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RESUMO 

 

Introdução: Com o envelhecimento populacional, resultado da transição demográfica e 

epidemiológica vivenciada nas últimas décadas, observa-se maior prevalência de afecções 

crônicas, em especial entre os idosos, capazes de impactar negativamente no natural declínio 

fisiológico e funcional que ocorre com o avançar da idade. Nesse estudo, foram analisadas duas 

condições com significativo impacto na qualidade de vida desse grupo etário: incontinência 

fecal (IF) e constipação intestinal (CI). A IF é caracterizada pela eliminação involuntária de 

fezes. Estudos mostram que a incidência de IF pode chegar à 17% e a prevalência, 42,8% em 

idosos institucionalizados, não sendo encontrados dados de prevalência em idosos na 

comunidade. Já, a CI é um transtorno crônico do trânsito intestinal onde há dificuldade em 

evacuar, pode ocorrer, igualmente, sensação de evacuação incompleta ou movimentos 

intestinais incompletos. A incidência de CI em idosos pode chegar a 23,1%. Tanto a CI quanto 

a IF têm maior incidência em mulheres idosas. Objetivos: Verificar a incidência e fatores de 

risco associados à ocorrência de IF e CI em idosos residentes no município de São Paulo. 

Método: Estudo longitudinal de base populacional que utilizou os dados do Estudo SABE 

(Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), com amostragem probabilística representativa, onde 

foram avaliados 828 pessoas com idade igual e superior a 60 anos em, dos anos de 2010 e 2015. 

A identificação de CI e IF foi obtida pelo relato dos idosos em 2015 e, sua ausência em 2010. 

A regressão logística foi utilizada para avaliar os fatores associados à IF e CI. Resultados: A 

incidência de IF foi de 7,2% e de CI foi de 15,0%. Os fatores associados à incidência de ambas 

as condições foram analisados por sexo. Entre as mulheres, a incidência de IF associou-se ao 

relato de saúde autorreferida como regular (OR=2,89), ruim/muito ruim (OR=5,45); ao número 

de doenças autorreferidas, considerando uma ou mais doenças (OR=1,67); ao uso de 

medicamentos antidepressivos (OR=4,18); à dificuldade de locomoção (OR=4,79) e à presença 

de doença articular (OR=0,12). Entre os homens, foram identificadas associações com doenças 

cerebrovasculares (OR=15,81), doenças articulares (OR=0,17) e doenças cardíacas (OR=0,09) 

e ingestão de mais que cinco copos de líquidos por dia (OR=3,81). Para a constipação intestinal 

(IC), entre as mulheres, os fatores associados foram: anos de estudo, aumentando conforme 

aumentavam os anos de estudo, 1 a 3 anos (OR=3,77), 4-7 anos (OR=5,56) e 8 anos ou mais 



 

(OR=5,85); presença de dor crônica (OR=1,83); uso de laxantes (OR=3,09) e, o número de 

refeições/dia (OR=0,38) como fator de proteção. Já entre os homens, os fatores associados 

foram: faixa etária de 70-74 anos (OR=4,24); 4-7 anos de estudo (OR=7,86) e 8 anos ou mais 

(OR=6,73) e número de doenças referidas (OR=0,59). Conclusão: A incidência de CI é o dobro 

da encontrada para IF sendo mais acentuada em mulheres (IF=5,09% e IC =10,39%) do que 

para o sexo masculino (IF=2,11% e CI =4,58%). Os fatores associados encontrados relacionam-

se à presença de condições crônicas e seu tratamento mostrando a necessidade de atualização 

dos profissionais de saúde para essa abordagem. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Incontinência fecal; Constipação Intestinal
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ABSTRACT 

Introduction: With the population aging, a result of the demographic and epidemiological 

transition experienced in recent decades, there is a greater prevalence of chronic conditions, 

especially among the elderly, capable of negatively impacting the natural physiological and 

functional decline that occurs with advancing age. In this study, two conditions with a 

significant impact on the quality of life of this age group were analyzed: fecal incontinence (FI) 

and constipation (CI). FI  is characterized by involuntary feces elimination. Studies show that 

the incidence of FI can reach 17% and the prevalence, 42.8% in institutionalized elderly, with 

no data on prevalence in the elderly in the community. On the other hand, FI is a chronic 

disorder of the intestinal transit where there is difficulty in evacuating, there may also be a 

feeling of incomplete evacuation or incomplete bowel movements. The incidence of CI in the 

elderly can reach 23.1%. Both CI and FI have a higher incidence in elderly women. Objectives: 

To verify the incidence and risk factors associated with the occurrence of FI and CI in elderly 

people living in the city of São Paulo. Method: Longitudinal population-based study that used 

data from the SABE Study (Health, Welfare, and Aging), with representative probabilistic 

sampling, where 828 people aged 60 years and over were evaluated in 2010 and 2015 The 

identification of CI and FI was obtained by the report of the elderly in 2015 and their absence 

in 2010. Logistic regression was used to assess factors associated with FI and CI. Results: The 

incidence of FI was 7.2% and CI was 15.0%. Factors associated with the incidence of both 

conditions were analyzed by sex. Among women, the incidence of FI was associated with self-

reported health reporting as regular (OR=2.89), bad/very bad (OR=5.45); the number of self-

reported diseases, considering one or more diseases (OR=1.67); the use of antidepressant 

medications (OR=4.18); mobility difficulties (OR=4.79) and the presence of joint disease 

(OR=0.12). Among men, associations with cerebrovascular disease (OR=15.81); joint disease 

(OR=0.17); and heart disease (OR=0.09), and intake of more than five glasses of fluid per day 

(OR) were identified =3.81). For constipation (CI), among women, the associated factors were: 

education, increasing as the years of schooling increased, 1 to 3 years (OR=3.77), 4-7 years 

(OR=5.56) and eight years or more (OR=5.85); the presence of chronic pain (OR=1.83); use of 

laxatives (OR=3.09) and the number of meals/day (OR=0.38) as a protection factor. Among 

men, the associated factors were: age group 70-74 years (OR=4.24); education, 4-7 years 

(OR=7.86) and eight years or more (OR=6.73) and the number of reported diseases (OR=0.59). 



 

Conclusion: The incidence of CI is twice that found for FI, being more pronounced in females 

(FI=5.09% and CI =10.39%) than in males (FI=2.11% and CI = 4.58%). The associated factors 

found are related to chronic conditions and their treatment, showing the need to update health 

professionals for this approach. 

 
Keywords: Aging; Fcal Incontinence; Constipation 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Diferentes características podem definir o processo de envelhecimento. Segundo 

Scheneider (2008), esse processo envolve aspectos que ultrapassam o fator cronológico uma vez 

que envolve questões biológicas, psicológicas, culturais e sociais, entre outras. 

O envelhecimento biológico caracteriza-se pelo processo de degeneração progressiva dos 

diferentes sistemas corporais. Várias são as definições de envelhecimento. Segundo Papaléo Netto 

(2011), o envelhecimento envolve um comprometimento progressivo do organismo que ocorre 

após a maturação sexual modificando, de forma contínua, a manutenção da homeostase e a resposta 

do corpo ao ambiente.  

Em 2003, a Organização Panamericana de Saúde (2003) definiu envelhecimento como: 

 

 “um processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os 

membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer 

frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de 

morte.” 

         

Atualmente o envelhecimento tornou-se uma questão de saúde pública dada a velocidade 

com que ocorre. Trata-se de um fenômeno mundial em aceleração progressiva nunca antes vista, 

decorrente da queda das taxas de fecundidade e mortalidade e do aumento da expectativa de vida 

(OMS, 2015).  

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu um limite etário para população 

ser considerada idosa diferente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos primeiros, 

idosos são os indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos e, nos em desenvolvimento, são 

as pessoas com idade igual e superior a 60 anos (ONU, 2002). O Brasil, segue o recomendado 

pela ONU para países em desenvolvimento e isso é assumido legalmente na Política Nacional do 

Idoso (1994) e no Estatuto do Idoso (2013). 

Segundo a ONU, em 2017 existiam, no mundo, aproximadamente 1 bilhão de idosos 

com previsão de crescimento para 1,2 bilhões em 2025, 1,4 bilhões em 2030, alcançando 2,1 

bilhões até 2050 (United Nations, 2017). No Brasil, segundo estimativa do IBGE (2021), conta-



16 
 

se com uma população de aproximadamente 29,9 milhões de pessoas idosas estimando-se que até 

2030, o número de idosos deva superar o de crianças, invertendo, assim, a nossa pirâmide 

populacional, o que já ocorreu no mundo. 

A cidade de São Paulo (SP), segundo a Fundação SEADE, conta com cerca de 12 milhões 

de habitantes, 26,6% da população do Estado e 5,6% da população brasileira. Atualmente, cerca 

de 16% da população do município de São Paulo é composta por idosos.  

Essa transição demográfica foi acompanhada pela transição epidemiológica, 

modificando os padrões de morbimortalidade da população, diminuindo as afecções 

infectocontagiosas e aumentando as doenças e agravos crônicos não transmissíveis exceção feita 

à pandemia do coronavírus por ser uma questão sanitária de dimensões globais (OMS, 2015).  

Uma série de mudanças sociais vivenciadas ao longo do último século contribuíram, de 

forma significativa, com as mudanças comportamentais relacionadas à saúde dos indivíduos, 

dando origem a novos desfechos de saúde associados às condições crônicas (OMS, 2005).  

O progressivo crescimento da população idosa e da prevalência de doenças e agravos 

crônicos demandam revisão nos modelos de atenção na área de saúde pública tornando necessária 

a readequação das estratégias de atenção à saúde desse grupo etário especifico com vistas à 

melhoria em sua condição de saúde, monitoramento preventivo e o adequado acompanhamento 

de suas condições crônicas (Ministério da Saúde, 2006) o que exige o reordenamento das políticas 

públicas vigentes e a criação de outras, muito necessárias, como a Política de Cuidados de Longa 

Duração (Ministério da Saúde, 2013). 

 

 

1.1 ENVELHECIMENTO, SAÚDE E DOENÇA 

 

O processo de saúde e doença é subjetivo, dinâmico, complexo, multifatorial e 

multidimensional sendo vivenciado diferentemente por cada indivíduo. Envolve, entre outras, 

questões biológicas, psicológicas, socioculturais, econômicas, ambientais (Ministério da Saúde, 

2009).  

Segundo a OMS (1946): 

 

                                     “(...) a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doença ou enfermidade. O gozo do mais alto 

padrão atingível de saúde é um dos direitos fundamentais de todo ser 
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humano, sem distinção de raça, religião, crença política, condição 

econômica ou social.” 

 

 

Inúmeras modificações associadas à saúde podem ocorrer durante o processo de 

envelhecimento tonando-se essencial diferenciar o que poderia ser considerado esperado nessa fase 

(senescência) e o que estaria associado às doenças que, mais frequentemente, podem ocorrer nesse 

período (senilidade). Papaléo Neto (2011) define senescência como a soma das alterações 

orgânicas, funcionais e psicológicas comumente observadas no processo de envelhecimento e, 

senilidade, como as alterações observadas nesse período decorrentes das doenças que podem 

acometer os idosos. 

Para Moraes et al (2008), o envelhecimento é acompanhado por alterações estruturais e 

funcionais dos diferentes sistemas. A manutenção das capacidades plenas identificadas por meio 

da autonomia e independência além de cognição, mobilidade e comunicação preservadas podem 

caracterizar o indivíduo como saudável. O comprometimento destas capacidades levaria às 

denominadas Síndromes Geriátricas.       

As Síndromes Geriátricas podem ser compreendidas como múltiplas etiologias de 

complexidade terapêutica que comprometem a qualidade de vida das pessoas acometidas. São 

identificadas como: Imobilidade, Instabilidade, Incontinência, Insuficiência cognitiva e Iatrogenia. 

Podem aparecer isoladamente ou de forma associada (cascata iatrogênica), impactando no 

desempenho das atividades cotidianas e, podendo vir a comprometer uma vida mais autônoma 

(Moraes, 2018).  Nos últimos 20 anos, outra síndrome foi anexada a esse conjunto, a síndrome de 

fragilidade, termo descrito por Clegg et al (2013), como um estado de vulnerabilidade que advém 

como consequência de um declínio cumulativo dos sistemas fisiológicos associados a diferentes 

motivações e com múltiplos desfechos adversos (óbito, declínio funcional, institucionalização, 

entre outros). A identificação precoce da fragilidade e um acompanhamento com intervenções 

ativas podem reverter esse quadro (Duarte e Lebrão, 2017). 

Os idosos podem ser acometidos por diferentes afecções agudas e/ou crônicas incluindo 

algumas alterações associadas ao sistema digestório que podem ter grande impacto na qualidade 

de vida das pessoas acometidas. Este estudo buscou trazer à luz do conhecimento e discussão de 

algumas dessas alterações, especificamente as relacionadas ao trânsito intestinal, ou seja, a 

constipação intestinal (CI) e a incontinência fecal (IF). Ambas as condições são definidas como 
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transtornos multifatoriais dos movimentos intestinais (World Gastroenterology, 2010).  

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2008, 10,4% das internações hospitalares de 

idosos no Brasil estavam relacionadas a doenças do aparelho digestivo, sendo classificadas em 

terceiro lugar nas internações, antecedidas por problemas respiratórios e cardiológicos 

(DATASUS, 2019). Dentre as alterações funcionais relacionadas ao aparelho digestivo, a 

constipação intestinal (CI) é uma das mais frequentes correspondendo a 5,4% das internações sendo 

mais prevalente nos idosos e nas mulheres. Essa condição pode ser associada aos hábitos de vida, 

alimentação, atividades físicas, alterações hormonais, além de alterações musculares no esfíncter 

anal (DATASUS, 2019). 

Dados do Estudo SABE mostraram uma prevalência 14,2% de CI nos idosos residentes 

no município de SP (Gomes, 2016). Tal condição pode culminar com impactação fecal, 

caracterizada por presença de fezes endurecidas na região retossigmóide e incontinência fecal (IF) 

devido ao transbordamento após irritação da mucosa intestinal e excesso de estímulo no local da 

impactação (Silva et al, 2016; Vilela et al, 2008).  

A IF, por outro lado, apresenta uma prevalência de 2,3% nesse grupo etário com 

significativo impacto em sua qualidade de vida por ser considerada uma condição incapacitante e 

altamente constrangedora. É mais frequentemente observada nas idades mais longevas e em idosos 

institucionalizados sendo, inclusive, mencionada como um dos motivos associados à 

institucionalização dos idosos. Algumas vezes pode ser equivocadamente interpretada, como 

ocorre, por exemplo, com os episódios diarreicos e, não raras vezes é negligenciada, quanto a sua 

importância, para uma investigação diagnóstica (Freitas e Py, 2017; Silva et al, 2016; Whitehead 

et al, 2009).  

Ambas as condições geram custos que podem ser significativos. Dois tipos de gastos estão 

frequentemente associados a elas, o primeiro (custo direto) está associado ao tratamento 

(medicamentos, dispositivos para redução da incontinência, internações hospitalares e 

institucionalização) e o segundo (custos indiretos) está relacionado às ausências laborais e às 

mudanças nas rotinas diárias geradas por essa condição de saúde (Philip e Miner, 2004).  

Segundo Forootan et al (2018), em seu estudo de revisão, a CI pode acarretar gastos de 

centenas de milhões de dólares anuais com uso de laxantes e cuidados com a saúde incluindo a 

prevenção de outros episódios de CI. Calcula-se que, em 2001, os gastos relacionados à CI nos 

EUA, giraram em torno de U$ 235 milhões (Martin et al, 2006). Corroborando com essa 
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informação, Dennison et al (2005), verificaram que o custo anual/idoso com CI em ILPIs é da 

ordem de US$ 2.252,75/ano.  Já com a IF, Xu et al (2012), verificaram que os custos individuais, 

na população dos EUA, eram da ordem de U$ 4.110 dólares/pessoa/ano, sendo que cerca de 37% 

desse valor estava associado, de forma indireta, à perda de produtividade em decorrência da IF.  

 

 

1.2 ALTERAÇOES NO TRÂNSITO INTESTINAL 
 

 

1.2.1 Incontinência Fecal (IF) 
 

De acordo com WGO Practice Guidelines (2010), a prevalência de IF em adultos varia de 

1 a 10%. Estudo de revisão desenvolvido por Rao (2004) encontrou uma variação na prevalência 

de IF de 1% e 7,4% entre pessoas da comunidade e de até 25% em indivíduos institucionalizados. 

Segundo Maddoff (2004), os dados relativos à prevalência da IF nem sempre são exatos, em 

decorrência da subnotificação, relatos incompletos ou, pouca procura por tratamento. Em algumas 

culturas, a exclusão social decorrente da IF é acentuada fazendo com que as pessoas acometidas 

escondam essa condição negligenciando os cuidados por ela emanados.  

Rojas (2016), em estudo com mulheres residentes em áreas rurais da Austrália, encontrou 

uma prevalência de 13% de IF tendo como causas associadas o prolapso uterino (59%), enterocele 

(14%), descida da ampola retal (45%) e retocele (53%). Saga et al (2015) encontraram uma 

prevalência de IF de 42,8% entre os idosos residentes nas ILPIs na Noruega sendo que 52% deles 

faziam uso de cateter urinário permanente, mostrando uma possível associação entre os dois 

problemas. Xiao et al (2015) em estudo com idosos de Bali, encontraram uma prevalência de 22,4% 

de IF, condição essa fortemente associada à idade, à presença de CI e às comorbidades. Markland 

et al (2010) em estudo de coorte no Alabama (EUA) encontrou uma incidência de 17% de IF em 

idosos não sendo observadas diferenças entre os sexos. Segundo estudos de Rayner et al (2013) e 

Bharucha (2003), a IF atinge cerca de 4% da população tendo como principais fatores associados 

a idade, o sexo feminino, o comprometimento cognitivo, a depressão, a diarreia crônica, a 

incontinência urinária, lesões obstétricas prévias e a institucionalização. Oh et al (2009) 

identificaram uma prevalência de 11,2% de IF em adultos diabéticos não insulinodependentes 

sendo mais acentuada no sexo feminino (11,4%). 

Embora mais prevalente entre as mulheres, os homens também podem apresentar IF sendo 
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que, nesses casos, os principais fatores associados são as cirurgias pélvicas/anais, diabete mellitus, 

hipertensão arterial e transtornos neurológicos. Burgell et al (2012) verificaram que a IF está, 

também, associada ao transbordamento pós impactação fecal. Tanto fatores mecânicos quanto 

funcionais, como fezes residuais, resultam na contração reflexa dos músculos do esfíncter anal e, 

por fim, em uma fraqueza do assoalho pélvico. 

A IF pode ser um sinal ou um sintoma associado a um diagnóstico primário. Pode ser 

descrita de forma simplificada como a perda involuntária de conteúdo retal ou a incapacidade de 

controlar a matéria fecal através do ânus (Maddoff, 2004; Rao, 2004; NICE-Guideline, 2007). Para 

ser considerada incontinência, essa condição deve ter duração de um mês ou mais em indivíduos 

com idade ≥4 anos (Whitehead, 2001; Bharucha, 2008; Bharucha, 2003). As manifestações da IF 

são determinadas através de ocorrências em flatos, líquido ou fezes sólidas, a frequência dos 

eventos e as alterações de hábitos intestinais (Maddoff, 2004). 

Segundo os Critérios de Roma para distúrbios funcionais (2012), a incontinência fecal 

(presente nos últimos 3 meses), é definida como: 

 

“ (…) eliminação recorrente e descontrolada de material fecal em 

indivíduo com desenvolvimento correspondente a, pelo menos, 4 anos de idade 

associada a um ou mais dos sintomas como funcionamento anormal dos músculos 

esfincterianos, normalmente enervados e estruturalmente intactos; discreta 

anormalidade estrutural e/ou enervação da musculatura esfincteriana; hábito 

intestinal normal ou alterado (por exemplo, retenção fecal ou diarreia); causas 

psicológicas.”(Drossman et al, 2006, p.67)  

 

A IF associa-se ao funcionamento inadequado de um conjunto de estruturas como 

esfíncter anal, musculatura pélvica, reservatório retal, função neurológica além da consistência das 

fezes (Paquette et al, 2015). Não existe, ainda, um consenso para sua classificação. Atualmente, 

usa-se como critérios de classificação os sintomas e o caráter do vazamento (NICE-Guideline, 

2007) gerando, assim, três categorias tendo por base o histórico do indivíduo (Maddoff, 2004; Rao, 

2004): 

 

• incontinência passiva - a descarga involuntária de fezes ou flatos sem consciência. 
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Pode estar associada a alteração da percepção de reflexos reto-anal;  

• incontinência de urgência - saída de matéria fecal, mesmo com esforço de conter 

sua saída;  

• infiltração fecal - o vazamento de fezes após evacuação normal, possivelmente 

associada a evacuação incompleta ou perda de sensibilidade. 

As causas associadas à ocorrência de IF podem ser extrínsecas (déficit cognitivo, 

impactação fecal, AVE, neuropatia diabética) e intrínsecas (alteração do esfíncter; espessamento 

dos tecidos; redução da força muscular; lesões de nervos) (Freitas e Py, 2017). Pode, também, 

ocorrer por meio de uma combinação destes fatores como comprometimento da estrutura e hábitos 

desordenados. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (2009) é comum, nessas 

situações, o acontecimento de mais de uma deficiência associada.  

Estudiosos dessa temática (Freitas e Py, 2017; Maddoff, 2004; Brachura, 2003) relatam 

que as condições associadas a IF podem estar relacionadas a diferentes origens:  

• congênita,  

• anatômica, 

• neurológica   

• funcional  

As causas de origem congênita relacionam-se à alterações como, por exemplo, ânus 

imperfurado, agenesia retal, defeitos cloacais, mielomeningocele, meningocele (Maddoff et al, 

2004). As causas anatômicas podem ser originárias de lesões obstétricas, parto vaginal, cirurgia 

anorretal, esfincteração, ressecção intestinal, fratura pélvica e empalamento anal. Bezerra et al 

(2014) verificaram que 54% dos pacientes com sintomas relacionados ao assoalho pélvico 

apresentaram incontinência anal, sendo a maioria classificada como grau leve. Bretschneider et al 

(2016), verificaram que mulheres com suspeita de doenças ginecológicas malignas apresentaram 

uma prevalência de 3,7% de IF, resultado esse que corrobora o estudo de Burgell (2012), onde a 

IF esteve associada às mulheres multíparas e as que sofreram lesões obstétricas. As causas 

neurológicas estão associadas ao diabetes mellitus, esclerose múltipla, acidente vascular 

encefálico, demência; neoplasia do sistema nervoso central, quadros infecciosos, medicamentos, 

sequelas de traumas, espinha bífida, neuropatia pudendal que podem interferir na percepção 

sensorial e motora do indivíduo (Maddoff et al, 2004). Felix et al (2009) verificaram que a presença 

de imobilidade e demência são importantes fatores para a ocorrência de IF e que, em ILPIs, 46% 
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dos idosos residentes apresentavam alterações intestinais, entre elas a IF. Por fim, as causas 

funcionais associadas a IF são transtorno psiquiátrico, doença inflamatória intestinal, tumores 

hipersecretores, intussuscepção retal, prolapso, impactação fecal, deficiências físicas (Maddoff et 

al, 2004). 

Segundo o WGO Practice Guidelines (2010) os fatores associados à IF são fragilidade, 

diarreia, puerpério, lesões neurológicas, comprometimento cognitivo grave, incontinência urinária, 

prolapso de órgãos pélvicos, radioterapia pélvica e dor perianal.  

Segundo Maddoff (2004), a IF pode ser tratada quando a pessoa acometida não apresenta 

quadros demenciais ou doenças neurológicas pois a compreensão do quadro clínico é facilitada, o 

que pode não ocorrer nessas situações.  

 

1.2.2 Constipação Intestinal (CI) 
 

A constipação intestinal pode ser compreendida como um problema crônico relacionado 

a uma desordem multifuncional do trânsito intestinal que afeta cerca de 20% da população mundial 

(World Gastroenterology, 2010).  É um transtorno ocasionado pela dificuldade em evacuar ou por 

uma sensação de evacuação incompleta e/ou movimentos intestinais infrequentes, em ausência de 

causas secundárias. É mais prevalente em mulheres e em pessoas idosas (World Gastroenterology, 

2010). 

Segundo os Critérios de Roma III (2006), um indivíduo será considerado portador de CI 

quando dois ou mais dos seguintes sintomas estiverem presentes em pelo menos 25% das 

defecações sendo tais critérios presentes nos últimos 3 meses com início dos sintomas pelo menos 

6 meses antes do diagnóstico:  

• Esforço evacuatório;  

• Fezes grumosas ou duras;  

• Sensação de evacuação incompleta; 

• Sensação de obstrução/bloqueio anorretal das fezes;  

• Manobras manuais para facilitar (por exemplo, evacuação com ajuda digital, apoio                    

          do assoalho pélvico);  

• Menos de três evacuações por semana.  

• Fezes moles raramente presentes sem o uso de laxantes;  

• Critérios insuficientes para SII.  
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A CI é multifatorial, podendo ser classificada segundo causas primárias e secundárias. As 

primárias envolvem a CI com trânsito normal e ou funcional (apesar do trânsito normal, a 

evacuação é inadequada ou difícil); CI de trânsito lento associada à inércia colônica ou 

hiperatividade (período prolongado ou descoordenação no intestino grosso); disfunção anorretal 

(ineficácia da musculatura pélvica que pode combinar mais de um fator que influencia no seu 

funcionamento). As secundárias estão associadas às doenças metabólicas, endócrinas ou 

neurológicas, anormalidades estruturais, miopatias, medicamentos e hábitos alimentares (Gorzoni 

e Marrochi, 2011; World Gastroenterology, 2010; Alves, 2013). 

McCrea et al (2008) verificaram que os fatores primários para CI podem estar 

relacionados aos hábitos de vida, imobilismo, falta de privacidade ou falta de tempo para evacuar 

e os fatores secundários, às alterações endócrinas e neurológicas. Em geral, as funções do sistema 

digestório são preservadas no envelhecimento mas, com a perda neuronal progressiva e os fatores 

extrínsecos como dieta, hidratação, imobilidade, medicamentos, traumas, pós-operatórios, pode 

ocorrer um comprometimento da função colorretal, favorecendo a ocorrência de CI em idosos (Yu 

e Rao, 2014; World Gastroenterology, 2010). 

No WGO Practice Guidelines (2010) os fatores associados a CI estão classificados como: 

• obstrução mecânica (tumor colorretal; diverticulose; estenose; compressão;  

          retocele; megacólon; anomalias pós-cirúrgicas; fissura anal);  

• transtornos neurológicos;  

• condições endócrinas ou metabólicas;  

• transtornos e afecções gastrointestinais;  

• miopatias;  

• fatores dietéticos  

• medicamentos 

Meinds et al (2017) encontraram uma prevalência de 24,5% de CI, sendo mais evidente 

no sexo feminino. Essa prevalência aumenta para 41,6% em indivíduos que já realizaram algum 

tipo de cirurgia intestinal. Lesões pélvicas decorrentes de cirurgias mostram-se associadas à CI no 

pós-operatório com grande impacto na vida das mulheres. Amselem et al (2010) encontraram uma 

prevalência de 31% de CI entre mulheres entre 18-79 anos que sofreram alguma lesão obstétrica. 

Manonai et al (2010) identificaram uma prevalência de 38% de CI de 8% para IF entre mulheres 
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de 20-87 anos na Tailândia encontrando associação com idade, número de partos e CI.  

Gage et al (2011) realizaram entrevistas sobre CI em pessoas portadoras de Parkinson 

tendo como grupo controle, os cuidadores ou parceiros encontrando associação significativa (OR 

4,80) e também sendo mais propensos ao uso de laxantes (OR 8,26).  

Condições metabólicas/endócrinas também são mencionadas na literatura como fatores 

associados à CI, tais como: insuficiência renal crônica; desidratação; diabetes mellitus; intoxicação 

por metais pesados; hipercalcemia; hipermagnesemia; hiperparatireoidismo; hipopotassemia; 

hipomagnesemia; hipotireoidismo; neoplasia endócrina múltipla tipo 2; porfiria; uremia. Oh et al 

(2009) verificaram que as lesões neuropáticas associadas ao Diabetes podem ser responsáveis por 

uma prevalência de 15% de CI na população da Korea. 

Outros transtornos e afecções gastrointestinais considerados fatores associados à CI são:  

• síndrome do intestino irritável 

• abscessos  

• fissura anal  

• fistula  

• hemorroidas  

• síndrome do elevador do ânus  

• megacólon  

• retocele 

• prolapso retal 

O prolapso retal é mencionado como um distúrbio com alteração no hábito da defecação 

levando a uma alteração nas funções sensoriais do reto com impacto no processo de defecação. O 

prolapso retal, quando comparado a outros fatores, foi identificado como o distúrbio mais associado 

ao envelhecimento. Sua ocorrência pode ser relacionada a problemas decorrentes de cirurgias, 

partos ou desordens fisiológicas (Kraemer, 2016). 

Riss et al (2011) em estudo com 976 adultos, encontraram 38,9% de pessoas com 

hemorroidas. Entre os portadores de hemorroidas, 46,8% apresentaram CI além da queixa de 

esforço excessivo e evacuação incompleta. Os fatores associados às hemorroidas foram:  

• diarreia,  

• gravidez,  

• ingestão inadequada de fibras  
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• tensão crônica ao evacuar.  

Rayner e Horowitz (2013) encontraram como fatores associados a CI as miopatias, os 

fatores dietéticos (dieta, líquidos, pouca ingestão de fibras), doenças cardíacas, articulares, 

degenerativas e a presença de imobilidade. Dentre os fatores alimentares, o leite parece ter alguma 

relevância nos casos de CI. Gasparin et al (2010) verificaram que a intolerância ao leite pode 

favorecer quadros de CI. Brasil et al (2015) mencionaram que o leite animal possui uma parcela de 

proteína elevada (cerca de 80%), conhecida como caseína que é considerada potencialmente 

constipante. 

No envelhecimento há uma perda progressiva de neurônios no plexo mioentérico e, com 

isso, surgem alterações no funcionamento do trânsito intestinal como, por exemplo, a CI.  Além 

disso, Rayner e Horowitz (2013) relataram outras comorbidades associadas a CI como a mobilidade 

fraca, doenças cerebrovasculares, demência, depressão, diabetes, doença de Parkinson, 

medicamentos como opiáceos e anticolinérgicos e distúrbios anorretais. 

Algumas associações medicamentosas são descritas como importantes influenciadores 

nos quadros de CI. As mais citadas são os antidepressivos, os antiepilépticos, os anti-histamínicos, 

os antiparkinsonianos, os antipsicóticos, os antiespasmódicos, os bloqueadores dos canais de 

cálcio, os diuréticos, os inibidores da monoaminoxidase, os opiáceos, os simpatomiméticos, os 

antidepressivos tricíclicos, os antiácidos (contendo alumínio, cálcio), os agentes antidiarréicos, os 

suplementos de cálcio e ferro, os antiinflamatórios não-esteróidais e a automedicação (Hyams, 

1974).  

Talley (2003) encontrou correlação entre a CI e alguns medicamentos de uso crônico 

como diuréticos (OR 1,70) e antidepressivos (OR 1,97). Algumas classes de diuréticos tem a ação 

central de depleção de eletrólitos (íons de Sódio, Cloreto, Magnésio, Cálcio, Potássio). Estes 

elementos são carregados pela molécula de água ocasionando um aumento do volume urinário e 

uma redução de líquido disponível no corpo (Korolkovas et al, 1988). Esta ação pode levar a 

desidratação influenciando na formação adequada do bolo fecal, ocasionando a constipação 

intestinal (Sociedade Paranaense de Coloproctologia, 2017). 

Quanto aos antidepressivos, Moreno et al (1999) verificaram que alguns antidepressivos 

tricíclicos bloqueiam a recaptura de serotonina causando uma desaceleração dos movimentos 

peristálticos e ocasionando a CI. Os medicamentos constipantes estão entre as principais causas 

associadas a CI nos idosos em decorrência do trânsito intestinal lentificado. Entre elas, encontram-
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se as codeínas e a dihidrocodeína, morfina, ferro, compostos de alumínio, sais de cálcio e 

anticolinérgicos (Hyams, 1974). Os opióides inibem a secreção de fluidos intestinais, reduzindo os 

movimentos peristálticos e potencializando os quadros de CI (Hatswell et al, 2016). Tem ação nos 

receptores intestinais ocasionando um retardo no esvaziamento gástrico e lentificação no cólon 

(INCA, 2009). 

Segundo World Gastroenterology (2010) a CI apresenta prevalência que varia entre 1% e 

20% nas populações ocidentais. No Consenso Latino-Americano (2008) a constipação crônica tem 

uma prevalência estimada entre 5 e 21% na América Latina e, em estudos internacionais, essa 

prevalência oscilou entre 2 e 27% sendo a proporção de mulheres para homens de 3:1. 

Gomes (2016) encontrou uma prevalência de 14,2% de CI entre os idosos residentes no 

município de São Paulo predominante entre as mulheres que representaram 70,2% da população 

idosa com CI referida. Collete et al (2007) encontraram prevalência de 25,6% de CI referida 

igualmente predominante entre mulheres. Nassar et al (2015) encontraram uma prevalência de CI 

de 8,1% sendo que uma parte significativa do grupo, faziam uso de laxantes. Suares e Ford (2011) 

em estudo de revisão sistemática verificaram a média de prevalência de 14%, encontrados com 

maior frequência nas populações idosas e em mulheres com baixo nível socioeconômico. 

Peppas et al (2008) cita uma média de CI em 17,1% na população da Europa e 15,3% na 

Oceania (com uma variação, entre as regiões, de 11,6% a 29,6%). Entre os fatores associados estão 

idosos, mulheres e idosos com piores condições socioeconômicas. Lancker et al (2014) verificaram 

uma prevalência de 52,5% de CI entre os pacientes oncológicos além de ser um dos sete principais 

sintomas referidos.  

McCrea (2009), constatou através de autorrelatos de CI, que 79% eram do sexo feminino 

(OR 2,97), com média etária era de 52,4 anos. Andy (2016) reafirma esta condição e apresenta uma 

análise de base populacional, em idosos, cuja prevalência é de 11,8% de CI em mulheres em 

contraposição aos homens que apresentam 4,7%. A idade foi associada a CI independente do sexo, 

aumentando com o avançar da idade. 

Estudos populacionais específicos para as mulheres, encontraram fatores relacionados aos 

distúrbios pélvicos. Varma et al (2008), por exemplo, realizaram um estudo de coorte com 2.109 

mulheres encontrando 12,3% delas com histórico de algum tratamento da região pélvica como 

histerectomia, partos vaginais, incontinência urinária, prolapso de órgão pélvico além do consumo 

de múltiplos medicamentos simultâneos. 
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No estudo de Kepenekci et al (2011), com 4.002 mulheres turcas, verificou-se que 67,5% 

delas apresentavam algum distúrbio de assoalho pélvico, sendo que a constipação intestinal teve 

uma prevalência de 33,2% e a incontinência fecal, de 19,8%. As alterações funcionais foram 

associadas a maior paridade, parto vaginal e envelhecimento. 

A presença de problemas cognitivos em idosos, pode exigir uma avaliação mais objetiva 

sobre seus hábitos intestinais a fim de verificar a presença de CI (Gallagher, 2009). As principais 

complicações da CI em idosos são impactação fecal (fezes endurecidas) e incontinência fecal. A 

impactação fecal pode causar obstrução ou mesmo ulceração intestinal e pode estar associada a 

imobilidade prolongada, comprometimento cognitivo, distúrbios neuromusculares do cólon 

(Gallagher, 2009). 

Assim, sendo a população idosa uma das mais acometidas por esses transtornos do trânsito 

intestinal e, pelo fato de nem sempre tais questões serem abordadas na avaliação clínica, busca-se 

nesse estudo, conhecer a incidência, através da coorte de 5 anos, de CI e IF em idosos residentes 

no município de São Paulo e os fatores associados a tais eventos.  

 

 
1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A CI e IF são alterações degradantes e podem ser relacionadas a uma alteração de 

comportamento social, isolamento, descontentamento.  

São diagnósticos muitas vezes desvalorizados e considerados irrelevantes já que não 

causam um dano visível a vida. Essa desvalorização faz com que muitos idosos ou 

cuidadores/familiares protelem auxílio médico e seu diagnóstico, levando a casos mais avançados 

e muitas vezes a consequências físicas e emocionais mais extensas e difíceis de serem tratadas. Um 

problema velado pelo desconhecimento de tratamento, vergonha e desvalorização de sua 

importância acarretando danos à saúde física, limitações por medo de exposição que 

subsequentemente ocasionam isolamento social, limitações físicas relacionada a redução de 

atividades diárias e um envelhecimento não saudável.  

Com o aumento do número de idosos na sociedade brasileira, entendemos que existe uma 

demanda para estudos direcionados a esta população.  

Conforme a contextualização apresentada na introdução deste estudo, entendemos que a 

CI e a IF são problemas frequentes neste grupo populacional, subnotificados e que dão a 
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possibilidade para inúmeras complicações.  

Para este estudo será utilizado a base de dados do Estudo SABE, estudo longitudinal de 

múltiplas coortes sobre as condições de vida e saúde dos idosos residentes no município de SP. A 

base de dados do estudo SABE é representativa para a população e ainda não foi realizada uma 

análise dos dados de incidência sobre tais afecções. O estudo longitudinal possibilita a verificação 

de variáveis associadas previamente aos relatos de IF e CI, direcionando para os fatores de risco. 

 

 

1.4 ESTUDO SABE 

 

O Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento) teve início em 2000 como um 

inquérito multicêntrico com o objetivo de traçar o perfil das condições de vida e saúde das pessoas 

idosas (indivíduos com 60 anos e mais) residentes em sete centros urbanos da América Latina e 

Caribe (Bridgetown, Buenos Aires, Havana, México, Montevidéu, Santiago e São Paulo), no 

período de outubro de 1999 a dezembro de 2000, sendo, nessa ocasião, coordenado pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS).  

Em São Paulo, esse estudo foi coordenado pelo Departamento de Epidemiologia da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP) e teve continuidade, 

alterando sua característica para um estudo longitudinal e de múltiplas coortes, através do 

acréscimo de novas coortes de 60-64 anos. Uma amostra de 2.143 pessoas idosas de ambos os 

sexos, denominada coorte A00, foi selecionada por amostragem probabilística em dois estágios 

(Lebrão, 2003).  

A coleta de dados foi realizada, em domicílio, por entrevistadores treinados por meio de 

instrumento padronizado. 

No município de São Paulo, usou-se o cadastro permanente da FSP-USP de 72 setores 

censitários. O cálculo da amostra populacional contou com dados da contagem do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística).  

Para atender ao plano de análise estatística proposto, o tamanho inicial da amostra – 1500 

idosos – foi distribuído segundo os estratos definidos por sexo e grupo etário.  

O primeiro estágio, resultante de sorteio, correspondeu à amostra probabilística de 1568 

idosos. Devido à baixa densidade na população, ampliaram-se as amostras dos grupos etários de 

75 anos e mais. Por razão da mortalidade, o segundo estágio da amostragem, então, foi formado 
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por 575 residentes nos distritos em que se realizaram as entrevistas anteriores, corresponde ao 

acréscimo efetuado na população de maiores de 75 anos e completar o número desejado de 

entrevistas neste grupo etário (Silva, 2003).  

Em 2006, a coorte A foi localizada, e do total inicial, 1.115 pessoas foram localizadas e 

re-entrevistadas. Essa coorte passou, então, a ser denominada coorte A06. Nesse momento foi, 

também, realizado um novo sorteio probabilístico, para a inclusão de uma nova coorte de 

indivíduos com idade entre 60 e 64 anos (coorte B06 - n=298), pois esse grupo etário já não era 

mais representado na amostra original.  

O acompanhamento das coortes já em andamento permite conhecer a maneira como as 

pessoas envelhecem e os fatores associados ou os determinantes das mudanças observadas no 

período.  

A introdução de novas coortes permite verificar as mudanças no padrão de 

envelhecimento que vem ocorrendo entre as gerações. 

Seguindo a mesma metodologia, no ano de 2010, foi realizada a terceira onda do estudo, 

com a localização das coortes de 2000 e 2006, e inclusão de uma nova coorte, de 60 a 64 anos, 

denominada coorte C (figura 1).  

No ano de 2015, foi realizada a quarta onda do estudo, que inseriu uma nova coorte de 60 

a 64 anos, coorte D. 

 
Figura 1. Esquema gráfico do Estudo SABE – um estudo longitudinal de múltiplas coortes. 

 
 
Fonte: Estudo SABE, 2015. São Paulo. 
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As entrevistas foram individuais, em domicílio, realizadas por entrevistadores treinados 

pelos coordenadores da pesquisa, sempre que possível com o próprio idoso, e na impossibilidade 

desse (por questões físicas ou cognitivas), com um informante auxiliar ou substituto. 

Utilizou-se um instrumento padronizado que apresentava treze seções direcionadoras para 

as entrevistas com os idosos. 

São elas:  

 

 Seção A: Informações pessoais 

Inclui informações sobre moradia (local, com quem reside ou já residiu, País de origem); 

Anos de estudo; Religião; Estado marital e filhos. 

 

 Seção B: Avaliação Cognitiva 

Esta Seção considera questões como Auto-avaliação da memória; Avaliação da memória 

escala de PFEIFFER e teste de Exame do estado mental (MEEM). 

 

 Seção C: Estado de saúde 

Para a categoria que considera estados de saúde, foram formuladas questões sobre Auto-

avaliação de saúde atual e anterior; Doenças referidas (crônicas); Problemas de saúde específicos 

(Fraturas, Câncer, Saúde bucal, Visão, Depressão) e questões como Atividade sexual; Vacinação; 

Tratamentos de saúde; Avaliação nutricional, Alcoolismo e Atividade física; Ocorrência de quedas. 

 

 Seção D: Estado funcional 

Atividades diárias; Mobilidade e grau de dependência; Hábitos; Qualidade de vida através 

do SF-12; Autocuidado. 

 

 Seção E: Medicamentos 

Uso de medicamentos; Descrição dos medicamentos; Indicação; Fluxo de compra 

(obtenção, gastos, fornecimento); Automedicação.  

 

 Seção F: Uso e acesso a serviços 
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Serviços de saúde utilizados (públicos ou privados); Hospitalização; Serviço 

Ambulatorial; Convênio; Exames; Atendimento; Terapeutica; Recurso financeiro para uso. 

 

 Seção G: Rede de apoio familiar e social 

Considera questões sobre as pessoas que vivem com o idoso no mesmo domicílio (sexo, 

parentesco, estado marital, idade, anos de estudo); Auxílio prestado; Tempo gasto no auxílio ao 

idoso. 

  

 Seção H: História de laboral e fontes de renda 

Esta seção trata de questões de Trabalho; Tipo de renda; Fonte de renda (Salário, 

Aposentadoria, Pensão, benefícios); Renda da casa e número de dependentes; Despesas (moradia, 

transporte, alimentação, vestimenta, saúde) e Auto- avaliação de seu bem estar econômico. 

 

 Seção J: Características de moradia 

Tipo de moradia, Condições de habitação (saneamento, quartos; luz, cozinha; bens 

materiais); Risco ambiental (Acesso e segurança); Animais domésticos. 

 

 Seção K: Antropometria 

            Altura; Peso; Circunferências (braço, cintura, quadril, prega triciptal, panturrilha, punho).  

 

 Seção L: Testes de equilíbrio, flexibilidade e mobilidade 

Provas de equilíbrio, Mobilidade e flexibilidade.  

 

 Seção M: Maus tratos   

Ocorrência de agressão física ou psicológica.  

 

 Seção N: Avaliação de sobrecarga dos cuidadores 

Seção destinada a sobrecarga de trabalho dos cuidadores. 

 

No presente estudo, foram avaliados todos os indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos, participantes da pesquisa de inquérito de 2010 e 2015 do Estudo SABE. 
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Para tanto, foram utilizadas as três subamostras em 2010: A10 (reentrevistados da coorte 

A iniciada em 2000), B10 (reentrevistados da coorte B iniciada em 2006) e C10 (idosos incluídos 

na coorte C iniciada em 2010) e três subamostras em 2015: A15 (reentrevistados da coorte A 

iniciada em 2000), B15 (reentrevistados da coorte B iniciada em 2006), C15 (idosos incluídos na 

coorte C iniciada em 2010). 

As subamostras tiveram seus dados combinados para a obtenção de um banco de dados 

total para análise longitudinal do ano de 2010 e 2015 sendo atribuídos pesos amostrais de forma 

que a amostra fosse representativa da população idosa residente no município de São Paulo. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 Identificar os fatores associados à incidência de constipação intestinal e incontinência 

fecal, estratificado por sexo, nos idosos residentes no município de São Paulo entre os 

anos de 2010 e 2015. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar a incidência de Constipação Intestinal nos idosos residentes no município de 

São Paulo entre os anos de 2010 e 2015; 

 Identificar a incidência de Incontinência Fecal nos idosos residentes no município de 

São Paulo entre os anos de 2010 e 2015; 

 Verificar a associação entre IF e CI nos idosos residentes no município de São Paulo. 
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3 MÉTODOS 
 

3.1 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
 

Este estudo é parte do Estudo SABE - Saúde, Bem-estar e Envelhecimento e trata-se de 

uma pesquisa longitudinal, prospectiva, descritiva sobre a incidência e os fatores associados à 

ocorrência de constipação intestinal e incontinência fecal.  

No presente estudo, foram avaliados todos os indivíduos com idade igual ou superior a 

60 anos, participantes do Estudo SABE em 2010 que relataram não apresentarem CI e IF e as 

apresentaram em 2015 possibilitando a verificação da incidência de constipação intestinal e 

incontinência fecal e os fatores associados a essas ocorrências. 

 Para a seleção das variáveis, dentro deste estudo, foram ponderadas as relações das 

variáveis com os desfechos, conforme literatura. Para que este critério fosse aplicado de forma 

significativa, a revisão bibliográfica considerou os últimos dez anos. As bases de dados acessadas 

foram PUBMED; LILACS.  

Foram levantados 1.355 artigos e, com base nas palavras-chave foram selecionados 110 

artigos. A partir desta seleção, foram verificados os resumos e o conteúdo dos artigos, 

propriamente dito sendo selecionados 70 artigos. Uma atualização da busca, em 2021, adicionou 

mais 32 artigos perfazendo um total de 102 artigos.  

 

3.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO 
 

 Variáveis Dependentes 

 

As variáveis dependentes foram os relatos autorreferidos de Constipação Intestinal e de 

Incontinência Fecal. 

 

1. Constipação Intestinal 

 

A Constipação Intestinal foi considerada segundo a resposta para a pergunta: “Com que 

frequência, quando ficou com vontade de evacuar, o(a) Sr.(a) teve dificuldade ou não conseguiu 

fazê-lo?”. A partir deste questionamento, os entrevistados que relataram uma frequência inferior à 
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1 vez a cada 3 dias foram considerados positivos para Constipação Intestinal.  

  

2. Incontinência Fecal 

 

A Incontinência fecal foi relatada através de respostas autorreferidas para a pergunta: 

“Nos últimos 12 meses, alguma vez perdeu controle dos movimentos intestinais ou das fezes?”. 

Este evento deve estar presente nos últimos 3 meses. 

 

 Variáveis Independentes 

 

1. Sociodemográficas 

 

As variváveis consideradas para a análise, foram: Sexo; anos de estudo(categorizada 

segundo anos de estudo); Idade; Consumo de álcool; Renda Suficiente para as despesas diárias. 

 

2. Estados de Saúde (Cognitivo; Clínico; Funcional) 

 

As variáveis analisadas, foram: Autorrelato sobre saúde, considerando a seguinte 

pergunta: “O(a) Sr(a) diria que sua saúde é muito boa, boa, regular, ruim ou muito ruim?”; 

Número de doenças autorreferidas, considera todas as menções a doenças que o entrevistado citou 

durante o questionário (pergunta C4-C10); A presença de declínio cognitivo foi identificada usando 

a versão modificada do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (Folstein et al, 1975). Esse 

instrumento conta com 13 itens (com pontuação máxima de 19 pontos) menos dependentes da 

escolaridade e o ponto de corte utilizado para triagem positiva para declínio cognitivo é de 12 ou 

menos (Icaza e Albala, 1999); Depressão autorreferida; Doença articular; Dor cronica; Doença 

Cerebrovascular (Derrame; Embolia; AVC; Aneurisma); Doença do Coração; Diabetes; Câncer; 

Número de medicações que utiliza por dia; Atividade física vigorosa; Dificuldade de atravessar um 

quarto caminhando; ingestão de Laxantes; Antidepressivos; Diuréticos; Opioides; ingestão de 

alimentos (leite, frutas, líquidos, massas/pães, embutidos, enlatados); número de refeições por dia. 

As variáveis independentes, estão apresentadas no quadro 1 quanto ao seu formato de 

codificação.  
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Quadro 1. Categorização das variáveis independentes, Município de São Paulo, Brasil, 2010. 

Variáveis Categorias 

Sexo 0= Masculino 

1= Feminino 

Faixa etária 0= 60-64 ano 

1= 65-69 anos 

2= 70-74 anos 

3= 75-79 anos 

4= 80 anos ou + 

Anos de estudo  0= Não alfabetizado 

1= 1-3 anos 

2= 4-7 anos 

3= 8 anos ou + 

Renda suficiente para as despesas diárias 0= Sim 

1= Não 

Autorrelato de saúde 0=Muito boa/Boa 

1= Regular 

2= Ruim/Muito ruim 

Diabetes 0= Não 

1= Sim 

Câncer 0= Não 

1= Sim 

Doenças do coração 0= Não 

1= Sim 

Doença cerebrovascular 0= Não 

1= Sim 

Doença articular 0= Não 

1= Sim 

Dor crônica 0= Não 

1= Sim 

Número de doenças crônicas referidas   Discreta 

Depressão 0= Não 

1= Sim 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 0= Não (>=13 pontos) 

1= Sim (< 13 pontos) 

Número de medicações por dia 0= Nenhuma 

1= 1- 4 medicações 

2= 5 ou + medicações (polifarmácia) 

Álcool (consumo de alcool em dias por semana) 0= Nenhum 

1= Até 1 copo 

2= 2 copos ou + 

Atividade física vigorosa 0= Não 

1= Sim 

Uso de antidepressivos 0= Não 

1= Sim 

Uso de laxantes 0= Não 

1= Sim 

       

       (continuação) 
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Variáveis Categorias                                         (continuação) 

Uso de opioides 0= Não 

1= Sim 

Uso de diuréticos 0= Não 

1= Sim 

Ingestão de leite 0= Não 

1= 1-6 vezes por semana 

2= 1-3 vezes por dia 

Hidratação (consumo de líquidos) 0= menor ou igual a 5 copos por dia 

1= mais que 5 copos por dia 

Ingestão de frutas 0= Não 

1= 1-6 vezes por semana 

2= 1-3 vezes por dia 

Ingestão de massas e pães 0= Não 

1= 1-6 vezes por semana 

2= 1-3 vezes por dia 

Ingestão de embutidos 0= Não 

1= 1-6 vezes por semana 

2= 1-3 vezes por dia 

Ingestão de enlatados 0= Não 

1= 1-6 vezes por semana 

2= 1-3 vezes por dia 

Número de refeições por dia 0= 1 ou 2 refeições por dia 

1= 3 ou mais refeições por dia 

Dificuldade de atravessar um quarto caminhando 0= Não 

1= Sim 
Fonte: Estudo SABE, 2015.                                                                                                                        (conclusão) 

 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Para a análise descritiva das variáveis do estudo foram estimadas distribuições de 

frequências relativas, média e erros-padrão para as variáveis contínuas e, para as variáveis 

categóricas, foram estimadas proporções. As diferenças entre os grupos foram estimadas 

utilizando-se o teste generalizado de igualdade entre médias de Wald e o teste de Rao-Scott, que 

levam em consideração pesos amostrais para estimativas com ponderações populacionais (Rao e 

Scott, 1987).  

Para as variáveis dependentes dicotômicas foi realizada a análise de regressão logística 

para identificação dos fatores associados à incidência de Constipação Intestinal e Incontinência 

Fecal estratificados por sexo. A Regressão Logística foi aplicada para verificar associações entre 

as variáveis desfecho (CI/ IF) com as variáveis associadas. Foram considerados valores de p<0,20, 

no modelo univariado, com Intervalos de Confiança de 95% (IC95%) e nível de significância de 
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5% para sua inserção no modelo múltiplo. As variáveis que apresentaram o valor de p≤0,05, 

permaneceram no modelo final.  Para a análise final, foram considerados os pesos amostrais para 

as estimativas com ponderações populacionais. Ao final da análise múltipla, os modelos ajustados 

foram verificados através do VIF (Variance Inflation Factor).  Os resultados apresentados em 

valores brutos foram ajustados segundo sexo.  

O software usado, foi o Stata versão 14.1 (Stata Corp, College Station, EUA) para 

processamento de dados e análise estatística. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Em todas as ondas, o Estudo SABE teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, a 

participação das pessoas idosas foi voluntária e todos os participantes assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido.  A coleta de dados de 2010 e de 2015 foram submetidas e 

aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (ANEXO 1). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

No presente estudo, foram avaliados todos os indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos, participantes do Estudo SABE em 2010 e 2015. Para tanto, foram utilizadas as três 

subamostras de 2010: A10 (reentrevistados da coorte A iniciada em 2000), B10 (reentrevistados 

da coorte B iniciada em 2006) e C10 (idosos incluídos na coorte C iniciada em 2010) e três 

subamostras em 2015: A15 (reentrevistados da coorte A iniciada em 2000), B15 (reentrevistados 

da coorte B iniciada em 2006), C15 (idosos incluídos na coorte C iniciada em 2010). As 

subamostras tiveram seus dados combinados para a obtenção de um banco de dados total para 

análise longitudinal entre os anos de 2010 e 2015 sendo atribuídos pesos amostrais de forma a 

manter a representativa da população idosa residente no município de São Paulo. A amostra 

estudada no presente trabalho contou, inicialmente, com 1345 idosos com idade igual ou superior 

a 60 anos (SABE 2010). Deste total, 828 (61,6%) indivíduos (representando 1.141.624 idosos da 

população) foram localizados, re-entrevistados e apresentavam dados válidos das variáveis em 

estudo em 2015 constituindo a amostra final desse estudo.  

Para a variável de interesse nesse estudo foram considerados os idosos que, em 2010 

responderam negativamente para a presença de CI e IF e, em 2015, responderam positivamente 

para esses agravos.  

As variáveis independentes analisadas, estão relacionadas a questões sociodemográficas 

(idade, anos de estudo, renda, autopercepção de saúde), de saúde (número de doenças referidas, 

doenças autorreferidas, diabetes mellitus, doença cerebrovascular, doença articular, embolia, 

depressão, declínio cognitivo, dor crônica, medicamentos e hábitos de vida (consumo de álcool, 

atividade física, dieta, consumo de líquidos e mobilidade) estão apresentadas na tabela 1, 

estratificadas segundo sexo. 

Nas tabelas 1 e 2 é possível verificar a caracterização da amostra segundo dados 

sociodemográficos, saúde e sexo. 
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Tabela 1. Distribuição (%) dos idosos segundo características sociodemográficas e de saúde 

segundo sexo. Município de São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Variáveis Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Idade* 

    60-64 ano 

    65-69 anos 

    70-74 anos 

    75-79 anos 

    80 anos ou + 

 

34,1 

23,7 

17,8 

12,0 

12,4 

 

29,9 

21,9 

17,7 

13,3 

17,2 

 

31,62 

22,59 

17,73 

12,78 

15,28 

Anos de estudo** 

    Não alfabetizado 

    1-3 anos 

    4-7 anos 

    8 anos ou + 

 

9,9 

19,2 

38,2 

32,7 

 

13,3 

24,8 

37,0 

24,9 

 

11,9 

22,5 

37,5 

28,0 

Renda suficiente** 

    Sim 

    Não 

 

61,2 

38,8 

 

54,1 

45,9 

 

56,9 

43,1 

Autorrelato de saúde** 

    Muito boa/Boa 

    Regular 

    Ruim/Muito ruim 

 

57,8 

37,0 

5,2 

 

46,0 

45,9 

8,1 

 

50,8 

42,2 

7,0 

Diabetes* 

    Não 

    Sim 

 

76,8 

23,2 

 

73,8 

26,2 

 

75,0 

25,0 

Cancer  

    Não 

    Sim 

 

91,7 

8,3 

 

92,5 

7,5 

 

92,2 

7,8 

Doenças do coração* 

    Não 

    Sim 

 

78,0 

22,0 

 

76,5 

23,5 

 

77,1 

22,9 

Doença cerebrovascular* 

    Não 

    Sim 

 

91,7 

8,3 

 

93,8 

6,2 

 

92,9 

7,1 

Doença articular** 

    Não 

    Sim 

 

84,4 

15,6 

 

57,2 

42,8 

 

68,1 

31,9 

Dor** 

    Não 

    Sim 

 

71,2 

28,8 

 

61,4 

38,6 

 

65,3 

34,7 

Autorrelato de doenças crônicas 

referidas** 
    Nenhuma 

    1 ou mais 

 

 

18,9 

81,1 

 

 

10,5 

89,5 

 

 

13,8 

86,2 

Depressão** 

    Não 

    Sim 

 

89,0 

11,0 

 

77,3 

22,7 

 

82,1 

17,9 

Mini Exame de Estado Mental 

(MEEM)* 

    Não (>=13 pontos) 

    Sim (< 13 pontos) 

 

 

91,1 

8,9 

 

 

88,6 

11,4 

 

 

89,6 

10,4 

                              “continuação”  
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Variáveis Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Número de medicações/dia** 

    Nenhuma 

    1-4 medicações 

    5 ou + medicações 

 

15,0 

49,2 

35,8 

 

4,8 

44,0 

51,2 

 

8,8 

46,1 

45,0 

Álcool (dias por semana)** 

    Nenhum 

    Até 1 copo 

    2 copos ou + 

 

53,4 

20,5 

26,1 

 

78,1 

17,3 

4,6 

 

68,2 

18,6 

13,2 

Antidepressivo** 

    Não 

    Sim 

 

95,1 

4,9 

 

85,8 

14,2 

 

89,5 

10,5 

Opióide 

   Não 

   Sim 

 

99,2 

0,8 

 

98,7 

1,3 

 

98,9 

1,1 

Laxante** 

   Não 

   Sim 

 

88,4 

11,6 

 

82,8 

17,2 

 

85,0 

15,0 

Diurético** 

   Não 

   Sim 

 

75,0 

25,0 

 

63,9 

36,1 

 

68,4 

31,6 

Leite** 

   Não 

   1-6 vezes por semana 

   1-3 vezes por dia 

 

64,2 

9,8 

26,0 

 

57,3 

8,7 

34,0 

 

60,1 

9,1 

30,8 

Hidratação** 

   ≤ 5 copos/dia 

   > 5 copos/dia 

 

47,2 

52,8 

 

53,6 

46,4 

 

51,0 

49,0 

Frutas** 

   Não 

   1-6 vezes por semana 

   1-3 vezes por dia 

 

7,9 

28,3 

63,8 

 

2,7 

22,0 

75,3 

 

4,8 

24,6 

70,6 

Massas e pães* 

   Não 

   1-6 vezes por semana 

   1-3 vezes por dia 

 

4,5 

8,3 

87,2 

 

6,4 

12,1 

81,5 

 

5,6 

10,6 

83,8 

Embutidos* 

   Não 

   1-6 vezes por semana 

   1-3 vezes por dia 

 

50,0 

45,3 

4,7 

 

54,1 

42,6 

3,3 

 

52,4 

43,7 

3,9 

Enlatados 

   Não 

   1-6 vezes por semana 

   1-3 vezes por dia 

 

45,8 

50,4 

3,7 

 

45,4 

51,1 

3,5 

 

45,6 

50,8 

3,6 

Número de refeições/dia* 

  1 ou 2 refeições/dia 

  3 ou mais refeições/ dia 

 

12,9 

87,1 

 

9,1 

90,9 

 

10,6 

89,4 

 

                              

 

                          “continuação”  
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Variáveis Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Dificuldade em atravessar um 

quarto caminhando** 

  Não 

  Sim 

 

 

93,3 

6,7 

 

 

90,1 

9,9 

 

 

91,4 

8,6 
Fonte: Estudo SABE, 2015                                                   *p<0,20 **p<0,05                            (conclusão) 

 

 

4.2 CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

 

O estudo SABE entrevistou 828 idosos em 2015. Os idosos tinham idade entre 60-104 

anos, sendo a média de 72,8 +/- 1,0, predominando individuos do sexo feminino (66,5%). 

A incidência de Constipação Intestinal (CI), no ano de 2015, foi de 15,0% na amostra 

estudada (tabela 2). 

 

Tabela 2. Incidência de Constipação Intestinal em idosos. Município de São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Constipação Intestinal n % 

Não 704 85,0% 

Sim 124 15,0% 

Total 828 100% 
  Fonte: Estudo SABE,2015.                                   

 

A tabela 3, apresenta a regressão univariada para a CI e suas características 

sociodemográficas.   

A incidência de CI no sexo feminino correspondeu a 16,9% e no sexo masculino 11,8%. 

            

Tabela 3. Regressão univariada para CI segundo características sociodemográficas por sexo. Município de 

São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Constipação Intestinal 
Variável 

 

Constipação Intestinal 

 Sim n(%)      Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Sexo       

Masculino 38(30,6) 282(40,1) - - - - 

Feminino 86(69,4) 422(59,9) - - - - 

       

Faixa etária*      

    60-64 anos 32(23,5) 235(34,0) 1  1  

    65-69 anos 26(19,1) 158(22,8) 1,040(0,302-3,585) 0,949 1,510(0,735-3,104) 0,258 

    70-74 anos 26(19,1) 118(17,1) 2,683(0,931-7,731) 0,067 1,302(0,728-2,327) 0,369 

    75-79 anos 17(12,5) 73(10,5) 0,461(0,053-3,984) 0,478 2,060(1,038-4,089) 0,039 

    80 e + anos 35(25,8) 108(15,6) 2,311(0,784-6,810) 0,127 2,475(1,338-4,580) 0,004 

                            “continuação” 
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Variável Constipação Intestinal 

Sim n(%)      Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Anos de estudo*      

    >1 ano 9(6,7) 82(12,0) 1  1  

    1-3 anos 34(25,4) 162(23,7) 2,769(0,421-18,19) 0,285 2,126(0,871-5,191) 0,097 

    4-7 anos 60(44,8) 248(36,2) 4,284(0,700-26,22) 0,114 2,692(1,149-6,305) 0,023 

    8 ou + anos 31(23,1) 192(28,1) 2,804(0,488-16,11) 0,244 1,545(0,652-3,658) 0,319 

Renda suficiente*      

    Sim 78(57,3) 386(56,3) 1  1  

    Não 58(42,7) 299(43,7) 0,592(0,270-1,298) 0,188 1,016(0,625-1,651) 0,947 

Fonte: Estudo SABE, 2015.                                                                                                                     

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

*Valores para variáveis p<0,20 selecionadas para o modelo de regressão múltiplo 

 

A tabela 3 apresenta o modelo de regressão univariada para CI considerando as 

características sociodemográficas ajustada por sexo. 

Na análise de regressão univariada, foram considerados variáveis com valor de p<0,20 

como significativas para o modelo final.  

A variável faixa etária, para a subcategoria de 75-79 houve significância estatística para o 

sexo feminino (p=0,039; IC95% 1,038-4,089). Por fim, a faixa etária que considera idosos de 80 

anos ou + apresentou significância estatística para o sexo feminino (p=0,004; IC95% 1,338-4,580).  

A variável anos de estudo foi categorizada de acordo com os anos de estudo. Na análise 

simples, foram consideradas as faixas de anos de estudo apresentaram um valor de p<0,20. As 

subcategorias que apresentou significância estatística para o modelo multiplo foi  a faixa de estudo 

de 4-7 anos, para o sexo feminino, OR 2,69 (p=0,023; IC95% 1,149-6,305).  

Por fim, a variável que apresenta um autorrelato sobre renda suficiente para as despesas 

diárias apresentou um p<020 para o sexo masculino. 

 

Na tabela 4, verifica-se a análise de regressão univariada para as variáveis que consideram 

as condições de saúde. 

 

Tabela 4. Regressão univariada para CI segundo condições de saúde por sexo. Município de São Paulo, 

Brasil, 2010. (n=828) 

Constipação Intestinal 

Variável 

 

Constipação Intestinal 

  Sim n(%)        Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Alcool (dias/semana)*      

    0 91(67,0) 471(68,1) 1  1  

    1 29(21,3) 136(19,6) 1,064(0,373-3,036) 0,905 1,212(0,610-2,408) 0,578 

    2 ou mais 16(11,8) 85(14,3) 0,986(0,375-2,586) 0,977 2,010(0,776-5,205) 0,149 

                            “continuação” 
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Variável 

 
Constipação Intestinal 

  Sim n(%)        Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Saúde autorreferida*      

    Boa 48(37,8) 341(51,7) 1  1  

    Regular 63(49,6) 281(42,7) 1,664(,700-3,955) 0,245 1,489(0,914-2,426) 0,108 

  Ruim/Muito ruim 16(12,6) 37(5,6) 1,969(0,405-9,561) 0,395 2,861(1,459-5,610) 0,003 

Dor crônica*       

    Não 74(54,8) 471(68,3) 1  1  

    Sim 61(45,2) 219(31,7) 1,870(0,872-4,010) 0,106 1,944(1,245-3,036) 0,004 

Artrite/Reumatimo*      

    Não 76(56,3) 466(67,3) 1  1  

    Sim 59(43,7) 226(32,7) 0,932(0,313-2,770) 0,899 1,789(1,134-2,821) 0,013 

DCV*       

    Não 123(91,1) 658(95,1) 1  1  

    Sim 12(8,9) 34(4,9) 2,234(0,550-9,065) 0,257 1,950(0,793-4,795) 0,144 

Diabetes       

    Não 106(77,9) 523(75,7) 1  1  

    Sim 30(22,1) 168(24,3) 0,712(0,292-1,736) 0,451 0,885(0,561-1,397) 0,599 

Doenças do Coração      

    Não 108(79,4) 549(79,6) 1  1  

    Sim 28(20,6) 141(20,4) 1,220(0,459-3,241) 0685 0,778(0,429-1,411) 0,406 

Número de doenças  

referidas (discreta)* 

     

    Não 12(11,5) 62(13,6) 1  1  

    Sim (1 ou mais) 92(88,5) 395(86,4) 0,837(0,567-1,234) 0,364 1,298(1,041-1,618) 0,021 

MEEM       

    Não  125(91,9) 641(92,6) 1  1  

    Sim  11(8,1) 51(7,4) - - 1,095(0,527-2,271) 0,805 

Depressão*       

    Não 96(75,6) 546(82,8) 1  1  

    Sim 31(24,4) 113(17,2) 1,543(0,530-4,491) 0,421 1,195(0,729-1,959) 0,195 

Cancer*       

    Não 124(91,9) 649(93,8) 1  1  

    Sim 12(8,8) 43(6,2) 2,714(0,791-9,306) 0,111 1,019(0,349-2,969) 0,972 

Dificuldade em atravessar 

um quarto* 

   

    Não 119(87,5) 656(94,8) 1  1  

    Sim 17(12,5) 36(5,2) 3,588(0,856-15,03) 0,080 1,768(0,857-3,649) 0,121 

N° de medicações/dia*      

    0= Nenhuma     6(4,4) 67(9,7) 1  1  

   1=1-4 medicações  47(34,6) 337(48,7) 1,937(0,508-7,381) 0,328 2,145(0,466-9,860) 0,323 

  2= 5/+ medicações 83(61,0) 288(41,6) 2,683(0,737-9,762) 0,132 3,771(0,834-17,04) 0,084 

Antidepressivo*       

    Não 110(80,9) 625(90,4) 1  1  

    Sim 26(19,1) 66(9,6) 1,179(0,290-4,793) 0,816 1,949(1,030-3,688) 0,040 

Laxante*       

    Não 95(69,8) 602(87,3) 1  1  

    Sim 41(30,2) 88(12,7) 1,568(0,550-4,465) 0,395 3,082(1,748-5,435) 0,000 

Opióide       

    Não 133(97,8) 687(99,3) 1  1  

    Sim 3(2,2) 5(0,7) - - 1.401(0,217-9,028) 0,720 

Diurético*       

    Não 88(64,7) 485(70,1) 1  1  

    Sim 48(35,3) 207(29,9) 1,859(0,820-4,210) 0,135 1,205(0,751-1,932) 0,434 

 

                            “continuação” 
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Variável 

 
Constipação Intestinal 

  Sim n(%)        Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Refeições por dia*       

    1-2 vezes 18(13,2) 70(10,1) 1  1  

    3 ou + vezes 118(86,8) 621(89,9) 0,620(0,188-2,047) 0,429 0,572(0,288-1,138) 0,111 

Leite       

    Não 77(56,6) 421(61,0) 1  1  

    1-6 vezes/semana 15(11,0) 62(9,0) 1,897(0,626-5,749) 0,254 1,507(0,661-3,435) 0,325 

    1-3 vezes/dia 44(32,4) 207(30,0) 0,673(0,244-1,852) 0,439 1,374(0,808-2,337) 0,237 

Hidratação*       

    ≤ 5 copos/dia 80(58,9) 355(51,4) 1  1  

    > 5 copos/dia 56(41,1) 336(48,6) 1,189(0,573-2,463) 0,637 0,710(0,432-1,164) 0,173 

Frutas*       

    Não 4(2,9) 30(4,3) 1  1  

    1-6 vezes/semana 34(25,0) 170(24,6) 0,637(0,124-3,276) 0,586 4,080(0,599-27,79) 0,149 

    1-3 vezes/dia 98(72,1) 491(71,1) 0,461(0,101-2,095) 0,312 4,121(0,584-29,08) 0,153 

Massas e pães       

    Não 8(5,9) 34(4,9) 1  1  

    1-6 vezes/semana 13(9,6) 82(11,9) 0,245(0,019-3,060) 0,271 0,595(0,183-1,930) 0,384 

    1-3 vezes/dia 115(84,5) 574(83,2) 0,255(0,025-2,534) 0,240 1,107(0,430-2,849) 0,831 

Embutidos*       

    Não 71(52,2) 358(51,9) 1  1  

    1-6 vezes/semana 59(43,4) 314(45,5) 0,379(0,162-0,881) 0,025 1,073(0,712-1,616) 0,734 

    1-3 vezes/dia 6(4,4) 18(2,6) 0,090(0,009-0,853) 0,036 2,344(0,634-8,663) 0,199 

Enlatados       

    Não 64(47,1) 314(45,5) 1  1  

    1-6 vezes/semana 66(48,5) 358(51,9) 0,822(0,372-1,812) 0,624 0,747(0,473-1,178) 0,207 

    1-3 vezes/dia 6(4,4) 18(2,6) 0,689(0,083-5,708) 0,727 1,780(0,537-5,900) 0,342 

Fonte: Estudo SABE, 2015.                                                                                                                               (conclusão) 

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

*Valores para variáveis p<0,20 selecionadas para o modelo de regressão múltiplo 

 

A análise de regressão univariada para CI, apresentou variáveis que expressam as 

condições de saúde.  

Verificou-se significância estatística para algumas delas. No entanto, devemos considerar 

possibilidade de colinearidade e selecionar, dentre as variáveis significativas, as que podem 

apresentar melhor ajuste ao modelo final.  

A variável que considera o autorrelato de qualidade de saúde dos idosos apresentou 

significância estatística para a subcategoria, para o sexo feminino, relatada como ruim/muito ruim 

o OR foi de 2,86 (p=0,003; IC95%1,459-5,610) mostrando que a CI pode ter grande influência na 

condição ruim de saúde autorreferida.  

Para a variável dor crônica, verificamos que para o sexo feminino o OR de 1,94(p=0,004; 

IC95%1,245-3,036), sendo significativa para o modelo múltiplo.  

Dentre as variáveis relacionadas a autorrelato de saúde, verificamos aquela que trata sobre 

doenças articulares o sexo feminino apresentou um OR 1,78 (p=0,013; IC95%1,134-2,821) sendo 
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significativa para a análise múltipla. A variável que considera o número de doenças referidas 

apresentou, para o sexo feminino, significância estatística, com um OR 1,29 (p=0,021; 

IC95%1,041-1,618). 

Dentre as variáveis associadas a medicamentos, aquela que corresponde ao uso de 

antidepressivos teve um OR 1,94(p=0,040; IC95%1,030-3,688) para o sexo feminino. 

A variável que corresponde ao consumo de laxantes, para o sexo feminino, apresentou um 

OR 3,08(p=0,000; IC95%1,748-5,435). 

Dentre as variáveis que correspondem a alimentação, com valores de p<0,20 evidenciou-

se a que se refere ao número de refeições por dia com um OR 0,57 (p=0,111; IC95%0,288-1,138) 

para as idosas que apresentam 3 ou mais refeições por dia. A que considera o consumo de 

embutidos foi significativa para o sexo masculino. Com um OR 0,37 (p=0,025; IC95%0,162-0,881) 

para o consumo de 1-6 vezes/semana e um OR0,09 (p=0,036; IC95%0,009-0,853) ao que se refere 

a um consumo diário. Desta forma, todas as variáveis mencionadas foram consideradas para o 

modelo múltiplo. 

A tabela 5 apresenta os resultados da análise de regressão logística múltipla para a variável 

dependente CI e as variáveis independentes associadas a características sociodemográficas.  

 

Tabela 5. Regressão logística múltipla para CI segundo características sociodemográficas por sexo. 

Município de São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Constipação Intestinal 

Variável 

 

OR ajustado (IC95%) 

Masculino 

Valor de p OR ajustado (IC95%) 

Feminino 

Valor de 

 p 

Faixa etária     

    60-64 anos 1  1  

    65-69 anos 1,040(0,302-3,585) 0,379 1,510(0,735-3,104) 0,258 

    70-74 anos 4,247(1,283-14,058) 0,019* 0,952(0,434-2,088) 0,902 

    75-79 anos 0,452(0,039-5,215) 0,519 1,255(0,457-3,441) 0,655 

    80 e + anos 3,499(0,975-12,551) 0,054* 1,487(0,650-3,400) 0,342 

Anos de estudo     

    >1 ano 1  1  

    1-3 anos 2.575(0,391-16,958) 0,319 3,778(1,063-13,421) 0,040* 

    4-7 anos 7,862(1,678-36,828) 0,010* 5,562(1,519-20,357) 0,010* 

    8 ou + anos 6,739(1,088-41,733) 0,041* 5,854(1,560-21,958) 0,009* 
Fonte: Estudo SABE, 2015. 

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

*Valores para variáveis que permaneceram significativas no modelo de regressão múltiplo 

 

A análise de regressão logística múltipla evidenciou que a faixa etária mostrou 

significância estatística para o sexo masculino na subcategoria 70-74 anos com uma chance de 4,24 
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(p=0,019; IC95%1,283-14,058) vezes mais de apresentar CI quanto relacionados a idosos de 60-

64 anos. E para a faixa etária de 80 anos ou mais, apesar de não apresentar significância estatística 

com relação ao IC95%0,975-12,551, que passa pelo intervalo 1, apresentou um valor de p=0,054 

que pode ser considerado relevante para a análise. Ainda com relação ao sexo masculino, houve 

significância estatística para a variável anos de estudo. Para idosos que tiveram 4-7 anos de estudo 

verificou-se uma chance de 7,86(p=0,010; IC95%1,67-36,82) vezes mais de apresentar CI quando 

relacionado ao idosos com menos de um ano de estudo. E para os idosos que tiveram de 8 anos ou 

mais de estudo a chance foi de 6,73(p=0,041; IC95%1,088-41,733) vezes maior de apresentar CI 

do que os idosos com menos de 1 ano de estudo.  

Para o sexo feminino verificamos que a CI foi associada todos os graus de anos de estudo, 

aumentando conforme os anos de estudo aumentaram. Para 1-3 anos de estudo verificou-se uma 

chance de 3,77 vezes maior de apresentar CI quando relacionado as idosas com menos de um anos 

de estudo; para 4-7 anos verificou-se uma chance de 5,56(p=0,010; IC95%1,519-20,357) vezes 

mais de apresentar CI quando relacionado as idosas com menos de um anos de estudo.   E para as 

idosas que tiveram 8 anos ou mais anos de estudo a chance foi de 5,85(p=0,009; IC95%1,560-

21,958) vezes maior de apresentar CI do que os idosos com menos de 1 ano de estudo. A variável 

que considera as faixas etárias, não apresentou significância estatística no modelo múltiplo o que 

reforçou os dados fornecidos na análise univariada. 

A tabela 6  apresenta análise de regressão logística múltipla para as variáveis associadas 

a condições de saúde, estratificado por sexo.  

 
Tabela 6. Regressão logística múltipla para CI segundo condições de saúde por sexo. Município de 2015. 

São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Constipação Intestinal 

Variável 

 

OR Ajustado (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR Ajustado (IC95%) 

Feminino 

Valor de 

p 

Saúde autorreferida     

    Boa 1  1  

    Regular 1,644(0,431-6,261) 0,460 1,287(0,681-2,430) 0,432 

   Ruim/Muito ruim 2,902(0,174-48,347) 0,452 1,344(0,514-3,512) 0,541 

Dor crônica     

    Não 1  1  

    Sim 1,109(0,316-3,89) 0,869 1,837(0,996-3,388) 0,051* 

Artrite/Reumatimo      

    Não 1  1  

    Sim 1,468(0,324-6,645) 0,612 1,147(0,548-2,401) 0,712 

                                      “continuação” 
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Variável 

 
OR Ajustado (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR Ajustado (IC95%) 

Feminino 

Valor de 

p 

DCV     

    Não 1  1  

    Sim 1,289(0,243-6,822) 0,761 2,404(0,570-10,129) 0,228 

Número de doenças  

referidas (discreta)* 

   

contínua 0,595(0,358-0,988) 0,045* 1,179(0,833-1,668) 0,348 

Depressão     

    Não 1  1  

    Sim 1,081(0,157-7,418) 0,935 0,663(0,339-1,298) 0,228 

Dificuldade em 

atravessar um quarto 

caminhando  

    

    Não 1  1  

    Sim 7,040(0,865-57,282) 0,067 1,348(0,447-4,067) 0,591 

Antidepressivo     

    Não 1  1  

    Sim 0,901(0,082-9,850) 0,931 1,146(0,473-2,773) 0,760 

Laxante     

    Não 1  1  

    Sim 1,452(0,315-6,693) 0,627 3,098(1,440-6,663) 0,004* 

Refeições por dia     

    1-2 vezes 1  1  

    3 ou + vezes 0,733(0,149-3,608) 0,699 0,381(0,174-0,830) 0,016* 
Fonte: Estudo SABE, 2015.                                                                                                                           (conclusão) 

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

 

Na análise de regressão múltipla relacionada as condições de saúde dos idosos, 

verificamos que para o sexo masculino, a variável que está relacionada ao número de doenças 

crônicas referidas (1 ou mais) pelos idosos mostrou para CI tem um OR 0,59 o que nos mostra que 

a CI está mais relacionada aos idosos que não apresentam estas doenças crônicas avaliadas nesta 

variável. 

Ao analisar a variável estratificada para o sexo feminino, verificamos que a dor crônica 

apresentou um valor de p=0,051 e um intervalo de confiança que passa pelo valor 1 perdendo sua 

significância estatística, mesmo sendo uma variável fortemente associada a CI.  

A variável que considera o uso de laxante apresentou uma chance para CI de 

3,09(p=0,004; IC1,440-6,663) vezes mais quando comparado as idosas que não utilizam tal 

medicação.  

Por fim, a variável que analisa o número de refeições mostrou uma chance de 

0,38(p=0,016; IC95%0,174-0,830) para idosas que fazem 3 ou mais refeições por dia quando 

comparada as idosa com 1-2 refeições por dia. 
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4.3 INCONTINÊNCIA FECAL 

 

Foram analisados dados de 828 idosos pertencentes ao estudo SABE, no ano de 2015. Os 

idosos que relaram eventos de Incontinência Fecal (IF), representam 7,2% da amostra do estudo 

(tabela 7). A faixa etária entre 60-104 anos, sendo a média de 72,85 +/- 1,03, predominando o sexo 

feminino (66,54%).  

            

Tabela 7. Incidência de Incontinência Fecal em idosos. Município de São Paulo,Brasil, 2010. (n=828) 

Incontinência Fecal n % 

Não 768 92,8% 

Sim 60 7,2% 

Total 828 100% 
  Fonte: Estudo SABE*- Saúde, Bem estar e envelhecimento 

 

As tabelas 8 e 9, apresentam o modelo de regressão univariada para IF considerando as 

características sociodemograficas, saúde e hábitos. Os indivíduos do sexo feminino, que relataram 

IF, representam 8,3% do grupo entrevistado. Os indivíduos do sexo masculino, que relataram IF, 

representam 5,5% do grupo entrevistado. 

 

Tabela 8. Regressão univariada para IF segundo características sociodemográficas por sexo. 

Município de São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 
Incontinência Fecal 

Variável 

 

Incontinência Fecal 

Sim n(%)     Não n(%)      

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Sexo       

Masculino 17(29,3) 304(39,4) - - - - 

Feminino 42(70,7) 465(60,6) - - - - 

       

Faixa etária*      

    60-64 anos 13(19,4) 254(33,4) 1  1  

    65-69 anos 11(16,4) 173(22,7) 0,500(0,095-2,630) 0,408 1,941(0,677-5,563) 0,214 

    70-74 anos 14(20,9) 131(17,2) 2,917(0,868-9,797) 0,082 1,717(0,529-5,567) 0,363 

    75-79 anos 9(13,4) 80(10,5) - - 3,198(1,104-9,257) 0,032 

    80 e + anos 20(29,8) 123(16,2) 1,197(0,231-6,190) 0,827 4,399(1,515-12,77) 0,007 

Anos de estudo*      

    >1 ano 9(13,6) 81(10,8) 1  1  

    1-3 anos 14(21,2) 184(24,5) 0,180(0,015-2,067) 0,166 0,915(0,373-2,243) 0,846 

    4-7 anos 28(42,4) 280(37,2) 0,823(0,106-6,346) 0,850 0,990(0,414-2,369) 0,983 

   8 ou + anos 15(22,7) 207(27,5) 0,586(0,072-4,771) 0,614 0,834(0,301-2,308) 0,725 

Renda suficiente*      

    Sim 33(50,0) 430(56,9) 1  1  

    Não 33(50,0) 325(43,1) 0,409(0,110-1,524) 0,180 2,151(1,128-4,099) 0,020 

Fonte: Estudo SABE, 2015.                                                            

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

*Valores para variáveis p<0,20 selecionadas para o modelo de regressão múltiplo 
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Para as variáveis sociodemográficas, verificou-se uma significância no modelo univariado 

para o sexo feminino, na faixa de 80 anos ou +, OR 4,39 (p=0,007; IC95% 1,515-12,77) e na faixa 

etária de 70-74 anos, OR 3,19 (p=0,032; IC95% 1,104-9,257). 

A variável anos de estudo, apesar de não ter uma significância estatística no modelo 

simples, foi considerada para o modelo múltiplo pois a subcategoria para o sexo masculino, de 1-

3 anos de estudo, apresentou um valor de p<0,20. A variável que considera renda suficiente para 

as despesas diárias apresentou significância estatística para o sexo feminino, com um OR 

2,15(p=0,020;IC95%1,128-4,099). 

 

A tabela 9, apresenta análise de regressão univariada para as variáveis que consideram as 

condições de saúde. 

 

Tabela 9. Regressão univariada para IF segundo condições de saúde por sexo. Município São Paulo, Brasil, 

2010. (n=828) 

Incontinência Fecal 
Variável 

 

Incontinência Fecal 

Sim n(%)      Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Alcool (dias/semana)*      

    0 51(76,2) 511(67,2) 1  1  

    1 8(11,9) 157(20,6) 1,176(0,314-4,402) 0,807 0,322(0,101-1,024) 0,055 

    2 ou mais 8(11,9) 93(12,2) 1,286(0,348-4,744) 0,702 0,760(0,169-3,403) 0,718 

Saúde autorreferida*      

    Boa 18(32,2) 370(50,7) 1  1  

    Regular 33(58,9) 311(42,6) 1,615(0,547-4,766) 0,380 1,833(0,847-3,963) 0,122 

  Ruim/Muito ruim 5(8,9) 49(6,7) - - 3,047(0,943-9,844) 0,062 

Dor crônica       

    Não 42(63,6) 502(66,2) 1  1  

    Sim 24(36,4) 256(33,7) 0,938(0,303-2,902) 0,911 1,082(0,501-2,339) 0,838 

Artrite/Reumatimo      

    Não 48(71,6) 495(65,1) 1  1  

    Sim 19(28,4) 265(34,9) 1,033(0,269-3,967) 0,961 0,691(0,358-1,334) 0,268 

DCV*       

    Não 59(88,1) 723(95,1) 1  1  

    Sim 8(11,9) 37(4,9) 7,993(1,690-37,78) 0,009 3,091(0,929-10,28) 0,065 

Diabetes*       

    Não 42(63,6) 589(77,4) 1  1  

    Sim 24(36,4) 172(22,6) 2,157(0,821-5,667) 0,117 1,987(1,022-3,863) 0,043 

Doenças do Coração*      

    Não 47(70,1) 611(80,5) 1  1  

    Sim 20(29,9) 148(19,5) 2,033(0,530-7,790) 0,296 2,132(1,029-4,418) 0,042 

Número de doenças  

referidas (discreta)* 

     

    Não 5(9,3) 69(13,6) 1  1  

    Sim (1 ou mais) 49(90,7) 438(86,4) 1,489(0,841-2,635) 0,168 1,249(1,017-1,534) 0,034 

                        “continuação” 
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Variável 

 
Incontinência Fecal 

Sim n(%)      Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

MEEM*       

    Não  56(83,6) 710(93,3) 1  1  

    Sim  11(16,4) 51(6,7) - - 3,770(1,700-8,364) 0,001 

Depressão       

    Não 45(80,4) 596(81,6) 1  1  

    Sim 11(19,6) 134(18,4) 0,581(0,075-4,465) 0,598 1,251(0,598-2,616) 0,198 

Cancer*       

    Não 63(94,0) 710(93,3) 1  1  

    Sim 4(6,0) 51(6,7) 3,746(0,862-16,27) 0,077 0,227(0,028-1,831) 0,162 

Dificuldade em atravessar  

um quarto* 

   

    Não 57(85,1) 719(94,5) 1  1  

    Sim 10(14,9) 42(5,5) 3,074(0,339-27,83) 0,313 3,633(1,518-8,693) 0,004 

N° de medicações/dia*      

    0= Nenhuma     2(3,0) 71(9,3) 1  1  

   1=1-4 medicações  21(31,3) 363(47,7) 0,765(0,085-6,863) 0,809 0,449(0,220-0,913) 0,028 

  2= 5/+ medicações 44(65,7) 327(43,0) 4,178(0,778-2244) 0,094 - - 

Antidepressivo*       

    Não 53(79,1) 682(89,7) 1  1  

    Sim 14(20,9) 78(10,3) 1,723(0,186-15,92) 0,627 2,900(1,418-5,928) 0,004 

Laxante       

    Não 54(80,6) 642(84,6) 1  1  

    Sim 13(19,4) 117(15,4) 1,095(0,202-5,930) 0,915 1,209(0,564-2,590) 0,621 

Opióide       

    Não 67(100,0) 753(98,9) 1  1  

    Sim 0(0,0) 8(1,1) - - - - 

Diurético*       

    Não 42(62,7) 530(69,6) 1  1  

    Sim 25(37,3) 231(30,4) 4,361(1,469-12,94) 0,009 1,166(0,603-2,255) 0,645 

Refeições por dia*       

    1-2 vezes 3(4,5) 85(11,2) 1  1  

    3 ou + vezes 63(95,5) 676(88,8) 2,136(0,237-19,25) 0,494 2,499(0,541-11,54) 0,204 

Leite*       

    Não 41(62,1) 457(60,1) 1  1  

    1-6 vezes/semana 8(12,1) 69(9,1) 1,027(0,271-3,887) 0,967 1,341(0,529-3,401) 0,532 

    1-3 vezes/dia 17(25,8) 234(30,8) 0,361(0,081-1,601) 0,178 0,733(0,358-1,500) 0,392 

Hidratação*       

    ≤ 5 copos/dia 32(48,5) 403(53,0) 1  1  

    > 5 copos/dia 34(51,5) 358(47,0) 1,019(0,409-2,535) 0,197 1,161(0,586-2,299) 0,665 

Frutas*       

    Não 1(1,5) 33(4,3) 1  1  

    1-6 vezes/semana 19(28,8) 184(24,2) 2,943(1,114-7,774) 0,030 1,964(0,239-16,10) 0,526 

    1-3 vezes/dia 46(69,7) 544(71,5) - - 1,707(0,228-12,73) 0,598 

Massas e pães*       

    Não 1(1,5) 41(5,4) 1  1  

    1-6 vezes/semana 10(15,2) 85(11,2) 1,109(0,211-5,824) 0,910 4,448(0,465-42,55) 0,193 

    1-3 vezes/dia 55(83,3) 634(83,4) - - 4,451(0,603-32,81) 0,141 

Embutidos       

    Não 29(43,9) 398(52,4) 1  1  

    1-6 vezes/semana 34(51,5) 341(44,9) 1,555(0,399-6,061) 0,520 1,042(0,553-1,960) 0,897 

    1-3 vezes/dia 3(4,6) 21(2,7) 5,167(0,696-38,35) 0,307 0,293(0,034-2,516) 0,260 

      

 

                       “continuação” 
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Variável 

 
Incontinência Fecal 

Sim n(%)      Não n(%)     

OR (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR (IC95%) 

Feminino 

Valor 

de p 

Enlatados       

    Não 26(39,4) 350(46,0) 1  1  

    1-6 vezes/semana 39(59,1) 386(50,8) 1,671(0,477-5,851) 0,416 1,123(0,631-1,997) 0,689 

    1-3 vezes/dia 1(1,5) 24(3,2) 0,589(0,054-6,379) 0,660 - - 

Fonte: Estudo SABE, 2015.                                                                                                                                (conclusão) 

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

*Valores para variáveis p<0,20 selecionadas para o modelo de regressão múltiplo 

 

A análise de regressão univariada para IF, apresentou variáveis que expressam as 

condições de saúde dos idosos do estudo SABE. Verificou-se significância estatística para algumas 

delas. No entanto, devemos considerar possibilidade de colinearidade e ajustar o modelo a melhor 

variável que o represente.  

A variável que considera o consumo de álcool, de 1 dia por semana, apresentou um valor 

de p significativo, com OR 0,32(p=0,055; IC95%0,101-1,024) para o sexo feminino. Sendo 

indicada para o modelo múltiplo. 

A variável que avalia o autorrelato de qualidade de saúde dos idosos apresentou um valor 

de p<0,20 para o sexo feminino na subcategoria relatada como regular com um OR 1,83 (p=0,122; 

IC95%0,847-3,963) e para a subcategoria relatada como ruim/muito ruim o OR foi de 3,04 

(p=0,062; IC95%0,943-9,844).  

Dentre as variáveis relacionadas a problemas de saúde, verificamos a que trata sobre o 

número de doenças referidas com uma significância estatística para o sexo feminino, apresentando 

um OR 1,24(p=0,034; IC95%1,017-1,534). A que considera as doenças cerebrovasculares como 

derrame ou isquemia cerebral apresentou um OR 7,99 (p=0,009; IC95%1,690-37,78) para o sexo 

masculino, sendo significativa para a análise múltipla.  

A que considera o autorrelado de diabetes apresentou, para o sexo feminino, um OR 

1,98(p=0,043; IC95%1,022-3,863). A que considera as doenças do coração como doença 

congestiva, coronariana ou infarto do miocárdio apresentou um OR 2,13(p=0,042; IC95%1,029-

4,418) para o sexo feminino. A que considera declínio cognitivo mostrou relevância para o sexo 

feminino com um OR 3,77(p=0,001; IC95%1,700-8,364). A que se relaciona com a mobilidade, 

considerando a dificuldade de atravessar um quarto caminhando, mostrou significância para o sexo 

feminino com um OR 3,63(p=0,004; IC95%1,518-8,693). 

Dentre as variáveis associadas a medicamentos evidenciou-se significância estatística 

naquela relacionada ao número de medicações por dia, para o sexo feminino com um OR 
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0,44(p=0,028; IC95%0,220-0,913) para o uso de 1-4 medicações por dia. A variável que 

corresponde ao uso de antidepressivos com um OR 2,90(p=0,004; IC95%1,418-5,928) para o sexo 

feminino. E, por fim, a variável que corresponde ao uso de diurético com um OR 4,36(p=0,009; 

IC95%1,469-12,94) para o sexo masculino. 

Das que correspondem a alimentação, a variável que se refere ao número de refeições por 

dia com um OR 2,49(p=0,204; IC95%0,541-11,54) para as idosas que fizeram 3 ou mais refeições 

por dia. A que considera o consumo de leite, apresentou um valor de p<0,20 na subcategoria de 

consumo de 1-3 vezes por dia, para o sexo masculino com um OR 0,36(p=0,178; IC95%0,081-

1,601). A variável que avaliou o consumo de frutas, apresentou um OR de 2,94(p=0,030; 

IC95%1,114-7,774) para o consumo de 1-6 vezes por semana para o sexo masculino. A que avalia 

o consumo de massas e/ou pães apresentou, para o sexo feminino, um OR 4,44(p=0,193; IC95%0, 

0,465-42,55) para o consumo de 1-6 vezes/semana e um OR 4,45(p= 0,141; IC95%0,603-32,81) 

para o consumo de 1-3 vezes por dia. 

A tabela 10 apresenta os resultados da análise de regressão logística múltipla para a 

variável dependente IF e as variáveis independentes associadas a características 

sociodemográficas.  

 
Tabela 10. Regressão logística múltipla para IF segundo características sociodemográficas por sexo. 

Município de São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Incontinência Fecal 

Variável 

 

OR Ajustado (IC95%) 

Masculino 

Valor de 

p 

OR Ajustado (IC95%) 

Feminino 

Valor de 

p 

Faixa etária     

  60-64 anos 1  1  

  65-69 anos 0,500(0,095-2,630) 0,408 1,941(0,677-5,563) 0,214 

  70-74 anos 5,448(0,870-34,113)  0,069 0,871(0,263-2,890) 0,820 

  75-79 anos - - 1,745(0,546-5,398) 0,329 

  80 e + anos 2,407(0,195-29,596) 0,485 1,531(0,478-4,899) 0,468 

Anos de estudo     

  < 1 ano 1  1  

  1-3 anos 0,069(0,040-0,953) 0,008* 2,088(0,465-9,360) 0,332 

  4-7 anos 0,707(0,133-3,751) 0,679 2,427(0,601-9,796) 0,209 

  8 ou + anos 0,689(0,074-6,406) 0,779 3,358(0,662-17,068) 0,132 
Fonte: Estudo SABE, 2015. 

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

*Valores para variáveis que permaneceram significativas no modelo de regressão múltiplo 

 

A análise de regressão logística múltipla evidenciou que para a variável que considera os 

anos de estudo, o sexo masculino apresentou um OR de 0,069 (p=0,008; IC95%0,040-0,953). As 
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demais subcategorias de anos de estudo e as faixas etárias não apresentaram significância estatística 

no modelo múltiplo. 

A tabela 11 apresenta análise de regressão logística múltipla da variável dependente IF e 

para as variáveis associadas a condições de saúde, estratificado por sexo. 

 

Tabela 11. Regressão logística múltipla para IF segundo condições de saúde por sexo. Município de São 

Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Incontinência Fecal 

Variável 

 

OR Ajustado (IC95%) 

Masculino 

Valor 

de p 

OR Ajustado (IC95%) 

Feminino 

Valor de p 

Saúde autorreferida     

    Boa 1  1  

    Regular 2,131(0,438-10,369) 0,341 2,898(1,106-7,570) 0,031* 

   Ruim/Muito ruim - - 5,453(1,223-24,764) 0,028* 

Artrite/Reumatimo     

    Não 1  1  

    Sim 0,195(0,400-0,953) 0,044* 0,123(0,035-0,427) 0,001* 

DCV     

    Não 1  1  

    Sim 12,961(1,510-111,228) 0,02* 1,195(0,244-5,832) 0,823 

Doenças do Coração    

    Não 1  1  

    Sim 0,105(0,017-0,621) 0,014* 1,063(0,425-13,695) 0,923 

Número doenças 

referidas (discreta) 

    

     Contínua 3,32(1,035-10,646) 0,044* 1,684(1,054-2,689) 0,03* 

Depressão     

    Não 1  1  

    Sim - - 0,704(0,251-1,975) 0,501 

Dificuldade em  

atravessar um quarto 

caminhando  

    

    Não 1  1  

    Sim 0,790(0,645-9,696) 0,852 4,793(1,250-18,381) 0,023* 

Antidepressivo     

    Não 1  1  

    Sim - - 4,235(1,517-11,822) 0,006* 

Refeições por dia     

    1-2 vezes 1  1  

    3 ou + vezes - - 2,413(0,425-13,695) 0,315 

Hidratação     

    ≤ 5 copos/dia 1  1  

    > 5 copos/dia 3,669(1,250-10,771) 0,019* 1,609(0,678-3,817) 0,276 
Fonte: Estudo SABE, 2015.                                                                                                                              

Valores referentes a não sabe/não respondeu, foram excluídos da amostra 

 

Na análise de regressão múltipla de IF relacionada as condições de saúde dos idosos, 
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verificamos que para o sexo masculino, a artrite apresentou um OR 0,19(p=0,044; IC95%5,04-

0,95). A variável relacionada a doenças cerebrovasculares, apresentou uma chance de 

12,96(p=0,02; IC95%1,15-111,22) vezes mais de IF quando comparada aos idosos que não 

possuem tal doença. A variável ligada a doenças do coração como doenças congestivas, 

coronarianas ou infarto apresentou um OR 0,10(p=0,014; IC95%0,017-0,621). A que está 

relacionada ao número de doenças crônicas referidas (1 ou mais) pelos idosos mostrou um OR 

3,32(p=0,044; IC95%1,035-10,646) o que nos mostra que a IF tem 3,32 vezes mais chance de se 

manifestar em idosos com doenças crônicas do que em idosos que não a possuem.  

Com relação as variáveis relacionadas a ingesta alimentar, verificou-se que a ingestão de 

líquidos (mais que 5 copos por dia) está relacionada a uma chance de 3,66(p=0,019; IC95%1,250-

10,771) vezes mais do que os idosos que ingerem 5 ou menos copos de líquidos por dia.  

Ao analisar a variável estratificada para o sexo feminino, verificamos que a saúde 

autorreferida pelas idosas como regular apresentou um OR 2,89(p=0,031; IC95%1,106-7,570) e 

para a subcategoria em que os relatos são de uma saúde ruim/muito ruim, verificamos um OR 5,45 

( p=0,028; IC95%1,223-24,764) o que evidencia que a IF impacta na condição de saúde das idosas 

entrevistadas.  

As doenças articulares apresentaram uma significância estatística com um OR 

0,12(p=0,001; IC95%0,035-0,427).  

A variável que analisou o número de doenças crônicas referidas pelas idosas apresentou 

um OR 1,68(p=0,03; IC95%1,054-2,689).  

Dentre as variáveis que consideram mobilidade, a variável que se relaciona a dificuldade 

da idosa em atravessar um quarto apresentou um OR 4,79(p=0,023; IC95%1,250-18,381). 

A variável que considera o uso de antidepressivo apresentou um OR 4,23(p=0,006; 

IC95%1,517-11,822). 

 

4.4 CONSTIPAÇÃO INTESTINAL E INCONTINÊNCIA FECAL 

 

Foram analisados 828 casos de idosos que participaram do estudo SABE, 2015. 

Os idosos que relataram a presenta de CI e IF representam 1,1% da amostra do estudo 

(tabela 12)           

A tabela 12 apresenta a incidência de casos de CI e IF bem como os idosos que relataram 

ambos os distúrbios. 
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Tabela 12. Distribuição(%) dos idosos segundo CI e IF. Município de São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

                  Constipação Intestinal  

Incontinência Fecal Não (%) Sim (%) Total (%) 

Não (%)  653 (78,9) 115 (13,9) 768 (91,9) 

Sim (%)  51 (6,1) 9(1,1) 60 (8,1) 

Total (%) 704 (85,0) 124 (15,0) 828 (100,0) 
Fonte: Estudo SABE*- Saúde, Bem estar e envelhecimento 

 

A tabela 13 apresenta o modelo de regressão univariado para IF e CI. 

 
Tabela 13. Regressão univariada para CI e IF. Município de São Paulo, Brasil, 2010. (n=828) 

Variável 

 

n total 

(%)-828 

Constipação Intestinal 

Sim n(%)      Não n(%)    

Valor de 

p 

OR Bruto (IC95%) 

Incontinência Fecal      

Não 768(92,8) 115(13,9) 653(78,9)  1 

Sim 60(7,2) 9(1,1) 51(6,1) 0,869 1,063(0,506-2,234) 
Fonte: Estudo SABE*- Saúde, Bem estar e envelhecimento 

 

De acordo com a análise simples, não foi possível confirmar a associação significativa da 

IF e CI dado que seu valor de p=0,869 para a amostra estudada. 

Ao final da análise múltipla, os modelos ajustados foram verificados através do VIF 

(Variance Inflation Factor).  

Na tabela 14, são apresentados os valores do VIF, verificados após o modelo final. 

  
Tabela 14. Análise do modelo final de regressão logística múltipla quanto ao VIF. São Paulo, Brasil, 2010. 

(n=828) 

Modelo de regressão logística estratificado por sexo VIF (média) 

Constipação Intestinal  

Masculino 2,4 

Feminino 2,5 

Incontinência Fecal  

Masculino 2,1 

Feminino 2,5 
Fonte: Estudo SABE, 2015. 

 

De acordo com a tabela 14, verificamos que o VIF apresentou um valor inferior a 3,0, o 

que demonstra um bom ajuste dos modelos finais. 
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5 DISCUSSÃO 
 

O presente estudo, através do Estudo SABE, realizado no município de São Paulo, entre 

os anos de 2010 e 2015 possiblitou uma análise longitudinal dos idosos que apresentaram CI e IF 

nos relatos de 2015. Os resultados obtidos evidenciam que a IF e a CI são problemas que causam 

um impacto relevante na vida dos idosos. Os resultados foram estratificados por sexo para a 

comparação com dados de outros estudos e para verificação da importancia das afecções 

relacionadas a doenças especificas para o sexo masculino e feminino. 

 

5.1 CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 
 

Neste estudo, a Constipação Intestinal, que teve uma incidência de 15% nos idosos 

entrevistados sendo 16,9% para o sexo feminino e 11,8% para o sexo masculino. 

Choung et al (2007) verificou que a incidência de CI, em Olmsted (EUA) foi de 17,4% na 

população geral e 23,1% em individuos acima de 70 anos. Ao estratificar por sexo, Choung et al 

(2007) encontra uma incidência de 20,6% em homens e 25% em mulheres. 

O presente estudo evidenciou implicações significativa para características 

sociodemográficas. A faixa etária que mostrou relação com a CI foi entre 70-74 anos, para o sexo 

masculino, apresentaram uma chance 4,24 vezes maior de CI quando comparados aos idosos da 

faixa etária entre 60-64 anos. Outra faixa etária que apresentou significância estatística foi de 80 

anos ou mais, com uma chance de 3,5 vezes maior de CI quando comparados aos idosos de 60-64 

anos. Estes resultados corroboram com os estudos mundiais, evidenciando que os idosos mais 

longevos são mais propensos ao desenvolvimento de CI (YU, 2014 ; WGO, 2010). 

 A variável que está relacionada ao tempo de estudo apresentou significância estatística 

para CI. Para os idosos com 4-7 anos de estudo foi verificado uma chance de 7,86 vezes mais 

quando comparado aos idosos com menos de um ano de estudo. Ainda nesse subgrupo, verificou-

se que os idosos com 8 ou mais anos estudo apresentaram uma chance de 6,73 vezes maior quando 

comparado aos idosos com menos de 1 ano de estudo. Ao estratificar a variável anos de estudo  por 

consumo medicamentoso, foi possível identificar que os idosos com 4 ou mais anos de estudo 

representam 39,1% dos idosos que ingerem 5 ou mais medicamentos/dia (Gomes, 2016). 

Considerando que a polifarmacia tem associação com CI (Thomsen et al, 2011), podemos entender 

uma possível relação entre estas variáveis.  
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Para o sexo feminino, todas as faixas de anos de estudo, acima de 1 ano, tiveram risco 

associado ao desfecho de CI com um aumento gradativo relacionado ao tempo de estudo.  

Entre 1-3 anos de estudo a chance foi de 3,77 vezes maior. De 4- anos de estudo a chance 

foi de 5,56. E para 8 anos ou mais de estudo a chance foi de 5,85 vezes maior comparados as idosas 

com menos de 1 anos de estudo.  

Essa variável demonstra que existe uma razão diretamente proporcional com a CI e o 

aumento do tempo de estudo. 

No estudo observacional realizado em Pequin (Zhang, 2015), foi evidenciado um aumento 

gradativo da CI quando relacionado à idade (60 anos para maiores de 80 anos) de 21,3% para 

44,8%.    

Apesar do citado trabalho de Zhang ter sido realizado através de estudo transversal, o que 

difere em método do nosso estudo que foi longitudinal, ao final os dados de prevalência relevantes 

daquele trabalho apresentam poucas diferenças quando comparados a incidência do que foi 

apresentado em nossa tese. 

Nota-se que é possível correlacionar a variável anos de estudo a renda e acesso.  

No estudo Louvison (2006), os idosos que possuem baixa renda e poucos anos de estudo 

são idosos que possuem menor acesso a serviço de seguro de saúde privado.  

De acordo com os dados do Estudo SABE (2015) e com o manuscrito Projeto SABE 

(2003), podemos verificar que população de poucos recursos, tem uma acesso mais restrito a 

serviços de saúde e que os idosos com mais anos de estudo (4 anos ou mais), possuem um maior 

acesso a serviços médicos e hospitalares privados (33,9%). Além disso, podemos inferir os anos 

de estudo possibilitam um maior acesso informações e maior possibilidade financeira de adquirir 

medicamentos de venda livre. Segundo Louvison (2006), a aquisição de medicamentos pode ser 

prejudicada para indivíduos de baixa renda. Neste caso, podemos inferir que o acesso financeiro 

faz com que eles procurem com mais frequência uma resolução medicamentosa e sem orientação 

médica. A possibilidade de possuir um convênio médico pode levar estes indivíduos a postergar 

um acompanhamento clínico adequado, ocasionando uma piora no quadro de CI.  

Dentre as variáveis que relacionam a saúde dos idosos, foi verificado um impacto 

significativo para o sexo feminino e a presença de CI. Dado esse que confirma as informações 

encontradas em literatura, como o estudo de Verkuijl (2020) que verificou que a CI tem uma 

frequência, em mulheres, de 2 vezes mais chances do que em homens.  
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A variável que se refere ao número de doenças referidas, está relacionada ao número de 

doenças crônicas relatadas pelos idosos como a DPOC, Diabetes, HAS, Doença articular. Ela 

apresentou para o sexo masculino um OR de 0,59(p=0,045; IC95%0,358-0,988) o que nos 

evidencia que essa variável (CI) tem mais chance de estar associada aos idosos que não 

apresentaram este tipo de condição crônica. Podemos inferir que eles apresentam um maior cuidado 

em relação a sua saúde intestinal quando comparado aos idosos que não possuem nenhuma doença 

crônica. Outro aspecto que pode ser apresentado através deste resultado é que muitos idosos que 

possuem doenças crônicas, utilizam medicamentos laxativos preventivamente ou mesmo por 

apresentar quadros pontuais e não diagnosticados de constipação. No estudo SABE (Gomes, 2016)  

foi possível verificar que um número elevado de idosos que faziam uso contínuo de laxantes, não 

se declaravam constipados. Este dado nos possibilita interpretar que  muitos desses idosos podem 

fazer uso deste medicamento sem a compreensão de que o uso crônico e incorreto de alguns 

medicamentos laxativos podem camuflar o quadro crônico e mais grave de CI.  

A variável que considera o uso de laxante apresentou para o sexo feminino uma chance 

de 3,09 (p=0,004; IC95%1,440-6,663) mais vezes de CI quando comparado a idosas que não 

utilizam a medicação. Essa variável pode ser considerada como um fator de risco relacionado a um 

efeito colateral do uso crônico do medicamento ou então um uso decorrente do quadro 

diagnosticado. 

Os laxantes são categorizados em grupos que o distinguem quanto ao seu efeito. Os 

formadores de bolos são caracterizados por fibras solúveis e insolúveis, estes necessitam de liquido 

e uma motilidade intestinal adequada. Os estimulantes ou irritantes auxiliam no estimulo do plexo 

mioentérico aumentando a motilidade. No entanto, o uso crônico desta classe de laxantes pode 

ocasionar dano ao plexo mioentério e uma dismotilidade do colon (Alves, 2013); Os laxantes 

osmóticos retem os líquidos na luz intestinal através de açucares não absorvíveis; Por fim, os 

emolientes ou lubrificantes que se tratam de oléo ou glicerina que facilitam a saúda do bolo fecal 

sem irritação da mucosa (INCA, 2009) . Segundo Camillery (2009), o uso contínuo e excessivo de 

laxantes pode ocasionar uma perda ou alterações de neurônios levando a déficit de motilidade, 

cólon atônico, redução de reflexos e consequentemente a CI. 

No estudo SABE (2015), verificou-se que o uso de laxante era mais comum entre idosos 

que não se consideravam constipados do que entre idosos que se consideravam constipados (tabela 

6). Possivelmente, por se tratar de uma medicação de venda livre (WGO, 2010), seu acesso 
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facilitado possibilita que muitos idosos façam uso de laxante sem um diagnóstico correto e sem um 

acompanhamento adequado. Além disso, é possível dizer que muitos idosos constipados podem 

estar fazendo um sub-tratamento. Muitos indivíduos associam um evento de CI com uma 

necessidade de usar algum medicamento laxativo (WGO,2010) e não necessariamente a um 

problema que deve ser investigado e tratado levando a uma provável piora gradativa. 

Alguns artigos mencionam altos gastos proveniente do uso de laxantes. Segundo WGO 

(2010), o Reino Unido emitiu mais de 13 milhões de receitas de laxantes em 2006, sendo que sua 

população era em torno de 60,85 milhões neste ano. Nos EUA, Nyrop et al (2007) verificou um 

custo médio com a CI de 390 dólares por pessoa por ano. Romeno (Albul et al, 2019), estimou que 

no País o gasto com laxante pode ser superior a 15 milhões de euros/ano. Assim, podemos atribuir 

a CI não só a questão do sub-tratamento e da falta de acompanhamento médico mas também, um 

gasto expressivo para a população que é atingida por tal afecção.  

A variável que responde ao número de refeições por dia teve como baseline um número 

de refeições reduzidas (1-2 refeições por dia) e a categoria analisada considerou 3 ou mais refeições 

por dia. A variável apresentou significância estatística para a análise múltipla de CI, apresentando 

um OR 0,38(p=0,016; IC95%0,173-0,830) o que nos permite interpretar o maior número de 

refeições por dia teve uma associação positiva com uma quantidade menor de casos de CI quando 

comparado a categoria de idosos que faziam refeições com menor frequência (2 ou menos/dia) que 

teve 60% mais chance de apresentar CI. Não podemos inferir que o número de refeições por dia  

tem uma relação direta com a qualidade da alimentação mas podemos verificar com os resultados 

do estudo SABE que a maioria das idosas (57,6%) que consomem 3 ou mais refeições por dia, 

também relatam ter um renda suficiente. Este dado nos permite interpretar que possivelmente as 

idosas que relatam ter uma renda suficiente também possuem um acesso a alimentos de melhor 

qualidade, medicamentos, suplementos nutricionais, o que pode favorecer sua saúde alimentar.  

 

5.2 INCONTINÊNCIA FECAL 
 

Neste estudo, a Incontinência Fecal, representou 7,2% dos idosos entrevistados.  

Ao estratificar, por sexo, temos uma incidência de 8,3% para o sexo feminino e 5,5% para 

o sexo masculino. 

No estudo de Markland et al (2010), a incidência de IF em idosos foi de 17%, sendo que 

a diferença entre os sexos não foi significativa. No Reino Unido e no Chile, dados de prevalência 
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foram de 3,3% e 2,7%, respectivamente. Além disso, percebeu-se um aumento dos casos de IF 

associado ao aumento da idade e com o sexo feminino (Shaw, 2002; Zarate, 2008).  

Nos EUA, com pessoas maiores de 50 anos, a prevalência de IF no sexo feminino foi de 

15,2% enquanto no sexo masculino, 11,1% (Roberts, 1999).  

Dentre as variáveis sociodemográficas analisadas, os anos de estudo, de 1-3 anos para o 

sexo masculino apresentou significância estatística com um OR 0,06 (p=0,008; IC95%0,040-

0,953). O que mostra uma relação menor de IF para este grupo de idosos quando são comparados 

aos idosos com menor tempo de estudo. Embora a idade, tenha apresentado significância no modelo 

univariado, ela não mostrou relação significativa na análise múltipla. 

Ao considerar os aspectos relacionados as condições de saúde verificamos grande número 

de variáveis que se relacionam com a IF. Tendo em vista as condições de saúde, o sexo feminino 

apresentou um impacto relevante para autorrelato de saúde e para número de doenças referidas.  

As idosas que relataram uma saúde regular, apresentaram uma chance de 2,89 (p=0,031; 

IC95%1,106-7,570) e as idosas que relataram saúde ruim/muito ruim apresentaram uma chance de 

OR 5,45 (p=0,028; IC95%1,223-24,764), maiores para IF quando comparada as idosas que 

relataram uma condição de saúde boa.  

Além disso, a variável número de doenças crônicas referidas mostrou grande impacto, 

para ambos os sexos. Para o sexo masculino, um OR de 3,33 (p=0,044; IC95%1,035-10,646) e para 

o sexo feminino, OR 1,68(p=0,03; IC1,054-2,689). Essa variável é contínua, o que nos mostra que 

quanto maior o número de doenças crônicas maior a chance de IF quando comparados aos idosos 

que não possuem estas doenças. Para a variável que considera a presença de artrite/reumatismo, 

verificamos uma significância para ambos os sexos. Sexo feminino apresentou um OR 0,123 

(p=0,001; IC95%0,035-0,427) e o sexo masculino obtivemos OR 0,195 (p=0,001; IC95%0,400-

0,953). Assim, podemos interpretar que os idosos apresentaram uma chance menor para IF quando 

comparado aos idosos que não apresentavam tal patologia. 

Segundo Mugiea et al (2011), o uso medicamentoso de opioides para doenças de 

articulação como osteoartrite podem apresentar, como causas secundárias quadros de constipação 

intestinal. Neste caso, podemos considerar que os idosos de possuem artrite ou reumatismo tendem 

a desenvolver com menor frequência afecções como IF quando comparado aos idosos que não 

apresentam artrite/reumatismo dado potencial constipantes do medicamento supracitado. 

A variável que considerou as doenças cerebrovasculares, apresentou significância para o 
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sexo masculino com um OR 12,96 (p=0,020; IC95%1,520-111,228) o que evidencia uma chance 

12,96 maior de IF quando comparado a idosos que nunca tiveram um evento como derrame ou 

isquemia cerebral.  

A amostra desse grupo possuía um número de indivíduos pequeno, o que fica evidente no 

valor do IC95% alargado. No entanto, este valor é consistente e significativo. O estudo de Lotufo 

et al (2017) pode corroborar com estes resultados. Seu estudo acompanhou casos de DCV (doenças 

cerebrovasculares) desde 1990 até 2015, no Brasil, mostrando um aumento significativos dos casos 

de DCV no sexo masculino ultrapassando o registro de casos no sexo feminino no ano 2015. 

Podemos concluir que as doenças cerebrovasculares e a IF, nos idosos, pode ser associada 

a déficits musculares (esfincterianos), dano nervoso além de problemas cognitivos globais, 

mobilidade fraca e comorbidades (Felix, 2009). A redução de células neuronais gera um processo 

de compensação nos neurônios vizinhos. Tal  mudança na fisiologia do corpo pode causar também 

uma alteração esfincteriana, ocasionando a IF (Dias, 2019). 

A variável que avalia as doenças do coração (Infarto; Doença coronariana e Insuficiência 

Cardíaca) apresentou um OR 0,10 (p=0,014; IC95%0,017-0,612) mostrando que os eventos de IF 

estão 90% mais relacionados com os idosos que não apresentam doenças cardíacas.  

Segundo Romeiro et al (2011), as doenças do coração como Insuficiência Cardíaca levam 

a alterações no Sistema Nervoso Simpático o que acarreta uma constrição dos vasos que irrigam a 

circulação esplênica, ocasionando hiperperfusão no trato gastrointestinal. Dessa forma, a 

permeabilidade intestinal é modificada. Uma das características mencionadas por Romeiro (2011) 

é um edema intestinal com retenção hídrica por absorção inadequada. Nota-se que esse fator pode 

ser relevante na compreensão dessa variável que demonstra a IF sendo mais frequente em idosos 

que não apresentam doenças do coração. 

A variável que avalia a mobilidade dos idosos, considerando a dificuldade em atravessar 

um quarto caminhando, mostrou significância para as idosas avaliadas no estudo SABE, com uma 

chance de 4,79 (p=0,023; IC95%1,250-18,381) vezes mais para IF quando comparadas a idosas 

que não apresentam este déficit de mobilidade. De acordo com estudo de Lebrão (2005), existe 

uma perda na habilidade funcional nas atividades básicas diárias com aumento progressivo 

relacionado a idade. 

Neste caso, podemos avaliar que, no avançar da idade, múltiplas comorbidades, déficit na 

movimentação/incapacidade física e aumento progressivo do grau de dependência estão 
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conectados favorecendo o aumento destes eventos de IF.  

A variável que considera o uso de antidepressivos para o sexo feminino apresentou uma 

chance de 4,23(p=0,006; IC95%1,51-11,82) maior para IF quando comparado as idosas que mão 

utilizavam este medicamento. Segundo Moreno et al (1999), alguns antidepressivos causam uma 

modificação na disponibilidade dos neurotransmissores. Sua inibição não seletiva ocasiona uma 

subsensibilização dos receptores de serotonina. Os receptores serotoninérgicos estão diretamente 

associados a um aumento da motilidade intestinal e do peristaltismo. Em alguns casos de 

associação entre antidepressivos, pode ocorrer a Síndrome Serotoninérgica, afetando o Sistema 

Nervoso Autônomo ocasionando efeitos colaterais como a diarreia: o que pode potencializar os 

eventos de IF. Além disso, outro efeito adverso é ocasionado pela ação no Sistema neuromuscular 

causando incoordenação e mioclonias, o que como efeito secundário pode ocasionar a IF. O que 

nos permite compreender sua considerável significância para a IF em idosas. 

A variável que trata de quantidade de líquidos ingeridos mostrou grande significância 

estatística para os casos de IF em idosos do sexo masculino. Esses idosos apresentaram chance de 

3,66 (p=0,019; IC95%1,250-10,771) vezes maior de IF para a ingesta de mais que 5 copos de 

líquidos por dia quando comparados ao idosos que ingeriram 5 ou menos copos de líquidos por 

dia. Para os idosos que possuem um quadro definido de IF, a ingesta de líquidos em grande 

quantidade, favorece o aumento dos eventos de perda involuntária de fezes.  

 

5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE CI E IF 
 

A incidência de CI encontrada no estudo, foi de 15% e a incidência de IF verificada foi de 

7,2%. Estes valores corroboram com a literatura internacional que apresentam uma incidência entre 

12-19% dos adultos (Brusciano, 2020). 

Um dos casos que apresenta maior frequência de presença concomitante de IF e CI é a 

impactação fecal. A Impactação Fecal é definida no artigo de Lillo (2000), como uma possível 

consequência da CI. São as fezes endurecidas, localizadas no intestino grosso. Os sintomas mais 

frequentemente associados ao distúrbio são os desconfortos retais e abdominais, náusea/vômitos, 

diarreia paradoxal, transbordamento urinário e fecal. A impactação fecal pode ser uma das causas 

relevantes para IF. Isso se deve a incapacidade de sentir novo conteúdo fecal produzido em virtude 

das fezes impactadas pré-existentes, de forma que essa situação pode levar a um transbordamento 
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das fezes por inibição do esfíncter (Schiller, 2001). 

No que tange a relação entre CI e IF concomitante, percebemos que ela está presente em 

uma na população deste estudo em 1,1% dos idosos entrevistados (tabela 14).  

 De acordo com estudo, realizado nos Países Baixos, a prevalência de ambos os casos de 

CI e IF foi de 3,5% da população estudada (Meinds, 2017).  Segundo artigo de Nurko e Scott 

(2011), existe uma considerável coexistência de CI e IF principalmente entre o grupo de idosos. 

Sendo que para indivíduos com IF, cerca de metade relatam CI presente. No entanto, a maioria 

relata a IF como fator secundário à CI.  

Visto que este quadro tem grande impacto na população estudada, verificamos a 

possibilidade de associação dos dois transtornos na análise de regressão univariada (tabela 15). As 

variáveis desfecho, IF e CI, estão presentes concomitantemente em alguns relatos dos idosos. No 

entanto, a análise do modelo múltiplo, não mostrou uma interrelação significativa entre as duas 

variáveis. Na coorte estudada, com dados de 5 anos não houve esta associação mas isto não impede 

de que com o passar dos anos, estes distúrbios não se associem.  
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6 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo evidenciou os fatores de risco associados a IF e CI em idosos do Estudo 

SABE. 

A IF apresentou uma incidência de 7,2% nos idosos do Estudo SABE, sendo que foi mais 

evidente os casos no sexo feminino (8,3%) do que no sexo masculino (5,5%). 

A CI apresentou uma incidência de 15% nos idosos do Estudo SABE, sendo que a 

incidência maior foi evidenciada no sexo feminino (16,9%) quando comparado ao sexo masculino 

(11,8%). 

No que tange a significância das variáveis associadas ao desfecho de CI, verificou-se 

como fatores associados para sexo masculino e anos de estudo superior a 4 anos, presença de 

doenças crônicas.  

Para o sexo feminino a incidência de CI foi mais evidente em 1 ano ou mais de estudo, 

número reduzido de refeições por dia, uso de laxante.  

A IF apresentou como fatores associados para o sexo masculino e 1-3 anos de estudo, 

doenças cerebrovasculares, presença de uma ou mais doenças crônicas, artrite, ingestão de mais 

que 5 copos de líquidos por dia.  

Para o sexo feminino a IF apresentou como fatores associados o autorrelato de saúde 

referida como regular e ruim/muito ruim; presença de uma ou mais doenças crônicas; uso de 

antidepressivos, artrite, dificuldade em atravessar um quarto caminhando. 

A associação entre IF e CI, embora relevante entre os idosos, principalmente nos quadros 

associados a Impactação Fecal, não apresentaram associação significativa no presente estudo. 

Os resultados evidenciados neste estudo, mostraram que a presença de limitações e de 

disfunções orgânicas podem desfavorecer o processo saudável de envelhecimento. Entendemos 

que a IF e a CI são fatores que limitam os idosos e tendem a ser mais limitantes quando associados 

a outras disfunções que podem agravar o quadro de isolamento social, motivação e disposição para 

hábitos saúdaveis. Considerando que a população envelhece em maior quantidade, a busca por 

melhores condições de saúde possibilita uma longevidade com melhor qualidade. 

O tema mostrou-se relevante já que se trata de um estudo de uma coorte de 5 anos com 

resultados significativos. Estes dados mostraram que existe um impacto negativo na qualidade de 

vida dos idosos e necessitam de mais aprofundamento para auxiliar na melhora das praticas 
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clínicas. 

Como limitação para o estudo, evidenciamos que a variável que avalia declínio cognitivo 

(MEEM) foi impossibilitada de ser analisada no modelo múltiplo pois a sua distribuição estava em 

apenas uma casela, no momento da análise múltipla. Aparecendo no modelo múltiplo como 

“espaço vazio”. Acreditamos que haja uma correlação entre o declínio cognitivo e as variáveis 

dependentes IF e CI. Acreditamos também que com uma período mais longo de exploração dos 

dados possamos ter melhor visibilidade desta variável.  

Outra limitação verificada é a existencia de poucos estudos com este modelo de analise, 

dificultando a comparação dos dados do Estudo SABE com dados de outras localidade.  Além 

disso, outro aspecto limitante na analise dos dados está relacionado a fatores associados a CI e IF 

que não sao explorados no Estudo SABE, como doenças ginecológicas, traumas obstétricos, 

traumas em geral.       

Este estudo buscou compreender melhor o contexto dos idosos frente as afecções de IF e 

CI e compreender os fatores de risco para futuros estudos que explorem cada uma das condições 

individualmente. 
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ANEXO I – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE 3 – CURRÍCULO LATTES PROFESSORA YEDA 
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