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REZUMAT
Constipaţia cronică este o condiţie extrem de comună şi costisitoare, care poate avea un impact negativ 

asupra calităţii vieţii, având drept rezultat o povară economică şi socială majoră. Cei mai mulţi pacienţi nu 
îşi înţeleg situaţia şi suferă de izolare socială. Particularităţile de dezvoltare ale copilului fac ca etiologia şi 
simptomatologia constipaţiei să fie diferite de cele descrise la adulţi, fapt ce impune un management specific 
de diagnostic şi tratament. În prezent, literatura de specialitate dispune de studii fragmentate ce se axează 
pe aceste particularităţi, dar şi pe multitudinea aspectelor diagnostico-curative ale retenţiei cronice de scaun 
şi evacuare intestinală la copil. Problema luată în studiu este de o importanţă nu numai medicală, ci şi 
social-economică, prin faptul că unele complicaţii cauzate de constipaţia cronică, cum ar fi encoprezisul şi 
enurezisul, conduc la izolare socială, invaliditate fizică şi psihoemoţională a acestor copii.

Cuvinte cheie: constipaţie cronică, encoprezis, educaţie parentală, 
echilibru psiho-emoţional, copil

ABSTRACT
Chronic constipation is an extremely common and costly condition that can negatively impact the patient’s 

quality of life, resulting in a major economic and social burden. Most patients do not understand their 
situation and suffer from social isolation. The developmental particularities of the child cause the etiology 
and symptomatology of constipation to differ from those described by adults, which requires a specific 
management in terms of diagnosis and treatment. The specialty literature to date relies on fragmented 
studies focused on these particularities, as well as on the multitude of aspects of diagnostic and treatment 
related to chronic stool retention and bowel evacuation in children. The problem that is being studied is 
important not only from a medical and socioeconomic point of view, but also because some complications 
caused by chronic constipation (such as encopresis and enuresis) lead to the social isolation and physical and 
psycho-emotional impairment of these children.
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INTRODUCERE 

Constipaţia funcţională se caracterizează prin 
evacuarea dificilă sau rară a scaunelor, senzaţia 
de evacuare incompletă după defecaţie sau 
consistenţa crescută a materiilor fecale, fără a 
exista o cauză organică de bază. (1) Encoprezisul 
este definit ca o tulburare caracterizată prin 
eliminarea repetată de fecale în locuri nepo-
trivite la un copil cu vârsta mai mare de patru 
ani. Comportamentul poate fi involuntar sau 
intenţionat, trebuie să fie prezent pentru o pe-
rioadă minimă de trei luni, cu o rată de cel puţin 
o dată pe lună, şi nu se datorează efectului di-
rect al unei substanţe sau al unei afecţiuni me-
dicale.

ASPECTE PSIHOSOCIALE ŞI CALITATEA 
VIEŢII LA COPIII ENCOPRETICI

Constipaţia la copii este o afecţiune foarte 
frecventă, până la 30% dintre copiii de vârstă 
şcolară sunt, sau au fost, în timpul unei perioade 
din viaţa lor, constipaţi. În ţările industrializate, 
se observă o creştere constantă a acestei pre-
valenţe, din cauza sedentarismului şi modifică-
rilor obiceiurilor alimentare. În Anglia, un pro-
cent de 25 până la 30% din consulturile gastro -
in tes tinale pediatrice se referă la această pro-
blemă. (2) Potrivit literaturii de specialitate, 
aces te date sunt comparabile cu cele din Europa, 
Statele Unite şi Brazilia. Până la 84% din copiii cu 
constipaţie experimentează episoade frecvente 
de incontinenţă fecală. (3) Constipaţia cronică 
este o condiţie extrem de comună şi costisitoare, 
care poate avea un impact negativ asupra cali-
tăţii vieţii, având drept rezultat o povară eco-
nomică şi socială majoră. În ceea ce priveşte en-
coprezisul, mecanisme biologice şi de dezvoltare 
pot fi responsabile, precum şi factorii psihosociali 
şi de mediu. Mulţi copii cu encoprezis au în an-
tecedente un eveniment declanşator al afec-
ţiunii care a făcut incomod sau înfricoşător mo-
mentul defecaţiei. (4) Acest eveniment poate 
varia de la constipaţie cu durere la defecare sau 
teama de a folosi toaleta, până la un abuz sexual 
repetat. 

Este important de remarcat că majoritatea 
copiilor encopretici nu au fost victime ale abu-
zului sexual, dar copiii cu antecedente de abuz 
sexual precoce au o incidenţă mai mare a afec-
ţiunii decât rata globală a encoprezisului. Pentru 
acei copii care nu au un factor declanşator sau 
evenimente identificabile, cauza poate fi atri-
buită tonusului muscular scăzut, cu sau fără o 

coordonare musculară inadecvată, atenţiei de 
scurtă durată sau dificultăţilor de focalizare, tul-
burărilor de comportament, tulburărilor obse-
siv-compulsive şi/sau întârzierilor cognitive şi 
dificultăţilor de învăţare. Unele studii etiologice 
s-au concentrat asupra mecanismelor fiziolo-
gice, cum ar fi o scădere a tonusului anal şi creş-
terea volumului rectal, în timp ce altele se con-
centrează asupra factorilor psihosociali şi fa -
mi liali. (5) Cu toate acestea, în literatura de spe-
cia litate se precizează că encoprezisul debutează 
de obicei după apariţia unui factor de stres şi 
afectează relaţia dintre copil şi părinţi. 

Prevalenţa encoprezisului a fost estimată la 
1-3% în populaţia pediatrică generală. Această 
rată a fost raportată a fi mai mare (4%) în ţările 
în curs de dezvoltare. În România nu au fost 
efectuate studii legate de encoprezis la populaţia 
pediatrică. (6) În ciuda faptului că encoprezisul 
este o boală cronică şi recidivantă, cele mai mul-
te studii au avut perioade de urmărire limitate. 
Ratele de recuperare raportate variază de la 
36% la 82%, în funcţie de designul studiului şi 
durata de follow-up. (7) Rezultatele pe termen 
lung şi factorii care influenţează prognosticul 
sunt controversate: în timp ce unele studii au 
raportat în encoprezisul nonretenţional proble-
mele de comportament şi mediul familial ca 
pre dictori de prognostic prost, alţii au descris 
encoprezisul retenţional ca fiind corelat negativ 
cu evoluţia favorabilă, iar factorii de risc nu au 
putut fi determinaţi. (8)

Calitatea vieţii la copiii cu encoprezis este 
legată de o multitudine de aspecte psihologice 
şi sociale, iar mediul familial are o importanţă 
deosebită. 

Odată ce constipaţia este diagnosticată, ma-
jo ritatea medicilor are tendinţa de a minimaliza 
situaţia, în timp ce preocupările pacienţilor faţă 
de afecţiunea lor cresc. Cei mai mulţi pacienţi 
nu înţeleg situaţia şi încep să se autoizoleze. Ei 
se tem că simptomele lor vor recidiva şi se simt 
frustraţi din cauza lipsei unui tratament eficient. 
Constipaţia funcţională şi incontinenţa fecală 
secundară sunt o sursă de preocupare pentru 
copil şi familia sa. Simptomele persistă adesea şi 
recidivele sunt frecvente. În plus, incontinenţa 
fecală poate provoca sentimente de vinovăţie şi 
jenă şi este asociată cu un comportament de 
retragere socială, anxietate şi depresie. Efectele 
constipaţiei cronice se extind, de asemenea, la o 
pierdere a productivităţii. Activitatea socială este 
diminuată, iar aproape 30% din pacienţi cred că 
au fost mai puţin productivi la şcoală, 13% lip-
sesc de la şcoală, iar aproape 10% părăsesc 
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şcoala din cauza simptomelor. (9) Alte studii au 
descoperit că, la pacienţii care merg la şcoală, a 
existat o pierdere de 2,4 zile productive pe lună 
din cauza simptomelor lor. (10) Un studiu na-
ţional de sănătate efectuat în Canada a raportat, 
de asemenea, un procent semnificativ mai mare 
de timp pierdut din cauza problemelor de sănă-
tate (9,08% faţă de 5,20% la grupul de control) şi 
o mai mare depreciere a timpul acordat activi-
tăţilor zilnice (46,58% faţă de 33,90% la grupul 
de control). Impactul global al absenteismului a 
fost estimat la o perioadă medie de absenţă de 
0,4 zile/an. (11)

Potrivit lui Culbert, calitatea vieţii copiilor 
con stipaţi care prezintă encoprezis este mai 
mică decât a copiilor care suferă de boli gas-
trointestinale mai grave: boala inflamatorie cro-
nică sau boala de reflux gastroesofagian, de exem-
plu. Aceştia se percep ca fiind mai slabi din punct 
de vedere fizic, prezentând, de asemenea, tul-
burări emoţionale sau de comportament. (12)

Consecinţele psihosociale sunt, în mod evi-
dent, dramatice. Aceşti copii sunt adeseori ţinta 
batjocurii colegilor de clasă şi sunt izolaţi. Se 
poate observa la aceştia o tristeţe, sau chiar o 
adevărată depresie, pierderea încrederii în sine, 
dificultăţi la şcoală sau în familie.

Datele din literatură arată că asocierea enco-
prezisului cu probleme de comportament a dus 
la un prognostic prost al afecţiunii. (13) Indife-
rent de momentul apariţiei problemelor de 
comportament în raport cu encoprezisul, este 
important să se ia în considerare comporta men-
tele perturbatoare, deoarece acestea afectează 
aderenţa copilului la tratament. Refuzul de a se 
conforma programului de utilizare a toaletei, 
medicaţiei sau reţinerea cu privire la adminis-
trarea clismelor subminează eficacitatea proto-
co lului de tratament. 

În mod similar, deficitul de atenţie ar putea 
interfera cu succesul terapeutic. Johnston şi Wright 
sugerează că există „un subgrup de copii cu 
deficit de atenţie care, din cauza automonitori-
zării deficitare, sunt predispuşi la comportament 
de reţinere a scaunului şi apoi la encoprezis“. 
(14) Dacă acest lucru este corect, o componentă 
esenţială în succesul tratamentului copiilor cu 
probleme de atenţie ar fi educaţia de învăţare a 
indiciilor interne asociate cu mişcările intesti-
nale, educaţia de a rezista impulsului să se ridice 
şi să părăsească prematur toaleta şi creşterea 
ade renţei pe termen lung la tratamentul medi-
ca mentos. De asemenea, se poate iniţia trata-
mentul medicamentos în cazul în care proble-
mele de atenţie ajung la un nivel ridicat. Mulţi 

copii crescuţi în medii defavorizate intră la şcoa-
lă cu un deficit faţă de colegii lor. Stimularea 
cog nitivă din anii copilăriei timpurii este crucială, 
iar copiii săraci primesc mai puţină atenţie din 
partea părinţilor decât colegii lor. Aceste deficite 
au fost legate de subdezvoltarea cognitivă, so-
cială şi a competenţei emoţionale în copilărie şi 
s-au dovedit a avea influenţe importante asupra 
creşterii vocabularului, IQ-ului şi a aptitudinilor 
sociale. Testele de inteligenţă standardizate ara-
tă o corelaţie între sărăcie şi competenţele cog-
nitive mai mici, aceşti copii având adesea scoruri 
sub medie la citire, matematică şi ştiinţe şi de-
monstrând abilităţi slabe de scriere. Deşi efec-
tele sărăciei nu sunt automate sau fixe, de multe 
ori pun în mişcare un cerc vicios de scădere a 
aşteptărilor. Performanţa academică slabă duce 
adesea la aşteptări diminuate, care subminează 
stima de sine a copiilor. În general, copiii diag-
nos ticaţi cu encoprezis asociază un număr de 
probleme sociale. Acest lucru nu este surprin-
zător, având în vedere că incontinenţa fecală 
poate fi însoţită frecvent de ridicol, respingere şi 
sentimente de ruşine. În astfel de cazuri, medicul 
curant trebuie să discute problemele sociale cu 
copilul şi să încerce să ajute familia să rezolve 
orice astfel de obstacole pentru a obţine un 
răspuns mai bun la tratament.

Tulburările de comportament observate la 
copiii cu encoprezis pot fi fie consecinţa preo-
cupării excesive pentru accidentele encopretice 
incontrolabile şi tensiunea socială care rezultă, 
sau pot fi rezultatul unor decalaje de dezvoltare 
care ar putea juca un rol, eventual, în dezvoltarea 
sau menţinerea encoprezisului. În acest sens 
sunt necesare cercetări suplimentare.

Copiii encopretici sunt mereu nemulţumiţi 
de sine şi de propriile realizări şi caută în per-
manenţă să se evidenţieze şi să-şi amprenteze 
prezenţa cu acţiuni sau atitudini memorabile, 
conturându-şi respectul de sine prin respectul 
resimţit din partea celorlalţi. Comportamentul 
acestora este oscilant, de la retragerea în sine, 
la persistenţa infantilismului, de la perioade de 
regres la învăţătură şi o dispariţie a oricărei 
plăceri, la o conduită zgomotoasă. Această peri-
oadă este marcată cel mai adesea de tendinţe 
de a se refugia din faţa responsabilităţilor, de a 
evita tot ceea ce li se pare solicitant, adoptând 
deseori o conduită de absenteism din mediul 
şcolar. În literatura de specialitate s-a constat că, 
copiii cu encoprezis suferă de dizabilităţi de în-
văţare, au performanţă şcolară modestă şi lip-
sesc de la ore mai frecvent. Adams şi colab au 
menţionat că acei copii cu tulburări de compor-
tament au reprezentat un grup semnificativ din 
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punct de vedere al rezultatelor academice slabe. 
(15) Henricsson a raportat că acei copii cu pro-
bleme de externalizare (antisociale) au avut mai 
multe conflicte cu profesorii, precum şi atitudini 
mai negative în relaţiile cu aceştia şi o percepţie 
de sine mai pozitivă decât copii sănătoşi. (16) De 
asemenea, elevii cu tulburări de comportament 
au fost mai susceptibili de a absenta de la ore. În 
cazurile care asociază tulburări grave de com-
portament, diagnosticul precoce al acestora şi 
abordarea terapeutică multidisciplinară pot fi 
utile atât pentru copil, cât şi pentru familia 
acestuia. Cunoaşterea mediului familial şi edu-
carea părinţilor în legătură cu asocierea enco-
prezisului cu tulburările de somatizare şi com-
portament poate duce la o mai bună depistare 
şi creştere a răspunsului la tratament la copiii cu 
constipaţie şi incontinenţă fecală. Studiile arată 
că nivelul educaţional al părinţilor a fost corelat 
pozitiv cu răspunsul şi complianţa la tratament. 
Având în vedere faptul că tratamentul encopre-
zisului se bazează mai ales pe respectarea indi-
caţiilor terapeutice, se poate specula că părinţii 
cu un grad crescut de educaţie ar putea fi mai 
complianţi. Educaţia parentală a fost raportată a 
fi un marker pentru competenţă atât în formarea 
educaţiei pentru toaletă, precum şi un factor de 
protecţie de la stresul de a trăi într-o familie de-
favorizată. De asemenea, cercetări privind com-
portamentul părinţilor au arătat că educaţia 
parentală necesită la un climat cald, protectiv la 
domiciliu. Klebanov a constatat că variabile pre-
cum educaţia mamei şi venitul familiei au fost 
repere importante de evaluare a mediului fa-
milial, însă doar gradul de educaţie al mamelor 
a avut rol predictiv. (17) Astfel, aceşti autori au 
lansat ideea potrivit căreia educaţia ar putea fi 
legată de comportamentele specifice copilăriei 
(de exemplu, citire, joc). Corwyn şi Bradley, de 
asemenea, au constatat că educaţia mamei a 
avut o influenţă directă asupra proceselor cog-
nitive la copii şi a manifestărilor comporta men-
tale, cu o influenţă indirectă exercitată de un 
mediu familial stimulativ. (18) 

Cercetările arată că există o legătură puter-
nică între educaţia mamei şi sănătatea copiilor. 

Cu toate acestea, mecanismele care leagă edu-
caţia mamei de starea de sănătate a copilului, în 
general, nu sunt încă bine înţelese. Glewwe evi-
denţiază trei legături prin care educaţia ar putea 
afecta sănătatea copiilor. (19) În primul rând, 
nivelul de educaţie vizează şi cunoştinţele de 
sănătate dobândite de viitoarele mame. În al 
doilea rând, competenţele lingvistice şi numeri-
ce pe care femeile le dobândesc în şcoală cresc 
capacitatea acestora de a recunoaşte boala şi de 
a căuta un tratament pentru copiii lor. În plus, 
ele sunt mai în măsură să citească instrucţiunile 
medicale şi să aplice tratamentul. În al treilea 
rând, nivelul înalt de educaţie face femeile mai 
receptive la medicina modernă. 

Alte studii au descoperit o legătură puternică 
între educaţia mamei, statutul socioeconomic şi 
statutul nutriţional al copiilor. Acest lucru se 
datorează faptului că femeile educate au mai 
multe şanse de a obţine locuri de muncă stabile, 
mai bine plătite, să se căsătorească cu bărbaţi 
cu studii superioare şi venituri mai mari şi să 
trăiască în condiţii mai civilizate, aspecte care au 
o influenţă asupra sănătăţii copiilor. Studiile au 
constatat, de asemenea, o asociere între educa-
ţia maternă şi existenţa depresiei, în timp ce de-
presia maternă a fost asociată cu un nivel precar 
de sănătate la copil. (20)

CONCLUZII

Impactul encoprezisului cauzat de constipaţia 
cronică declanşează la copil numeroase mani-
festări în plan psihic şi comportamental. Stima 
de sine scăzută, probleme şcolare, autoizolarea, 
tulburările depresive sau manifestările compor-
tamentale agresive sunt cele mai frecvente pro-
bleme consecutive acestui diagnostic. O im-
portanţă deosebită, de multe ori minimizată, 
trebuie acordată relaţiei mamă-copil şi aspec-
telor din cadrul relaţiilor intrafamiliale, acestea 
fiind factori cauzatori, dar şi factori terapeutici 
importanţi în tratamentul ulterior. Educaţia pa-
rentală trebuie să fie unul dintre aspectele im-
portante în procesul recuperator. 
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