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A obstipação primária, sem causa patológica, pode surgir tran‑
sitoriamente por modificação do ritmo de vida ou da alimenta‑
ção,1 desidratação ou na gravidez.1,2 A obstipação secundária 
pode ser provocada por problemas de saúde,1,3,4 ou pelo uso 
de medicamentos.3,4

OBSTIPAÇÃO RELACIONADA COM PROBLEMAS DE 
SAÚDE
A obstipação associa ‑se com frequência a doenças do sistema 
nervoso central, como doença de Parkinson, depressão ou es‑
clerose múltipla.3,4 ‑6 A obstipação pode também relacionar ‑se 
com lesão medular,3,7 acidente vascular cerebral, tumor, neuro‑
patia autonómica,6,8 doença de Hirschsprung,1,4,6 ‑8 escleroder‑
mia 5,6,8 ou amiloidose.6,8,9

A obstipação é frequente na diabetes1,2,4 ‑8 e noutros proble‑
mas metabólicos ou endócrinos, como hipocaliémia, hiper‑
calcémia,3,5 ‑8 hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, feocromoci‑
toma,6 ‑8 ou porfiria.6,8,9 A obstipação tem sido associada a do‑
enças colorrectais (neoplasia, isquémia, doença diverticular, 
síndrome do colón irritável,) e anorrectais (inflamação, prolap‑
so, rectocele, fissuras, hemorróidas).5 ‑8

MEDICAMENTOS QUE PROVOCAM OU AGRAVAM A 
OBSTIPAÇÃO
Alguns medicamentos induzem ou agravam a obstipação, com 
intervenção de mecanismos como diminuição do peristaltismo 
intestinal, alteração da inervação intestinal, obstrução intesti‑
nal ou desidratação.1 �aramente surgem complicações graves, 
como obstruções intestinais ou fecalomas.1,10

A obstipação é uma reacção adversa de múltiplos medicamen‑
tos. De seguida, são citados alguns exemplos, que não consti‑
tuem uma listagem exaustiva. 
Os analgésicos opiáceos provocam obstipação frequente‑
mente.2 ‑8,10 ‑15 Tem sido referida com fentanilo, morfina, oxi‑
codona e petidina, entre outros.1,9 A inibição do peristaltismo 
prolonga o trânsito intestinal, também contribuem a maior 
absorção de água e electrólitos,7,8 uma menor resposta de 
defecação e o aumento no tono do esfíncter anal.8 A obsti‑
pação é também causada por substitutos opiáceos, como a 
buprenorfina e a metadona, é frequente com o tramadol, e 
com a co deína.1,9 A obstipação é um motivo do uso de doses 
subóptimas ou de falta de adesão à terapêutica.11 Pode existir 
risco de obstrução intestinal ou de impactação.1,8 O íleo pós‑
‑operatório é exacerbado pelos opiáceos, mas é raro se não 
houver outras causas fisiológicas.16

Os antidepressores são frequentemente associados com 
obstipação,4,6,8,13,14 especialmente os tricíclicos,2 ‑4,8,10,11,15 pelos 
efeitos anticolinérgicos.1,9 Os inibidores da monoaminoxidase 
não selectivos também provocam obstipação.1,2,6,8

Alguns anti ‑infecciosos causam neuropatias periféricas, que 
podem originar obstipação: enfuvirtida, isoniazida, itraconazol, 
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linezolida, metronizadol.1,9,17

Os antiparkinsónicos com efeitos anticolinérgicos provocam 
obstipação;1 ‑6,10,14 p. ex., biperideno,1 ou tri ‑hexifenidilo.1,7 Es‑
tes efeitos são também responsáveis pela obstipação da 
amantadina e da memantina, fármaco relacionado usado na 
doença de Alzheimer.1,8

Pode surgir obstipação com antiepilépticos,2 ‑4,6,10,14 como a 
pregabalina, a lacosamida e a fenitoína,1 pelas acções anticoli‑
nérgicas e dopaminérgicas.4 �eferida também com o topirama‑
to,9 ou a zonisamida.2,9,17

Entre os antineoplásicos, a obstipação é frequente com os 
alcalóides da vinca.1,4,6,8 ‑10,13 Estes provocam neuropatia peri‑
férica e a curto prazo alteram a inervação intestinal, originan‑
do também oclusões intestinais.1 A vincristina e a vinblastina 
causam dor cólica abdominal, com ou sem obstipação. Pode 
chegar a ser grave, pelo que se recomenda o uso habitual de 
laxantes.16

O bevacizumab, a capecitabina ou a talidomida, causam obs‑
tipação relacionada com alterações na inervação intestinal.1,10

Também referida com o bortezomib, a azacitidina,1 a oxalipla‑
tina,10 e o porfímero.1,17

Os antipsicóticos podem provocar obstipação.3 ‑6,8,10,13 Os efei‑
tos anticolinérgicos, de intensidade variável conforme o fár‑
maco, tornam mais lento o peristaltismo intestinal. Têm sido 
referidas obstruções, oclusões ou colites isquémicas. Com a 
clozapina, com marcados efeitos anticolinérgicos, têm surgido 
reacções graves;1 devem aconselhar ‑se alterações na dieta e 
exercício regular para a prevenção da obstipação.9 A maioria 
das fenotiazinas, como a levomepromazina e a ciamemazina, 
têm efeitos anticolinérgicos; são mais fracos no haloperidol. 
Também podem causar obstipação amissulprida, aripiprazol, 
loxapina, quetiapina, olanzapina, pimozida, risperidona ou zo‑
tepina, entre outros.1,9

Alguns medicamentos captadores de iões causam obstipa‑
ção devido ao seu volume.1 O poliestireno sulfonato de sódio, 
ou de cálcio, que fixam o potássio, podem causar obstipação 
grave,1,7 ‑9 especialmente em doses elevadas e nos idosos.1 A 
obstipação é uma das reacções adversas do sevelâmero e do 
lantânio, fixadores de fósforo. Também podem surgir oclusões 
e obstruções intestinais.1,17 A colestiramina, um antidislipidé‑
mico que se liga aos ácidos biliares, também ocasiona obsti‑
pação.1,2,6,8,9

Muitos medicamentos cardiovasculares tornam mais lento o 
peristaltismo intestinal.1 Anti ‑hipertensores de acção central, 
como a clonidina,1,4,6,7,8,13 bloqueadores da entrada do cálcio, 
como a amlodipina, o diltiazem ou o verapamilo,1,2,3,6 ‑8,10,12,14

e bloqueadores ganglionares, podem provocar obstipação ao 
reduzirem a contractilidade do músculo liso.4,6 ‑8,13 Têm sido ci‑
tadas oclusões intestinais com a clonidina.1

A obstipação tem sido relacionada com a disopiramida, an‑
tiarrítmico com efeitos anticolinérgicos,1,17 e com diuréti‑
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cos.2,3,6‑8,10,12,14,15 Alguns, como a amilorida e a hidroclorotia‑
zida, induzem‑na por provocar desidratação. Com as tiazidas 
e os diuréticos da ansa pode surgir hipocaliémia, que causa 
oclusão intestinal.1

Entre os medicamentos para o aparelho digestivo, os antago‑
nistas dos receptores 5‑HT3 da serotonina, como o ondanse‑
trom, tornam mais lento o peristaltismo e podem causar obs‑
tipação.1,9,13 Também a provocam outros antieméticos, como 
os anti‑histamínicos H1 com efeitos anticolinérgicos (dimenidri‑
nato, difenidramina).1,8

Os antiespasmódicos anticolinérgicos, como a escopolamina, 
ou os usados em problemas urinários (oxibutinina, solifenaci‑
na, tolterodina e tróspio), induzem obstipação.1,9,10,14 Esta tam‑
bém surge com a papaverina,1,9 com antiácidos, como os sais 
de alumínio e de cálcio,1‑11,14,15 e com o sucralfato.1,2,4‑6,8,10,13 Em 
doses elevadas pode haver obstruções intestinais.1,9,10

O uso excessivo de laxantes pode provocar obstipação.7,10,12,14

Paradoxalmente, o abuso dos laxantes estimulantes pode 
agravá‑la.8 Os expansores do volume fecal, como a ispagula 
podem causar obstruções e fecalomas quando tomados com 
pouca água, antes de deitar ou em quantidade muito eleva‑
da.1

As propriedades colinérgicas da pilocarpina, usada na xerosto‑
mia, causam diarreia e hipersalivação; porém, tem sido relata‑
da a obstipação paradoxal em administração oral.1,17

Os efeitos anticolinérgicos de alguns broncodilatadores, como 
o brometo de tiotrópio, são utilizados terapeuticamente, mas 
podem estar na origem de obstipação.1

Anti‑histamínicos usados como antitússicos, como a alimema‑
zina, possuem também efeitos anticolinérgicos.1 Os antitússi‑
cos derivados de opiáceos, como a codeína, o dextrometorfa‑
no ou a folcodina provocam obstipação.1,15,17

O ferro oral é uma causa frequente de obstipação.2,3,4,6‑10,13‑15

Também surge com o sulfato de bário,6‑9,13,17 que pode induzir
fecalomas e obstrução intestinal;1,17 é necessária a hidratação 
do doente.1

Entre os hipoglicemiantes orais, a acarbose pode originar 
diarreias ou obstipação. Esta tem sido referida com a sitaglip‑
tina.1

A obstipação é uma das reacções adversas de muitos ou‑
tros fármacos: suplementos de cálcio;2,3,6,8,10,17 bupropiom e 
vareniclina;1,17 colírios midriáticos como a atropina, o ciclo‑
pentolato ou a tropicamida;1,9,17 diversos anti‑histamínicos
H1;

1‑4,6,8‑10,13,15,17 sobredosagem de vitamina K;1 tacrolímus;
tolvaptano; glatirâmero; denosumab;1,17 anti‑inflamatórios
não esteróides;2,3,6‑9,12 benzodiazepinas, como o alprazolam 
e o estazolam;2,8 bismuto;2,6,9 bromocriptina;8,9,17 estatinas
como a atorvastatina, a pravastatina,8,9 ou a sinvastatina.8

MEDIDAS RECOMENDADAS 
Se uma patologia parece causar a obstipação, o doente deve 
ser enviado ao médico.2,8 Antes da prescrição, devem ser apre‑
ciados os benefícios e riscos de medicamentos relacionados 
com obstipação, especialmente nos doentes de risco, e evitá‑
‑los se possível. Os doentes devem ser informados de que 
pode surgir obstipação.1 Quando esta ocorre, a medicação 
deve ser analisada;2,4 uma adequação das doses, ou a para‑
gem do medicamento, geralmente reestabelecem a função 
intestinal.1 Em ocasiões é possível mudar para outro fármaco 
sem este efeito ou que o provoque menos.1,10 Se o tratamen‑
to não pode ser suspenso ou substituído, devem‑se adoptar 
medidas higiénico‑dietéticas, eventualmente acompanhadas 
de um laxante.1

O tratamento da obstipação provocada por opiáceos é im‑
portante, pela sua frequência e necessidade de continuação 
da terapêutica.11 Medidas não farmacológicas, como aumento 
de fibra e líquidos, devem acompanhar a terapêutica desde o 
início. Contudo, de forma isolada são geralmente inadequadas 

e a maioria dos doentes precisará de tratamento farmacológi‑
co.1,11 Para contrariar a obstipação provocada por este grupo, 
pode ser considerada a sua associação com um antagonista 
dos receptores opiáceos periféricos, como a naloxona.4,11 Con‑
tudo, ainda que a obstipação melhore, podem surgir sintomas 
de retirada e reversão da analgesia. Em alternativa, pode‑se
substituir o opiáceo actual por outro com propriedades far‑
macodinâmicas diferentes ou mudar para sistemas transdér‑
micos. Estes proporcionam uma libertação de fármaco mais 
constante com administração menos frequente, que pode me‑
lhorar a adesão do doente. Contudo, os opiáceos libertados al‑
cançam o tracto gastrointestinal e, a longo prazo, pode surgir 
disfunção intestinal.
Os laxantes costumam ser prescritos no início da terapêutica 
com opiáceos, mas a eficácia é limitada e podem surgir re‑
acções adversas gastrointestinais (distensão abdominal, fla‑
tulência e refluxo gastroesofágico), diminuindo a adesão ao 
tratamento.12 Pode ser usado um laxante estimulante junta‑
mente com um emoliente, como sene e docusato.16,15 Se a 
obstipação persiste, podem ser adicionados laxantes osmó‑
ticos, como lactulose ou um enema de fosfato sódico.16 Os 
expansores do volume fecal não são muito apropriados pela 
motilidade reduzida do cólon.15

A OBSTIPAÇÃO SECUNDÁRIA NO IDOSO
A idade avançada é um factor de risco para a obstipação cróni‑
ca. Podem contribuir para seu desenvolvimento: baixa ingesta 
de fibra, inadequada hidratação, atenuado estímulo de defeca‑
ção, problemas electrolíticos, metabólicos, endócrinos ou neu‑
rológicos,12 inadequada mastigação dos alimentos,8 reduzida 
mobilidade, existência de depressão,8,12 e as múltiplas patolo‑
gias e polimedicação próprias deste grupo etário.6,8,12 O uso de 
medicamentos deve ser cuidadosamente investigado.12 Pode 
existir diminuição do peristaltismo que provoca dor, obstipa‑
ção ou fecalomas, por endurecimento progressivo das fezes. 
As complicações relacionadas com a paragem do peristaltismo 
intestinal são raras, mas podem ser graves.1
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