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RESUMO 

 

Shimazaki, MP. Tradução, adaptação transcultural e validação de um protocolo de 

cuidados para pacientes com constipação intestinal. 

 

A constipação intestinal faz parte das doenças funcionais que acometem o 

intestino, sendo uma das queixas mais prevalentes nos atendimentos médicos. Cerca 

de 20% da população mundial relata esse sintoma, com maior prevalência em 

mulheres e idosos. A gestão da constipação crônica é um problema importante de 

saúde pública, devido à sua alta prevalência e à falta de cuidados especializados. O 

objetivo do presente estudo foi traduzir para a língua portuguesa do Brasil, fazer a 

adaptação transcultural, e validar o protocolo de programa de cuidados para pacientes 

com constipação intestinal, elaborado por Christine Norton et al para uso em 

tratamento e pesquisa no Brasil; aplicar e avaliar a efetividade do uso do protocolo no 

tratamento da constipação intestinal. Trata-se de estudo de tradução, adaptação 

transcultural e validação. Foram realizados os processos de traduções, síntese das 

traduções, retrotraduções, síntese das retrotraduções e submissão ao comitê de 

juízes. As equivalências de semântica, idiomática, cultural e conceitual foram 

avaliadas por cinco juízes especialistas, e consolidadas através do Índice de Validade 

de Conteúdo (IVC), com resultado final IVC=1. A versão final do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito foi aplicada em 30 participantes com 

constipação intestinal, por um período de 60 dias. Resultados:  após a aplicação do 

protocolo houve uma melhora significativa nas frequências das evacuações e na 

consistência das fezes. Conclui-se que o uso de uma ferramenta padronizada e 

validada como o Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito para 

constipação intestinal pode ajudar os profissionais da saúde na abordagem não 

medicamentosa do gerenciamento de pacientes que sofrem com constipação. 

 

Palavras-Chaves: Constipação Intestinal, Cuidados de Enfermagem, Estudo de 

Validação, Serviço de Saúde Comunitária e Adultos 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Shimazaki, MP. Translation, transcultural adaptation and validation of a care protocol 

for patients with bowel constipation. 

 

The bowel constipation is one of the functional diseases which affect the bowel, 

and it’s one of the most prevalent complains in the medical care. Approximately 20% 

of the world population report this symptom, with higher prevalence in women and 

elderly. The chronic constipation care is an important public health problem, due to its 

high prevalence and lack of specialized care. The objective of this study was to 

translate to the Brazilian Portuguese language, make the transcultural adaptation, and 

validate the care program protocol for patients with bowel constipation, elaborated by 

Christine Norton et al for research and treatment use in Brazil; apply and evaluate the 

efficacy of using the protocol in the bowel constipation treatment. It’s a study of 

translation, transcultural adaptation and validation.  

The following steps were performed: the translation processes, synthesis of the 

translations, back-translations, synthesis of the back-translations and submission to 

the judges committee. The conceptual, cultural, idiomatic and semantic equivalences 

were evaluated by five judges specialists, and consolidated by the Content Validity 

Index (CVI), with final result CVI = 1. The final version of the Habit Training 

Interventions Protocol was applied to 30 participants with bowel constipation, during a 

60 days period. Results: after the protocol application, there was a significant 

improvement in the evacuations frequency as well as in the faeces consistency. The 

conclusion was that the use of a standardized and validated tool as the Habit Training 

Interventions Protocol for bowel constipation can help the health care professionals in 

the non medicamentous approach to manage the patients who suffer with constipation. 

 

Keywords: Bowel Constipation, Nursing Care, Validation Study, Community Health 

Care and Adults  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Trajetória Profissional e Motivação 

 

A ciência do cuidado é uma atividade que existe desde o início da humanidade. 

Estes cuidados são prestados no início do ciclo vital e na velhice e estão diretamente 

ligados à satisfação das necessidades básicas para manutenção da vida1. 

Já nas primeiras civilizações as mulheres eram as responsáveis pelas atividades 

relacionadas ao cuidado, devido à maternidade onde desempenhavam o papel de 

protetoras, e eram encarregadas de alimentar seus filhos1. 

A escolha pela profissão Enfermagem veio junto com os cuidados que eram 

prestados a minha avó materna. O despertar pela profissão se deu mediante à 

dedicação na assistência humanizada realizado pela equipe de enfermagem à minha 

avó, durante as várias internações hospitalares. 

Em 2004 iniciei a minha graduação em Enfermagem pelo Centro Universitário 

São Camilo. A Geriatria sempre foi a minha paixão, e em 2009 ingressei no programa 

de aprimoramento multiprofissional em geriatria e gerontologia do Hospital do Servidor 

Público do Estado de São Paulo (IAMSPE). 

Em 2011, através do processo seletivo no Hospital São Camilo Unidade 

Pompéia, fui contratada para trabalhar como enfermeira no Centro Social Nossa 

Senhora do Rosário, entidade Filantrópica com ações voltadas para a população 

carente da região da Pompéia. Além dos atendimentos ambulatoriais também são 

realizadas visitas domiciliares aos idosos. Nesta época não havia programas de 

atenção básica no domicílio para a população desta região, sendo o Centro Social o 

único serviço não governamental mantido pela comunidade a oferecer cuidados aos 

moradores e trabalhadores da região, principalmente aos idosos. Além dos serviços 

de monitoramento de saúde, atividades de promoção e prevenção, também eram 

realizados cuidados como curativos em pacientes com lesões. Para uma assistência 

mais especializada iniciei em 2012 o curso de pós-graduação em Estomaterapia pela 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

A Estomaterapia é uma especialidade da enfermagem em que o enfermeiro atua no 

cuidado das pessoas com estomias, feridas e incontinências urinária e anal2. 

Com as visitas domiciliares foi possível realizar triagem dos pacientes, deixando 

somente os pacientes com dificuldades de mobilidade e maior dependência de 



13 

 

cuidados para assistência domiciliar. Os idosos que não apresentavam dificuldades 

de locomoção, sendo mais independentes nas atividades de vida diárias, eram 

convidados a participar de grupos de convivência no Centro Social, e assim passariam 

a ser acompanhados no ambulatório de enfermagem. 

Durante a semana, o Centro Social mantém vários atendimentos especializados 

na área social e de saúde para a população, e também atividades para os idosos com 

a colaboração de voluntários e funcionários. Para os idosos são realizadas atividades 

como grupo da memória, dança e movimento, bingo, atividades físicas e atividades 

de lazer como passeios. O objetivo dos grupos de convivência é integrar o idoso na 

sociedade, permitindo maior autonomia e qualidade de vida. 

Com as atividades, principalmente as de passeios, percebi que muitos idosos 

estavam deixando de participar por causa das incontinências. O medo de não haver 

banheiro próximo e a falta de condições financeiras para compra de fraldas estavam 

levando esses idosos ao isolamento social. 

Em 2015 participei do XI Congresso Brasileiro de Estomaterapia, Curso 

Educacional ICS e V Congresso do Núcleo Brasileiro de Uroginecologia, onde foram 

abordados vários temas relacionados às incontinências. 

No mesmo ano apresentei o projeto de implantação do Ambulatório de 

Disfunções Miccionais para a diretoria do Centro Social, o qual foi aprovado. 

Durante minha pós-graduação em Estomaterapia no módulo de incontinências, 

a Profa. Dra. Gisele Regina Azevedo ministrou aula e compartilhou sua experiência e 

atuação nos atendimentos de pacientes com disfunções miccionais.   Em 2016 

participei do curso de aprimoramento em disfunções miccionais no Instituto Papilio, 

coordenado por essa docente, e neste mesmo ano iniciei minhas atividades de 

voluntária (uma vez por semana) no ambulatório de atendimento a pacientes com 

disfunção miccional no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), com o intuito de 

buscar conhecimento teórico e prático. 

Na atuação como enfermeira especialista no atendimento a pacientes com 

disfunções miccionais, me deparei com a grande queixa dos pacientes (adultos e 

idosos) referente à insatisfação com os tratamentos para constipação intestinal. Ao 

buscar em estudos científicos nacionais sobre os tratamentos conservadores para 

esta população, percebi a falta de estudos e pesquisas cientificas sobre a temática, 

abordando aspectos de prevalência e resultados dos tratamentos conservadores para 

constipação intestinal no Brasil. 
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No Brasil não temos um protocolo padronizado de cuidado especializado de 

enfermagem e estudos que mostrem os resultados destes cuidados aos pacientes 

com constipação intestinal, sendo muitas vezes orientações aleatórias, conforme 

conhecimento de cada profissional, o que justifica a minha escolha pelo tema. 

 

1.2 Uma Breve Introdução 

 

A constipação intestinal faz parte das doenças funcionais que acometem o 

intestino, sendo umas das queixas mais prevalentes nos atendimentos médicos3. É 

maior entre mulheres, idosos e aqueles que apresentam nível socioeconômico mais 

baixo4. A constipação está associada a uma qualidade de vida prejudicada, com 

aumento dos custos em cuidados de saúde e excesso de absenteísmo no trabalho5. 

Metade dos pacientes com constipação que consultam um profissional da saúde não 

estão satisfeitos com o resultado do tratamento5. 

O diagnóstico de constipação deve ser feito através de análise cuidadosa da 

história clínica e exame físico do paciente6. No caso de sintomas persistentes que não 

respondem aos tratamentos iniciais com dietas, ingestão de fibras e mudanças de 

hábito, é necessária uma avaliação coloproctológica com investigação diagnóstica6. 

Estudos epidemiológicos e de prevalência da constipação crônica têm utilizado 

definições diferentes incluindo sintomas autorreferidos, frequências das fezes e os 

critérios do Consenso de Roma5. As diferenças na definição médica e as variações 

entre os sintomas relatados dificultam a obtenção de dados epidemiológicos 

confiáveis7. 

Os critérios da American Gastroenterological Association (AGA) baseiam-se em 

avaliações do trânsito colônico e da função anorretal para classificar os pacientes com 

constipação em um dos três grupos: constipação de trânsito normal, constipação de 

trânsito lento e disfunção do soalho pélvico ou distúrbios defecatórios8. 

A causa da constipação é multifatorial, com foco na predisposição genética, tipo 

de dieta, status socioeconômico, falta de ingestão de líquidos e fibras, efeitos 

colaterais de medicamentos, desequilíbrio hormonal, além de fatores 

comportamentais e biológicos9. 

Uma revisão de estudos avaliou a associação entre constipação e várias 

comorbidades relacionadas, especialmente as doenças anorretais, de cólon, 
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urológicas e extra gastrointestinais como sobrepeso, obesidade, depressão, diabetes 

e distúrbios urinários10. 

Complicações indiretas também podem ser causadas pela abordagem 

terapêutica como por exemplo as terapias locais com lesão na mucosa retal, os riscos 

de perfuração, efeitos adversos dos medicamentos laxativos entre outros10. 

A abordagem não medicamentosa continua sendo a primeira linha de escolha 

no tratamento da constipação intestinal, incluindo modificação no estilo de vida, dieta 

rica em fibras e aumento da ingestão de líquidos 11 12. 

No caso de falhas nas primeiras alternativas, pode ser indicado o uso de 

laxativos11. As cirurgias, último recurso do tratamento, são realizadas mediante a 

investigação clínica6. 

A gestão da constipação é um problema importante devido à sua alta prevalência 

e falta de profissionais especializados4. Em geral é adotada uma abordagem 

conservadora com orientações sobre o estilo de vida e laxantes, seguido de 

programas de reeducação intestinal, incluindo o biofeedback e suporte psicossocial. 

Embora esses tratamentos possam melhorar os sintomas em mais da metade dos 

pacientes, eles ainda não são padronizados 4. 

Portanto, devido à alta prevalência de pacientes com constipação intestinal, é 

importante que os enfermeiros compreendam as causas da constipação e que uma 

história clínica apropriada possa ser realizada, e se necessário, sugeridas 

investigações adicionais13. 

 

1.3 Definição de Constipação 

 

Não existe uma definição universal ou aceita de constipação. A palavra 

constipação pode ter vários significados entre os pacientes mas também entre as 

diferentes culturas e religiões7. 

O termo é mais usado para defecação difícil ou infrequente13. Muitos médicos 

consideram a constipação como um sinônimo de frequência reduzidas de fezes e 

outros também consideram como esforço para defecar, fezes duras e incapacidade 

ou dificuldade para defecar completamente14. 

Então, qualquer reclamação de dificuldade para passar as fezes, passagem 

incompleta das fezes ou frequência diminuída pode identificar o problema15. 
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A frequência normal das fezes pode variar de 3 evacuações por semana até 3 

evacuações por dia, podendo também estar normal quando o intervalo for maior, 

porém sem nenhum outro sintoma manifestado15. 

Os critérios consensuais de Roma são frequentemente usados, principalmente 

em ambientes de pesquisa para definir constipação crônica e podem ser usados para 

caracterizar o problema no ambiente clínico16 (Ver capítulo 1.7 critérios diagnósticos).  

Antes disso, a constipação era definida com base na frequência de evacuações 

semanais ou no autorrelato dos pacientes17. 

 

1.3 Importância do Problema 

 

A constipação intestinal (CI) é um problema crônico que acomete muitos 

pacientes no mundo e, em alguns grupos como os idosos a constipação constitui um 

problema sanitário importante, sendo considerada uma das queixas mais frequentes 

nas consultas médicas. 

Além de problemas físicos, a constipação pode trazer problemas psicológicos, 

mentais, sociais e econômicos afetando a qualidade de vida e bem estar pessoal18 10. 

Um estudo mostrou que os pacientes com constipação crônica relataram níveis 

significativamente mais baixos de qualidade de vida relacionada à saúde e níveis mais 

altos de perda de produtividade no trabalho com comprometimento da atividade19. 

O impacto na qualidade de vida pode variar entre os países, mas geralmente é 

de grande significância18. Um estudo multinacional, realizado na França, Itália, Reino 

Unido, Alemanha, Coréia do Sul, Brasil e Estados Unidos, demonstrou que os 

brasileiros tiveram a maior prevalência de constipação, que foi considerado devido ao 

status social e à percepção geral de saúde20.  

Embora apenas uma minoria procure por atendimento médico, a constipação 

consome uma quantidade significativa de recursos com laxantes e consultas 

médicas10.  

Os custos com a saúde são significativamente consideráveis entre os pacientes, 

onde centenas de milhões de dólares são gastos anualmente com o uso de laxantes. 

Nos EUA entre 2006 e 2011, os atendimentos no pronto socorro referentes à 

constipação aumentou de 497.034 visitas para 703,391 visitas, enquanto o custo 

médio por paciente aumentou 56,4 %, de US$1.474 para US$2.30621. 
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Em 2012 uma queixa primária de constipação foi responsável por 3,2 milhões de 

consultas médicas, resultando em custos diretos e indiretos de US$ 1,7 bilhão22. 

Estima-se que 10% do tempo da enfermagem no Reino Unido é gasto com os 

cuidados ao paciente com constipação. 

A constipação consome recursos substanciais de saúde devido à sua alta 

prevalência4 

 

1.4 Epidemiologia da Constipação 

 

Entre as consultas ambulatoriais a constipação é um dos cinco diagnósticos 

médicos mais comuns para os distúrbios gastrointestinais8, acometendo cerca de 20% 

da população mundial23.  

A prevalência de constipação intestinal varia de acordo com o local e critério 

diagnóstico utilizado3.  

As estimativas da prevalência de constipação crônica na América do Norte 

variam entre 2% e 27% 24, nos países da Europa e Oceania, entre 5% e 35% 25. Porém 

a prevalência pode ser subestimada, pois uma minoria dos indivíduos com 

constipação intestinal procura por atendimento médico26. 

No Brasil não existe dados de prevalência de constipação intestinal na população 

em geral. Os estudos encontrados na literatura se referem a subgrupos, como 

mulheres na menopausa, adolescentes e lactentes17. 

Em um estudo realizado em Londrina no estado do Paraná, a prevalência de 

constipação segundo o autorrelato foi de 25,2%, sendo 37,2% para mulheres e 10,2% 

para homens, apresentando um aumento nos pacientes com idades mais 

avançadas27.  

Estudos epidemiológicos revelam que a alta prevalência de constipação crônica 

está associada à progressão da idade28, e as causas multifatoriais geralmente 

contribuem em idosos29. Essas causas incluem aumento do uso de medicamentos, 

ingestão insuficiente de líquidos, baixa fibra alimentar, diminuição da morbidade e 

outras comorbidades29. 
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1.5 Etiologia 

 

A constipação intestinal pode ser classificada como primária ou secundária6. A 

constipação primária tem origem funcional  e a constipação secundária possui causa 

bem definida, como as doenças neurológicas, endócrinas ou uso inadvertido de 

medicamentos obstipantes3. 

Em termos fisiopatológicos, a constipação primária pode ser classificada em três 

categorias: Constipação de transito normal, constipação de trânsito lento e doenças 

do ato evacuatório6,3. 

A constipação de trânsito normal também denominada de funcional é a forma 

mais comum de apresentação3. Os pacientes referem fezes endurecidas ou 

insatisfação com a evacuação, mesmo que o tempo de passagem pelo cólon seja 

normal3. 

Já a constipação de trânsito lento é mais prevalente em mulheres mais jovens, 

apresentando clinicamente dor abdominal, flatulência e urgência evacuatória23. 

Os distúrbios de defecação ou doenças do ato evacuatório, ocorrem em virtude 

da disfunção do soalho pélvico ou do esfíncter anal. Frequentemente esses pacientes 

relatam medo da dor ao evacuar, devido às fezes endurecidas e volumosas. Podem 

estar associados ao distúrbio de defecação a fissura anal, hemorroidas, assim como 

abuso físico, sexual e distúrbios alimentares23. 

Na avaliação clínica o primeiro e mais importante cuidado é excluir a presença 

de causas secundárias23. 

Pacientes e talvez profissionais da saúde menos experientes em distúrbios do 

soalho pélvico definem constipação apenas em termos de frequência evacuatória e 

consistência das fezes30. Collete et al17 em seu estudo, encontrou baixa concordância 

entre constipação autorreferida e constipação confirmada por critérios de consenso, 

por exemplo Roma I, II, III e IV31. 

 

1.6 Critérios Diagnósticos para Constipação Funcional 

 

Com a intenção de padronizar o diagnóstico e o manejo da constipação 

intestinal, um painel de especialistas internacionais elaborou critérios uniformes no 

diagnóstico de constipação32. 
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Os pesquisadores inicialmente descreveram os critérios de Roma I, que incluíam 

quatro sintomas que deveriam estar presentes nos últimos 3 meses: menos de 3 

evacuações por semana, esforço para evacuar, presença de fezes endurecidas e 

sensação de evacuação incompleta31. Posteriormente, os critérios de Roma II 

englobaram mais dois sintomas adicionais: sensação de obstrução ou interrupção da 

evacuação e manobras manuais para facilitar as evacuações31. 

Os Critérios de Roma III e Roma IV modificaram principalmente o fator 

cronológico, os sintomas devem ter se originados 6 meses antes do diagnóstico e 

estarem presentes nos três meses anteriores31. No consenso de Roma IV, foi 

acrescentado uma nova síndrome denominada constipação induzida por opióides, 

que está associada ao uso crônico desses medicamentos33,31. 

É importante que os médicos usem de forma eficiente as ferramentas de 

diagnóstico disponíveis para constipação para adequar o tratamento ao paciente12. A 

avaliaação da constipação crônica é realizada através de uma história completa e 

exame físico para descartar constipação secundária12. 

A anamnese cuidadosa com relação à doença e medicamentos associados é 

fundamental para o diagnóstico diferencial da constipação29. 

As causas orgânicas da constipação incluem doenças metabólicas 

(hipotireoidismo, diabetes mellitus, hipercalemia), miopatia, doenças neurológicas 

(doença de parkinson, esclerose múltipla, doença da medula espinhal, etc.) e 

problemas psicológicos como a depressão29. 

Além dos opióides, alguns medicamentos podem por diferentes mecanismos 

causar a constipação intestinal, incluindo anticolinérgicos, analgésicos, bloqueadores 

dos canais de cálcio, antidepressivos, anti-histamínicos, antiespasmódicos, 

anticonvulsivantes, antiácidos de alumínio e suplementos de ferro11,29.  

A história clínica dos pacientes com constipação intestinal deve ser analisada 

junto com a consistência das fezes31, Critério de Roma IV sugere o uso da escala de 

Bristol e do diário evacuatório para caracterizar os hábitos intestinais e facilitar o 

diagnóstico31. 

A escala de Bristol para Consistência das Fezes EBCF (Bristol Stool Form Scale) 

foi desenvolvida e validada por Kenneth W. Heaton e S. J. Lewis. O objetivo dessa 

escala é avaliar de maneira descritiva a forma do contéudo fecal, utilizando métodos 

gráficos que representam sete tipos de fezes, conforme sua forma e consistência34 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Escala de Bristol de Consistência das Fezes, traduzida e validada 

para a língua portuguesa por Martinez, Azevedo34 

 

No caso de constipação, um exame físico deve ser realizado. É importante 

incluir exame abdominal, inspeção da região perianal, retal e exame de toque 

retal. O exame físico é realizado com o objetivo de procurar sinais de uma doença 

orgânica e para avaliar presença de massas ou tumores, prolapso, hemorroidas, 

fissuras, retocele e impactação fecal10. 

Testes diagnósticos devem ser considerados se os sintomas persistirem 

mesmo com o tratamento conservador ou se houver suspeita de distúrbio 

defecatório. Isso inclui a manometria anorretal, estudos do trânsito colônico, 

defecografia e teste de expulsão do balão12. 
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1.7 Tratamento 

 

A constipação crônica traz com o paciente um histórico de várias  consultas 

médicas, exames complementares e uso de diversos medicamentos23.  

Muitas vezes, é necessária uma abordagem multidisciplinar (médico, enfermeiro, 

nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo) para resolver problemas graves ou 

prolongados13.  

O tratamento da constipação envolve terapias específicas para a correção da 

causa. Abordagens não medicamentosas e medicamentosas têm sido utilizadas tanto 

para prevenção como para tratamento3. 

Os tratamentos não farmacológicos são as opções de primeira linha para 

pacientes com constipação de trânsito normal e trânsito lento. 

A modificação no estilo de vida e na dieta visa aumentar os fatores que 

estimulam o reflexo gastrocólico e aumentam a motilidade intestinal por meio de 

contrações propagadas de alta amplitude12. 

A modificação da dieta consiste em acrescentar fibras para alcançar uma dieta 

rica em fibras e ingestão de líquidos32. O aumento da oferta de fibras é a primeira 

recomendação, sendo orientado o consumo de frutas, vegetais e grãos integrais ou 

suplementos comerciais de fibras11. 

Outro ponto importante é a reeducação dos hábitos de evacuação, estimulando 

a disciplina de horários e a obediência ao reflexo evacuatório23.  

A atividade física deve ser estimulada. O aumento da atividade física pode 

oferecer melhora sintomática, especialmente em pacientes idosos constipados29.  

Outras terapias não farmacológicas incluem a terapia de biofeedback e 

estimulação elétrica3. 

O biofeedback tem sido utilizado no treinamento da musculatura do soalho 

pélvico utilizando-se de exercícios específicos que auxiliam o relaxamento dessa 

musculatura durante a evacuação31. 

Em pacientes com defecação dissinérgica, o biofeedback tem por objetivo 

corrigir a dissinergia ou a incoordenação dos músculos abdominal, retal, puborretal e 

esfíncter anal para se obter uma evacuação normal35. 

Terapias farmacológicas também são utilizadas no tratamento da constipação 

intestinal, como os incrementadores do bolo fecal que aumentam o volume das fezes 

estimulando desta forma a evacuação, por exemplo, as fibras sintéticas, metilcelulose 
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e psyllium23. Outras opções de medicamentos são os laxativos osmóticos, agentes 

amaciantes, laxantes irritativos e estimulantes23. Os fármacos pró-cinéticos atuam 

para aumentar o peristaltismo, acelerando o trânsito gastrointestinal de maneira mais 

fisiológica23, e são recomendados para casos que não respondem a laxantes31. 

Para restaurar a microbiota intestinal têm sido recomendada a modulação 

intestinal com probióticos, que aumentam a frequência evacuatória, melhorando a 

consistência das fezes e diminuindo a flatulência31. 

No que se refere ao tratamento cirúrgico, é necessária uma avaliação detalhada 

do paciente. A cirurgia deverá ser uma decisão somente após falhas de medidas 

conservadoras no tratamento da constipação31. No caso de cirurgia, pode haver 

resultados decepcionantes, podendo o paciente ficar com incontinência fecal e 

constipação intestinal recorrente após a cirurgia32. 

Considerando a alta prevalência nacional e internacional de constipação 

intestinal, com tendência de aumento pelo envelhecimento populacional, 

caracterizando-a como problema de saúde pública; a lacuna científica sobre a 

assistência de enfermagem a pacientes com esta manifestação clínica; a ausência de 

instrumento validado no Brasil que auxiliasse a enfermagem e demais profissionais 

de saúde nesta temática, optou-se neste estudo por elaborar a tradução, adaptação 

transcultural e validação de ferramenta já existente, que possa facilitar, padronizar e 

qualificar os cuidados a indivíduos com constipação intestinal. Uma vez traduzida e 

validada para o português brasileiro, poderá ser disponibilizada e utilizada 

amplamente no País. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Traduzir da língua inglesa para a língua portuguesa falada no Brasil, fazer a 

adaptação transcultural e validar o protocolo de cuidados para pacientes com 

constipação intestinal, aplicar e avaliar a efetividade do seu uso no tratamento da 

constipação intestinal. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi traduzir para a língua portuguesa do Brasil, fazer a 

adaptação transcultural e validar o protocolo de programa de cuidados para pacientes 

com constipação intestinal, elaborado por Christine Norton et al para uso em 

tratamento e pesquisa no Brasil. Trata-se de estudo de tradução, adaptação 

transcultural e validação. Foram realizados os processos de traduções, síntese das 

traduções, retrotraduções, síntese das retrotraduções e submissão ao comitê de 

juízes. As equivalências de semântica, idiomática, cultural e conceitual foram 

avaliadas por cinco juízes especialistas, e consolidadas através do Índice de Validade 

de Conteúdo (IVC), com resultado final IVC=1. A versão final do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito foi aplicada em 30 participantes com 

constipação intestinal por um período de 60 dias. Resultado:  após a aplicação do 

protocolo houve uma melhora significativa nas frequências das evacuações e na 

consistência das fezes. Conclui-se que o uso de uma ferramenta padronizada e 

validada como o Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito para 

constipação intestinal pode ajudar os profissionais da saúde na abordagem não 

medicamentosa do gerenciamento de pacientes que sofrem com constipação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A constipação intestinal crônica é um dos distúrbios gastrointestinais funcionais 

mais prevalentes, acometendo 20% da população mundial23. Sendo uma condição 

frequentemente encontrada na prática clínica, tanto em atendimentos médicos 

especializados (por exemplo gastroenterologia, geriatria, coloproctologia) quanto na 

medicina geral36.  

Além de problemas físicos, a constipação pode trazer problemas psicológicos, 

mentais, sociais e econômicos, afetando a qualidade de vida e bem estar pessoal18 

10. 

De acordo com o Critério de Roma IV31, a constipação crônica é definida pela 

presença de: 

1. Dois ou mais dos seguintes sintomas para mais de 25% das evacuações: 

Esforço, fezes ressecadas ou duras, sensação de evacuação incompleta, 

sensação de bloqueio anorretal, manobra manual de facilitação da 

evacuação, menos de três evacuações por semana. 

2. Fezes moles raramente estão presentes sem uso de laxantes.  

3. O paciente não preenche os critérios para o diagnóstico da síndrome do 

intestino irritável. 

Esses critérios precisam estar presentes nos últimos 3 meses, com início dos 

sintomas pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. 

As diferenças na definição médica e as variações entre os sintomas relatados 

pelos pacientes dificultam a obtenção de dados epidemiológicos confiáveis7. 

As estimativas da prevalência de constipação crônica na América do Norte 

variam entre 2% e 27% 24, e nos países da Europa e Oceania, entre 5% e 35% 25. 

No Brasil não existe dados de prevalência de constipação intestinal na população 

em geral17. 

Em um estudo realizado em Londrina, no estado do Paraná, a prevalência de 

constipação segundo o autorrelato foi de 25,2%, sendo 37,2% para mulheres e 10,2% 

para homens, apresentando um aumento nos pacientes com idades mais 

avançadas27. 

A constipação intestinal pode ser classificada como primária ou secundária6. A 

constipação primária tem origem funcional  e a constipação secundária possui causa 
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bem definida, como as doenças neurológicas, endócrinas ou uso inadvertido de 

medicamentos obstipantes3. 

Em termos fisiopatológicos, a constipação primária pode ser classificada em três 

categorias: constipação de trânsito normal, constipação de trânsito lento e doenças 

do ato evacuatório6,3. 

A causa da constipação é multifatorial, com foco na predisposição genética, tipo 

de dieta, status socioeconômico, falta de ingestão de líquidos e fibras, efeitos 

colaterais de medicamentos, desequilíbrio hormonal, além de fatores 

comportamentais e biológicos9.  

Na avaliação clínica, o primeiro e mais importante cuidado é excluir a presença 

de causas secundárias23. 

A história clínica dos pacientes com constipação intestinal deve ser analisada 

junto com a consistência das fezes31. O Critério de Roma IV sugere o uso da escala 

de Bristol e do diário evacuatório, para caracterizar os hábitos intestinais e facilitar o 

diagnóstico31. 

Testes diagnósticos devem ser considerados se os sintomas persistirem após o 

tratamento conservador ou se houver suspeita de distúrbio defecatório. Isso inclui a 

manometria anorretal, estudos do trânsito colônico, defecografia e teste de expulsão 

do balão12. 

O tratamento da constipação envolve terapias específicas para a correção da 

causa. Abordagens não medicamentosas e medicamentosas têm sido utilizadas tanto 

para prevenção como para tratamento3. 

O tratamento não farmacológico consiste em modificações no estilo de vida, 

sendo tradicionalmente considerado o primeiro passo de um programa de tratamento 

para o controle efetivo da constipação37. Mudanças simples no estilo de vida podem 

melhorar a percepção da regularidade intestinal do paciente38. 

Outras terapias não farmacológicas incluem a terapia de biofeedback e 

estimulação elétrica3. 

Quando mudanças simples no estilo de vida e dieta não melhoram a 

constipação, o uso de laxantes é recomendado11. Os pacientes frequentemente 

relatam altos níveis de insatisfação com o tratamento medicamentoso, o que é 

atribuído à falta de eficácia ou a efeitos colaterais desagradáveis37.  
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No que se refere ao tratamento cirúrgico, é necessária uma avaliação detalhada 

do paciente. A cirurgia deverá ser uma decisão somente após falhas de medidas 

conservadoras no tratamento da constipação31. 

A gestão da constipação é um problema importante devido à sua alta prevalência 

e falta de profissionais especializados4.  

Considerando a lacuna científica sobre a assistência de enfermagem a pacientes 

com esta manifestação clínica, e considerando a pesquisa negativa sobre a existência 

de instrumento validado no Brasil que auxiliasse a enfermagem e demais profissionais 

de saúde nesta temática, este estudo objetivou traduzir para a língua portuguesa 

falada no Brasil, adaptar transculturalmente e validar um protocolo existente na língua 

inglesa de cuidados para pacientes com constipação intestinal. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo de tradução, adaptação transcultural e validação para a 

população de língua portuguesa (Brasil) de dois protocolos de intervenções para 

pacientes com constipação intestinal, com a autorização formal da autora principal 

Christine Norton, PHD; MA; RN. 

 

Participantes da Pesquisa 

 

O estudo foi realizado em quatro etapas e, na primeira etapa, foram convidados 

a participar do estudo cinco juízes especialistas.  

Os critérios de inclusão se limitaram a serem enfermeiros residentes no Brasil e 

outros países com especialização em Estomaterapia reconhecidos pela World Council 

of Enterostomal Therapists (WCET)  e  pela Associação Brasileira de Estomaterapia 

(SOBEST) com experiência e atuação em incontinências urinária e fecal.  

Nas demais etapas, o estudo foi realizado com pessoas com constipação 

intestinal, sendo funcionários, voluntários e pacientes que são atendidos ou fazem 

acompanhamento nos serviços de saúde do Centro Social Nossa Senhora do Rosário. 

Os critérios de inclusão se limitaram a pessoas com idade igual ou superior a 18 

anos e que atendessem aos critérios de Roma IV para o diagnóstico de constipação 

intestinal funcional. Os critérios de exclusão foram pessoas que tivessem 
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sangramento retal, gestantes, diabetes, hipotireoidismo não controlado, distúrbios 

neurológicos e aqueles que não aderiram às orientações do protocolo. 

 

Aspectos Éticos 

 

Os aspectos éticos foram avaliados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FCMS-

PUC/SP com parecer consubstanciado aprovado sob número CAAE 

36539020.3.0000.5373 e, somente após a aprovação da pesquisa e do TCLE, deu-se 

a coleta de dados. 

 

Procedimento da Coleta de Dados 

 

Etapa 1: Tradução, adaptação transcultural e validação 

 

A tradução e adaptação transcultural dos protocolos foi feita seguindo as 

recomendações das diretrizes e processos de adaptação transcultural por Beaton et 

al39, consistindo em tradução, síntese das traduções, retrotradução, síntese da 

retrotraduções e comitê de juízes. 

A tradução da versão original para o português (Brasil), foi realizada por dois 

tradutores independentes com domínio dos idiomas português e inglês. Na etapa de 

síntese das traduções, as duas versões traduzidas dos protocolos foram analisadas e 

comparadas pelas pesquisadoras, dando origem a uma versão em português.  

A seguir foi realizada a tradução reversa ou retrotradução por dois tradutores 

bilíngues, cuja língua materna é o inglês. 

A versão original, a versão em português e a tradução reversa foram então 

encaminhadas para um comitê de cinco juízes bilíngues e especialistas em 

Estomaterapia, para a validação de conteúdo.  

Cada um dos itens traduzidos foi avaliado individualmente para objetivar uma 

equivalência conceitual, tendo sido consideradas as: 

 Equivalência semântica: refere-se ao significado das palavras; 

 Equivalência idiomática: refere-se ao uso de expressões equivalentes em 

ambos os idiomas; 
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 Equivalência cultural:  avalia o contexto cultural da população alvo; 

determina que as situações solicitadas ou descritas na versão original 

devem se ajustar ao contexto cultural da população-alvo; 

 Equivalência conceitual: tem a finalidade de explorar se os diferentes 

domínios e/ou conceitos compreendidos pelo instrumento original, na 

definição dos conceitos de interesse, seriam relevantes e pertinentes ao 

novo contexto ao qual está sendo adaptado; avalia o significado conceitual 

de palavras quando semelhantes e compara os contrastes culturais. 

As equivalências foram apresentadas em uma escala tipo Likert com 

pontuação de 1 a 4, considerando um escore para cada item descrito: 

1 - Discordo Totalmente 

2 - Discordo 

3 - Concordo 

4 - Concordo totalmente 

A concordância entre as respostas dos experts foi obtida pelo Índice de Validade 

de Conteúdo (IVC) que permite avaliar cada item do instrumento e a seguir, foi feita 

uma avaliação em sua totalidade.  

IVC40 = Número de respostas “3 e 4” 
            Número total de respostas  
 

Cada intervenção dos protocolos obteve o IVC = 1 em todas as equivalências e, 

após os ajustes, obteve-se a versão definitiva dos protocolos. 

 

Etapa 2: Triagem das Pessoas com Constipação 

 

A triagem das pessoas foi realizada pessoalmente e por via telefone ou vídeo 

chamada. 

Para coleta de dados foram utilizados o questionário estruturado para 

caracterização do perfil sociodemográfico dos participantes, elaborado pelos 

pesquisadores; o questionário com os Critérios Diagnósticos do Consenso de ROMA 

IV para constipação funcional; a Escala de Bristol para a avaliação da consistência 

das fezes e o Diário Evacuatório. 
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Etapa 3: Aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito 

 

Neste estudo, foram realizadas a tradução e a validação de dois protocolos: o 

Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito e o Protocolo de Intervenções 

Adicionais com Biofeedback; porém, só foi aplicado o Protocolo de Intervenções de 

Treinamento de Hábito. 

Após triagem das pessoas com constipação intestinal, foi realizado contato por 

via vídeochamada ou em atendimento ambulatorial, para a aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito. Os participantes receberam um folheto por 

e-mail ou celular com as informações sobre a constipação e as orientações para o 

treino de hábito, conforme protocolo. Para reforçar as orientações, os participantes 

foram acompanhados durante 60 dias, sendo realizado um contato por semana. 

O protocolo compreende 17 orientações de intervenção para o treinamento de 

hábito, conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito 

1. Fornecimento de um folheto informativo sobre o funcionamento 
intestinal normal; causas da constipação intestinal; orientação de dietas 
e ingestão de líquidos; como atingir um bom hábito intestinal. 

 

2. Revisão das informações escritas usando ferramentas educativas 
disponíveis no local, como modelos anatômicos ou diagramas. 
 

3. Recomendações para interromper o uso de todos os laxantes, inclusive 
medicamentos com efeitos laxativos ou chás de ervas que contenham 
purgativos potentes. Um ou dois supositórios de glicerina são 
permitidos para soltar as fezes retidas se não houver evacuação por 3 
dias. Não utilizar enemas ou equipamentos de irrigação. 

 

4. Estimulação para seguir uma rotina diária: sentar no vaso sanitário por 
20-30 minutos após a primeira refeição e/ou após tomar/beber bebidas 
quentes (ou antes, se sentir vontade). 

 

5. Orientar para tentar defecar após as refeições ou quando sentir 
vontade, mas não mais do que três vezes ao dia. 
 

6. Orientar a se sentar no vaso sanitário com os joelhos dobrados a 45⁰ e 
os pés apoiados em um banquinho ou similar. Inclinar o tronco para 
frente abraçando o abdome e respirar enquanto relaxa a musculatura 
anal. 
 

7. Orientar a fazer força para evacuar no máximo de 5 a 10 minutos. 
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8. Ensinar sobre as manobras de defecação, enquanto o paciente estiver 
sentado na cadeira; e orientar verbalmente para respirar enquanto faz 
força com a barriga. 

 

9. Reforçar para não realizar múltiplas tentativas e esforço prolongado. 
 

10. Orientar a não fazer o toque retal para auxiliar na defecação. 
 

11. Quando apropriado, o participante será ensinado sobre manobras de 
pressão e ou redução do prolapso de órgãos pélvicos. 
 

12. O terapeuta está proibido de usar o exame de toque retal para fins de 
treinamento. 
 

13. Orientar sobre dietas e estilo de vida, por exemplo, fibras em 
moderação e não em excesso (orientar o consumo diário de 1 laranja 
com bagaço 2 horas após uma refeição seguidos por 250ml de água); 
ingestão líquida moderada e não em excesso; aumentar o exercício 
físico, por exemplo, caminhar, quando possível. 
 

14. Participantes com dificuldade para evacuação e/ou flacidez perineal 
serão treinados quanto aos exercícios de soalho pélvico. 
 

15. Muito otimismo, incentivo e atenção individualizada. 
 

16. Sugestões sobre o que fazer até a próxima sessão terapêutica. 
 

17. O terapeuta deverá completar as informações relevantes das sessões, 
no prontuário do paciente. 
 

  

Etapa 4: Reavaliação dos participantes: 

 

Depois de 60 dias de intervenção com um programa baseado no protocolo, os 

participantes da pesquisa foram reavaliados usando a Escala de Bristol para analisar 

a consistência das fezes e o diário evacuatório quantificar e qualificar as evacuações. 

No final do estudo foi aplicado um questionário para saber se o paciente 

percebeu melhoras no hábito intestinal e o seu grau de satisfação. 
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Tamanho da Amostra 

 

A amostra do presente estudo é considerada de tamanho adequado, com 30 

participantes pois, segundo Cochran41, uma amostra pequena possui menos de 30 

dados coletados. 

 

Análise Estatística e Apresentação dos Resultados 

 

A análise teve a finalidade de identificar se houve a mudança de comportamento 

e padrão do número de evacuações por semana segundo a Escala de Bristol de 

Consistência de Fezes, na situação inicial e após a Aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito. 

Os dados receberam tratamento estatístico pelo Software R versão 4.1.0, nos 

quais foram utilizados o Teste de Bhapkar para medição de homogeneidade marginal, 

e análises estatísticas simples como média, desvio padrão e mediana. 

Além disso, foram utilizados gráficos comparando a distribuição das frequências 

na situação inicial, com a distribuição das frequências após a Aplicação do Protocolo 

de Intervenções de Treinamento de Hábito. 

 

Teste de Bhapkar (Teste de Homogeneidade Marginal) 

 

Teste não paramétrico que avalia se a distribuição de uma variável categórica é 

igual ou diferente em duas condições experimentais diferentes. O teste constrói a 

tabela de contingência com as duas mensurações da variável e verifica se as 

distribuições das duas margens da tabela são iguais. 

Teste de Hipóteses: 

H0: As duas distribuições marginais são iguais 

H1: As distribuições marginais são diferentes 

Interpretação: o teste verifica se houve mudança da variável mensurada em duas 

condições diferentes. Caso a hipótese nula seja rejeitada, deve-se considerar que as 

distribuições são distintas, porém o teste não diz como se dá essa diferença e é 

necessário fazer a interpretação da tabela de contingência. 
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RESULTADOS 

 

Caracterização da Amostra 

 

Participaram da pesquisa um total de 30 mulheres e, dentre as participantes do 

estudo, 34% tinham entre 30 e 39 anos, 80% eram brancas, 37% com renda entre 2 

e 3 salários mínimos, e a maioria (72%) não praticava atividade física. Com relação 

às doenças existentes, 59% não tinham nenhuma doença, e a maioria não tinha 

hipertensão (87%), nem diabetes (91%), tampouco hipotireoidismo (81%), ou outras 

doenças (94%). Quanto ao uso de medicamentos, 28% não utilizavam nenhum 

medicamento, 12% utilizavam laxante, 25% utilizavam laxante e outro medicamento e 

34% utilizavam outros medicamentos, e todos esses dados estão apresentados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Categorização dos Participantes da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor  

Idade N %

De 20 a 29 3 9.38%

De 30 a 39 11 34.38%

De 40 a 49 8 25.00%

De 50 a 59 6 18.75%

De 60 a 69 2 6.25%

Mais de 70 2 6.25%

Etnia N %

Branco 24 80.00%

Pardo 5 16.67%

Preto 1 3.33%

Não Respondeu 2 6.25%

Renda Familiar N %

Até 2 SM 2 6.67%

De 2 a 3 SM 11 36.67%

De 3 a 5 SM 8 26.67%

De 5 a 6 SM 3 10.00%

De 6 a 8 SM 2 6.67%

Mais de 8 SM 4 13.33%

Não Respondeu 2 6.25%

Atividade Física N %

Não 23 71.88%

Sim 9 28.13%

Doenças N %

Não 19 59.38%

Sim 13 40.63%

Hipertensão N %

Não 28 87.50%

Sim 4 12.50%

Diabetes N %

Não 29 90.63%

Sim 3 9.38%

Hipotireoidismo N %

Não 26 81.25%

Sim 6 18.75%

Outras Doenças N %

Não 30 93.75%

Sim 2 6.25%

Medicamentos N %

Nenhum 9 28.13%

Laxante 4 12.50%

Laxante e outros 8 25.00%

Outros 11 34.38%
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Diagnóstico de Constipação Intestinal Baseado no Consenso de ROMA IV e na 

Escala de Bristol de Consistência de Fezes 

 

Dentre as participantes do estudo, 59% sempre faziam esforço para evacuar e 

28% na maior parte das vezes. Com relação às fezes irregulares ou duras, 56% faziam 

sempre e 34% na maior parte das vezes. Após finalizar a evacuação, 50% das 

participantes relataram sempre ter a sensação de evacuação incompleta e 31% 

relataram ter na maioria das vezes. Para o sintoma de sensação de obstrução ou 

bloqueio anorretal, 50% disseram que nunca ou raramente sentem, 28% sentem 

algumas vezes e 22% disseram sentir sempre. Situação semelhante ocorreu com o 

uso de manobras manuais para facilitar a evacuação, em que 50% nunca ou 

raramente o fazem, 22% disseram fazer algumas vezes e somente 16% efetuam 

sempre. Com relação ao número de evacuações semanais, 41% efetuam uma vez 

por semana, 34% efetuam duas vezes por semana, e 19% ficam 10 dias ou mais sem 

evacuar. 

Dentre as participantes do estudo, 62% alegaram evacuar fezes do Tipo 1 na 

Escala de Bristol de Consistência de Fezes, 28% alegaram evacuar fezes do Tipo 2, 

e 9% evacuam fezes do Tipo 3, com dados apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultado do Diagnóstico de Constipação Intestinal baseado no Consenso 

de ROMA IV e na Escala de Bristol de Consistência de Fezes. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Respostas N %

Nunca/raramente 1 3.13%

Algumas vezes 1 3.13%

Frequentemente 2 6.25%

Maior parte das vezes 9 28.13%

Sempre 19 59.38%

Respostas N %

Algumas vezes 1 3.13%

Frequentemente 2 6.25%

Maior parte das vezes 11 34.38%

Sempre 18 56.25%

Respostas N %

Algumas vezes 2 6.25%

Frequentemente 4 12.50%

Maior parte das vezes 10 31.25%

Sempre 16 50.00%

Respostas N %

Nunca/raramente 16 50.00%

Algumas vezes 9 28.13%

Sempre 7 21.88%

Respostas N %

Nunca/raramente 17 53.13%

Algumas vezes 7 21.88%

Frequentemente 1 3.13%

Maior parte das vezes 2 6.25%

Sempre 5 15.63%

Respostas N %

10d+ sem evacuar 6 18.75%

1x/semana 13 40.63%

2x/semana 11 34.38%

3x/semana 1 3.13%

5x/semana 1 3.13%

Respostas N %

Tipo 1 20 62.50%

Tipo 2 9 28.13%

Tipo 3 3 9.38%

Qual o tipo das suas fezes de 

acordo com a escala de 

Bristol?

Número de evacuações 

semanais: Quantas vezes por 

semana o (a) Sr. (a) costuma 

fazer cocô?

Esforço para evacuar

Fezes irregulares ou duras

Sensação de evacuação 

incompleta

Sensação de obstrução ou 

bloqueio anorretal

Manobras manuais para 

facilitar a evacuação
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Comparação do Número de Evacuações Semanais 

 

Com base nos dados de evacuações semanais coletados das participantes, 

efetuaram-se análises para identificar se houve aumento do número de evacuações 

após a aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito. 

 

Tabela 3 – Comparação do Número de Evacuações Semanais Inicial e Após 

Aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito 

 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

Utilizando o teste de Bhapkar, que mede a homogeneidade marginal para 

verificar se houve mudança de padrão no comportamento do número de evacuações 

por semana da situação inicial e após a Aplicação do Protocolo de Intervenções de 

Treinamento de Hábito, chegamos ao valor de p-valor < 0.001, caracterizando a 

evidência forte de mudança de distribuição. 

E, efetuando a análise da tabela de contingência (Tabela 2), verifica-se que a 

situação das participantes melhorou muito após a Aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito, ou seja, o número de evacuações semanais 

aumentou consideravelmente para todas as participantes, sem exceção. Inicialmente, 

a frequência mais prevalente era de uma vez por semana e, após a aplicação do 

protocolo, a frequência mais prevalente passou a ser todos os dias. 

E tomando como exemplo os 13 participantes que evacuavam uma vez por 

semana, após a aplicação do protocolo, quatro passaram a evacuar todos os dias, 

cinco passaram a evacuar seis vezes por semana, uma passou a evacuar cinco vezes 

Situação Inicial N % N % N % N % N % N % N %

10d+ sem evacuar 2 6.67 3 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 6 20.00

1x/semana 0 0.00 2 6.67 1 3.33 1 3.33 5 16.67 4 13.33 13 43.33

2x/semana 0 0.00 1 3.33 1 3.33 1 3.33 2 6.67 4 13.33 9 30.00

3x/semana 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 1 3.33

5x/semana 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 1 3.33

Total Após Aplic. 2 6.67 6 20.00 2 6.67 2 6.67 7 23.33 11 36.67

Total Inicial

Situação Após Aplicação do Protocolo

2x/sem 3x/sem 4x/sem 5x/sem 6x/sem Todos os dias
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por semana, uma passou a evacuar quatro vezes por semana, e duas passaram a 

evacuar três vezes por semana, com dados explicitados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição de Participantes Pré e Pós Aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito com Relação ao Número de Evacuações por 

Semana 

 

 

 Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

A análise do gráfico também confirma o aumento considerável dos números de 

evacuações por semana após a aplicação do protocolo, observando que as 

frequências mais prevalentes eram uma e duas vezes por semana na situação inicial, 

passando a ser mais prevalentes todos os dias e seis vezes por semana após a 

aplicação do protocolo. 

 

Comparação da Escala de Bristol de Consistência de Fezes 

 

Com base nos dados de consistência das fezes relatados das participantes, 

efetuaram-se análises para identificar se houve melhora do tipo de fezes após a 

aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito. 

 

Tabela 4 – Comparação da Escala de Bristol de Consistência de Fezes Inicial e Após 

Aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

Utilizando o teste de Bhapkar que mede a homogeneidade marginal para 

verificar se houve mudança de padrão na Escala de Bristol de Consistência de Fezes 

da situação inicial e após a Aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento 

de Hábito, chega-se ao valor de p-valor < 0.001, com evidência forte de mudança de 

distribuição. 

E efetuando a análise da tabela de contingência (Tabela 4), verifica-se que a 

situação das participantes melhorou muito após a Aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito, ou seja, a os dados da Escala de Bristol de 

Consistência de Fezes melhoraram consideravelmente para todas as participantes 

sem exceção. 

Por exemplo, havia 19 participantes com Escala de Bristol de Consistência de 

Fezes Tipo 1, e após a aplicação do protocolo, 12 passaram para Escala de Bristol de 

Consistência de Fezes Tipo 4; 6 passaram para Escala de Bristol de Consistência de 

Fezes Tipo 3, e 1 passou para Escala de Bristol de Consistência de Fezes Tipo 2, 

como apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição de Participantes Pré e Pós Aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito com Relação à Escala de Bristol de 

Consistência de Fezes 

 

Situação Inicial N % N % N % N %

Tipo 1 1 3.33 6 20.00 12 40.00 19 63.33

Tipo 2 1 3.33 2 6.67 5 16.67 8 26.67

Tipo 3 0 0.00 1 3.33 2 6.67 3 10.00

Total Após Aplic. 2 6.67 9 30.00 19 63.33

Tipo 4 Total InicialTipo 2 Tipo 3

Situação Após Aplicação do Protocolo
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

A análise do gráfico também confirma o aumento considerável da Escala de 

Bristol de Consistência de Fezes das participantes após a aplicação do protocolo, 

observando que o tipo mais prevalente era o Tipo 1 na situação inicial, passando a 

ser o Tipo 4 (que é o ideal) o mais prevalente após a aplicação do protocolo. 

 

Grau de Satisfação com o Tratamento (Aplicação do Protocolo de Intervenções 

de Treinamento de Hábito) 

 

Com base nos dados de grau de satisfação das participantes coletados ao final 

do tratamento (escala de 0 a 10), efetuaram-se análises para identificar se as mesmas 

ficaram satisfeitas com a aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento de 

Hábito. 
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Tabela 5 – Grau de Satisfação com o Tratamento (Aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito) – Escala de 0 a 10 

 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

O grau de satisfação dos participantes com a Aplicação do Protocolo de 

Intervenções de Treinamento de Hábito foi bastante alto, pois observa-se que, em 

uma escala de 0 a 10, a média obtida foi de 8.96, com desvio padrão de 1.372, e 

mediana de 9.9. 

 

DISCUSSÃO  

 

A constipação intestinal é uma doença muito prevalente na sociedade ocidental, 

com predominância na população feminina26. No presente estudo, 100% da amostra 

foi composta por mulheres, sendo 34% com idade entre 30 e 39 anos. Em um estudo 

realizado no município de Viçosa no estado de Minas Gerais no Brasil, a prevalência 

de constipação foi maior na população feminina com idade entre 20 e 29 anos26, 

mostrando uma maior prevalência em mulheres mais jovens.  

A renda familiar mais prevalente neste estudo foi de 2 a 3 salários mínimos. A 

literatura aponta que o impacto socioeconômico pode estar associado à constipação9 

e a condição social mais baixa pode contribuir para um hábito alimentar ruim, 

favorecendo a ingestão de alimentos pobres em fibras.  

Grau de Satisfação com o Tratamento

N 30

Média 8.96

Desvio Padrão 1.372

Mínimo 5.0

Primeiro Quartil 8.0

Mediana 9.9

Terceiro Quartil 10.0

Máximo 10.0

Limite Inf. Int. Conf. 95% para Média 8.385

Limite Sup. Int. Conf. 95% para Média 9.372
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No presente estudo, foram utilizados para a definição de constipação, os critérios 

diagnósticos do consenso de ROMA IV.  Os critérios mais referidos pela amostra 

foram fezes duras ou ressecadas e sensação de evacuação incompleta, diferente do 

estudo de Collete et al 17, em que os critérios que mais se destacaram foram a 

sensação de evacuação incompleta e de obstrução anorretal. O critério do uso de 

manobras manuais para facilitar a evacuação foi o menos citado em ambos os 

estudos.   

Neste estudo, 36%  das mulheres (12) utilizavam laxantes com frequência para 

conseguir evacuar e sabe-se que o uso crônico de laxativos pode provocar lesões no 

plexo mioentérico, causando problemas para a saúde23. Todas as participantes foram 

orientadas a abandonar o uso de laxantes, durante o estudo.  

Antes da aplicação do Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito 

(traduzido, adaptado e validado) aos participantes, o número de evacuações 

semanais mais apontado era de 1x/semana, 2x/semana e 10 dias ou mais sem 

evacuar. A consistência das fezes mais prevalente de acordo com a Escala de Bristol 

foi a do tipo 1, com mais de 63%. Em outro estudo foi possível identificar que nos 

resultados em 15 participantes, 40% tiveram as fezes tipo 2 e 60% se encontravam 

no tipo 142.   

Diferentes abordagens de tratamento conservador têm sido utilizadas na 

prevenção e tratamento da constipação3. O tratamento deve ser baseado em 

intervenções para a mudança do estilo de vida e da dieta32, com programas 

conservadores de reeducação intestinal. 

O protocolo do estudo foi extraído da pesquisa que está em andamento “Habit 

training versus habit training with direct visual biofeedback in adults with constipation: 

study protocol for a randomised controlled trial”4. 

 O Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito constitui-se de 

intervenções para melhora do funcionamento intestinal, sendo as de maior destaque 

nos estudos e na literatura, a orientação para seguir uma rotina diária de sentar no 

vaso sanitário após a primeira refeição ou ingestão de bebidas quentes, e a orientação 

sobre dieta e estilo de vida, com o aumento da ingestão de fibras, líquidos e atividades 

físicas, como caminhada. 

Para aproveitar o reflexo gastrocólico, as participantes devem sentar no vaso 

após as refeições, devendo colocar os pés apoiados em um banquinho para facilitar 

a passagem das fezes43. Galvão Alves23 também destaca a importância da 
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reeducação dos hábitos intestinais com horários programados e não ignorar o reflexo 

evacuatório. 

Neste estudo, além das intervenções de reeducação evacuatória, as 

participantes foram orientadas a ingerir mais alimentos ricos em fibras e líquidos, sem 

excesso, além de comer uma laranja com o bagaço, junto de 250 ml de água, duas 

horas após uma refeição, todos os dias. Esta última, era originária de uma prática 

clínica da orientadora e da pesquisadora, considerando-se o seu baixo custo, a 

facilidade de aquisição em todas as épocas do ano no país inteiro, e a alta qualidade 

de fibras em sua composição, que caracteriza cerca de 7,4g/unidade44 considerando-

se que a recomendação internacional é de consumo de 25g de fibras/dia para 

mulheres45. Em resumo, comer uma laranja com bagaço por dia ofereceu um aporte 

de 30% da necessidade diária de fibras, para as mulheres do estudo. 

Um estudo de meta-análise mostrou que a ingestão de fibra alimentar aumentou 

significativamente a frequência das fezes em pacientes com constipação, porém não 

obteve resultado significativo de melhora na consistência das fezes46. No presente 

estudo houve um aumento considerável na frequência das evacuações e na melhora 

da consistência das fezes, após a aplicação das intervenções do protocolo, acrescidas 

da orientação do consumo diário de uma laranja. 

Os dados sobre a eficácia da atividade física no alívio da constipação têm sido 

variáveis. Em uma pesquisa realizada com mulheres que praticavam atividade física 

de baixa a moderada intensidade, a constipação foi significativamente menor do que 

entre mulheres sedentárias47. Achados sugerem que níveis baixos a moderados de 

exercícios estão associados a benefícios para pessoas com constipação29. As 

participantes do presente estudo foram orientadas a realizar caminhadas de 

intensidade leve, diariamente, além de terem sido orientadas e ensinadas a realizar 

os exercícios de fortalecimento do soalho pélvico. 

Em um estudo que avaliou 62 pacientes com constipação intestinal, foi 

observado que os pacientes obtiveram melhoras após um programa de reabilitação 

da musculatura do soalho pélvico com cinesioterapia e exercícios de Kegel48.  

Outra terapia não farmacológica é a terapia de biofeedback, que pode ser eficaz 

no tratamento da constipação causada por disfunção do soalho pélvico22. A sessão 

implica em colocar uma sonda via anal para dar feedback da tensão muscular usando 

uma tela de computador9. 
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No estudo atual, foi realizada a tradução, adaptação e a validação do Protocolo 

de Intervenções Adicionais com Biofeedback, porém não foi aplicado devido às regras 

de isolamento social impostas, com dificuldade de realizar atendimentos presenciais 

durante a pandemia, e será efetuada em uma segunda etapa de estudos. 

O gerenciamento da constipação intestinal é um desafio na prática clínica devido 

à alta prevalência e à falta de profissionais especializados. Há a necessidade de mais 

orientações específicas para os profissionais de saúde para o manejo de pacientes 

nesta condição. 

Os Protocolos de Intervenções de Treinamento de Hábito e o Protocolo de 

Intervenções Adicionais com Biofeedback podem ser usados como formas de auxiliar 

e padronizar os cuidados de alta qualidade aos pacientes com constipação intestinal. 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso do Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito (TH) foi eficaz no 

tratamento de pessoas com constipação intestinal, mostrando que houve melhoras na 

frequência das evacuações, assim como na consistência das fezes. 

As frequências de evacuações mais prevalentes eram uma (43%) e duas vezes 

(30%) por semana na situação inicial, passando a ser mais prevalentes todos os dias 

(37%) e seis vezes (23%) por semana. A análise estatística caracterizou a evidência 

de forte mudança de padrão (teste de Bhapkar, p-valor < 0.001) no comportamento 

da frequência das evacuações. 

Com relação à consistência das fezes, o Tipo 1 (63%) era o mais prevalente na 

situação inicial, passando a ser o Tipo 4 (63%), e a análise estatística caracterizou a 

evidência de forte mudança de padrão (teste de Bhapkar, p-valor < 0.001) no 

comportamento do tipo de fezes. 

O grau de satisfação referido pelas participantes quanto ao hábito intestinal após 

a aplicação do protocolo foi positivo, e a maioria ficou satisfeita com o tratamento, com 

a média obtida de 8.96. 
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APÊNDICE A: AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 
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APÊNDICE B: CARTA AO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO(TCLE) 

 

Para os juízes (Enfermeiros Especialistas em Estomaterapia) 

Você está sendo convidado (a) a participar como Juiz avaliador da pesquisa: 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DE UM PROTOCOLO DE 

PROGRAMA DE CUIDADOS A PACIENTES COM CONSTIPAÇÃO INTESTINAL. O 

objetivo geral desta pesquisa é:  aplicar e avaliar a efetividade do uso do protocolo 

no tratamento da constipação intestinal, em teste-piloto; Objetivo específico: traduzir 

para o português, adaptar e validar um protocolo de cuidados para pessoas com 

constipação intestinal; A pesquisa será realizada em 4 (quatro) etapas. Na primeira 

etapa será feito a tradução e adaptação do Protocolo de Programa de Cuidados a 

Pacientes com Constipação Intestinal por 2 tradutores Bilíngues (T1 e T2). Após a 

tradução (T1 e T2), do inglês para o português, será feito a síntese da tradução (T1 e 

T2) pelo próprio pesquisador, originando a versão 1 (V1) em português, a versão 1 

será encaminhada para 2 tradutores bilíngue para a retrotradução da V1 para o inglês. 

A sua participação é referente a esta etapa da pesquisa. O protocolo traduzido será 

encaminhado para os 5 juízes (enfermeiros estomaterapeutas com experiência em 

atendimento a pacientes com constipação intestinal). Os especialistas terão 15 dias 

após a data de envio de email com o protocolo em anexo, para a avaliação de 

conteúdo dos protocolos traduzidos referente a Equivalência semântica, Equivalência 

linguística, Equivalência experimental e Equivalência conceitual do conteúdo. 

Você irá receber o protocolo de mudanças de hábito e o protocolo de tratamento 

complementar com biofeedback traduzidos para língua portuguesa, não sendo 

obrigado a participar do estudo e avaliar os conteúdos dos protocolos, poderá desistir 

de participar a qualquer momento, bastando para isso comunicar o pesquisador 

responsável. A qualquer momento, você pode entrar em contato com a pesquisadora 

Marcela Reis Pedrasini Shimazaki tel 11 99921 7115 e/ou por email 

mpedrasini@uol.com.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

da PUC–São Paulo, aprovou este estudo e caso necessite de outros esclarecimentos 

ou tenha algo a comunicar ao comitê entrar em contato por via email 

cepfcms@pucsp.br , o atendimento presencial está suspenso devido a pandemia do 

COVID 19. As informações por você fornecidas são sigilosas assegurando assim sua 

mailto:cepfcms@pucsp.br
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privacidade e de sua família. Aceitando participar deste estudo você fornecerá 

informações importantes nos cuidados a pessoas com constipação intestinal, baseado 

em evidência científica. O seu nome não será descrito no trabalho. Ao final do estudo 

a pesquisadora se compromete a lhe comunicar os resultados e orientações que 

possam ser úteis. Uma via deste consentimento informado será mantida em arquivo 

do pesquisador responsável pelo estudo e você receberá outra via deste documento 

consentindo em participar (TCLE). Sua participação no estudo não lhe acarretará 

custos e não haverá qualquer compensação financeira adicional. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________, RG ______________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

DE UM PROTOCOLO DE PROGRAMA DE CUIDADOS A PACIENTES COM 

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela 

pesquisadora Marcela Reis Pedrasini Shimazaki sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade                       

 

Local e data __________,____ de _________ de 2020 

 

_____________________________ 

Assinatura do pesquisado 

 

 Eu, Marcela Reis Pedrasini Shimazaki obtive de forma voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido, para a participação da pesquisa.  

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Orientado por: Profa. Dra. Gisele Regina de Azevedo 
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APÊNDICE D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE )  

 

Para os participantes da pesquisa 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa: 

TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE UM 

PROTOCOLO DE PROGRAMA DE CUIDADOS A PACIENTES COM 

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL. O objetivo geral desta pesquisa é:  aplicar e avaliar a 

efetividade do uso do protocolo no tratamento da constipação intestinal, em teste-

piloto; Objetivo específico: traduzir para o português do Brasil, adaptar e validar um 

protocolo de cuidados para pessoas com constipação intestinal; A pesquisa será 

realizada em 4 (quatro) etapas.  

Na primeira etapa será feito a tradução, adaptação e validação do Protocolo de 

Programa de Cuidados a Pacientes com Constipação Intestinal por tradutores 

Bilíngues e Enfermeiras especialista em Estomaterapia. Após a tradução, adaptação 

e validação do protocolo, será realizado a segunda etapa da pesquisa. A sua 

participação é referente a esta etapa do estudo. 

Na segunda etapa, será realizado atendimento individual, vídeo chamada 

(devido a pandemia) com duração de 40 minutos a 60 minutos para triagem de 

pessoas com constipação intestinal, utilizando instrumentos para coleta dos seguintes 

dados: idade, gênero (Masculino ou Feminino), etnia, renda salarial, atividade física, 

doenças, medicamentos, Consenso de Roma IV, Escala de Bristol e Diário 

evacuatório.  

O Consenso de Roma IV é utilizado para padronização do diagnóstico de 

constipação, neste instrumento contém informações da presença de 2 ou mais dos 

seguintes sintomas nos últimos 6 meses como:  Esforço durante a evacuação, 

presença de fezes irregulares ou duras, sensação de evacuação incompleta, 

sensação de obstrução anorretal, manobras manuais para facilitar a saída das fezes 

e menos de três evacuações por semana. Outro instrumento que será utilizado 

durante a entrevista será a Escala de Bristol, para avaliação da consistência das 

Fezes do participante da pesquisa. A Escala de Bristol tem o objetivo de avaliar de 

maneira descritiva a forma do conteúdo fecal, utilizando métodos gráficos que 

representam sete tipos de fezes, de acordo com sua forma e consistência. Exemplo: 

Fezes tipo 1 (Pequenas bolinhas duras, separadas como coquinho, Fezes tipo 2 
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(Formato de linguiça encaroçada, com pequenas bolinhas grudadas), Fezes tipo 3 

(Formato de linguiça com rachaduras na superfície), Fezes tipo 4 (Alongada com 

formato de salsicha, ou cobra, lisa e macia), Fezes tipo 5 (Pedaços macios e 

separados, com bordas bem definidas (fáceis de sair)), Fezes tipo 6 (Massa pastosa 

e fofa, com bordas irregulares) e Fezes tipo 7 (Totalmente liquidas sem pedaços 

sólidos). Também nesta etapa da entrevista o participante (voluntário), será orientado 

a preencher um diário evacuatório durante 3 a 7 dias com informações referentes ao 

hábito intestinal como:  número de vezes que o participante da pesquisa (voluntario) 

evacua durante a semana, o horário da evacuação, a consistência e a quantidade 

(pequena, moderada ou grande) de fezes. 

Após a triagem e confirmação dos sintomas de constipação intestinal será 

realizado a terceira etapa da pesquisa. Na terceira etapa o participante (voluntário) 

será acompanhado 1 (uma vez) por semana por vídeo chamadas, ligações telefônicas 

ou presencial, no ambulatório de incontinências, com atendimentos com duração de 

40 minutos a 60 minutos. Os atendimentos serão realizados por uma enfermeira 

estomaterapeuta durante um período de 2 meses, seguindo o protocolo de tratamento 

da constipação intestinal, com orientações de mudanças de hábitos como (Treino com 

horários fixo para fazer cocô, posição correta para fazer o cocô, ingestão de líquidos, 

ingestão de fibras (1 laranja com 1 copo de 250 ml de água, 1vez por dia 2 horas após 

o almoço). Caso os sintomas não melhore com as mudanças de hábitos, será incluído 

no tratamento o treino de biofeedback com balão anorretal S/N.  

O treinamento com biofeedback ensinará os participantes a normalizar a 

dinâmica evacuatória mediante a contração e o relaxamento correto da musculatura 

anal. Esse procedimento terá a duração de 15 minutos e será realizado 1 (vez por 

semana) durante os atendimentos no ambulatório. Para essa técnica será utilizado 

um preservativo (balão de látex), conectado a um cateter uretral e uma seringa de 50 

ml. O participante da pesquisa será orientado a ficar na posição deitado de lado, com 

os joelhos flexionados, o balão vazio e lubrificado será inserido gentilmente no reto e 

inflado com 50ml de ar para reeducação da musculatura do esfíncter e teste de 

sensibilidade.  

Na quarta etapa da pesquisa, no final do tratamento, será realizado novamente, 

a avaliação da função intestinal. Nesta etapa o participante (voluntário) será 
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reavaliado, utilizando os instrumentos anteriores, como a Escala de Bristol e o Diário 

evacuatório, para saber se houve melhora do padrão evacuatório. 

O presente estudo apresenta riscos mínimos para o participante desta pesquisa 

como: podendo apresentar um pequeno desconforto durante a introdução do balão 

anorretal, constrangimento e cansaço durante os atendimentos. Para evitar e/ou 

reduzir os riscos durante a pesquisa, os atendimentos serão realizados por um único 

profissional especialista, os atendimentos serão individualizados, em ambiente 

apropriado e com material adequado para o Biofeedback (Balão anorretal e gel 

lubrificante) caso necessário. Em caso de danos decorrente da pesquisa, o 

participante da pesquisa receberá a assistência integral e imediata de forma gratuita 

pelo pesquisador pelo tempo necessário. Esta pesquisa trará benefícios para o 

participante (voluntário), como melhoria do padrão evacuatório e consequentemente 

a melhora da qualidade de vida. 

Sua participação é voluntária (o), não sendo obrigado a participar do estudo. 

Você pode retirar seu consentimento ou ainda descontinuar sua participação em 

qualquer momento, se o assim o preferir, sem penalização e/ou prejuízo de qualquer 

natureza. Não haverá nenhum custo a você proveniente deste estudo, assim como 

não haverá qualquer tipo de remuneração pela sua participação. Em caso de desistir 

a qualquer momento de participar da pesquisa, basta entrar em contato com a 

pesquisadora Marcela Reis Pedrasini Shimazaki pelo telefone celular: 11 99921.7115 

ou por email mpedrasini@uol.com.br 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

da PUC-São Paulo, aprovou este estudo e caso necessite de outros esclarecimentos 

ou tenha algo a comunicar ao comitê entrar em contato por via email 

cepfcms@pucsp.br  pois o atendimento presencial está suspenso devido a pandemia 

COVID 19. As informações por você fornecidas são sigilosas assegurando assim sua 

privacidade e de sua família. O seu nome não será descrito no trabalho. Ao final do 

estudo a pesquisadora se compromete a lhe comunicar os resultados e orientações 

que possam ser úteis. Uma via deste consentimento informado será mantida em 

arquivo do pesquisador responsável pelo estudo e você receberá outra via deste 

documento consentindo em participar da pesquisa.  

 

mailto:cepfcms@pucsp.br
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________, RG ______________, abaixo assinado, após 

a leitura (ou escuta da leitura) deste documento, concordo em participar do estudo 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DE UM PROTOCOLO DE 

PROGRAMA DE CUIDADOS A PACIENTES COM CONSTIPAÇÃO INTESTINAL. Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Marcela Reis 

Pedrasini Shimazaki sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade                       

 

Local e data __________,____ de _________ de 2020 

 

_____________________________ 

Assinatura do pesquisado 

 

 Eu, Marcela Reis Pedrasini Shimazaki obtive de forma voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido, para a participação da pesquisa.  

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Orientado por: Profa. Dra. Gisele Regina de Azevedo 
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APÊNDICE E: INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM 

CONSTIPAÇÃO  

 

1. Perfil sóciodemográfico e de saúde 

Nome:  

1- Idade em anos: 20 – 29 (   )    30 – 39 (   )    40 – 49 (   )   50 – 59 (   )   60 – 69  

 (   ) ≥  70 anos (   ) 

2- Sexo: Feminino (   )   Masculino (   ) M      

3- Etnia/Raça:  Branca (  )    Preta (  )    Parda (   )    Amarela (  )     Indígena (  )   

4- Nível de escolaridade:  Analfabeto (   )    Ensino fundamental Completo (  ) Ensino 

fundamental incompleto (   )    Ensino médio completo (   )    Ensino médio incompleto 

(   )    Ensino superior completo (  )   Ensina superior incompleto (   )    Pós graduação 

(   )   

5- Renda Familiar: Incluindo a renda dos moradores da mesma casa 

Até 2 salários mínimos (   ) 

Mais de 2 até 3 salários mínimos (   ) 

Mais de 3 até 5 salários mínimos (   ) 

Mais de 5 até 6 salários mínimos (   ) 

Mais de 6 até 8 salários mínimos (   ) 

Mais de 8 salários mínimos (   ) 

6- Atividade física: Sim ( X )     Não (   )            Frequência: 1x/semana (   ) 

2x/semana (  )     3x/semana (  )      4x/semana ou mais (   ) 

7- Doenças: HAS (   )    Diabetes (   )     Hipotireodismo (   )    Outros : 

8- Medicamentos: Laxantes (   )    Outros (   )   
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APÊNDICE F: INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE CONSTIPAÇÃO 

INTESTINAL BASEADO NO CONSENSO DE ROMA IV 

 

2. Instrumento para diagnóstico de constipação intestinal baseado no consenso de 

Roma IV 

 

Pergunta 1. Tem sentindo algum destes sintomas nos últimos 3 meses e com início 

dos sintomas a 6 meses antes do diagnóstico? 

 

Sintomas Respostas 

1. Esforço para evacuar (0) Nunca ou Raramente  
(1) Algumas vezes 
(2) Frequentemente 
(3) Maior parte das Vezes  
(4) Sempre  

2. Fezes irregulares ou duras (0) Nunca ou Raramente 
(1) Algumas vezes 
(2) Frequentemente  
(3) Maior parte das Vezes  
(4) Sempre  

3. Sensação de evacuação 
incompleta 

(0) Nunca ou Raramente 
(1) Algumas vezes 
(2) Frequentemente 
(3) Maior parte das Vezes 
(4) Sempre 

4. Sensação de obstrução ou 
bloqueio anorretal 

(0) Nunca ou Raramente 
(1) Algumas vezes  
(2) Frequentemente 
(3) Maior parte das Vezes 
(4) Sempre  

5. Manobras manuais para facilitar a 
evacuação 

(0) Nunca ou Raramente  
(1) Algumas vezes 
(2) Frequentemente 
(3) Maior parte das Vezes 
(4) Sempre 

6. Número de evacuações semanais: 
Quantas vezes por semana o (a) 
Sr. (a) costuma fazer cocô? 

(0) 1X semana  
(1) 2X semana  
(2) 3X semana 
(3) 4X semana 
(4) Todos os dias  
(5) 10 dias ou mais sem 

evacuar 
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APÊNDICE G: ESCALA DE BRISTOL  

 

3. Escala de Bristol 

Pergunta 2. Qual o tipo das suas fezes de acordo com a escala de Bristol? 

  

Consistência das Fezes 
 

Tipo 

1. Pequenas bolinhas duras, separadas como coquinhos 
(difícil para sair) 
 

( X) Tipo 1 

2. Formato de linguiça encaroçada, com pequenas bolinhas 
grudadas 
 

(  ) Tipo 2 

3. Formato de linguiça com rachaduras na superfície  
 

(  ) Tipo 3 

4. Alongada com formato de salsicha ou cobra, lisa e macia 
 

(  ) Tipo 4 

5. Pedaços macios e separados, com bordas bem definidas 
(fáceis de sair) 
 

(  ) Tipo 5 

6. Massa pastosa e fofa, com bordas irregulares. 
 

(  ) Tipo 6 

7. Totalmente líquida, sem pedaços sólidos (  ) Tipo 7 
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APÊNDICE H: DIÁRIO EVACUATÓRIO 

 

4. Diário evacuatório 

Anotar neste diário as seguintes informações todas as vezes que for ao banheiro 

evacuar:  

Data, horário, consistência das fezes e quantidade. 

DATA HORÁRIO DESCRIÇÃO 

DAS FEZES 

(Bristol) 

Tipo: 1 , 2 , 3 

, 4  5 , 6 ou 7 

QUANTIDADE 

PEQUENA 

QUANTIDADE 

MODERADA 

QUANTIDADE 

GRANDE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

O intestino melhorou com as orientações comportamentais: 

(   ) Sim        (   )Não       

Satisfação com o tratamento na escala de 0 a 10  - __________ 
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APÊNDICE I: PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES DE TREINAMENTO DE HÁBITO 

(VERSÃO PORTUGUÊS) 

 

5. Protocolo de Intervenções de Treinamento de Hábito 

Tabela 1 – Intervenções para o treinamento de hábito (TH ) 
 

1. Fornecimento de um folheto informativo sobre o funcionamento intestinal normal; 
causas da constipação intestinal; orientação de dietas e ingestão de líquidos; como 
atingir um bom hábito intestinal 

 

2. Revisão das informações escritas usando ferramentas educativas disponíveis no local, 
como modelos anatômicos ou diagramas 

 

3. Recomendações para interromper o uso de todos os laxantes inclusive medicamentos 
com efeitos laxativos ou chás de ervas que contenham purgativos potentes. Um ou 
dois supositórios de glicerina são permitidos para soltar as fezes retidas se não houver 
evacuação por 3 dias. Não utilize enemas ou equipamentos de irrigação. 

 

4. Estimulação para seguir uma rotina diária: sentar no vaso sanitário por 20-30 minutos 
após a primeira refeição e/ou após tomar/beber bebidas quentes (ou antes, se sentir 
vontade) 

 

5. Oriente para tentar defecar após as refeições ou quando sentir vontade, mas não mais 
do que três vezes ao dia. 

 

6. Oriente a se sentar no vaso sanitário com os joelhos dobrados a 45⁰ e os pés apoiados 
em um banquinho ou similar. Inclinar o tronco para frente abraçando o abdome e 
respirar enquanto relaxa a musculatura anal. 

 

7. Oriente a fazer força para evacuar no máximo de 5 a 10 minutos 
 

8. Ensine sobre as manobras de defecação, enquanto o paciente estiver sentado na 
cadeira; e oriente verbalmente para respirar enquanto faz força com a barriga. 

 

9. Reforce para não realizar múltiplas tentativas e esforço prolongado 
 

10. Oriente a não fazer o toque retal para auxiliar na defecação 
 

11. Quando apropriado, o participante será ensinado sobre manobras de pressão e ou 
redução do prolapso de órgãos pélvicos. 

 

12. O terapeuta está proibido de usar o exame de toque retal para fins de treinamento 
 

13. Oriente sobre dietas e estilo de vida, por exemplo, fibras em moderação e não em 
excesso; ingestão líquida moderada e não em excesso; aumentar o exercício físico, 
por exemplo, caminhar, quando possível 
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14. Participantes com dificuldade para evacuação e/ou flacidez perineal serão treinados 
quanto aos exercícios de assoalho pélvico. 

 

15. Muito otimismo, incentivo e atenção individualizada 
 

16. Sugestões sobre o que fazer até a próxima sessão terapêutica 
 

17. O terapeuta deverá completar as informações relevantes das sessões, no prontuário 
do paciente. 
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APÊNDICE J: SÍNTESE DA TRADUÇÃO T1+T2 DO PROTOCOLO DE 

INTERVENÇÕES DE TREINAMENTO DE HÁBITO 
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APÊNDICE K: REVISÃO DA SÍNTESE DA TRADUÇÃO 
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APÊNDICE L: SÍNTESE DA TRADUÇÃO T1+T2 DO PROTOCOLO DE 

INTERVENÇÕES ADICIONAIS COM BIOFEEDBACK VISUAL 
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APÊNDICE M: REVISÃO DA SÍNTESE DA TRADUÇÃO DO PROTOCOLO DE 

INTERVENÇÕES ADICIONAIS COM BIOFEEDBACK 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

APÊNDICE N: TRADUÇÃO REVERSA RT1+RT2 DO PROTOCOLO DE 

INTERVENÇÕES DE TREINAMENTO DE HÁBITO INTESTINAL 
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APÊNDICE O: TRADUÇÃO REVERSA RT1+RT2 DO PROTOCOLO DE 

INTERVENÇÕES ADICIONAIS COM BIOFFEDBACK 
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APÊNDICE P: PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES ADICIONAIS COM 

BIOFEEDBACK (VERSÃO PORTUGUÊS) 

 

PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES ADICIONAIS COM BIOFEEDBACK  
 

a. O cateter com balão para Biofeedback deverá ser conectado ao sistema 
de manometria anorretal e ligados ao monitor do computador. Paciente 
deitado em decúbito lateral de frente para a tela do computador (decúbito 
dorsal, caso decúbito lateral não seja possível). Cateter fixado com fita 
adesiva e mantido na posição correta. 

 

b. Observar a pressão de repouso e de contração. 
 

c. Balão retal inflado com 2 ml/s DE ar para determinar o volume que 
desencadeia a primeira sensação de vontade de evacuar, a sensação de 
urgência e o volume máximo tolerado. Os volumes devem ser 
registrados. Enchimento máximo de 360 ml. 

 

d. Reflexo inibitório reto anal (RIRA) desencadeado com volume de 50 ml, 
usando-se enchimento rápido do balão com 30 ml/s de ar. Registrar o 
volume que desencadeia o primeiro desejo evacuatório e o efeito na 
pressão de repouso, máximo de 150 ml. 

 

e. O participante receberá orientação para evacuar com 60 ml de água (uma 
seringa cheia) no balão. O participante tentará expulsar o balão enquanto 
o efeito na pressão anal é percebido. 

 

f. O terapeuta deverá monitorar as tentativas de relaxamento enquanto o 
participante faz força evacuatória e tenta expelir o balão. Orientar o 
participante a fazer força e a respirar, reforçando a necessidade de se 
fazer a força a partir do abdome, enquanto relaxa o ânus. Observe o 
esforço propulsivo. Um mínimo de 3 e não mais de 10 tentativas no total, 
sob orientação (terapeuta observa a atividade abdominal e anal, e 
orienta), ou até que o balão seja expelido (não é essencial). O terapeuta 
deverá orientar sobre a técnica correta de se fazer força evacuatória. 

 

g. A manometria anorretal de alta resolução (MAAR) também pode ser 
utilizada para orientar exercícios para o assoalho pélvico, se indicados 
(por exemplo, prolapso perineal evidenciado ao fazer esforço). 

 

h. Os participantes submetidos a terapia de biofeedback podem apresentar 
hipersensibilidade ou hipossensibilidade retal. A cada sessão 
terapêutica, esses participantes devem ser submetidos a treinamento de 
sensibilidade. O objetivo deve ser aumentar (hipersensibilidade) ou 
diminuir (hipossensibilidade) a tolerância ao volume do balão através de 
distensão suave e progressiva ou da redução gradual do volume de ar. 
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APÊNDICE Q: INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO PELOS JUÍZES 

 

Título da Pesquisa: TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE UM 

PROTOCOLO DE CUIDADOS A PACIENTES COM CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

Pesquisadora: Marcela Reis Pedrasini Shimazaki 

Orientadora: Profª. Dra. Gisele Regina de Azevedo 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

Sou enfermeira com especialização em Estomaterapia e mestranda do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da Saúde pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, Campus Sorocaba, sob a orientação da professora Dra. Gisele 

Regina de Azevedo. 

Nosso projeto de pesquisa tem como objetivo traduzir para a língua portuguesa falada 

no Brasil, adaptar transculturalmente e validar, por meio de projeto-piloto, um protocolo 

existente na língua inglesa (elaborado por Christine Norton et al) de cuidados para 

pacientes com constipação intestinal. Para este estudo obtivemos a autorização da autora 

da versão original. 

Desse modo, solicito sua valiosa colaboração nesta etapa do estudo para a comparação 

da versão original do protocolo com a versão traduzida e a tradução reversa. 

O Protocolo 1 é composto por 17 recomendações de treino de hábito para melhora do 

funcionamento intestinal. O Protocolo 2 apresenta 8 recomendações/ intervenções 

adicionais com biofeedback.  

Cada um dos itens traduzidos deve ser avaliado individualmente para objetivar uma 

equivalência conceitual, devendo ser consideradas: 

- a equivalência semântica: a qual refere-se ao significado das palavras; 

- a equivalência idiomática: que se refere ao uso de expressões equivalentes em ambos 

os idiomas; 

- a equivalência cultural:  a qual avalia o contexto cultural da população alvo; 

determina que as situações solicitadas ou descritas na versão original devem se ajustar ao 

contexto cultural da população-alvo; 

- a equivalência conceitual: a qual tem a finalidade de explorar se os diferentes 

domínios e/ou conceitos compreendidos pelo instrumento original, na definição dos 
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conceitos de interesse, seriam relevantes e pertinentes ao novo contexto ao qual está sendo 

adaptado; avalia o significado conceitual de palavras quando semelhantes e compara os 

contrastes culturais. 

Cada item do protocolo será avaliado em relação as quatros equivalências utilizando 

uma escala tipo likert, conforme representada abaixo. 

 

1 = Discordo 

totalmente 

2 = Discordo 3= Concordo 4 = Concordo 

totalmente 

 

 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Todo item que for avaliado, em qualquer uma de suas equivalências, com um escore 

menor que quatro, solicitamos que faça comentários pertinentes à sua avaliação e 

sugestões de alteração. 

 

 Para estabelecimento de data, solicitamos que as respostas sejam devolvidas no prazo 

máximo de 15 dias a partir do seu recebimento, e se houver dúvidas no preenchimento, por 

favor, entrar em contato com a pesquisadora pelo email mpedrasini@uol.com.br  

 Agradecemos sua atenção e disponibilidade que, certamente contribuirá para a 

qualidade da pesquisa. 

           

                                                                                                

______________________________                                ____________________________  

Marcela R. Pedrasini Shimazaki                              Profª Draª Gisele R. Azevedo 

         Enfermeira Mestranda                                                 Professora Titular Faculdades de 

Ciências Médicas e da                  Faculdades de Ciências Médicas e da                            

                      Saúde                   Saúde   

    PUC SP – Campus Sorocaba                                    PUC SP - Campus Sorocaba 

              Pesquisadora                                                             Orientadora 
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APÊNDICE R: PERFIL DOS MEMBROS DO COMITÊ DE JUÍZES 

 

Idade  

Gênero  

Ano Graduação em Enfermagem  

Ano de formação em Estomaterapia  

Área de Atuação  

Titulação  
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APÊNDICE S: INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DAS EQUIVALÊNCIAS 

 

PROTOCOLO 1 – INTERVENÇÕES PARA TREINAMENTO DE HÁBITO  

Protocolo 
Original em 
Inglês  

Tradução para 
Português 

Tradução reversa : Do português 
para o inglês 

Table 1 - 

Interventions for 

habit training (HT – 

group 1) 
 

Tabela 1 – Intervenções para o 

treino do hábito (TH – grupo 

1) 

 

Table 1- interventions for habit training 

(TH-group 1) 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4  

Observações/Su

gestões: 

 

  

a. Provision of a 

written information 

leaflet covering 

normal bowel 

function; causes of 

constipation; diet and 

fluid advice; getting 

into a good bowel 

habit 

 

Fornecimento de um folheto 

informativo sobre o 

funcionamento intestinal 

normal; causas da constipação 

intestinal; aconselhamento de 

dietas e fluídos; como atingir 

um bom hábito intestinal 

 

Providing an information leaflet on 

normal bowel function, causes of 

constipation, advice on diets and fluids, 

how to achieve a good bowel habit  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

b. Review of written 

information using 

locally available 

teaching tools such 

as models or 

diagrams 

 

 

Revisão de informações 

escritas usando ferramentas de 

ensino ou educativas 

disponíveis no local, como 

modelos anatômicos ou 

figuras 

 

Review of written information using 

teaching or educational tools available 

on site, such as models or anatomical 

figures  



77 

 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

c. Advice to stop all 

laxatives including 

drugs which have a 

laxative effect or 

over the counter 

herbal teas that 

contain strong 

purgatives. One or 

two glycerin 

suppositories are 

permitted as rescue if 

no stool is passed for 

3 days. No use of 

irrigation devices or 

enemas 

 

Recomendações para 

interromper o uso de todos os 

laxantes inclusive 

medicamentos com efeitos 

laxativos ou chás de ervas de 

venda livre sem prescrição, 

que contenham purgativos 

potentes. Um ou 

dois supositórios de 

glicerina são permitidos para 

soltar as fezes retidas se não 

houver evacuação por 3 dias. 

Não utilize enemas ou 

equipamentos de irrigação.  

 

Recommendations to discontinue the use 

of all laxatives including medications 

with laxative effects or herbal teas for 

free sale without prescriptions, which 

contain potent purgative. One or two 

glycerin suppositories are allowed to 

release the retained feces if there is no 

evacuation for three days. Don’t use 

enemas or irrigation equipment  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

d. Encouragement to 

follow a daily 

routine: sit on the 

toilet for 20–30 min 

after first meal and/or 

hot drinks (sooner if 

urge felt) 

Estimule seguir uma rotina 

diária: sentar no vaso sanitário 

por 20-30 minutos após a 

primeira refeição e/ou bebidas 

quentes (ou antes, se sentir 

vontade) 

 

 

Encourage to follow a daily routine to sit 

on the toilet for 20-30 minutes after the 

first meal and hot drinks before if you 

feel like 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 
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e. Advice to attempt 

defaecation after 

meals or when urge is 

felt, but no more than 

3 times per day 
 

Aconselhe tentar defecar após 

as refeições ou quando sentir 

vontade, mas não mais do que 

três vezes ao dia 

 

Advise to try to defecate after meals or 

when you feel like, but not more than 

three times a day 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

f. Advice to sit on 

toilet with knees bent 

to 45° position with 

feet elevated on stool 

or equivalent; 

abdominal brace and 

breathe while 

performing anal 

relaxation 

 

 

  

Aconselhe a sentar-se no vaso 

sanitário com os pés elevados 

por um apoio, como, por 

exemplo, um banquinho, 

mantendo os joelhos dobrados 

a 45º; inclinar o tronco para 

frente como se estivesse 

abraçando o abdome e 

continuar respirando enquanto 

relaxa a musculatura anal. 

 

Advise to sit on the toilet with your feet 

elevated by a support such as a stool, 

keeping your knees bent at 45°, lean your 

trunk forward as if you were embracing 

the abdomen and continue breathing 

while relaxing the anal musculature  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

g. Advice only to 

attempt to push for 

5–10 min maximum 

Aconselhe a fazer força para 

evacuar por, no máximo, 5-10 

minutos 

 

 

Please advise to push to evacuate for a 

maximum of five to 10 minutes  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

Observações/Su

gestões: 

 

  

h. Teaching on 

defaecation 

manoeuvres, taught 

Orientação em manobras de 

defecação, ensinadas 

enquanto o paciente é 

Guidance in defecation maneuvers, 

taught while the patient is placed sitting 

on a chair with verbal guidance to 
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while the patient is 

positioned sitting on 

chair with verbal 

coaching to breathe 

while pushing 

 
 

colocado sentado em cadeira 

com orientação verbal para  

respirar enquanto faz força 

com a barriga. 

breathe while making force with the 

belly.  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

i. Strong 

discouragement from 

multiple attempts 

and prolonged 

straining 
 

Reforçar para não realizar 

várias tentativas repetidas e a 

fazer esforço prolongado 

 

Reinforce so as not to make repeated 

attempts and to make a prolonged effort  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

j. Advice not to 

digitate anally 

 
 

Aconselhe a não usar o toque 

retal para auxiliar na 

defecação. 

 

Please recommend not to use rectal 

touch to aid defecation  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

k. Where 

appropriate, the 

participant will be 

taught rectocoele 

(vaginal), perineal 

and perianal 

splinting; 

Onde for apropriado, o 

participante será ensinado 

manobras de pressão e ou 

redução do prolapso de órgãos 

pélvicos. 

Where it is appropriate, the participant 

will be taught pressure maneuvers 

and/ou pelvic prolapse reduction  
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Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

l. Therapist 

prohibited from 

using digital rectal 

exam to train 

manoeuvres 

 
 

O terapeuta está proibido de 

praticar o exame de toque 

retal para fins de treinamento   
 

The therapist is prohibited from 

practicing the rectal touch examination 

for training purposes  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

m. Diet and lifestyle 

advice, e.g. moderate 

but not excessive 

fibre; moderate but 

not excessive fluid 

intake; increase 

physical exercise, 

e.g. walking if 

possible 
 

Aconselhamento sobre dietas 

e estilo de vida, por exemplo, 

fibras em moderação e não em 

excesso; ingestão líquida 

moderada e não em excesso; 

aumentar o exercício físico, 

por exemplo, caminhar, 

quando possível. 

 
 

Please advise on diets and lifestyle, for 

example fibers in moderation not in 

excess, moderate in liquid intake and not 

in excess. Increase the physical exercise, 

for a example, walking when possible  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

n. Participants with 

evacuation difficulty 

and/or perineal 

descent will be 

Participantes com dificuldade 

para evacuação e/ou flacidez 

perineal serão treinados 

quanto aos exercícios de 

assoalho pélvico. 

Participants with evacuation difficulty 

and/ou perineal flaccidity will be trained 

in pelvic floor exercises  
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taught pelvic floor 

exercises 
 

 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

o. Plenty of 

optimism, 

encouragement and 

personal attention 
 

Muito otimismo, incentivo e 

atenção individualizada 

 

Much optimism, incentive and 

individualised attention. 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

  

p. Suggestions of 

what to work on until 

next intervention 

session 

 

Sugestão sobre o que fazer até 

a próxima sessão terapêutica 

Suggestion on what to do until the next 

therapeutic session  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Observações/Su

gestões: 

 

  

q. Therapist to 

complete relevant 

sections of patient 

booklet 

 

O terapeuta deverá completar 

as seções relevantes do 

prontuário do paciente 

The therapist should complete the 

relevant sections of the patient’s report  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   4 

Obs:   
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PROTOCOLO 2 - INTERVENÇÃO ADICIONAL COM BIOFEEDBACK   

Original em Inglês Tradução em Português Tradução reversa do 
Português para Inglês 

Table 2 Additional 

interventions at each 

session for group 2 

 

Intervenções adicionais a cada 

sessão para o grupo 2   

 

Additional interventions for 

every session  for group of two 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 

 

  

a. Biofeedback balloon and 

catheter/probe will be 

connected to the 

manometry system and 

linked to the computer 

monitor. Patient lying in 

lateral position facing 

computer screen (supine if 

unable to lie in lateral 

position). Probe taped or 

held into position 

 

Um cateter com balão para 

Biofeedback deve ser conectado 

ao sistema de manometria 

anorretal e ligados ao monitor do 

computador. Paciente em 

decúbito lateral de frente para a 

tela do computador (supina, caso 

decúbito lateral não seja 

possível). Cateter fixado com fita 

adesiva ou mantido em posição 

 

A balloon catheter for 

biofeedback should be 

connected to the manometer 

system and connected to the 

computer monitor. Patient in 

lateral position facing the 

computer screen.(supine, if 

lateral position is not possible) 

catheter secured with adhesive 

tape or maintained in position  

 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 

 

  

b. Resting and squeeze 

pressure noted 

 

Pressão de repouso e contração 

observados 
Rest pressure and contraction 

observed  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 
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c. Rectal balloon inflated 

with air at 2 mL/s to assess 

first sensation, urge 

sensation and maximum 

volume tolerated. Volumes 

noted. Maximum fill to 360 

Ml 

 

 

Balão retal inflado com ar a 2 

ml/s para se determinar o volume 

que desencadeia a primeira 

sensação de vontade evacuatória, 

a sensação de urgência e o 

volume máximo tolerado. Os 

Volumes devem ser registrados. 

Enchimento máximo em 360 ml. 

Rectal balloon inflated with 

air at 2ml/s to determine the 

volume that initiates the first 

sensation of evacuation will, 

the feeling of urgency and the 

maximum volume tolerated. 

The volumes should be 

recorded. Maximum filling at 

360ml. 

 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 

 

  

d. Recto-anal inhibitory 

reflex (RAIR) elicited with 

50-mL aliquots using rapid 

balloon inflation with air at 

30 mL/s. Volume to first 

urge and ef- fect on resting 

pressure noted, maximum 

150 mL 

 

Reflexo inibitório reto anal 

(RIRA) desencadeado com 

alíquotas de 50 ml, usando-se 

enchimento rápido do balão com 

30 ml/s de ar. O volume que 

desencadeia o primeiro desejo 

evacuatório e o efeito na pressão 

de repouso registrados, máximo 

de 150 ml 

Anal rectum inhibitory 

reflection triggered with 50ml 

aliquots, using fast filling with 

30ml/s. The volume 

unleashing the first evacuation 

wish and the effect on the 

recorded rest pressure of up to 

150 ml. 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 

 

  

e. Participant will receive 

coaching to evacuate with 

60 mL water (one syringe 

full) in the balloon. 

Participant will attempt 

balloon expulsion while 

the effect on anal pressure 

is noted 

 

O participante receberá 

treinamento para evacuar com 60 

ml de água (uma seringa cheia) 

no balão. O participante tentará 

expulsar o balão enquanto o 

efeito na pressão anal é 

registrado.   

 

The participant will receive 

training to evacuate with 60ml 

of water (a  full syringe)in the 

balloon. The participant will 

try to expel the balloon while 

the effect on anal pressure is 

recorded. 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 

 

  

f. The therapist will 

monitor attempts to relax 

while pushing and 

attempting to expel the 

balloon. Instruct 

participant to push and 

breathe, emphasising the 

need to push from the waist 

while relaxing the anus. 

Note propulsive effort. A 

minimum of 3 and no more 

than 10 attempts in total, 

with coaching (therapist 

observes abdominal and 

anal activity and advises), 

or until balloon is expelled 

(not essential). Therapist 

will advise on correct 

pushing technique 

 

O terapeuta deverá monitorar as 

tentativas de relaxamento 

enquanto o participante/paciente 

faz força evacuatória e tenta 

expelir o balão. Orientar o 

participante a fazer força e a 

respirar, reforçando a 

necessidade de se fazer a força a 

partir da barriga, enquanto relaxa 

o ânus. Observe o esforço 

propulsivo. Um mínimo de 3 e 

não mais de 10 tentativas no total, 

sob orientação (terapeuta observa 

a atividade abdominal e anal, e 

aconselha), ou até que o balão 

seja expelido (não é essencial). O 

terapeuta deverá orientar sobre a 

técnica correta de se fazer força 

evacuatória.  

 

The therapist should monitor 

relaxation attempts while the 

participant/ patient pushes 

evacuation and tries to expel 

the balloon. Recommend to 

the participant to push and 

breathe, reinforcing the need 

to push from the belly while 

relaxing the anus. Watch the 

propulsion effort. A minimum 

of three and not more than ten 

attempts in total, under the 

guidance (therapist observes 

abdominal and anal activity, 

and advises) or until the 

balloon is expelled (not 

essential) The therapist should 

advise on the correct 

technique to make an 

evacuation push 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 

 

  

g. High-resolution anal 

manometry (HRaM) can 

also be used to coach 

pelvic floor exercises if 

indicated (e.g. evident 

perineal descent on 

pushing) 

 
 
 

A manometria anorretal de alta 

resolução (MAAR) também pode 

ser utilizada para orientar 

exercícios para o assoalho 

pélvico, se indicados (por 

exemplo, prolapso perineal 

evidente ao fazer esforço)  

 

High resolution anal 

manometer can also be used to 

guide pelvic floor exercises if 

recommended (for example,  

Perineal prolapse evident 

when exerting) 

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Observaçõe

s/Sugestões: 

 

  

h. Participants undergoing 

biofeedback may have 

rectal hypersensitivity or 

hyposensitivity. At each 

interventional visit, these 

participants will undergo 

sensitivity training. The 

goal will be to increase 

(hypersensitive) or 

decrease (hyposensitive) 

tolerated balloon volume 

by gentle progressive 

distension or progressively 

lower volume of air 

 

Os participantes submetendo-se à 

terapia de biofeedback podem 

apresentar hipersensibilidade ou 

hipossensibilidade retal. A cada 

sessão terapêutica, esses 

participantes devem ser 

submetidos a treinamento de 

sensibilidade. O objetivo deve ser 

aumentar (hipersensibilidade) ou 

diminuir (hipossensibilidade) a 

tolerância ao volume do balão 

através de distensão suave e 

progressiva ou da redução 

gradual do volume de ar. 

 

Participants undergoing bio 

feedback therapy may present 

with rectal hypersensitivity or 

hyposensitivity. For each 

therapeutic session, these 

participants must undergo 

sensitivity training. The aim 

shall be to increase 

(hypersensitivity) or decrease 

(hyposensitivity) The 

tolerance to balloon volume 

by means of a smooth and 

progressive distension or 

gradual reduction of air 

volume.  

Equivalência 

Semântica 

Equivalência 

Idiomática 

Equivalência 

Conceitual 

Equivalência 

Cultural 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observaçõe

s/Sugestões: 
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APÊNDICE T: AVALIAÇÃO DAS EQUIVALÊNCIAS PELO JUÍZES 

 

 

Protocolo Original em Inglês

Tradução para Português

Tradução Reversa: Do Português para o Inglês

Avaliação dos Juízes ES EI ECo EC ES EI ECo EC

Juiz 1 4 4 4 4 4 4 4 4

Juiz 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Juiz 3 4 4 4 4 3 3 4 4

Juiz 4 4 4 4 4 4 3 4 3

Juiz 5 4 4 4 4 4 4 4 4

IVC 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Table 1 - Interventions for habit training 

(HT – group 1)

Tabela 1 – Intervenções para o treino do 

hábito (TH – grupo 1)

Table 1- interventions for habit training 

(TH-group 1)

a. Provision of a written information 

leaflet covering normal bowel function; 

causes of constipation; diet and fluid 

advice; getting into a good bowel habit

Fornecimento de um folheto informativo 

sobre o funcionamento intestinal 

normal; causas da constipação intestinal; 

aconselhamento de dietas e fluídos; 

como atingir um bom hábito intestinal

Providing an information leaflet on 

normal bowel function, causes of 

constipation, advice on diets and fluids, 

how to achieve a good bowel habit 
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4

3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

d. Encouragement to follow a daily 

routine: sit on the toilet for 20–30 min 

after first meal and/or hot drinks (sooner 

if urge felt)

Estimule seguir uma rotina diária: sentar 

no vaso sanitário por 20-30 minutos 

após a primeira refeição e/ou bebidas 

quentes (ou antes, se sentir vontade)

Encourage to follow a daily routine to sit 

on the toilet for 20-30 minutes after the 

first meal and hot drinks before if you 

feel like

b. Review of written information using 

locally available teaching tools such as 

models or diagrams

Revisão de informações escritas usando 

ferramentas de ensino ou educativas 

disponíveis no local, como modelos 

anatômicos ou figuras

Review of written information using 

teaching or educational tools available 

on site, such as models or anatomical 

figures 

c. Advice to stop all laxatives including 

drugs which have a laxative effect or 

over the counter herbal teas that contain 

strong purgatives. One or two glycerin 

suppositories are permitted as rescue if 

no stool is passed for 3 days. No use of 

irrigation devices or enemas

Recomendações para interromper o uso 

de todos os laxantes inclusive 

medicamentos com efeitos laxativos ou 

chás de ervas de venda livre sem 

prescrição, que contenham purgativos 

potentes. Um ou dois supositórios de 

glicerina são permitidos para soltar 

as fezes retidas se não houver evacuação 

por 3 dias. Não utilize enemas ou 

equipamentos de irrigação. 

Recommendations to discontinue the 

use of all laxatives including medications 

with laxative effects or herbal teas for 

free sale without prescriptions, which 

contain potent purgative. One or two 

glycerin suppositories are allowed to 

release the retained feces if there is no 

evacuation for three days. Don’t use 

enemas or irrigation equipment 
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4

3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

f. Advice to sit on toilet with knees bent 

to 45° position with feet elevated on 

stool or equivalent; abdominal brace and 

breathe while performing anal relaxation

Aconselhe a sentar-se no vaso sanitário 

com os pés elevados por um apoio, 

como, por exemplo, um banquinho, 

mantendo os joelhos dobrados a 45º; 

inclinar o tronco para frente como se 

estivesse abraçando o abdome e 

continuar respirando enquanto relaxa a 

musculatura anal.

Advise to sit on the toilet with your feet 

elevated by a support such as a stool, 

keeping your knees bent at 45°, lean your 

trunk forward as if you were embracing 

the abdomen and continue breathing 

while relaxing the anal musculature 

g. Advice only to attempt to push for 

5–10 min maximum

Aconselhe a fazer força para evacuar 

por, no máximo, 5-10 minutos

Please advise to push to evacuate for a 

maximum of five to 10 minutes 

e. Advice to attempt defaecation after 

meals or when urge is felt, but no more 

than 3 times per day

Aconselhe tentar defecar após as 

refeições ou quando sentir vontade, mas 

não mais do que três vezes ao dia

Advise to try to defecate after meals or 

when you feel like, but not more than 

three times a day
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4

3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

j. Advice not to digitate anally

Aconselhe a não usar o toque retal para 

auxiliar na defecação.

Please recommend not to use rectal 

touch to aid defecation 

h. Teaching on defaecation manoeuvres, 

taught while the patient is positioned 

sitting on chair with verbal coaching to 

breathe while pushing

Orientação em manobras de defecação, 

ensinadas enquanto o paciente é 

colocado sentado em cadeira com 

orientação verbal para  respirar 

enquanto faz força com a barriga.

Guidance in defecation maneuvers, 

taught while the patient is placed sitting 

on a chair with verbal guidance to 

breathe while making force with the 

belly. 

i. Strong discouragement from multiple 

attempts and prolonged straining

Reforçar para não realizar várias 

tentativas repetidas e a fazer esforço 

prolongado

Reinforce so as not to make repeated 

attempts and to make a prolonged effort 
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

l. Therapist prohibited from using digital 

rectal exam to train manoeuvres

O terapeuta está proibido de praticar o 

exame de toque retal para fins de 

treinamento  

The therapist is prohibited from 

practicing the rectal touch examination 

for training purposes 

m. Diet and lifestyle advice, e.g. 

moderate but not excessive fibre; 

moderate but not excessive fluid intake; 

increase physical exercise, e.g. walking if 

possible

Aconselhamento sobre dietas e estilo de 

vida, por exemplo, fibras em moderação 

e não em excesso; ingestão líquida 

moderada e não em excesso; aumentar 

o exercício físico, por exemplo, caminhar, 

quando possível.

Please advise on diets and lifestyle, for 

example fibers in moderation not in 

excess, moderate in liquid intake and not 

in excess. Increase the physical exercise, 

for a example, walking when possible 

k. Where appropriate, the participant will 

be taught rectocoele (vaginal), perineal 

and perianal splinting;

Onde for apropriado, o participante será 

ensinado manobras de pressão e ou 

redução do prolapso de órgãos pélvicos.

Where it is appropriate, the participant 

will be taught pressure maneuvers 

and/ou pelvic prolapse reduction 
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

p. Suggestions of what to work on until 

next intervention session

Sugestão sobre o que fazer até a 

próxima sessão terapêutica

Suggestion on what to do until the next 

therapeutic session 

n. Participants with evacuation difficulty 

and/or perineal descent will be taught 

pelvic floor exercises

Participantes com dificuldade para 

evacuação e/ou flacidez perineal serão 

treinados quanto aos exercícios de 

assoalho pélvico.

Participants with evacuation difficulty 

and/ou perineal flaccidity will be trained 

in pelvic floor exercises 

o. Plenty of optimism, encouragement 

and personal attention

Muito otimismo, incentivo e atenção 

individualizada

Much optimism, incentive and 

individualised attention.
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ES EI ECo EC

4 4 4 4

4 4 4 4

3 3 4 4

3 3 4 4

4 4 4 4

1.00 1.00 1.00 1.00

q. Therapist to complete relevant 

sections of patient booklet

O terapeuta deverá completar as seções 

relevantes do prontuário do paciente

The therapist should complete the 

relevant sections of the patient’s report 
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

b. Resting and squeeze pressure noted

Pressão de repouso e contração 

observados

Rest pressure and contraction observed 

Table 2 Additional interventions at each 

session for group 2

Intervenções adicionais a cada sessão 

para o grupo 2  

Additional interventions for every 

session  for group of two

a. Biofeedback balloon and 

catheter/probe will be connected to the 

manometry system and linked to the 

computer monitor. Patient lying in lateral 

position facing computer screen (supine 

if unable to lie in lateral position). Probe 

taped or held into position

Um cateter com balão para Biofeedback 

deve ser conectado ao sistema de 

manometria anorretal e ligados ao 

monitor do computador. Paciente em 

decúbito lateral de frente para a tela do 

computador (supina, caso decúbito 

lateral não seja possível). Cateter fixado 

com fita adesiva ou mantido em posição

A balloon catheter for biofeedback 

should be connected to the manometer 

system and connected to the computer 

monitor. Patient in lateral position facing 

the computer screen.(supine, if lateral 

position is not possible) catheter secured 

with adhesive tape or maintained in 

position 
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4

3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

d. Recto-anal inhibitory reflex (RAIR) 

elicited with 50-mL aliquots using rapid 

balloon inflation with air at 30 mL/s. 

Volume to first urge and ef- fect on 

resting pressure noted, maximum 150 

mL

Reflexo inibitório reto anal (RIRA) 

desencadeado com alíquotas de 50 ml, 

usando-se enchimento rápido do balão 

com 30 ml/s de ar. O volume que 

desencadeia o primeiro desejo 

evacuatório e o efeito na pressão de 

repouso registrados, máximo de 150 ml

Anal rectum inhibitory reflection 

triggered with 50ml aliquots, using fast 

filling with 30ml/s. The volume 

unleashing the first evacuation wish and 

the effect on the recorded rest pressure 

of up to 150 ml.

e. Participant will receive coaching to 

evacuate with 60 mL water (one syringe 

full) in the balloon. Participant will 

attempt balloon expulsion while the 

effect on anal pressure is noted

O participante receberá treinamento 

para evacuar com 60 ml de água (uma 

seringa cheia) no balão. O participante 

tentará expulsar o balão enquanto o 

efeito na pressão anal é registrado.  

The participant will receive training to 

evacuate with 60ml of water (a  full 

syringe)in the balloon. The participant 

will try to expel the balloon while the 

effect on anal pressure is recorded.

c. Rectal balloon inflated with air at 2 

mL/s to assess first sensation, urge 

sensation and maximum volume 

tolerated. Volumes noted. Maximum fill 

to 360 Ml

Balão retal inflado com ar a 2 ml/s para 

se determinar o volume que desencadeia 

a primeira sensação de vontade 

evacuatória, a sensação de urgência e o 

volume máximo tolerado. Os Volumes 

devem ser registrados. Enchimento 

máximo em 360 ml.

Rectal balloon inflated with air at 2ml/s 

to determine the volume that initiates 

the first sensation of evacuation will, the 

feeling of urgency and the maximum 

volume tolerated. The volumes should 

be recorded. Maximum filling at 360ml.
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ES EI ECo EC ES EI ECo EC ES EI ECo EC

3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

h. Participants undergoing biofeedback 

may have rectal hypersensitivity or 

hyposensitivity. At each interventional 

visit, these participants will undergo 

sensitivity training. The goal will be to 

increase (hypersensitive) or decrease 

(hyposensitive) tolerated balloon volume 

by gentle progressive distension or 

progressively lower volume of air

Os participantes submetendo-se à 

terapia de biofeedback podem 

apresentar hipersensibilidade ou 

hipossensibilidade retal. A cada sessão 

terapêutica, esses participantes devem 

ser submetidos a treinamento de 

sensibilidade. O objetivo deve ser 

aumentar (hipersensibilidade) ou 

diminuir (hipossensibilidade) a tolerância 

ao volume do balão através de distensão 

suave e progressiva ou da redução 

gradual do volume de ar.

Participants undergoing bio feedback 

therapy may present with rectal 

hypersensitivity or hyposensitivity. For 

each therapeutic session, these 

participants must undergo sensitivity 

training. The aim shall be to increase 

(hypersensitivity) or decrease 

(hyposensitivity) The tolerance to 

balloon volume by means of a smooth 

and progressive distension or gradual 

reduction of air volume. 

f. The therapist will monitor attempts to 

relax while pushing and attempting to 

expel the balloon. Instruct participant to 

push and breathe, emphasising the need 

to push from the waist while relaxing the 

anus. Note propulsive effort. A minimum 

of 3 and no more than 10 attempts in 

total, with coaching (therapist observes 

abdominal and anal activity and advises), 

or until balloon is expelled (not 

essential). Therapist will advise on 

correct pushing technique

O terapeuta deverá monitorar as 

tentativas de relaxamento enquanto o 

participante/paciente faz força 

evacuatória e tenta expelir o balão. 

Orientar o participante a fazer força e a 

respirar, reforçando a necessidade de se 

fazer a força a partir da barriga, 

enquanto relaxa o ânus. Observe o 

esforço propulsivo. Um mínimo de 3 e 

não mais de 10 tentativas no total, sob 

orientação (terapeuta observa a 

atividade abdominal e anal, e aconselha), 

ou até que o balão seja expelido (não é 

essencial). O terapeuta deverá orientar 

sobre a técnica correta de se fazer força 

evacuatória. 

The therapist should monitor relaxation 

attempts while the participant/ patient 

pushes evacuation and tries to expel the 

balloon. Recommend to the participant 

to push and breathe, reinforcing the 

need to push from the belly while 

relaxing the anus. Watch the propulsion 

effort. A minimum of three and not more 

than ten attempts in total, under the 

guidance (therapist observes abdominal 

and anal activity, and advises) or until 

the balloon is expelled (not essential) 

The therapist should advise on the 

correct technique to make an evacuation 

push

g. High-resolution anal manometry 

(HRaM) can also be used to coach pelvic 

floor exercises if indicated (e.g. evident 

perineal descent on pushing)

A manometria anorretal de alta 

resolução (MAAR) também pode ser 

utilizada para orientar exercícios para o 

assoalho pélvico, se indicados (por 

exemplo, prolapso perineal evidente ao 

fazer esforço) 

High resolution anal manometer can also 

be used to guide pelvic floor exercises if 

recommended (for example, Perineal 

prolapse evident when exerting)



96 

 

APÊNDICE U: AUTORIZAÇÃO DA AUTORA PRINCIPAL PARA A TRADUÇÃO, 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO PROTOCOLO DE 

INTERVEÇÕES DE TREINAMENTO DE HÁBITO E DE INTERVENÇÕES 

ADICIONAIS COM BIOFEEDBACK PARA CONSTIPAÇÃO 
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES DE TREINAMENTO DE HÁBITO 

(VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS) 

 

Table 1 - Interventions for habit training (HT – group 1) 

 

a. Provision of a written information leaflet covering normal bowel function; causes of 

constipation; diet and fluid advice; getting into a good bowel habit 

 

b. Review of written information using locally available teaching tools such as models 

or diagrams 

 

c. Advice to stop all laxatives including drugs which have a laxative effect or over the 

counter herbal teas that contain strong purgatives. One or two glycerin suppositories 

are permitted as rescue if no stool is passed for 3 days. No use of irrigation devices or 

enemas  

 

d. Encouragement to follow a daily routine: sit on the toilet for 20–30 min after first 

meal and/or hot drinks (sooner if urge felt) 

 

e. Advice to attempt defaecation after meals or when urge is felt, but no more than 3 

times per day 

 

f. Advice to sit on toilet with knees bent to 45° position with feet elevated on stool or 

equivalent; abdominal brace and breathe while performing anal relaxation g. Advice 

only to attempt to push for 5–10 min maximum 

 

h. Teaching on defaecation manoeuvres, taught while the patient is positioned sitting 

on chair with verbal coaching to breathe while pushing 

 

i. Strong discouragement from multiple attempts and prolonged straining 

 

j. Advice not to digitate anally 
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k. Where appropriate, the participant will be taught rectocoele (vaginal), perineal and 

perianal splinting; 

l. Therapist prohibited from using digital rectal exam to train manoeuvres 

 

m. Diet and lifestyle advice, e.g. moderate but not excessive fibre; moderate but not 

excessive fluid intake; increase physical exercise, e.g. walking if possible 

 

n. Participants with evacuation difficulty and/or perineal descent will be taught pelvic 

floor exercises 

 

o. Plenty of optimism, encouragement and personal attention 

 

p. Suggestions of what to work on until next intervention session 

 

q. Therapist to complete relevant sections of patient bookle 
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ANEXO 2 – PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES ADICIONAIS COM 

BIOFEEDBACK (VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS) 

 

Table 2 Additional interventions at each session for group 2 

 

a. Biofeedback balloon and catheter/probe will be connected to the manometry 

system and linked to the computer monitor. Patient lying in lateral position facing 

computer screen (supine if unable to lie in lateral position). Probe taped or held into 

position 

 

b. Resting and squeeze pressure noted 

 

c. Rectal balloon inflated with air at 2 mL/s to assess first sensation, urge sensation 

and maximum volume tolerated. Volumes noted. Maximum fill to 360 mL 

 

d. Recto-anal inhibitory reflex (RAIR) elicited with 50-mL aliquots using rapid balloon 

inflation with air at 30 mL/s. Volume to first urge and ef- fect on resting pressure 

noted, maximum 150 mL 

 

e. Participant will receive coaching to evacuate with 60 mL water (one syringe full) in 

the balloon. Participant will attempt balloon expulsion while the effect on anal 

pressure is noted 

 

f. The therapist will monitor attempts to relax while pushing and attempting to expel 

the balloon. Instruct participant to push and breathe, emphasising the need to push 

from the waist while relaxing the anus. Note propulsive effort. A minimum of 3 and no 

more than 10 attempts in total, with coaching (therapist observes abdominal and anal 

activity and advises), or until balloon is expelled (not essential). Therapist will advise 

on correct pushing technique 

 

g. High-resolution anal manometry (HRaM) can also be used to coach pelvic floor 

exercises if indicated (e.g. evident perineal descent on pushing) 
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h. Participants undergoing biofeedback may have rectal hypersensitivity or 

hyposensitivity. At each interventional visit, these participants will undergo sensitivity 

training. The goal will be to increase (hypersensitive) or decrease (hyposensitive) 

tolerated balloon volume by gentle progressive distension or progressively lower 

volume of air 
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ANEXO 3 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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