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Introdução: Nos dias atuais observa-se que o homem não dispõe de horários regulares
para realizar as refeições e tempo disponível para praticar exercícios físicos, além de
diminuir o consumo de frutas, verduras e cereais integrais e aumentar o consumo de
produtos refinados, pobres em fibras alimentares. Estas mudanças têm propiciado o
surgimento de constipação intestinal. Essa apresenta definições variáveis e acomete
principalmente mulheres, idosos, gestantes e crianças. Outro grupo suscetível é o de
universitários, que devido ao estilo de vida moderno, optam por refeições rápidas,
pobres em fibras, o que pode acarretar a obstipação.   Objetivo: Determinar os fatores
de risco e a prevalência de constipação intestinal em graduandos do curso de Nutrição. 
 Metodologia: Realizou-se um estudo transversal, descritivo e quantitativo cuja
amostra englobou todos os estudantes matriculados no primeiro semestre do ano de
2011, no curso de Nutrição, de um centro universitário de Minas Gerais. Para coletar
os dados utilizou-se um questionário contendo questões socioeconômicas, fatores de
risco associados com o transtorno, tais como: hábitos alimentares, comportamentais e
sedentarismo e os Critérios de Roma III para a classificação dos sujeitos quanto à
constipação. Aplicou-se o teste qui-quadrado para investigar associação entre
prevalência de constipação e tempo de curso, adotando nível de significância p
&#8804; 0,05.  Resultados: Grande parte da amostra foi composta pelo gênero
feminino (90%). A prevalência de constipação intestinal foi de 22,5%, sendo que todos
os constipados eram mulheres. Dos fatores de risco investigados nos constipados,
verificou-se: 77,78% relataram dificuldade para evacuar fora de casa (o que sugere
desobediência ao reflexo de evacuação),baixo percentual de indivíduos,33,33%, com
consumo de alimentos ricos em fibras alimentares diariamente e grande percentual,
77,78%,com ingestão &#8804; 7 copos de água por dia. Ao investigar a existência de
associação entre prevalência de constipação e o tempo de curso, partiu-se do
pressuposto que durante os períodos finais da graduação haveria um maior
esclarecimento quanto às causas que levam ao surgimento do transtorno, bem como
são discutidas medidas que previnam e/ou tratem a obstipação, e portanto, era de se
esperar que a prevalência fosse menor se comparada com a dos estudantes dos
períodos iniciais. Porém, não houve associação entre prevalência de constipação e
períodos iniciais/finais do curso (p &#8805; 0,05).   Conclusão: Conclui-se existir
baixa prevalência de constipação comparada a outros estudos. Ressalta-se a
necessidade, de orientar os estudantes a adotarem hábitos saudáveis como ingerir mais
fibras, líquidos, obedecer ao reflexo de evacuação e da realização de novos estudos
para investigar o conhecimento desse grupo quanto à constipação. 
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