
 

EGLE PEREIRA LEÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenção fisioterapêutica associada ao 

uso de coquetel de frutas no tratamento do Megacólon chagásico 

 

 

 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde da Universidade 
Estadual de Maringá para obtenção do título de 
Mestre em Ciências da Saúde. Orientadora: Profa. 
Dra. Mônica Lúcia Gomes  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Maringá 
2010  



 

Intervenção fisioterapêutica associada aouso de coquetel de frutas no tratamento 

do Megacólon chagásico 

 

RESUMO 
Contexto - O megacolo chagásico se caracteriza pela constipação intestinal e pela frequente 

distensão abdominal. O tratamento da colopatia chagásica restringe-se ao manejo clínico nas 

fases iniciais do processo e, para aqueles pacientes sem indicação ou condição cirúrgica, faz-

seo uso de dietas anticonstipantes e administração judiciosa de laxantes e lavagens 

intestinais. Objetivo - Avaliar ao longo do tempo os efeitos das intervenções da fisioterapia 

associada à ingestão diária de coquetel de frutas no tratamento do megacolo chagásico. 

Método - Em um estudo quantitativo prospectivo e comparativo, doze pacientes de ambos os 

sexos e com média de idade de 67 ± 12 anosforam avaliados clinicamente para realizarem 12 

sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, associado ao uso diário de coquetel de frutas. 

Os resultados foram quantificados utilizando a escala de avaliação de constipação intestinal 

antes e após o tratamento. Resultados – Foi observada diferença significante (p<0,0022) nos 

valores da escala de constipação antes e após seis semanas de intervenção em 91,7% dos 

pacientes e em 72,7% após 12 mesescom redução da frequência de utilização de medicações 

laxativas, fezes mais amolecidas e aumento da frequência de evacuações. As variáveissexo, 

idade e realização ou não de cirurgia nãointerferiram nos resultados obtidos (p>0,05). 

Conclusão - O protocolo proposto é de fácil execução, seguro, não invasivo e apresenta 

benefícios independente do sexo, da idade e do participante ter sofrido intervenção cirúrgica 

reparadora melhorando a condiçãoclínica de portadores de megacolo chagásico.  

Descritores: Megacolo chagásico. Constipação intestinal. Massagem. Doença de Chagas. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Background – Chagasic megacolon is characterized by intestinal constipation and frequent 

abdominal distention.  The treatment of Chagas disease colopathy is restricted to clinical 

management in the initial phases of the process, and for the patients without surgical 

indication or surgical impossibility, anti-constipation diets are used, along with cautious 

administration of laxatives and intestinal preparation. Objective – Evaluate over time the 

effectsof physical therapy interventions associated to daily ingestion of fruit cocktail in the 

treatment of chagasic megacolon. Method – In a quantitative, prospective and comparative 

study, twelve patients of both genders and with median age of 67 ± 12 years were clinically 

evaluated to undergo 12 sessions of physical therapy twice a week, along with daily fruit 

cocktail, with filling of the score of evaluation of intestinal constipation before and after 

treatment. Results – A significant difference (p<0,0022) was observed in the scores of the 

constipation score before and after six weeks of intervention in 91.7% of patients and in 

72.7% after 12 months with reduction of laxative medications, softer stools, and increased 

number of bowel movements, implying improvement. Regarding gender, age and surgical 

treatment there was no significant difference (p>0,05) between physical treatment and fruit 

cocktail. Conclusion – The proposed protocol is of easy implementation, safe, noninvasive, 

and provides benefits independent of gender and age improving the  

condition of patients with chagasic megacolon.    
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