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Resumo 

Objetivo: descrever o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico de pacientes oncológicos em uso de opioides 

com constipação intestinal. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal realizada na Fundação de 

Assistência Paraibana (FAP) no município de Campina Grande, Paraíba durante os meses de fevereiro e março de 

2013. Participaram desta pesquisa 20 pacientes oncológicos em uso de opioides apresentando constipação 

intestinal. A pesquisa foi realizada a partir de um questionário semiestruturado, contendo questões objetivas e 

subjetivas baseadas nos Critérios de Roma III e Escala de Bristol. Resultados: Para a análise dos dados foi adotada 

a estatística descritiva, cujos dados foram discutidos à luz da literatura pertinente. Conclusões: o aparecimento da 

constipação intestinal está relacionado ao uso de opioides. De acordo com esses resultados vê-se a importância da 

constipação intestinal ser abordada pelo profissional enfermeiro nas consultas de enfermagem, a fim de desenvolver 

ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à prevenção e/ou tratamento do problema. 

Palavras-chave: Neoplasia. Analgésicos opioides. Constipação intestinal. 

 

 

Abastract 

Objective: to describe the sociodemographic, clinical and therapeutic profile of oncologic patients using opioids with 

intestinal constipation. Method: This was a descriptive cross-sectional study carried out at the Paraiba Care 

Foundation (FAP) in the city of Campina Grande, Paraíba during the months of February and March of 2013. Twenty 

patients with cancer of the opioids with intestinal constipation participated in this study . The research was carried 

out from a semi-structured questionnaire, containing objective and subjective questions based on the criteria of Rome 

III and Bristol Scale. Results: Descriptive statistics were used to analyze the data, whose data were discussed in 

light of the pertinent literature. Conclusions: the appearance of intestinal constipation is related to the use of opioids. 

According to these results, the importance of intestinal constipation is addressed by the nursing professional in 

nursing consultations, in order to develop systematized and interrelated actions, aiming at the prevention and / or 

treatment of the problem. 

Keywords: Neoplasia. Opioid analgesics. Intestinal constipation. 
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Introdução 

A dor oncológica está relacionada ao 

processo de desenvolvimento do câncer no 

organismo, tem início e duração variáveis, pode 

ser contínua ou intermitente, apresentar-se 

desde formas moderadas até as severas e traz 

sintomas comumente associados, tais como 

ansiedade e sofrimento. De todos os sintomas 

sentidos pelos pacientes oncológicos, a dor é o 

mais temido, constituindo o fator mais 

determinante de sofrimento relacionado à 

doença mesmo quando comparado a expectativa 

da morte (Rangel, Telles, 2012). 

Para o alívio da dor oncológica, os 

pacientes fazem uso de medicamentos opioides, 

os quais podem produzir diversos efeitos 

colaterais, incluindo a constipação intestinal. 

Esses medicamentos atuam nos receptores 

opioides no trato gastrointestinal, causando 

diminuição dos movimentos propulsivos, 

aumentando o tempo de contato das fezes com 

a mucosa intestinal, contribuindo assim, para 

uma maior absorção de fluidos, favorecendo ao 

desenvolvimento da constipação intestinal 

(Brasil, 2009). 

A constipação intestinal é classificada 

como um distúrbio relacionado à dificuldade na 

eliminação das fezes, que ocorre geralmente de 

três a quatro dias, causando a sensação de 

evacuação incompleta, desconforto abdominal 

ou dor como também há a necessidade de 

manobras que facilitem o trânsito do bolo fecal. 

Nesse caso, as fezes apresentam-se com 

volume reduzido e de forma endurecida. Esse 

distúrbio pode ser identificado por queixas 

relacionadas à anorexia, vômitos, náuseas, 

diarreia paradoxal, incontinência urinária, 

tenesmo e obstrução intestinal, além de 

ocasionar delírio em idosos (Brasil, 2009). 

Em pacientes hospitalizados para receber 

tratamento antineoplásico, a prevalência de 

constipação varia de 70% a 100%. Estudos em 

pacientes com neoplasias avançadas e que 

recebem cuidados em hospices mostraram que 

23% a 84% dos pacientes apresentavam 

constipação (caponero, Teixeira, 2007).  

Uma análise clínica e terapêutica dos 

pacientes oncológicos atendidos em um 

programa de dor e cuidados paliativos mostrou 

que a dor é o sintoma mais frequente, seguido 

por sintomas gastrintestinais e, entre estes, a 

constipação é de maior incidência (Ferreira, 

2007). 

Os sintomas da constipação intestinal 

podem variar de leves até graves. Quando leve, 

não causa grande impacto na qualidade de vida 

do paciente, mas quando grave há um enorme 

comprometimento da capacidade funcional, 

levando os pacientes a considerar esse sintoma 

algo ainda mais angustiante do que a dor. Nesse 

caso, alguns tentam até desistir ou diminuir o uso 

de opioides com o intuito de minimizar os 

sintomas da constipação (Brasil, 2009). 

As consequências da constipação 

intestinal crônica incluem: complexos 

hemorroidários, impactação fecal, prurido anal, 

diarreia paradoxal ou diarreia por 

transbordamento. Faz-se mister enfatizar que 

tais sintomas nos pacientes com nível de 

consciência rebaixado e em cuidados ao fim de 

vida podem induzir ou agravar um quadro de 

agitação psicomotora e dilirium (Brasil, 2009). 

O diagnóstico da constipação intestinal é 

realizado através de uma anamnese e exame 

físico, no entanto deve estar fundamentado na 
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avaliação criteriosa de parâmetros que 

levem em consideração a frequência das 

evacuações e as características das fezes 

produzidas (Ferreira, 2007). 

Nesse ínterim, no manejo da constipação 

intestinal relacionada ao uso de opioides, 

medidas medicamentosas constituem a primeira 

escolha com ênfase em abordagem dietética e 

modificações de hábitos de vida. Os 

medicamentos 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 (Santos, 2002). 

Diante do exposto, o presente estudo teve 

como objetivo descrever o perfil 

sociodemográfico, clínico e terapêutico de 

pacientes com câncer em uso de opioides. 

 

Método 

 Trata-se de um estudo transversal 

realizado na Fundação Assistencial da Paraíba, 

localizada no município de Campina Grande na 

Paraíba, que atende a pacientes com câncer. 

O universo estudado foi composto por 

pacientes com câncer assistidos no local 

selecionado para o estudo.  Para composição da 

amostra, foram adotados os seguintes critérios 

de inclusão: pacientes com idade igual ou 

superior a 18 anos; que estivessem fazendo uso 

de fármacos opioides; que apresentassem 

constipação intestinal; e como critérios de 

exclusão: pacientes que não estivessem em 

condições físicas e mentais para responder à 

entrevista.  

Os dados foram coletados a partir de um 

questionário semiestruturado, elaborado pelos 

pesquisadores, contendo questões objetivas que 

respondem aos objetivos da pesquisa. A coleta 

de dados realizou-se nos meses de fevereiro e 

março de 2013, após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob 

o CAAE 10005812.6.0000.5188.  

Inicialmente, os pesquisadores dirigiam-

se ao setor de Oncologia Clínica da instituição 

para verificação dos prontuários dos pacientes 

internados, sendo identificados no período da 

coleta de dados 64 prontuários. Porém, apenas 

20 pacientes atenderam aos critérios adotados, 

constituindo assim a amostra do estudo. 

Contudo, somente 20 pacientes apresentaram 

constipação intestinal e tinham condições físicas 

e mentais para responder às questões. 

A pesquisa obedeceu a Resolução 

466/2012, que norteia pesquisas envolvendo 

seres humanos. Nesse sentido, aos participantes 

do estudo, foi solicitada autorização para 

gravação da entrevista, garantindo-lhes o caráter 

voluntário, o anonimato da participação e a 

possibilidade de desvinculação da pesquisa sem 

qualquer prejuízo para sua assistência. Em 

seguida, foram convidados à leitura do termo do 

consentimento livre e esclarecido, para em 

seguida, obtenção de sua autorização para 

entrevista.  

A entrevista realizou-se nas enfermarias da 

Oncologia Clínica, gravadas através de um 

aparelho MP3 de marca Sony, com duração 

média de 30 minutos. As entrevistas foram 

transcritas textualmente e logo após a 

leitura sucessiva do material, procedeu-se à  
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codificação dos participantes do estudo 

extraindo-se os dados. Para a apresentação dos 

dados foi adotada a estatística descritiva e os 

dados foram analisados e discutidos à luz da 

literatura pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Logo abaixo, os dados serão 

apresentados em forma de tabelas e discutidos à 

luz da literatura pertinente. Nesta ordem, seguem 

os dados sociodemográficos dos participantes da 

pesquisa destacados na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 53 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951 VOLUME 6. EDIÇÃO 2 

  

De acordo com dados da Tabela 1, 

observa-se que a maioria era do sexo feminino 

(75%), com idade entre 41 e 50 anos (35%), 

estavam casadas (65%) com ensino fundamental 

completo e eram domésticas (35%), conforme 

atividade laboral. 

Com relação ao sexo dos participantes, os dados 

corroboram a literatura consultada, que aponta a 

constipação como um sintoma mais comum no 

sexo feminino (Borum, 2001; Richmond, 2003; 

Doshi, Say, Young, & Doraisamy, 2003), 

podendo atingir 21% das mulheres e 8% dos 

homens (Droney et al.,2008), ou sugerindo que 

as mulheres têm duas ou três vezes maior risco 

de ficarem constipadas que os homens 

(Richmond, 2003; Collete, Araújo, Madruga, 

2010).  

Estudo realizado por Torres e Diccini 

(2006) com 37 pacientes com constipação 

intestinal internos em uma UTI de Neurocirurgia 

verificou que 22 (59,5%) eram do sexo feminino 

e 15 (40,5%) eram do sexo masculino. Outro 

estudo realizado por César et al (2008) com 40 

pacientes constipados por defecação obstruída, 

verificou que 31 eram do sexo feminino e nove 

eram do sexo masculino, com idade média de 52 

anos, variando entre 18 e 72 anos. 

Nesse sentido, Wannmacher (2005) e 

Collete et al. (2010) ressaltam que a constipação 

intestinal acontece mais em mulheres, devido às 

alterações hormonais. Já Trisóglio, Marchi, 

Torres e Netinho (2010) ressaltam que danos à 

musculatura do assoalho pélvico durante 

cirurgias ginecológicas e obstétricas também 

poderiam justificar tal prevalência. 

Em relação à idade, os dados do presente 

estudo mostrou predominância na faixa etária de 

41 a 51 anos correspondendo a sete (35%) 

participantes da pesquisa; essa predominância 

também foi encontrada no estudo de Torres e 

Diccini (2006), onde a idade média dos sujeitos 

da pesquisa foi 46 anos, variando de 19 a 77 

anos. Outros estudos também mostram que a 

prevalência de constipação intestinal aumenta 

com a idade (Borum, 2001; Doshi et al., 2003; 

Richmond, 2003; Droney et al., 2008).  

Corroborando os dados do estudo, 

Rodriguez, Dantas Júnior e Moraes Filho (2009) 

salientam que a constipação ocorre com maior 

incidência em pessoas com idade superior a 40 

anos, sendo mais prevalente em mulheres e mais 

comum em famílias de baixa renda.  

De acordo com André, Rodriguez e 

Morais Filho (2000), os pacientes com idade 

superior a 40 anos estão mais propensos a 

desenvolver constipação intestinal pela 

diminuição do tônus da musculatura, presença 

de doenças crônicas, debilidade e uso excessivo 

de medicamentos. 

Esta pesquisa também evidenciou que os 

idosos também uma das populações mais 

suscetíveis a desenvolver constipação. Nesse 

sentido, Smeltzer, Bare, Hinkl e Cheever (2012) 

ressaltam que as pessoas idosas reportam 

problemas com constipação com frequência 

cinco vezes maior que as pessoas mais jovens. 

E isso pode ser explicado devido a diversos 

fatores, tais como: idosos que apresentam 

dentaduras com má adaptação ou que perderam 

os dentes apresentam dificuldade para mastigar 

e, com frequência, optam por alimentos macios e 

processados, os quais são pobres em fibras; os 

alimentos de conveniência, também pobres em 

fibras, são demasiadamente utilizados por 

aqueles que perderam o interesse na 
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aqueles que perderam o interesse na 

alimentação; os idosos reduzem sua ingesta de 

líquido quando não estão ingerindo refeições 

regulares; idosos apresentam sensação 

diminuída para evacuar e por causa disso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 destaca que a cirurgia mais 

realizada foi a mastectomia (40%) e o opioide 

mais utilizado foi a morfina (35%). 

Neste sentido, vale ressaltar que o câncer 

de mama é o segundo tipo de câncer mais 

frequente no mundo e o mais comum entre as 

mulheres, respondendo por 22% dos casos 

novos a cada ano. Nesta perspectiva, é, na 

maioria dos casos, tratado cirurgicamente de  

utilizam laxativos em excesso como uma 

tentativa para realizar uma evacuação diária, 

ficando desse modo, dependentes de tais 

medicamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acordo com o estadiamento clínico na ocasião do 

diagnóstico. O tratamento cirúrgico para o câncer 

de mama compreende operações não 

conservadoras e conservadoras. O tratamento 

cirúrgico conservador responde por mais de 40% 

das operações realizadas para o tratamento do 

câncer de mama (Brasil, 2012). 

Dentre os fatores relacionados ao 

procedimento cirúrgico a presença e a 

intensidade da dor no pós-operatório são 
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intensidade da dor no pós-operatório são 

relevantes: quanto maior a intensidade da dor 

pós-operatória, maior o consumo de analgésicos, 

maior o risco de ocorrer dor da mama fantasma 

ou qualquer dor neuropática correlata (Lembo, 

Camillery, 2003; Woolery, 2008; Cunha, Moraes, 

Oliveira, 2008). 

De acordo com a Tabela 2, os dados 

obtidos mostram que as drogas mais utilizadas 

entre os pacientes que apresentam a 

constipação são morfina, codeína, tramal, 

fentanil, meperidina e metadona, 

respectivamente. A morfina é a droga mais 

utilizada entre os participantes da pesquisa, 

correspondendo a sete (35%) pacientes. 

Um estudo observacional realizado por 

Nassar, Silva e Clera (2009) com pacientes 

constipados, internados por três dias ou mais em 

Unidade de Terapia Intensiva verificou dois 

achados interessantes em analise multivariada: a 

associação entre o início precoce da nutrição 

enteral e baixa incidência de constipação e 

ausência de associação entre uso de opioides e 

maior incidência desta complicação. 

Um estudo realizado por Marmo, Caran, 

Puty e Morais (2012) com 22 pacientes 

oncológicos, verificou que todos utilizavam 

morfina como analgésico opioide, e seis (27,2%) 

pacientes desenvolveram constipação intestinal. 

A idade média dos pacientes foi de 16,7 anos (de 

cinco a 35 anos), sendo 54% do sexo masculino. 

Dos pacientes avaliados, 63,6% (14/22) estavam 

fora de possibilidades de cura e recebiam 

quimioterapia paliativa. 

A ação constipante dos opioides acontece 

devido a um bloqueio no peristaltismo propulsivo 

do trato gastrointestinal (TGI), inibição da 

secreção de fluidos e íons, aumento da 

reabsorção intestinal de fluidos, aumento do 

tônus dos esfíncteres intestinais e dano ao 

reflexo da defecação. A constipação é definida 

por evacuação insatisfatória, que é caracterizada 

por redução na frequência de eliminação das 

fezes, dificuldade para passagem das fezes ou 

ambas (Ferreira, 2007). 

Ao estudar os efeitos adversos da morfina 

em 122 crianças brasileiras com câncer, Monteiro 

Caran et al. (2003) observaram que 72,9% dos 

casos apresentaram constipação intestinal. 

Apesar de ser uma manifestação relativamente 

comum em pacientes que utilizam opioides, ela é 

agravada por vários outros fatores como 

desnutrição, desidratação, uso concomitante de 

outros medicamentos, fatores esses presentes 

especialmente nos pacientes oncológicos 

metastáticos e em fase de cuidados paliativos 

(Santos Júnior, 2003; Corrêa; Shibuya, 2007). 

A ocorrência de constipação intestinal é 

alta (40% a 60%) após o início dos opioides, 

independente do tipo de morfina prescrita, de 

liberação imediata ou lenta (MARMO et al.,2012). 

Entretanto, apesar da frequência e da dificuldade 

do seu tratamento, a constipação secundária à 

morfina é pouco valorizada pelos profissionais da 

saúde (Wooleery et al., 2006; Woelk, 2007). 

Apesar do pequeno número de pacientes, 

estes resultados podem ser considerados 

semelhantes aos da literatura internacional 

(Droney et al., 2008; Woolery et al., 2008) e são 

atribuídos além dos medicamentos, ao fato do 

estudo ser prospectivo e da atenção específica 

focalizada na constipação intestinal. Vale lembrar 

que de acordo com a literatura, constipação 

intestinal secundária à morfina acomete de 70% 

a 80% dos pacientes terminais e é de difícil 
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a 80% dos pacientes terminais e é de difícil 

controle (Woelk, 2007; Woolery et al., 2008; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3 revela que alguns fatores de 

risco são responsáveis pelo aparecimento da 

constipação intestinal, a saber: limitação física, 

dieta laxativa, hidratação oral, dificuldade quanto 

à privacidade ao evacuar. 

Em relação à limitação física, os dados 

apontam que 10 (50%) participantes não 

apresentam limitação física e 10 (50%) estavam 

acamados. Nesse sentido, vale salientar que a 

falta de exercício e o repouso prolongado no leito 

também contribuem para a constipação, pois 

diminuem o tônus da musculatura abdominal, 

motilidade intestinal e o tônus do tônus do 

esfíncter anal (Smeltzer et al., 2012).  

Droney et al., 2008; Caran, Dias, Seber, & Petrilli, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se que a mobilidade física 

desempenha papel importante na dinâmica 

intestinal (Richmond, 2003). Estudo realizado 

com 140 pacientes com acidente vascular 

encefálico (AVE), em um centro de reabilitação, 

mostrou a constipação intestinal como a 

complicação mais frequente, ocorrendo em 

22,9% dos casos, relacionada principalmente a 

limitação de movimento pós-AVE (Doshi et al., 

2003). Neste trabalho, 10 (50%) pacientes 

estavam acamados e os outros 10 (50%) não 

apresentavam limitação física, no entanto todos 

(100%) desenvolveram constipação intestinal. 
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De acordo com os dados coletados, 13 

(65%) dos participantes da pesquisa faziam uso 

de dieta laxativa artesanal, cinco (25%), dieta 

laxativa industrializada e dois (10%) pacientes 

utilizavam dieta branda. 

Levando em consideração os 

questionamentos realizados a respeito da 

hidratação dos participantes, os dados mostram 

que 11(55%) participantes ingerem menos que 

1000 ml de líquidos e nove (45%) participantes 

ingerem de 1000 a 2000 ml por dia.  

Estes achados também foram 

evidenciados no estudo realizado por Torres e 

Diccini (2006) com 37 pacientes com constipação 

intestinal internos em uma UTI de Neurocirurgia, 

onde se verificou que as dietas encontradas 

foram: 23 (62,2%) pacientes com dieta laxativa, 

oito (21,6%) com hipossódica laxativa, quatro 

(10,8%) com dieta geral, e dois (5,4%) pacientes 

com dieta geral hipossódica. Do total de 

pacientes incluídos no estudo mencionado 

acima, 31 (83,8%) receberam dieta laxativa, e 

todos foram orientados quanto à importância do 

aumento da ingestão hídrica e mobilização fora 

do leito para prevenção da constipação. 

Entretanto, 10 (27,0%) diminuíram o volume 

ingerido diariamente, e apenas sete (19,0%) 

aumentaram, em relação à ingestão hídrica no 

domicílio. No estudo citado, a dieta laxativa foi 

oferecida a 31 (83,8%) pacientes para prevenção 

da constipação, o que corrobora com os dados 

deste estudo.   

Do total de pacientes constipados no 

estudo de Torres e Diccini (2006) 31 (83,3%) 

pacientes apresentavam ingestão hídrica diária 

inferior a 2 litros, volume considerado fator de 

risco para constipação intestinal (Richmond, 

2003). O mesmo aconteceu neste estudo, ou 

seja, os participantes da pesquisa consumiam 

pouca quantidade de líquidos, o que é 

considerado fator de risco para o 

desenvolvimento de constipação. 

No que se refere à privacidade ao 

evacuar, 11 (55%) participantes da pesquisa 

referiram que apresentavam dificuldade ao 

evacuar quando na companhia de outras 

pessoas e nove (45%) pacientes não 

verbalizaram nenhuma dificuldade ao evacuar, 

mesmo acompanhados por outras pessoas. 

Nesta perspectiva, a falta de privacidade, 

a indisponibilidade de um sanitário, o uso de 

fraldas e “comadres” são fatores contribuintes 

para a constipação (Caponero, Teixeira, 2007). 

De acordo com Torres e Diccini (2006), os 

principais fatores de risco para constipação 

englobam a dieta pobre em fibras, pouca 

ingestão hídrica, atividade física diminuída, uso 

de medicação constipante, falta de privacidade 

para evacuar, mudança no estilo de vida, uso 

excessivo de laxantes e inibição da função 

fisiológica da defecação. 

No que se refere à administração da dieta, 

verificou-se que os 20 (100%) participantes da 

pesquisa fazem uso de dieta por via oral. A 

alimentação possui papel fisiológico, social e 

emocional.  

Silva, Lopes, Trindade e Yamanouchi 

(2010) ressaltam que com a evolução da doença, 

o paciente reduz a ingestão alimentar devido aos 

efeitos colaterais causados pelas medicações 

utilizadas, alterações fisiológicas (como o retardo 

do esvaziamento gástrico) e redução do apetite 

ou problemas de absorção, o que predispõe para 

o aparecimento da constipação intestinal, que 

por sua vez, causa desconforto físico e psíquico.  
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por sua vez, causa desconforto físico e psíquico.  

Vale salientar que a presença da dor tem 

impacto negativo na ingestão alimentar do 

paciente, que, muitas vezes, se priva da 

alimentação por esta desencadear ou exacerbar 

algum sintoma mal controlado. Além disso, o uso 

dos medicamentos para controle da dor como 

opioides e não opioides produzem efeitos 

colaterais como xerostomia, disgeusia, náuseas, 

perda do apetite e principalmente constipação 

intestinal (Silva et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4 destaca a caracterização dos 

participantes da pesquisa no que se refere ao 

hábito evacuatório, levando em consideração os 

Critérios de Roma III e Escala de Bristol. 

Pacientes com história prévia de constipação, em 

geral, já fazem uso dos agentes formadores de 

bolo, que requerem aporte mínimo de líquidos e 

melhor motilidade intestinal, para um efeito 

satisfatório. Todavia, não é possível manter 

ingesta hídrica e mobilidade intestinal adequadas 

em pacientes em cuidados paliativos, pois esses 

apresentam sérias limitações físicas e já fazem 

uso rotineiro de drogas constipantes. Desse 

modo, recomenda-se extrema cautela ou a 

descontinuação do uso dos agentes formadores 

de bolo nos portadores de câncer avançado 

(Brasil, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à frequência no hábito 

intestinal, os vinte (100%) participantes da 

pesquisa afirmaram evacuar menos de três 

vezes por semana.  Nesse sentido, vale destacar 

que o Instituto Nacional do Câncer dos EUA 

(NCI) considera a constipação como sendo a 
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(NCI) considera a constipação como 

sendo a condição na qual as fezes se tornam 

duras, secas e de difícil passagem e as 

evacuações não acontecem com frequência. 

Outros sintomas podem incluir evacuações 

dolorosas e sensação de “estufamento”, 

desconforto e “intestino preguiçoso” (Caponero; 

Teixeira, 2007). 

No que se refere à dor durante o processo 

evacuatório, 18 (90%) participantes 

apresentaram tal queixa e apenas dois (10%) não 

apresentam dor durante a evacuação. Dos 

critérios de Roma III avaliados através do 

questionário, quanto à necessidade de esforço 

ao evacuar, 100% da amostra entrevistada 

apresenta tal achado. 

Nesta perspectiva, os Critérios de Roma 

III utilizados para classificar os participantes da 

pesquisa como constipados caracterizam o 

quadro de constipação intestinal quando o 

mesmo apresenta dois ou mais dos seguintes 

sintomas, no período dos últimos três meses: 

esforço evacuatório, fezes duras ou em cíbalos, 

sensação de evacuação incompleta, sensação 

de bloqueio anorretal, necessidade de manobras 

manuais facilitadoras e frequência de 

evacuações inferior a três vezes por semana, 

com início das manifestações em pelo menos 

25% das evacuações em no mínimo seis meses 

antes do diagnóstico (Trisóglio et al., 2010).  

No que se concerne à consistência das 

fezes, item abordado na Escala de Bristol, 17 

(85%) participantes da pesquisa verbalizaram 

que o aspecto das fezes é em forma de bolinhas, 

duras de passar pelo canal; seguido de dois 

(10%) pacientes que relataram que as fezes 

tinham aspecto moldadas com rachaduras na 

superfície e um (5%) referiu que suas fezes eram 

moldadas, mas embolotadas. 

Sobre o conteúdo intestinal, vale enfatizar 

que os tipos das fezes são consequência direta 

do tempo de permanência das mesmas em 

contato com a mucosa do intestino grosso, pois 

quanto maior o tempo, maior será a absorção de 

água (Brasil, 2009).  

Os critérios de Bristol definem a constipação 

exclusivamente em relação ao aspecto das 

fezes, classificando-as em sete categorias que 

vão desde as fezes endurecidas eliminadas em 

cíbalos até as fezes totalmente líquidas. Embora 

as escalas do formato das fezes sejam um 

método simples de avaliar a velocidade do 

trânsito intestinal, estas não são amplamente 

aceitas na prática clínica ou em pesquisa, 

possivelmente em decorrência da falta de 

evidência de que elas sejam responsivas às 

mudanças no tempo de trânsito (Caponero, 

Teixeira, 2007). 

A Tabela 5 mostra o tratamento e as 

complicações em decorrência da constipação 

intestinal, a saber: medicamentos laxativos, 

influência da constipação na realização das 

atividades diárias, interferência no convívio com 

outras pessoas e maiores complicações. 

Em relação à adesão aos medicamentos 

laxativos, 12 (60%) participantes da pesquisa 

constipados usavam Lactulose e Bisacodil como 

fármacos laxativos e oito (40%) utilizavam 

medidas não farmacológicas (chá de mamão) 

com o objetivo de proporcionar evacuação. 

No estudo realizado por Torres e Diccini 

(2006) do total de pacientes constipados, todos 

receberam dieta laxativa e lactulose, segundo a 

disponibilidade desta substância no período em 

que o paciente apresentou constipação. Destes, 
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que o paciente apresentou constipação. Destes, 

um (16,7%) recebeu suplemento de fibra, e dois 

(33,3%) necessitaram de enema. Apesar do 

enema ser considerado uma intervenção mais 

agressiva, pois gera um esforço excessivo 

durante a Manobra de Valsalva, constitui 

alternativa aceitável quando o paciente não 

responde aos laxativos orais. 

No estudo realizado por Marmo et al. 

(2012), seis (27,2%) pacientes que 

desenvolveram constipação em decorrência do 

uso de morfina e utilizaram lactulose (1 

mL/Kg/dia) para todos os casos, no entanto dois 

pacientes necessitaram de bisacodil por 

intolerância à lactulose. Após 72 h do estudo, 

todos os pacientes utilizavam laxantes, no 

entanto, dois dos 22 casos desenvolveram 

fecaloma sendo realizada a desimpactação por 

via retal com solução glicerinada e a manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 com laxante bisacodil (10 mg/dia), estimulante 

de peristaltismo. 

De acordo com Lacerda e Pacheco 

(2006), o uso de drogas laxativas não deve ser 

estimulado, pois causam dependência e irritam a 

mucosa intestinal, além de interferirem na 

absorção das vitaminas lipossolúveis, caroteno e 

água.  O uso exacerbado destas drogas pode 

levar a alterações estruturais no íleo terminal e 

cólon. O cólon passa a se dilatar e perde seu 

padrão mucoso normal.  

Sobre a influência que a constipação 

intestinal exerce nas atividades diárias, 14 (70%) 

dos participantes da pesquisa referiram que 

influenciava negativamente, enquanto que seis 

(30%) verbalizaram que não interferiam. 

Neste contexto, vale realçar que o 

Ministério da Saúde (2009) enfatiza que a 

constipação, na maioria das vezes, causa 

mudanças negativas na qualidade de vida dos 
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mudanças negativas na qualidade de vida dos 

pacientes, levando-os a considerá-la um fator 

mais angustiante do que a própria dor. Esses 

chegam até a recusar a administração dos 

opioides, com intuito de diminuir os sintomas 

desse distúrbio.  

Em relação à interferência no convívio 

com outras pessoas, 17 (85%) participantes da 

pesquisa enfatizaram que a constipação não 

interferia, enquanto que três (15%) responderam 

afirmativamente, ou seja, que a constipação 

interferia negativamente no convívio com outras 

pessoas. 

No que se diz respeito às complicações 

da constipação, 12 (60%) participantes da 

pesquisa ressaltaram que apresentaram 

complicações, enquanto que oito (40%) não 

apresentaram nenhuma complicação decorrente 

da constipação. Dentre as complicações 

verbalizadas pelos participantes da pesquisa e 

ratificadas pela história clínica contida no 

prontuário estavam: hipertensão intracraniana 

(HIC) nos pacientes com tumor cerebral, 

sangramento retal, hemorroidas retais e fissuras 

anais.  

Vários autores relataram que o esforço 

excessivo durante a Manobra de Valsalva é 

contraindicado em pacientes com lesão cerebral, 

pois ocorre aumento significativo da Pressão 

Intra Craniana (PIC). Assim, uma estratégia 

importante para evitar o aumento da tensão na 

defecação e o possível risco de 

descompensação da Hipertensão Intra Craniana 

(HIC), é a prevenção da constipação intestinal 

(Carmona; Évora, 2003; Droney et al., 2008).  

De acordo com Ciampo et al. (2006) a 

constipação intestinal crônica (CIC), vem sendo 

considerada um grave problema de saúde 

pública nos últimos anos, devido à sua elevada 

prevalência. Trata-se de um distúrbio que afeta 

indivíduos de qualquer idade e apresenta 

repercussões clínicas que não requerem 

tratamento de emergência. 

Nesta perspectiva, pode-se concluir que a 

constipação é um efeito adverso comum e ocorre 

em 40% a 95% dos pacientes que recebem 

analgesia com opioide. Esse problema pode, em 

longo prazo, resultar em aumento da morbidade 

e mortalidade, com efeito significativo na 

qualidade de vida dos pacientes oncológicos. 

 

Conclusões 

Constipação intestinal é um distúrbio 

comum em pacientes com câncer devido à 

síndrome de anorexia-caquexia, e sua frequência 

está elevada naqueles com doença avançada e 

em uso de drogas opioides para tratamento da 

dor.  

Conclui-se que a prevalência da 

constipação intestinal em decorrência da 

utilização de opioides foi maior em mulheres, 

com faixa etária entre 41 e 51 anos de idade; a 

mastectomia foi o procedimento mais realizado e 

a droga de escolha mais utilizada foi morfina 

seguida da codeína. 

No que se refere aos fatores de risco 

relacionados ao aparecimento da constipação 

intestinal estão: a diminuição da hidratação oral 

e a dificuldade quanto à privacidade ao evacuar. 

Em relação aos Critérios de Roma III e 

Escala de Bristol, todos os participantes da 

pesquisa relataram frequência diminuída no 

hábito intestinal (menos que três vezes por 

semana), dor ao evacuar, esforço ao evacuar e a 

maioria deles verbalizou que suas fezes tinham 
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maioria deles verbalizou que suas fezes 

tinham consistência endurecida e que eram 

difíceis de passar pelo canal. 

No que concerne ao manejo clínico da 

constipação intestinal, a maioria dos 

participantes da pesquisa utiliza medicamentos 

laxativos no intuito de melhorar os episódios 

evacuatórios. Também foi destacado que a 

constipação intestinal influenciava 

negativamente na realização das atividades 

diárias e que apresentaram complicações 

decorrentes desta patologia. 

Neste estudo foi possível observar a 

necessidade de acompanhamento da função 

intestinal dos pacientes internados com 

abordagem multidisciplinar para registrar a 

freqüência de evacuação dos pacientes e a 

necessidade de seguimento de protocolos para 

minimizar este sintoma. 

De acordo com esses resultados vê-se a 

importância da constipação intestinal ser 

abordada pelo profissional enfermeiro nas 

consultas de enfermagem, desenvolver ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando à 

prevenção e/ou tratamento do problema. O 

paciente oncológico deve ser considerado o 

principal alvo na atenção à saúde, para isso eles 

devem ser apoiados durante a investigação das 

suas queixas que viabilizam a manutenção e/ou 

obtenção de melhor qualidade de vida. Perante 

os resultados encontrados no estudo, 

consideramos importante a realização de 

pesquisas de campo para verificar a frequência 

dos fatores etiológicos e influenciadores da 

constipação intestinal, assim como a elaboração 

de um plano de cuidados de enfermagem 

voltados para o controle deste sintoma. 

Ainda são escassos os estudos que 

tratam da constipação intestinal em pacientes 

oncológicos e efeitos no prognóstico. Dados 

publicados apresentam diferentes definições 

para a constipação, podendo afetar 

consideravelmente sua incidência. Portanto, 

outros estudos prospectivos são necessários 

para elucidar os efeitos de opioides como causa 

da constipação intestinal nos paciente 

oncológicos. 

Após a realização deste trabalho, as 

pesquisadoras embora tenham sentido 

dificuldades na busca de literatura sobre o tema, 

consideraram-no relevante cuja contribuição 

para ensino e pesquisa é evidente. Este trabalho 

proporcionou um olhar mais profundo sobre a 

constipação intestinal em paciente oncológico 

em uso de opioides, ao mesmo tempo, gerou 

conhecimentos para elaboração de outros 

trabalhos que venham complementar esta 

pesquisa. 

 

Referências 

André, S. B., Rodriguez, T. N., Moraes-Filho, J. P. P. 

(2000). Constipação Intestinal. Revista Brasileira de 

Medicina, 57(12):53-63. Available from: 

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=

584&fase=imprime    

Borum, M. L. (2001). Constipacion: evaluation and 

management. Prim Care, 28(3):577-590. DOI: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11483445  

Brasil. (2002). Ministério da Saúde. Instituto Nacional 

do Câncer [INCA]. Cuidados Paliativos Oncológicos – 

Controle de Sintomas. Revista Brasileira de 

Cancerologia, 48(2):191-211. Available from: 

http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/condutas3.p

df  

Brasil. (2009). Ministério da Saúde. Instituto Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Página 63 

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=584&fase=imprime
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=584&fase=imprime
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11483445
http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/condutas3.pdf
http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/condutas3.pdf


JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951 VOLUME 6. EDIÇÃO 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

de Câncer [INCA]. Constipação intestinal no câncer 

avançado. / Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro. 

Available from: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/constipaca

o.pdf  

Brasil. (2012). Ministério da Saúde. Instituto Nacional do 

Câncer [INCA]. Estimativas 2012: incidência de câncer no 

Brasil. Rio de Janeiro: INCA. Available from: 

http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/ho

mepage/estimativas-de-incidencia-de-cancer-

2012/estimativas_incidencia_cancer_2012.pdf  

Caponero, R., Teixeira, M. J. (2007). Constipação induzida 

por opioides. Revista Dor é coisa séria, 3(5):19-29.  

Caran, E. M. M., Dias, C. G., Seber, A., Petrilli, A. S. (2005). 

Clinical aspects and treatment of pain in children and 

adolescents with cancer. Pediatric Blood & Cancer, 

45(7):925-932. DOI: 10.1002/pbc.20523 

Carmona, L. M. P., Évora, Y. D. M. (2003). Grau de 

dependência do paciente em relação à enfermagem: análise 

de prontuários. Revista Latino-americana de Enfermagem, 

11(4):468-473. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

11692003000400009  

Ciampo, I. R. L. D., Ciampo, L. A., Galvão, L. C., Fernandes, 

M. I. M. (2006). Constipação intestinal: um termo 

desconhecido e distúrbio frequentemente não reconhecido. 

Revista Paulista de Pediatria, 24(2):111-114. Available from:  

http://www.redalyc.org/pdf/4060/406038916004.pdf  

Collete, V. L., Araújo, C. L., Madruga, S. T. W. (2010). 

Prevalência e fatores associados à constipação intestinal: 

um estudo de base populacional em Pelotas, Rio Grande do 

Sul, Brasil, 2007. Cadernos de Saúde Pública 26(7):1391-

1402. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

311X2010000700018  

Corrêa, P. H., Shibuya, E. (2007). Administração da terapia 

nutricional em cuidados paliativos. Revista Brasileira de 

Cancerologia, 53(3):317-323. Available from: 

http://www.inca.gov.br/rbc/n_53/v03/pdf/revisao2.pdf  

Cunha, G. H., Moraes, M. E. A., Oliveira, J. C. (2008). 

Condutas terapêuticas no manejo da constipação crônica. 

Revista Eletrônica Pesquisa Médica, 2(4):11-17. 

Doshi. V. S., Say, J. H., Young S. H. Y, Doraisamy, P. 

(2003). Complications in stroke patients: a study carried out 

at the rehabilitation medicine service, Changi general 

hospital. Singapore Medical Journal, 44(12):643-652. 

Available from: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.5

18.7080&rep=rep1&type=pdf  

Droney. J. Ross J, Gretton S, Welsh K, Sato H, Riley J. 

(2008). Constipation in cancer patients on morphine. 

Support Care Cancer, 16(5):453-459. DOI: 10.1007/s00520-

007-0373-1    

Ferreira, K. A. S. L. (2007). Controle da constipação 

relacionada ao uso de opioides. Rev Dor é coisa séria, 

3(3):19-28.  

Lacerda, F. V., Pacheco, M. T. T. (2006). A ação das fibras 

alimentares na prevenção da constipação intestinal. In: 

Encontro latino americano de iniciação científica, 10, 2006, 

Encontro latino americano de pós-graduação - Universidade 

do Vale do Paraíba, 6, 2006, São José dos Campos. 

Resumos.São José dos Campos: Univap, p. 2466-2469. 

Available from: 

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2006/epg/03/EPG000

00435-ok.pdf  

Lembo, A., Camilleri, M. (2003). Chronic constipation. The 

New England journal of medicine, 349(14):1360-1368. DOI: 

DOI: 10.1056/NEJMra020995   

Marmo, M.C.R., Caran, E. M. M., Puty, F. C. B., Morais, M. 

B. (2012). Avaliação do hábito intestinal em pacientes com 

câncer que utilizam morfina para o controle da dor. Revista 

Dor, 13(3):243-248. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1806-00132012000300009  

Nassar Júnior, A. P., Silva, F. M., Cleva, R. (2009). 

Constipation in intensive care unit: incidence and risk 

factors. Journal of critical care, 24(4):630.e9-12.  DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2009.03.007  

Rangel, O., Telles, C. (2012). Tratamento da dor oncológica 

em cuidados paliativos. Revista Hospital Universitário Pedro 

Hernestro, 11(2):32-37. Available from: 

http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=324  

Richmond, J. (2003). Prevention of constipation throught risk 

management. Nursing Standard,17(16):39-46. DOI: 

10.7748/ns2003.01.17.16.39.c3322 

Rodriguez, T. N., Dantas Júnior, P., Moraes Filho, J. P. P. 

(2009). Constipação intestinal funcional. Revista Brasileira 

de Medicina, 66(12):77-84. Available from: 

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_ma

teria=3896  

Santos, H. S. (2002). Terapêutica nutricional para 

constipação intestinal em pacientes oncológicos com 

doença avançada em uso de opiáceos: revisão. Revista 

 

Página 64 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/constipacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/constipacao.pdf
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/estimativas-de-incidencia-de-cancer-2012/estimativas_incidencia_cancer_2012.pdf
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/estimativas-de-incidencia-de-cancer-2012/estimativas_incidencia_cancer_2012.pdf
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/estimativas-de-incidencia-de-cancer-2012/estimativas_incidencia_cancer_2012.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692003000400009
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692003000400009
http://www.redalyc.org/pdf/4060/406038916004.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2010000700018
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2010000700018
http://www.inca.gov.br/rbc/n_53/v03/pdf/revisao2.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.518.7080&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.518.7080&rep=rep1&type=pdf
http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2006/epg/03/EPG00000435-ok.pdf
http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2006/epg/03/EPG00000435-ok.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S1806-00132012000300009
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2009.03.007
http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=324
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3896
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3896
http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/revisao2.pdf


JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951 VOLUME 6. EDIÇÃO 2 

 

 
Brasileira de Cancerologia, 48(2):263-269. Available from: 

http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/revisao2.pdf  

Santos Júnior, J. C. M. (2003). Laxantes e Purgativos - O 

Paciente e a constipação intestinal. Revista Brasileira de 

Coloproctologia, 23(2):130-134. Available from: 

http://www.sbcp.org.br/revista/nbr232/P130_134.htm  

Silva, P.B., Lopes, M., Trindade, L. C. T., Yamanouchi, C. N. 

(2010). Controle dos sintomas e intervenção nutricional. 

Fatores que interferem na qualidade de vida de pacientes 

oncológicos em cuidados paliativos. Revista Dor, 11(4):282-

288. Available from: http://files.bvs.br/upload/S/1806-

0013/2010/v11n4/a1648.pdf  

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., Cheever, K. H. 

(2012). Tratado de enfermagem médico-cirurgica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 

Torres, A. C., Diccini, S. (2006). Constipação Intestinal em 

pacientes com tumores intracranianos. Revista Latino-

americana de Enfermagem, 14(3):397-404. Available from: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n3/v14n3a14.pdf  

Trisóglio, C., Marchi, C. M. G., Torres, U. S., Netinho, J. G. 

(2010). Prevalência de Constipação Intestinal entre 

Estudantes de Medicina de uma Instituição no noroeste 

paulista. Rev Bras Coloproctologia, 30(2):203-209. DOI:  

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-98802010000200012  

Wannmacher, L. (2005). Constipação Intestinal crônica no 

adulto e na criança: quando não se precisa de 

medicamentos. Uso racional de Medicamentos: Temas 

selecionados, 3(1):1-6. Available from: 

http://www.mineralmed.com.pt/documentos/pdf/861c230d-

7f2f-4975-bc0e-71c875e7ee92.pdf  

Woelk, C. J. (2007). The hand that writes the opioid. The 

official Journal of the College of Family Physicians of 

Canada, 53(6):1015-1017. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1949215/  

Woolery, M., Carroll, E., Fenn, E., Wieland, H., Jarosinski, 

P., Corey,B., Wallen, G. R. A. (2006). A constipation 

assessment scale for use in pediatric oncology. Journal of 

pediatric oncology nursing, 23(2):65-74. DOI: 

10.1177/1043454205285874 

Woolery, M. Bisanz, A., Lyons, H. F., Gaido, L., Yenulevich, 

M., Fulton, S., McMillan, S. C. (2008). Putting evidence into 

practice: evidence-based interventions for the prevention 

and management of constipation in patients with cancer. 

Clinical journal of oncology nursing,12(2):317-337. DOI: 

10.1188/08.CJON.317-337  

 

 

 

 

 

 

 

Página 65 

http://www.inca.gov.br/rbc/n_48/v02/pdf/revisao2.pdf
http://www.sbcp.org.br/revista/nbr232/P130_134.htm
http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n4/a1648.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n4/a1648.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n3/v14n3a14.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-98802010000200012
http://www.mineralmed.com.pt/documentos/pdf/861c230d-7f2f-4975-bc0e-71c875e7ee92.pdf
http://www.mineralmed.com.pt/documentos/pdf/861c230d-7f2f-4975-bc0e-71c875e7ee92.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1949215/

