstrutiva assim tratadas, 19
tiveram melhora em sintomas e resultados da defecografia
e manometria em 2 meses. Uma desvantagem consiste no
limitado efeito da toxina, exigindo repetidas injeções para
manter a melhora clínica29. Entretanto é abordagem ainda
menos estudada do que o biofeeedback.
Em idosos, acupuntura, biofeedback, toxina botulínica e
cirurgia são abordagens com insuficiente experiência, cujas
indicações ainda devem ser esclarecidas15.

Medidas medicamentosas
Laxativos objetivam carrear líquido para o lúmen intestinal,
aumentar volume e amolecimento do bolo fecal e estimular
peristaltismo intestinal. A eficácia entre diferentes representantes é similar, embora com diferentes velocidades de
resposta. Sua segurança, no entanto, é diversa. O uso deve
ser esporádico, e a monoterapia é preferível. O custo deve
ser considerado para sua escolha. Contrariamente ao antes
afirmado, não há evidência de abuso com laxativos.

dados comprobatórios de que lesem o cólon em doses
recomendadas, ou que sejam fator independente de risco
de câncer colorretal31.
Para pacientes com constipação severa, reserva-se medicamento pró-cinético como tegaserode, agonista parcial
de receptor serotoninérgico6. Estudo com seguimento de
451 pacientes por 13 meses mostrou favorável perfil de
segurança e tolerabilidade com este medicamento32.
Nos idosos, laxativos osmóticos (polietilenoglicol) e formadores do bolo fecal são usualmente recomendados, embora
haja limitadas evidências de benefício. A necessidade de
manter boa hidratação com formadores do bolo fecal é
uma limitante ao seu uso. Tratamento intermitente com
laxativos estimulantes é considerado para pacientes nãoresponsivos aos agentes precedentes. Agonistas de receptores 5-HT4 (tegaserode, prucaloprida) e neurotrofina-3
(NT3) não foram adequadamente testados em idosos15.
Lubiprostona, aprovada em janeiro de 2006 (FDA) para
tratamento de constipação crônica idiopática, é ácido
graxo bicíclico que seletivamente ativa canais de cloreto do
epitélio gastrintestinal, aumentando a secreção de fluido.
Estudos controlados por placebo demonstraram eficácia
em constipação crônica e razoável tolerabilidade, com
náusea ocorrendo em 31% dos pacientes33.

Constipação crônica funcional

Inércia colônica

Pacientes não responsivos a terapia de fibras e aumento
de atividade física podem tentar a seqüência de ainda um
expansor do bolo fecal (preparações de Psyllium), um laxativo salino (sulfato de magnésio) ou osmótico (glicerol).
As doses devem ser ajustadas até que o amolecimento
das fezes seja obtido. A maioria dos laxativos osmóticos
demora vários dias para funcionar. Os pacientes devem
ser instruídos a não usá-los exageradamente pelo risco
de desidratação.

Na falta de resposta à ingestão de fibras, uso de laxativos
pode ser tentado para induzir movimentos intestinais
regulares. Nos pacientes com impactação fecal, pode ser
necessário o uso de enemas.

Ensaio clínico randomizado30 mostrou ser similar a eficácia
de polietilenoglicol e leite de magnésia em 79 crianças com
constipação crônica tratadas por 12 meses. A única diferença foi que o primeiro foi mais bem aceito pelas crianças
do que leite de magnésia.

Dificuldade evacuatória
Pacientes com distúrbios severos muitas vezes não respondem a laxativos orais, a menos que se usem altas doses, o
que pode resultar em diarréia ou efeitos adversos.

Em caso de insucesso, laxativos estimulantes podem ser
administrados (bisacodil ou derivados de sena) como última
alternativa. Aumentam motilidade e secreções intestinais,
mas têm a desvantagem de causar cólicas abdominais. Seu
efeito ocorre em horas. A dose desses agentes deve ser
tateada até a obtenção de resposta satisfatória. Não há
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Conclusão
No contexto da constipação crônica, medidas não-medicamentosas constituem a primeira escolha
para manejo inicial, com ênfase em abordagem dietética e de hábitos de vida. Dependendo do mecanismo gerador do problema, outras abordagens não-medicamentosas são propostas. Os laxativos
estão indicados quando as primeiras alternativas falham, não demonstrando diferença significativa de
eficácia entre eles, sobretudo por longo prazo. Quando usados em esquemas recomendados, sua
segurança se equivale.
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