
MOTILIDADE INTESTINAL 

• I. INTESTINO DELGADO 

 

• A. Movimentos peristálticos (propagados) 

 

 

• B. Movimentos localizados (segmentários) 

 

 

• II. INTESTINO GROSSO 

 

• A. Movimento segmentário 

• B. Propulsão segmentária 

• C. GMC: Contrações Migratórias de grande Amplitude (cólon) 
  



REFLEXO PERISTÁLTICO INTESTINAL 

• DEFINIÇÃO 

Propagação ondulatória ativada por 

neurônios aferentes  

(< distenção e estímulo da mucosa) 



CONSTIPAÇÃO 

• DEFINIÇÃO 

  freqüência de eliminação das fezes (< 3x/semana) associada à 
 dificuldade ao evacuar < fezes ressecadas e endurecidas 

  Sintomatologia complexa e subjetiva (USA: 25%) 

 

• CAUSAS 

 - Idiopática (< defeito na motilidade do cólon ou  

   < disfunção neuromuscular na região reto-anal) 

 - Dieta pobre em fibras 

 - Falta de exercícios 

 - Hábito intestinal irregular 

 - Medicamentosa: opiáceos,antimuscarínicos 

 - Mecânica: obstrução, tumor 

   

• TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO 

 - Fluidos e fibras (25-30 g  / dia) 

 - Exercícios para  tônus intestinal 

 - Manter regularidade intestinal 



FÁRMACOS QUE AUMENTAM A MOTILIDADE  

 GASTRO-INTESTINAL 

• 1. LAXANTES 

 USO:  

 Constipação funcional, exame radiológico. 

  !! Abuso (emagrecimento) 
  

 CLASSIFICAÇÃO: 

Agentes formadores de massa (bojantes): 1-3 DIAS 

 Fibras 

 



FIBRAS 

• Definição: polissacarídeos, insolúveis em água e não 
digeríveis (melhor as não fermentadas) 
 

• Efeitos benéficos: ajudam a 
- diminuir os níveis de colesterol 
- estabilizar os níveis de glicemia 
- evitar o câncer do intestino grosso, constipação, 

hemorróidas,  obesidade  
 

•  Tipos: 

  - Pectina e hemicelulose (fermentação !), celulose: 
 frutas/vegetais 

 - Lignina: cenoura , vagem , ervilha , grãos integrais (p/ 
 colesterol) 

 - Farelos: de trigo, aveia (p/ câncer) 

 - Gomas e mucilagens: Sementes de psyllium,  agar 

 



FIBRAS 

 

• Dicas: 

- Consumir diariamente vegetais e frutas  

- Incorporar legumes e cereais integrais na alimentação 

(feijão, ervilhas, brócolis, milho verde….) 

 



(Amolecedores do bolo fecal):  

1-3 DIAS 

 docusato de sódio, óleo 
mineral 

 

(Irritantes ou estimulantes):  

6-8 H 

 Bisacodil, antraquinones 
(sena) 

 
 

Salinos / osmóticos:  

1-3 h / 24-48 h 

 Sulfato de magnésio:  

  ! Efeito dose-dependente 

 lactulose, manitol:  

 



FÁRMACOS QUE AUMENTAM A MOTILIDADE  

 GASTRO-INTESTINAL 

2. PRÓ-CINÉTICOS 

Definição:   motilidade coordenada e trânsito  do TGI 

Principal uso: Desordem de esvaziamento gástrico 

CLASSIFICAÇÃO: 
 Agonistas 5-HT4: 

(Cisaprida),  

Metoclopramida,  

Tegaserol 

  

 Antagonistas D2:  

Domperidone (Motilium);  

Metoclopramida (Plasil) 

  

  



DIARRÉIA 

• DEFINIÇÃO 

 Perda excessiva de água e eletrólitos,  frequência de 
evacuações e   consistência das fezes 

 

• CLASSIFICAÇÃO  

 Osmótica ou secretória:  

  Bactérias (E. coli, salmonela, shigela, cólera) 

  Vírus (rotavirus, adenovirus entérico) 

  Protozoários (Giarda lamblia, ameba) 

 

 Motilidade aumentada: 

  Síndrome do intestino irritado 



ANTIDIARRÉICOS I 

• REHIDRATAÇÃO 

  solução isotónica NaCl + glicose 

 

• ANTIBIÓTICOS:   shigela, cólera 

 

• ANTIPARASITÁRIOS:   Giarda , ameba 

 

• FÁRMACOS QUE DIMINUEM A MOTILIDADE 

 Opióides: codeina, difenoxilato (c/atropina), elixir paregórico ? 
(ópio vs papaverina-atropina), Loperamida 

     

 Antagonistas muscarínicos 

 



  

 
Água-de-Coco 

(/ 100 ml) 

 

 

Bebida Industrializada (isotônica) 

(/ 100 ml) 

 Energia 

 
20 calorias 

 
22,8 calorias 

 
Proteínas 

 
0,1 g 

 
0,0 g 

 
Carboidratos 

 
5,5 g 

 
6,0 g 

 
Lipídios 

 
0,05 g 

 
0,0 g 

 
Sódio 

 
25 mg 

 
45 mg 

 
Potássio 

 
160 mg 

 
10 mg 

 
Cloreto 

 
20 mg 

 
42 mg 

 
Cálcio 

 
5 mg 

 
  

 
Fósforo 

 
0,4 mg 

 
  

 
Magnésio 

 
0,45 mg 

 
  

 
  

 
  

 
contém 

 
corante artificial 

 
  

 
contém 

 
aromatizante 

 
  

 
contém 

 



ANTIDIARRÉICOS II 

 

• ADSORVENTES:  

  caulim, pectina, metilcelulose, carvão ativado 

 

• BISMUTO (subsalicilato): diarreia do viajante 

     antisecretório, antibacteriano, antiinflamatório ? 

 

• HORMÔNIOS 

  octreotida (diarréia secretória severa: tumor, AIDS) 

  I.M. de longa duração (microesferas)  



Desordens da motilidade gastrintestinal 

 
 

Definição: grupo heterogêneo de sindromas cuja fisiopatologia 
é mal entendida:  

 - gastroparesia, dispepsia, 

 - Sindroma do Intestino Irritável: vários sintomas, eg dor 
abdominal recorente associada a movimentos alterados 
 do intestino, constipação ou diarreia. 

   

Origem: distúrbio de motilidade + sensibilidade visceral 

 

Tratamento: Fibras, antispasmódicos (anticolinérgicos, 
bloqueadores de canais de cálcio), agonistas 5-HT4  

 



Eluxadoline (VIBERZI®) is an orally-active drug approved (FDA-

2015) for the treatment of diarrhea and abdominal pain in 

individuals with diarrhea-predominant irritable bowel 

syndrome (IBS-D). 

 

 The drug originated fromJanssen Pharmaceutica and was 

developed by Actavis. 

 

Eluxadoline is a μ- and κ-opioid receptor agonist and δ-opioid 

receptor antagonist that acts locally in the enteric nervous system, 

possibly decreasing adverse effects on the central nervous 

system 

 

eluxadoline behaves as a potent μOR agonist in the absence of 

δOR, while in the presence of δOR eluxadoline’s effects are 

mediated through the μOR-δOR heteromer. 
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