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Introdução: No período gestacional o corpo da mulher sofre intensas modificações e/ou adaptações anatomo-
fisiológicas em diversos sistemas. A constipação intestinal(CI) é uma repercussão dessas adaptações no sistema 
gastrintestinal. CI é definida como um sintoma complexo e multifatorial, utilizado para descrever uma evacuação 
não satisfatória: evacuação infrequente, evacuação “difícil”, dolorosa, ou ambas. Objetivos: avaliar a prevalência 
de constipação intestinal e fatores associados nas gestantes do segundo trimestre de gestação da cidade de Santa 
Cruz/RN. Método: estudo observacional, transversal, quantitativo, com amostra aleatória de 67 gestantes no se-
gundo trimestre de gestação adscritas ás cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município da cidade de Santa 
Cruz – RN. As pacientes que aceitaram participar da pesquisa foram orientados quanto aos objetivos do estudo e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 
da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí-FACISA/UFRN, sob CAAE:43945515.5.000.5568. Como instrumentos 
de coleta foi utilizado, ficha de avaliação com dados sociodemográficos, variáveis antropométricas, obstétricos, 
gestação atual, queixas urológicas, relato de dor e queixas atuais. A informação de constipação foi obtida por meio 
do autorrelato das participantes. A satisfação com a saúde e estresse foi avaliado por meio de escala de Likrt de 6 
pontos e o nível de atividade física por meio do questionário de atividade física para gestantes. Os dados foram ana-
lisados no software Statistical Package for Social Sciencies for Personal Computer (SPSS-PC), versão 20.0. Adotou-
se o nível de significância estatística de p< 0,05%. Resultados: prevalência de constipação intestinal de 20,9%. 
Quando avaliada a relação da constipação e variáveis sociodemográficas, hábitos de vida e de saúde, foi observado 
associação entre a presença de constipação e possuir filhos (p<0,32), referir dor frequente (p<0,31), e está insa-
tisfeita com seu nível de estresse (p<0,24). Conclusão: nesse estudo verificou-se uma considerável prevalência 
de constipação intestinal, bem como a associação do sintoma com o fato de possuir filhos.  Esse achado denota a 
importância de tratamentos fisioterapêuticos, já que tratamento medicamentoso não é permitido na gestação. 
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