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Abstract
Introdução: a constipação intestinal é uma condição frequentemente vivenciada pelo paciente durante a internação
hospitalar, porém são escassos os estudos que abordam a temática na população hospitalizada. Objetivo: Identificar e
analisar a prevalência da constipação intestinal e as variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à sua ocorrência em
pacientes hospitalizados. Material e Método: trata-se de um estudo epidemiológico observacional, transversal e descritivo,
no qual a amostra do estudo foi constituída por 345 pacientes adultos e idosos hospitalizados no Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo. O presente estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem
da USP e do Hospital Universitário da USP, com os respectivos protocolos 51278715.0.0000.5392 e
51278715.0.3001.0076. Para a coleta de dados foram utilizados os instrumentos Questionário de Dados Sociodemograficos
e Clínicos e o Hábito Intestinal na População Geral. A prevalência do evento estudado foi levantada quatro vezes
(prevalência-ponto), em um único dia, por quatro meses, de forma a atender o tamanho amostral para a análise dos fatores
associados. Os dados foram analisados utilizando-se os testes qui-quadrado e Fisher para as variáveis categóricas, os
testes t-student e Mann-Whitney para as variáveis numéricas, além de regressão logística (forward stepwise) para a
identificação de fatores associados. Resultados: a amostra foi caracterizada por mulheres (193 / 56,2%) e brancos
(165/48,1%); idade média de 48 anos (DP = 21,2 anos) para não constipados e 53,9 anos (DP = 23,5 anos) para
constipados; baixo nível de escolaridade (média de 8,6 anos de estudo para não constipados e 7,1 anos para constipados);
92 pacientes eram (26,8%) aposentados e 91 (26,6%) assalariados com registro em carteira. Hipertensão (132/38,5%) e
Diabetes Mellitus (79/23%) foram as comorbidades mais frequentes na população, 49 (14,3%) pacientes eram obesos,
58(16,9%) eram tabagistas e 76 (22,2%) apresentavam limitação funcional. A prevalência da constipação intestinal foi de
14,9% (51/345), 15% (29/345) para mulheres e 14,7% (22/345) para homens. Entre os pacientes constipados, 37,3% (19)
relataram que o problema havia começado durante a hospitalização. Houve diferença estatisticamente significativa entre os
grupos com e sem constipação para as seguintes variáveis: anos de estudo (p = 0,028), diarréia (p

<0,001) e radioterapia pélvica ou abdominal (p ><0,001). No modelo de regressão, as variáveis que
apareceram associadas à constipação foram: anos de estudo e uso de laxantes. Conclusão: A
prevalência encontrada no presente estudo foi similar a de estudos epidemiológicos nacionais e
internacionais realizados com população geral (14,6% a 16,2%) e bem inferior àquelas encontradas
por estudos internacionais com pacientes hospitalizados (34,9% a 38%). Não foi encontrado nenhum
estudo nacional sobre a temática com paciente hospitalizado. >
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