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RECOMENDAÇÕES FINAIS
As mudanças na rotina, como a entrada 
para a escola e o treino do bacio, 
constituem momentos críticos para 
desenvolver obstipação e encoprese.

O tratamento é geralmente longo e é 
natural que ocorram acidentes ao longo do 
percurso.
 
Deve assegurar-se que a criança está 
confortável com os pés bem apoiados e se, 
optar pelo bacio, se sente num local 
“privado” da casa.

Os pais e cuidadores devem manter-se 
calmos. Os ralhetes e castigos geralmente 
agravam a situação.
 
O treino do bacio não deve ser iniciado 
demasiado cedo nem demasiado tarde.

ANA VIDAL, IFE 1º ANO NA USF NOVA VIA
NOVEMBRO 2019



O QUE É?
É a perda repetida de fezes por uma criança 
com mais de 4 anos que já aprendeu a 
controlar os esfíncteres.
Afeta cerca de 4% das crianças entre os 4 e os 
17 anos.
É mais frequente nos rapazes e em idade 
pré-escolar.

O QUE A CAUSA?
A obstipação, ou “prisão de ventre”, é a causa 
mais comum.

As doenças orgânicas ou psicológicas são 
causas raras de encoprese.

ENCOPRESE

MENOS DE 2 DEJEÇÕES
POR SEMANA

DOR DE BARRIGA
FEZES DURAS

DOR AO DEFECAR

CRIANÇA EVITA A
DEFECAÇÃO

ALGUMAS FEZES ESCAPAM 
E SUJAM A CUECA

QUANDO IR AO MÉDICO?
Quando a  criança tem repetidamente perda de 
fezes em locais inadequados.

COMO ENCORAJAR?
A criança pode criar um diário de 
dejeções em que regista os episódios de 
encoprese.

2ª     3ª     4ª     5ª    6ª      S      D
1 semana

2 semana

3 semana

4 semana

Assinala com        os dias limpos
e com        os dias com um acidente

COMO TRATAR?
QUANDO EXISTE OBSTIPAÇÃO:
Consumir frutas, vegetais, cereais, outros 
alimentos ricos em fibra e água
Recorrer ao uso de laxantes se necessário, 
sob orientação médica
Promover educação comportamental:

Colocar a criança na sanita ou bacio cerca 
de 10 minutos após cada refeição e 
recompensá-la sempre que o faz (com um 
beijo ou um pequeno presente), mesmo 
que não faça fezes.

QUANDO NÃO EXISTE OBSTIPAÇÃO:
Identificar fatores desencadeantes
Recorrer à ajuda do Psicólogo, se 
necessário.

Celebra cada conquista diária com muita 
alegria.
No final terás muitos sorrisos para partilhar.

COMO PREVENIR?
Iniciar o “treino do bacio” após a criança 
emitir alguns sinais como conseguir puxar a 
roupa para cima e para baixo, ser capaz de 
se sentar sozinha na sanita/ bacio ou imitar 
adultos na ida à casa de banho.
 
Adiar cerca de 3 a 4 meses o treino do bacio 
se criança está desinteressada ou 
desenvolve obstipação.

Ter um estilo de vida saudável que inclua 5 a 
6 refeições diárias com fruta, legumes e 
água e praticar exercício físico regular de 
cerca de 1h por dia.


