
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM PACIEN-

TES PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Izabella Mafra Freitas
1
; Eduarda Vieira Torres

2
; Jennifer da Silva Matos

3
; Noádia Ribeiro 

Neri
4
; Silvia Maria Sobral Oliveira

5
; Rafaela Cordeiro de Macêdo

6
 

1,2,3,4,5Fisioterapeuta, Graduando, Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA); 
6Fisioterapeuta, Mestrado, CESUPA 

iza.mafra@hotmail.com 

 

Introdução: A Constipação Intestinal (CI) é uma afecção do sistema digestivo, a qual 

acomete cerca de 20% da população mundial. Sendo comum em mulheres e idosos, entre eles 

portadores da Doença de Parkinson (DP) [1]. Acredita-se que a CI em pacientes 

parkinsonianos ocorra pelo comprometimento do sistema nervoso autônomo decorrente da 

progressão da doença, das drogas empregadas no seu tratamento (levodopa, agonistas 

dopaminérgicos e anticolinérgicos) ou da combinação destes [2]. Uma forma utilizada 

internacionalmente para diagnosticar a constipação intestinal, baseia-se no Questionário de 

Roma III, sendo composto por seis sintomas, para diagnosticar a CI o indivíduo deve 

apresentar dois ou mais sintomas, são eles: menos de três evacuações por semana, esforço ao 

evacuar, presença de fezes endurecidas ou fragmentadas, sensação de evacuação incompleta, 

sensação de obstrução ou interrupção de evacuação e manobras manuais para facilitar a 

evacuação [3]. De 30 a 60% dos pacientes com Parkinson são acometidos pela constipação 

intestinal (apresentando menos de três evacuações por semana) seja pela falta de atividade 

física, fraqueza da musculatura abdominal ou, principalmente, pela utilização de agentes 

anticolinérgicos. Sendo assim, os fatores desencadeantes são multifatoriais prejudicando 

diretamente na qualidade de vida do indivíduo tendo uma repercussão negativa no seu 

desempenho funcional [4]. A abordagem fisioterapêutica em pacientes com CI tem o objetivo 

de estimular a propriocepção da musculatura, promover orientações comportamentais, 

aprimorar a função desses músculos e reduzir ou eliminar a limitação funcional, com o intuito 

de gerar uma melhor qualidade de vida para os indivíduos acometidos com tal disfunção [3]. 

Desta forma, inicia-se o tratamento com uma avaliação criteriosa do paciente composta pela 

anamnese, inspeção, avaliação funcional do assoalho pélvico e exames complementares. 

Dentre as diversas modalidades de intervenção para a CI, tem-se a conscientização do 

assoalho pélvico que além de ser um método não invasivo, tem o foco na questão do 

aprendizado e na percepção da musculatura, através de contrações voluntárias repetitivas. Um 

dos principais tratamentos é a reeducação muscular, onde pode ser utilizada a Ginástica 

Abdominal Hipopressiva (GAH) [1]; A GAH é uma técnica que vem obtendo espaço no 

tratamento fisioterapêutico uroginecológico, definida como uma postura sistêmica, que 

envolve a ativação de diferentes grupos musculares esqueléticos antagonistas do diafragma do 

ponto de vista postural [1]. Em casos de constipação, o diafragma contrai fortemente para 

exigir o esforço de “empurrar” e a inspiração consequentemente é bloqueada e, associado a 

isto, quando o corpo está no posicionamento ereto vertical, as vísceras da pelve sofrem 

compressão permanentemente [1]. Por estas razões, os exercícios, as posturas e as manobras 

com enfoque na ginástica abdominal hipopressiva têm o objetivo, principalmente de 

normalizar as estruturas músculo-aponeuróticas antagonistas e realizar queda da pressão no 

recinto manométrico abdominal, através da aspiração diafragmática e da atividade reflexa de 

tipo I [1]. A massagem terapêutica abdominal, mostra-se uma alternativa eficaz para o 

tratamento, pois produz o alívio da constipação, especialmente pelo aumento na frequência 

das evacuações, diminuição do tempo de trânsito intestinal pelo aumento dos movimentos 
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peristálticos, redução da dor abdominal e redução na utilização de laxantes [5]. Somando-se a 

isto, a terapia comportamental é baseada em orientações quanto ao posicionamento correto 

para evacuação, estimulando a sentar-se com os pés devidamente apoiado em suporte 

adequado à sua altura [3]. Ademais, usa-se técnicas invasivas, tais como o biofeedback, o qual 

é utilizado para treinar o controle da contração muscular do assoalho pélvico promovendo 

potência e resistência dessa musculatura visando uma contração adequada em situações de 

enchimento retal ou urgência evacuatória; a eletroestimulação melhora a circulação, restaura 

os mecanismos reflexos neuromusculares, produz estímulos levando a contração dos 

Músculos do Assoalho Pélvico (MAP) e redução da dor [3]. E o balonete, sendo este uma 

técnica que produz estímulos para dilatação rápida, tendo como resposta uma contração ágil e 

de intensidade moderada do esfíncter anal externo de modo voluntário [3]. Objetivos: Relatar 

os benefícios das condutas fisioterapêuticas uroginecológicas à pacientes Parkinsonianos com 

Constipação Intestinal. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo referente a 

vivência de atendimento, na disciplina de fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia, de um 

paciente diagnosticado com Doença de Parkinson em Fevereiro de 2019, tendo como queixa 

principal a constipação intestinal. Na avaliação o paciente relatou fazer uso do medicamento 

Prolopa (levodopa e cloridrato de benserazida) e Pisa para o controle da doença. Somando-se 

a isso, foi realizada a aplicação do Questionário Roma III, com base nos últimos 6 meses, 

obtendo: Esforço evacuatório sempre ao defecar, fezes endurecidas ou fragmentadas na maior 

parte das vezes, sensação de evacuação incompleta algumas vezes, sensação de obstrução ou 

bloqueio anorretal algumas vezes, nunca realizou manobras manuais para facilitar a 

evacuação e realiza duas evacuações por semana com muito esforço. Mediante a isso, o 

paciente apresenta cinco sintomas dos seis apresentados no questionário. O referido paciente 

foi submetido a um plano de tratamento de 8 sessões com frequência de 3 vezes por semana. 

O protocolo de atendimento foi composto por ginástica abdominal hipopressiva, mobilização 

pélvica, massagem de vogler e orientações comportamentais. Resultados: O paciente 

alcançou uma melhora referente ao quadro de constipação intestinal. Obteve-se por uma 

análise qualitativa, com auxílio do Questionário Roma III, os resultados do protocolo de 

intervenção; apresentando: Esforço evacuatório frequentemente ao defecar -porém com uma 

força mínima- fezes endurecidas ou fragmentadas na maior parte das vezes, sensações de 

evacuar incompletamente algumas vezes, sensação de obstrução ou bloqueio anorretal na 

maior parte das vezes, nunca realizou manobras manuais para facilitar a evacuação e evacua 

quatro vezes por semana. Logo, foi possível observar uma significativa melhora do paciente 

em relação a sua queixa; de acordo com o seu relato houve uma melhora nas evacuações por 

semana, diminuição no tempo e na força exigida para evacuar melhorando sua qualidade de 

vida. Conclusão: A constipação intestinal em pacientes com a doença de Parkinson advém do 

comprometimento nervoso autônomo ou/e dos medicamentos utilizados para tratamento da 

doença, impactando negativamente na qualidade de vida desse indivíduo. Sendo assim, por 

meio dos recursos invasivos e não invasivos, citados anteriormente, se faz de grande 

importância o acompanhamento fisioterapêutico para o ganho da conscientização, 

propriocepção e fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, visando melhorar a 

condição de constipação apresentada pelo indivíduo portador da doença de Parkinson. De 

acordo com o estudo nota-se que o protocolo proposto possibilita a eficácia do tratamento 

fisioterapêutico voltado para esses pacientes com constipação intestinal. Todavia, apenas o 

acompanhamento fisioterapêutico não se faz suficiente, pois pacientes parkinsonianos com 

constipação intestinal podem apresentar alterações biopsicossociais necessitando assim de 

uma intervenção multiprofissional. 
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