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RESUMO 

CARVALHO ASL. Disfunção do trato urinário inferior em crianças com 

sintomas de incontinência urinária diurna: análise crítica dos métodos 

investigativos. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo; 2014. 

Introdução e objetivo: Incontinência urinária é o sintoma mais frequente de 

disfunção do trato urinário inferior. Caracterizada como perda de urina 

involuntária diurna em crianças com controle urinário ou maiores de 5 anos 

de idade, as disfunções do trato urinário inferior representam 

aproximadamente 40% das consultas nefrourológicas. A incontinência, além 

de ser causa de perda de autoestima e prejudicar a qualidade de vida do 

paciente e de sua família, está associada a maior risco de infecções 

urinárias, retardo na resolução do refluxo vesicoureteral e aumento da 

pressão intravesical, podendo provocar lesões graves do trato urinário 

superior. Este estudo teve como objetivo descrever a casuística de pacientes 

com incontinência diurna de etiologia não orgânica em um serviço terciário, e 

analisar a concordância entre diagnóstico de bexiga hiperativa obtido pela 

anamnese, pela anamnese mais exames não invasivos, e o diagnóstico de 

hiperatividade detrusora pelo estudo urodinâmico invasivo. Casuística e 

Métodos: A investigação foi realizada no Ambulatório de Nefrologia 

Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo de março de 2000 a dezembro de 

2012. Foram analisados, retrospectivamente, prontuários de 50 pacientes, 

com idade entre 2 e 15 anos. Foi utilizado questionário estruturado para 

coletar dados de anamnese que sugerissem lesão neurológica, doença renal 

prévia para fins de exclusão, características dos sintomas miccionais quanto 

à frequência urinária, sintomas de urgência, urge-incontinência e retenção 

urinária, infecção urinária pregressa, constipação, enurese noturna para 

classificação das variáveis, dados do exame físico e diário miccional. Foram 

registrados, quando presentes, os resultados dos exames laboratoriais, 

ultrassonografia das vias urinárias, uretrocistografia miccional e cintilografia 

renal estática (DMSA). Anotaram-se dados da urofluxometria livre e resíduo 

pós-miccional, além de dados referentes ao estudo invasivo (cistometria, 

estudo miccional e eletromiografia). Observou-se a evolução desses 



 

pacientes após seguimento, comparando dados de sintomas urinários, 

infecções urinárias, exames, tratamento e diagnósticos, por ocasião da 

primeira e da última consulta. Resultados: Os principais sintomas foram 

urgência em 28 (56,0%) pacientes, urge-incontinência em 28 (56,0%) e 

retenção urinária em 4 (8,0%). As principais comorbidades e sintomas 

associados descritos foram: enurese noturna presente em 35 (70%) 

crianças, infecções urinárias pregressas em 31 (62,0%), constipação em 31 

(62,0%) e incontinência fecal em 8 (16,0%). As alterações encontradas ao 

exame de ultrassonografia foram presença de resíduo vesical em 16 

(61,5%), espessamento da parede vesical em 6 (23,1%) e pielonefrite 

crônica unilateral em 3 (11,5%) pacientes. Sobre o tratamento, 28 (56,0%) 

pacientes receberam oxibutinina, 3 (6,0%) doxazosina, 1 tansulozina, 1 

oxibutinina associada à tansulozina e 1 imipramina. Evolução: Dos 50 

pacientes que inicialmente apresentaram queixas urinárias, somente 16 

(32,0%) persistiram com queixas na última consulta registrada no prontuário. 

Dos 31 (64,0%) pacientes que apresentaram infecções urinárias anteriores 

ao início do tratamento, 14 (28,0%) continuaram com infecções do trato 

urinário, mas com incidência anual menor que 3 vezes. Comparando o valor 

preditivo do diagnóstico de bexiga hiperativa pela anamnese mais exames 

não invasivos e o estudo urodinâmico invasivo, foi constatada concordância 

no diagnóstico de bexiga hiperativa e hiperatividade detrusora de 85,0%. 

Descritores: Diagnóstico. Incontinência urinária. Pediatria. Trato urinário. 

Qualidade de vida. Criança. 

 



 

ABSTRACT 

CARVALHO ASL. Lower urinary tract dysfunction in children with daytime 

urinary incontinence symptoms: critical analysis of the investigation methods. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”; 2014. 

Introduction and objective: Urinary incontinence is the most common 

symptom of the lower urinary tract dysfunction. It is defined as the involuntary 

leakage of urine during daytime in children with bladder control or older than 

5 years of age. The lower urinary tract dysfunctions represent about 40% of 

the pediatric nephro-urological consultations. Besides causing loss of self-

esteem and affecting the patient’s and family’s quality of life, incontinence is 

associated with an increased risk of urinary tract infections, delay in the 

resolution of vesicoureteral reflux and increase of the bladder pressure, 

which could lead to severe injuries of the upper urinary tract. The objective of 

this study was to describe the demographics of a cohort of patients with 

daytime incontinence of non-organic etiology followed in a tertiary centre, 

trying to identify a correlation between the diagnosis of overactive bladder, 

obtained from the medical history data, and from medical history data plus 

results from non-invasive exams with the diagnosis of detrusor overactivity 

obtained from invasive urodynamic study. Casuistry and methods: We 

reviewed the medical records of 50 children, aged 2 to 15 years, treated at 

the Outpatient Clinic of the Pediatric Nephrology Department of the Instituto 

da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina of the 

University of São Paulo, with complaint of daytime urinary incontinence 

followed between March 2000 and December 2012. A structured and 

detailed questionnaire was used to collect data from the medical history, 

excluding patients with a history suggestive of neurological injury or kidney 

disease and obtaining information of the patients voiding symptoms such as 

frequency, urgency, urge-incontinence, urinary retention, and previous 

urinary tract infections, obstipation, nocturnal enuresis to analyze the 

variables. Data from the physical examination, voiding diary, laboratory 

exams, pelvic ultrasound, urinary cystourethrography and static renal 

scintigraphy (DMSA) were also recorded. Results from uroflow studies and 

post-void residual measurements, as well as those concerning the invasive 

urodynamics studies (cystometry, voiding phase and electromyography) were 

registered. The patients outcome was evaluated by comparing urinary 



 

symptoms, frequency of urinary tract infections, exams, treatment and 

diagnoses of the first and the last consultation. Results: The most frequent 

registered symptoms were: urgency in 28 (56.0%) patients, urgency 

incontinence in 28 (56.0%) and urinary retention in 4 (8.0%). The main 

comorbidities and associated symptoms described were: nocturnal enuresis 

in 35 (70.0%) children, past urinary tract infections in 31 (62.0%), 

constipation in 31 (62.0%), and fecal incontinence in 8 (16.0%). The main 

pelvic ultrasound abnormalities were: presence of post-void residual urine in 

16 (61.5%), increased thickness of bladder wall in 6 (23.1%), and unilateral 

chronic pyelonephritis in 3 (11.5%) patients. Pharmacological treatment: 28 

(56.0%) received oxybutynin, 2 (6.0%) doxazosin, 1 tamsulosin, 1 oxybutynin 

associated with tamsulosin, and 1 imipramine. Follow-up and outcome: 

From the 50 patients that initially presented urinary symptoms, only 16 

(32.0%), remained non-responsive by the last appointment. From the 31 

(64.0%) patients referring past urinary tract infections, only 14 (28.0%) 

continued referring urinary tract infections, but with frequency lower than 

three times per year. Comparing the predictive diagnosis of overactive 

bladder obtained by medical history plus non-invasive exams with the 

diagnosis of the invasive urodynamic study, the diagnosis of overactive 

bladder correlated with the diagnosis of detrusor overactivity in 85.0% of the 

cases. 

Descriptors: Diagnosis. Urinary incontinence. Pediatrics. Urinary tract. 

Quality of life. Child. 
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Define-se como incontinência urinária (IU) de origem funcional a 

perda involuntária de urina em local ou horário socialmente inadequados 

pela criança com controle miccional, ou com idade igual ou superior a cinco 

anos, sem lesão neurológica e com desenvolvimento neuropsicomotor 

adequado para idade (Nørgaard et al., 1998; Austin et al., 2014). 

A incontinência pode ser caracterizada como contínua ou intermitente, 

diurna ou noturna. A IU contínua está mais associada a malformações 

congênitas, como o ureter ectópico, enquanto a incontinência intermitente é, 

geralmente, uma manifestação de um grupo heterogêneo de disfunções do 

trato urinário inferior (DTUI) (Nevéus et al., 2006). Ela é denominada 

“incontinência urinária diurna” quando ocorre com a criança desperta e 

enurese noturna (EN) quando ocorre exclusivamente durante o sono. 

Pacientes que apresentam IU intermitente quando despertos e também 

durante o sono são diagnosticados como portadores de IU diurna e EN 

(Nevéus et al., 2006; Austin et al., 2014). 

Disfunções do trato urinário inferior são queixas frequentes, 

respondendo por até 40% das consultas em ambulatórios de nefrologia e 

urologia pediátrica. A prevalência de incontinência diurna descrita na 

literatura é de 10% a 15% aos cinco anos, 5% a 10% aos sete anos, 3% a 

8% aos 10 anos, 2% a 5% na adolescência, e de 1% a 3% na fase adulta 
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(Hellström et al., 1990; Farhat et al., 2000; Bakker et al., 2002; Kajiwara et 

al., 2004; Söderstrom et al., 2002; Sureshkumar et al., 2009). 

Há discreta prevalência dessa disfunção no sexo feminino (Mota et 

al., 2014). O ápice de incidência nas meninas é aos sete anos de idade 

(8,4%), diminuindo progressivamente até 4%, na adolescência. No sexo 

masculino, a incidência máxima é de 1,4% aos sete anos, que passa a 0,9% 

na adolescência (Feldman e Bauer, 2006; Vaz et al., 2012). Além do sexo 

feminino, antecedentes familiares e histórico de estresse emocional recente 

também são fatores predisponentes para a perda urinária diurna (Herndon e 

Joseph, 2006). 

O controle da micção, na criança, depende da maturação de 

diferentes áreas do sistema nervoso central e de aspectos socioculturais, 

decorrentes de seu habitat. O que se considera normal para uma criança 

menor pode ser patológico para outra criança com mais idade, e os hábitos 

culturais podem exercer diferenças na idade em que as crianças adquirem o 

controle da continência (Wu, 2010; Hoebeke et al., 2010). 

Disfunções da micção, além de causarem prejuízo de cunho social e 

higiênico à criança, afetam significativamente a qualidade de vida (QV) do 

paciente e de sua família e podem perdurar para além da infância (Bower et al., 

2006; Lopes et al., 2011). A DTUI está associada a um maior risco de infecção 

urinária, retardo na resolução do refluxo vesicoureteral (RVU) e perda da 

função renal (Koff et al., 1998; Chen et al., 2004; Bulum et al., 2014). Fitzgerald 

et al. (2006), em estudo com mulheres de 40 a 69 anos, demonstraram a 

associação entre incontinência diurna na infância e urge-incontinência no 

adulto. Ainda, Minassian et al. (2006) observaram que mulheres com sintomas 
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de aumento da frequência urinária, IU por estresse e urge-incontinência 

também apresentaram maior índice de distúrbios miccionais durante a infância. 

A anamnese dirigida e detalhada, o registro de diário miccional e o 

exame físico cuidadoso são imprescindíveis para o diagnóstico, o qual, por 

sua vez, é de suma importância para definição do tratamento adequado. O 

teste de micção de quatro horas para lactentes, a urofluxometria e a 

ultrassonografia (US) são exames não invasivos que fornecem instrumentos 

diagnósticos relevantes (Allen et al., 2007; Chapple et al., 2009). No entanto, 

muitas vezes, tais dados e exames, quando realizados com metodologia 

inadequada, resultam em dados inconclusivos, levando à indicação 

desnecessária de estudo urodinâmico invasivo para elucidação diagnóstica, 

aumentando desnecessariamente o sofrimento do paciente e da família, o 

tempo para o diagnóstico e o custo financeiro (Bael et al., 2009). 

No Brasil, poucos trabalhos analisaram a prevalência da IU diurna em 

crianças, e menos ainda avaliaram a investigação diagnóstica e o tratamento 

de pacientes pediátricos sem alterações estruturais e sem anomalias 

neurológicas evidentes com IU diurna em seguimento em serviços de 

atenção terciária em crianças (Vaz et al., 2012; Mota et al., 2014).  

Em 1997, foi fundado o comitê da International Children's Continence 

Society (ICCS), que publicou, com base nos moldes da International 

Continence Society (ICS), o primeiro documento com a padronização da 

terminologia, com a finalidade de unificá-la para classificar a DTUI da criança. 

Na última década, houve grande interesse no estudo das DTUI em crianças, o 

que resultou em numerosas publicações. Em 2006, devido aos grandes 

avanços nos estudos das DTUI na criança, o ICCS publicou um novo 
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documento com esclarecimentos e modificações da terminologia anterior, que é 

adotado como terminologia utilizada neste estudo (Nevéus et al., 2006). As 

recentes recomendações do ICCS de 2014 também foram incluídas (Austin et 

al., 2014). 

1.1 Anatomia, Inervação e Fisiologia do Trato Urinário Inferior na 

Criança 

O trato urinário inferior é composto pela bexiga e pela uretra. A bexiga 

tem duas funções principais: o armazenamento de urina em baixa pressão e 

a eliminação da urina em momento e local adequado (Chapple et al., 2009). 

Bexiga 

A bexiga é um órgão muscular oco, histologicamente formado por três 

camadas: serosa, muscular (músculo detrusor) e epitelial. O músculo detrusor é 

uma camada de músculo liso formada por um entrelaçamento de novelos 

musculares, com fibras correndo em todas as direções. A camada epitelial é 

composta pelo urotélio e pela camada suburotelial. A primeira é composta por 

células transicionais do epitélio, que apresentam uma grande atividade 

metabólica e produzem neurotransmissores, como acetilcolina, noradrenalina e, 

principalmente, ATP, os quais possuem um importante papel aferente na 

inervação vesical. O suburotélio, a camada subjacente ao urotélio, também 

apresenta uma intensa atividade metabólica, tem uma ação conjunta com o 

urotélio e um importante papel na percepção das mudanças de volume e 

estímulos noceptivos na bexiga (Chapple et al., 2009; Yeung e Sihoe, 2010). 
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Uretra 

A uretra possui duas funções principais: (a) providencia um 

mecanismo efetivo de continência (fase de armazenamento) e (b) permite o 

esvaziamento adequado da bexiga, com resistência mínima durante a 

micção (fase miccional) (Chapple et al., 2009; Yeung e Sihoe, 2010). 

O sexo masculino possui duas importantes estruturas esfincterianas: 

o esfíncter proximal do colo vesical, muito eficiente na manutenção da 

continência urinária, que previne a ejaculação retrograda de sêmen durante 

a atividade sexual, e o esfíncter distal uretral, no ápex da próstata, que tem 

um papel muito importante, pois consegue manter a continência mesmo 

quando o esfíncter proximal se torna incompetente (Chapple et al., 2009; 

Yeung e Sihoe, 2010). 

A mulher é mais predisposta a sofrer de IU do que o homem por 

possuir somente um esfíncter e mecanismos de continência muito menos 

competentes. O esfíncter vesical feminino, formado por fibras musculares 

estriadas, é menos eficiente e, às vezes, incompetente, mesmo em mulheres 

nulíparas (Chapple et al., 2009). 

Musculatura do assoalho pélvico 

Os músculos do assoalho pélvico possuem um papel muito importante 

na manutenção da continência urinária. O assoalho pélvico é formado 

principalmente pelo grupo muscular do levantador do ânus, pela fáscia 

endopélvica e pelos ligamentos de suporte. O assoalho pélvico forma uma 

“rede” sob a uretra, que sustenta os órgãos pélvicos na posição correta. Nas 
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situações de aumento de pressão abdominal, como, por exemplo, tossir e 

espirrar, a uretra é comprimida contra essa “rede”, mantendo a uretra 

fechada e o paciente, continente. A falência desse mecanismo causa o 

prolapso e a hipermobilidade vesical, que é uma causa importante da 

incontinência por estresse (Chapple et al., 2009; Yeung e Sihoe, 2010). 

1.2 Fisiologia da Micção Normal 

O armazenamento e a eliminação periódica da urina dependem da 

atividade coordenada dos músculos lisos e estriados das duas unidades 

funcionais do trato urinário inferior: a bexiga, que funciona como um 

reservatório, e a via de eliminação, que é formada pelo colo vesical, a uretra 

proximal e o músculo estriado do assoalho pélvico (Chapple et al., 2009; 

Yeung e Sihoe, 2010). 

Na fase de armazenamento, a bexiga precisa acomodar o aumento do 

volume urinário, sem aumentar significativamente a pressão intravesical. 

Essa acomodação é denominada “complacência” e os fatores que a 

determinam são: (a) as propriedades elásticas passivas do tecido da parede 

vesical; (b) a capacidade intrínseca da musculatura lisa de manter uma 

tensão constante durante os diferentes graus de distensão vesical; e (c) os 

reflexos neurais, que controlam a tensão do músculo detrusor durante o 

enchimento vesical. Durante a fase de enchimento, a uretra e as unidades 

esfincterianas se mantêm fechadas (esfíncteres e músculos do assoalho 

pélvico ficam contraídos), resultando em alta resistência ao esvaziamento e 

na consequente contenção urinária (Chapple et al., 2009). 
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Na fase de esvaziamento, ocorre o inverso: a bexiga, ao invés de 

relaxar, contrai-se para expelir a urina, e os esfíncteres uretrais se abrem 

para diminuir a resistência e permitir a saída da urina. A micção deve ser 

eficiente, restando nenhuma ou uma quantidade mínima de urina na 

bexiga ao término dessa fase (Chapple et al., 2009; Yeung e Sihoe, 

2010). 

O controle neuronal do trato urinário inferior é realizado por uma 

interação complexa, mediada por vários neurotransmissores, entre os 

sistemas nervosos central e periférico, e as vias autônomas e somáticas. A 

fase de armazenamento é preponderantemente influenciada pelo sistema 

simpático, por meio do relaxamento vesical e da contração concomitante dos 

esfíncteres interno e externo; o esvaziamento vesical, por sua vez, é 

influenciado pelo sistema parassimpático. Os nervos hipogástrio, pélvico e 

pudendo são os principais responsáveis pela inervação periférica do trato 

urinário inferior (de Groat, 1993; Chapple et al., 2009). 

Quando a bexiga atinge seu volume máximo, ocorre um aumento da 

atividade aferente dos neurônios sensitivos do suburotélio e da parede 

vesical (Fowler et al., 2008). A via parassimpática do nervo pudendo envia 

essa informação, através da medula espinhal, à região cinzenta 

periaqueductal (PAG, sigla do inglês periaqueductal gray) do mesencéfalo. 

Na PAG, essa informação é processada, e sinais são enviados às regiões do 

centro pontino da micção (PMC, sigla do inglês pontine micturition center) 

localizadas no tronco cerebral e nas áreas suprapontinas do cérebro. Essas 

áreas possuem um papel importante no controle consciente e inconsciente 
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do PMC, participam da capacidade de postergar a micção, inibem as 

contrações detrusoras precoces e iniciam a micção no momento e local 

adequados (Yokoyama et al., 2004; Fowler et al., 2008). 

1.3 Desenvolvimento Miccional na Infância 

Estudos urodinâmicos mostram que a função vesical, na criança, 

difere da dos adultos. O controle miccional, que transiciona de um padrão 

miccional indiscriminado, na criança, para um padrão voluntário e 

socialmente consciente, nos adultos, ocorre em torno dos dois a três anos 

de vida. Esse desenvolvimento requer um sistema neurológico intacto, a 

capacidade de armazenamento vesical, o controle da musculatura estriada 

dos esfíncteres uretrais, e o desenvolvimento da capacidade voluntária de 

iniciar e inibir a micção (Olsen et al., 2010a e 2010b). 

A bexiga inicia seu desenvolvimento entre a quarta e a sexta semanas 

de gestação e, na 16ª semana, já possui uma pequena capacidade de 

armazenamento. A complacência vesical, o tônus muscular e a atividade 

espontânea do detrusor aumentam a partir do quinto mês de gestação 

(Olsen et al., 2010a e 2010b). 

O neonato apresenta um padrão de micção fracionado, com 

esvaziamento vesical incompleto e frequência miccional cada uma a duas 

horas. Ele desperta ou exibe sinais de despertar ao ato da micção. No 

estudo urodinâmico, a bexiga neonatal se caracteriza pelo aumento da 

excitabilidade detrusora com contrações miccionais com pequenos volumes 

vesicais, pela rara presença de hiperatividade detrusora (somente em 10% 
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dos pacientes), pela baixa capacidade vesical cistométrica, pela 

incoordenação vesicoesfincteriana durante a micção e, principalmente no 

sexo masculino, pela micção com altos níveis pressóricos do detrusor 

(Holmdahl et al., 1996, Olsen et al., 2010a e 2010b; Nevéus et al., 2013). 

A função vesical, no pré-escolar (cinco a seis anos de idade), 

caracteriza-se por: esvaziamento vesical completo, diminuição da frequência 

miccional de até sete vezes por dia e aumento progressivo do volume 

urinado total. Nessa fase, a criança já manifesta interesse em cuidar de sua 

higiene. Estudos urodinâmicos, nessa fase, mostram capacidade vesical na 

cistometria maior do que o volume urinado livremente, relaxamento 

adequado do esfíncter vesical durante a micção e diminuição dos níveis de 

pressão do detrusor à micção, com valores similares àqueles do adulto 

(Nevéus et al., 2013). 

A capacidade vesical pode ser calculada em lactentes até um ano de 

vida pela fórmula (Koff, 1983): 

CVE (mL) = 38 + 2,5 x idade (em meses) 

CVE = capacidade vesical esperada 

Em crianças de 1 a 12 anos, utiliza-se a fórmula (Koff, 1983): 

CVE (mL): [idade (anos) x 30] + 30 

CVE = capacidade vesical esperada 

A presença de resíduo vesical (RV) > 20 mL ou 15% da CVE é sinal 

de alerta, sempre quando o volume total urinado for ≥ 50% da CVE. 
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No adolescente, a CVE é de aproximadamente 400 a 450 mL - 

capacidade similar à dos adultos (Koff, 1983). 

Define-se “aquisição completa da continência” quando a criança 

consegue iniciar a micção, independentemente do volume vesical, e 

interrompê-la voluntariamente. A continência urinária e a micção voluntária 

dependem da percepção cognitiva, do amadurecimento do trato urinário e do 

aprendizado comportamental que, por sua vez, pode ser afetado pelo 

treinamento dos esfíncteres. Fica evidente, pela complexidade dos eventos, a 

facilidade do aparecimento de vários tipos de disfunções (Nevéus et al., 2013). 

1.4 Classificação e Características dos Distúrbios Funcionais Diurnos 

do Trato Urinário 

A classificação das DTUI é complexa. Vários fatores, como 

superposição das classificações das DTUI, o não enquadramento exato de 

muitos pacientes em nenhuma das classificações, e a não normatização de 

diversos parâmetros para a criança, dificultam a classificação dos pacientes. 

Além disso, uma disfunção pode evoluir para outra, por exemplo: uma 

criança com urge-incontinência pode evoluir para uma micção disfuncional, 

micção postergada e finalizar com bexiga hipoativa, e um mesmo paciente 

pode apresentar duas disfunções concomitantemente como, por exemplo, 

bexiga hiperativa e micção disfuncional (Nevéus et al., 2006). 

As DTUI podem ser ainda classificadas em disfunções do 

armazenamento (alterações vesicais) e de esvaziamento. A bexiga 

hiperativa, a micção postergada e a bexiga hipocontrátil são classificadas 
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como distúrbios de armazenamento, e a micção disfuncional e a obstrução, 

como disfunções do esvaziamento (Nevéus et al., 2006). 

O distúrbio funcional do trato urinário mais frequente é a bexiga 

hiperativa, que se manifesta por aumento de frequência urinária, urgência 

e/ou urge-incontinência (perda urinária associada a sintomas de urgência), 

representando aproximadamente 75% das DTUIs (Nevéus et al., 2006). 

A etiologia da DTUI é provavelmente multifatorial. A teoria atualmente 

mais aceita é de que haveria um retardo na maturação cortical, no centro 

inibitório da micção ou nas vias retículo-espinhais da medula espinhal, 

responsáveis pela inibição das contrações vesicais involuntárias, e/ou uma 

alteração nos receptores sensoriais da mucosa vesical (Franco, 2012). 

A ICCS, em 2006, classificou as DTUI em bexiga hiperativa e urge-

incontinência; micção postergada; bexiga hipocontrátil; micção disfuncional; 

obstrução; incontinência por estresse; refluxo vaginal; incontinência pelo 

riso; aumento extraordinário da frequência miccional diurna (Nevéus et al., 

2006). 

Bexiga hiperativa e urge-incontinência 

A presença de IU, associada ao sintoma de urgência, assim como o 

aumento da frequência urinária, é comum −, mas a associação não é 

necessária para a denominação de “bexiga hiperativa”. Durante o 

enchimento vesical, as contrações do detrusor, que não são centralmente 

inibidas, são reconhecidas pela criança como sinais de urgência miccional. 

Isso pode provocar contrações da musculatura estriada voluntária do 
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esfíncter e do assoalho pélvico. Frequentemente, a criança se utiliza de 

várias manobras posturais, como cruzar os membros inferiores para 

comprimir externamente a uretra, segurar o pênis, nos meninos, ou agachar-

se sobre o calcanhar, nas meninas, para manter a continência. A criança 

pode apresentar perdas de urina, especialmente quando está cansada ou 

quando sua atenção está em outra atividade que requeira concentração. É 

interessante observar que a criança pode negar vontade de urinar, mesmo 

quando está fazendo as manobras de contenção, como se a percepção da 

contração da bexiga não estivesse adequadamente integrada com os 

centros corticais superiores (Leclair e Héloury, 2010). 

A bexiga hiperativa se caracteriza por micções frequentemente, 

associadas a perdas urinárias de pequeno volume e EN. Na urofluxometria, 

observa-se que o padrão miccional é normal e que o relaxamento do 

assoalho pélvico é adequado, resultando, geralmente, em uma curva em 

sino (normal). A síndrome de urgência pode retardar a resolução do RVU, 

aumentar o risco de infecção urinária e a obstipação (Loening-Baucke, 

1997). Por sua vez, a obstipação pode instigar as contrações do detrusor, 

mostrando a interação bidirecional do intestino e do trato urinário inferior. 

Muitas das crianças com incontinência diurna também apresentam EN. O 

estudo urodinâmico geralmente mostra contrações detrusoras não inibidas 

durante o período de enchimento vesical (cistometria), capacidade vesical 

normal ou diminuída, sensibilidade e complacência preservadas, além de, 

geralmente, pressão detrusora normal e ausência de resíduo urinário 

(Franco, 2012; Burgers et al.,2013b). 
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Micção postergada 

O quadro clássico é de crianças com sintomas de incontinência e 

urgência que, em situações específicas, postergam a micção, utilizando, 

muitas vezes, manobras de contenção. A frequência urinária é geralmente 

baixa, e muitas dessas crianças diminuem a ingestão de líquidos para evitar 

urinar e apresentar perdas urinárias. Há grande incidência de distúrbios 

comportamentais nesse grupo de pacientes (Lettgen et al., 2002; Nevéus et 

al., 2006). 

Bexiga hipocontrátil 

As crianças com esse diagnóstico apresentam frequência urinária 

diminuída e precisam contrair a musculatura abdominal para iniciar e manter 

a micção. À urofluxometria, apresentam um padrão intermitente e, na 

urodinâmica, pode haver ou não contrações de baixa amplitude do detrusor 

durante a micção. O RV pós-miccional costuma ser volumoso, e as 

infecções urinárias recorrentes são frequentes. Pode ser uma sequela tardia 

da micção disfuncional ocasionada pela descompensação do músculo 

detrusor (Schulman, 2004; Nevéus et al., 2006). 

Micção disfuncional 

A micção disfuncional caracteriza-se por contração do esfíncter 

durante a micção. Esse diagnóstico só pode ser realizado pela presença de 

curva em staccato na urofluxometria, depois de repetidas confirmações, e/ou 

pelo estudo urodinâmico. Devido à hipoatividade do músculo, a frequência 

urinária pode estar diminuída, o jato urinário, fracionado e o esvaziamento 
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vesical podem ser incompletos, favorecendo a retenção urinária e 

consequentes infecções urinárias. Por vezes, há utilização da musculatura 

abdominal para aumentar a pressão vesical durante a micção. O fluxo 

urinário é irregular, mas contínuo. A bexiga tem capacidade aumentada, e a 

perda urinária ocorre por repleção vesical. As infecções urinárias são 

frequentes − em virtude da incapacidade de completo esvaziamento da 

bexiga (Schulman, 2004; Nevéus et al., 2006). 

Obstrução 

Nessa classificação, a criança apresenta obstrução mecânica ou 

funcional para urinar. Caracteriza-se por aumento da pressão detrusora e 

por fluxo urinário reduzido. A urofluxometria apresenta uma curva em 

plateau, achatada, de baixa amplitude e regular. O diagnóstico é 

normalmente realizado por videourodinâmica (Nevéus et al., 2006). 

Incontinência por estresse 

Define-se como a perda de pequenos volumes urinários ao aumento 

de pressão intra-abdominal, como aos esforços, ao tossir etc. Essa condição 

é muito rara em crianças (Nevéus et al., 2006). 

Incontinência do riso (giggle incontinence) 

Disfunção de etiologia desconhecida, que se caracteriza pela perda 

urinária involuntária em grande volume, durante ou logo após o riso. O 

estudo urodinâmico é normal (Nevéus et al., 2006). 
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Refluxo vaginal 

Caracteriza-se por retenção de urina no canal vaginal propiciado pela 

adesão de lábios vaginais e obesidade (Nevéus et al., 2006). 

Frequência urinária diurna extraordinária 

A criança urina, a cada hora, pequenos volumes, sempre < 50% da 

CVE. EN não está presente e raramente há incontinência (Nevéus et al., 2006). 

1.5 Disfunção da Bexiga e Intestino 

A associação de constipação funcional e DTUI com IU e infecções 

urinárias de repetição, apesar de não ter seu mecanismo bem esclarecido, 

está bem estabelecida (Lee e Koyle, 2014). O termo “disfunção da bexiga e 

intestino” (BBD, do inglês bladder and bowel disorder) pode ser utilizado em 

substituição de “síndrome dos distúrbios de eliminação” e descreve crianças 

com distúrbios funcionais da bexiga associados a distúrbios do intestino 

(disfunções de armazenamento ou esvaziamento vesical associado à 

constipação e/ou incontinência fecal não retentiva). Existem várias teorias 

sobre a coexistência de DTUI e constipação: proximidade anatômica do reto 

e da bexiga; o compartilhamento da mesma origem embriológica e das vias 

neurológicas; a passagem conjunta pelo assoalho pélvico; os distúrbios 

comportamentais levando à retenção urinária e de fezes; e as anomalias 

neuromusculares afetando ambos os sistemas. A proximidade anatômica da 

bexiga e da uretra com o reto poderia fazer com que alterações de um 

sistema afetassem o outro (Burgers et al., 2010). A distenção retal 
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comprimiria a parede posterior vesical, favorecendo a diminuição da 

capacidade vesical, as contrações da bexiga, e a obstrução do colo vesical e 

da uretra. Existem trabalhos que sugerem um cross-talk neuronal 

bidirecional entre o intestino e o trato urinário inferior (Pezzone et al., 2005). 

A síndrome de Hinman-Allen, também chamada de “bexiga 

neurogênica não neurogênica”, é a forma mais severa de BBD. Essa 

síndrome se caracteriza pela associação da disfunção do trato urinário e 

pela disfunção do intestino (coexistência de constipação grave e/ou 

incontinência fecal e micção disfuncional), podendo evoluir com perda total 

da função renal. No estudo urodinâmico, observam-se capacidade vesical e 

complacência diminuídas, pressão intravesical aumentada, hiperatividade 

frequente do detrusor e aumento da atividade do esfíncter e dos músculos 

do assoalho pélvico durante a micção (Feng e Churchill, 2001; Halachmi e 

Farhat, 2008; Austin et al., 2014). 

1.6 Comorbidades 

As principais comorbidades são constipação, perda fecal, infecções 

urinárias, bacteriúria assintomática, RVU, distúrbios comportamentais 

(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade [TDAH] e Transtorno 

Desafiador de Oposição [TDO], por exemplo), distúrbios do aprendizado, 

distúrbios do sono, apneia do sono e parasomnias (Fonseca e Monteiro, 

2004, Burgers et al.,2013a e 2013b). 

A incidência de ITU em crianças até seis anos de idade é de 3% a 7% 

no sexo feminino e de 2% a 3% no sexo masculino, e de 11% até os 18 anos 
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de idade. Nos pacientes com DTUI, pode afetar até 50% dos pacientes, 

conforme demonstra estudo prospectivo em crianças de até 12 anos de 

idade com DTUI realizado hospital terciário entre 2002 e 2005 por 

Ramamurthy e Kanitkar (Ramamurthy e Kanitkar, 2008). 

Estudo americano da análise do número de hospitalizações, custos 

ambulatoriais e despesas para o sistema de saúde nos Estados Unidos 

verificou que 2% a 3% dos pacientes pediátricos da população geral 

diagnosticados com ITU precisarão de tratamento intra-hospitalar, 

representando 1,8% do universo de internações pediátricas. Nos Estados 

Unidos, em 2006, o tratamento intra-hospitalar das ITUs em pacientes 

pediátricos onerou um total de US$ 520 milhões do sistema de saúde. É 

possível, assim, dimensionar o impacto financeiro que as DTUI não tratadas 

representam na saúde do paciente, sua família e a sociedade (Spencer et 

al., 2010). 

Aproximadamente 20% a 40% das crianças com IU diurna 

apresentam como comorbidade distúrbios de comportamento, número que 

aumenta consideravelmente (30% a 50%) quando existe associação de EN 

e/ou disfunção gastrintestinal − obstipação e, especialmente, incontinência 

fecal (Robson et al., 1997; Joinson et al., 2006; von Gontard e Equit, 2014). 

Von Gontard e Hollmann (2004), em estudo realizado com 8.213 

crianças de 7,5 anos a 9 anos com IU, observaram que, 24,8% dos 

pacientes apresentavam TDAH, 11,4% transtorno de ansiedade devido à 

separação dos pais, 11,8% distúrbios de conduta e 10,9% TDO. Já Kuhn et 

al. (2009), em estudo retrospectivo de uma população de 153 pacientes 
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pediátricos com TDAH, descreveram que a incidência de IU nesse grupo foi 

4,5 vezes maior do que no grupo de 152 crianças sem TDAH (6,5% vs. 

2,1%), mostrando a forte associação de TDAH e DTUI. 

A recomendação da ICCS é de que o tratamento específico para DTUI 

seja precedido do tratamento das comorbidades. Por exemplo: num paciente 

com DTUI e TDAH como comorbidade, o tratamento inicial deveria ser do 

distúrbio comportamental, com estimulantes e/ou terapia comportamental, para, 

posteriormente, tratar a DTUI (Franco, 2012; Austin et al., 2014) 

Um tratamento eficaz da constipação, incontinência fecal e/ou dos 

distúrbios de comportamento pode, em alguns pacientes, levar à remissão 

total da incontinência diurna (Loening-Baucke, 1997). 

O tratamento da constipação é fundamental no manuseio das DTUI. 

Embora apenas 14% dos cuidadores de crianças com EN percebam que a 

criança apresenta constipação ou incontinência fecal, um terço desses 

pacientes é constipado (McGrath et al., 2008). O tratamento da constipação 

pode melhorar significativamente o padrão miccional do paciente, reduzir os 

sintomas de DTUI, diminuir a incidência de ITU e melhorar o RVU. Loening-

Baucke (1997) publicou estudo em que avalia a incidência de IU e infecção 

urinária num grupo de 234 crianças com constipação e analisa o impacto do 

tratamento da constipação. Nesse grupo, o tratamento da constipação levou 

à resolução das perdas urinárias diurnas em 89% e da EN em 63% dos 

pacientes. 
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1.7 Diagnóstico 

O diagnóstico se apoia principalmente em uma anamnese estruturada 

e dirigida, investigando a presença de sintomas de disfunção do trato 

urinário inferior, o diário miccional e exame físico minucioso. Os exames 

diagnósticos complementares consistem em exames laboratoriais, de 

imagem e no estudo urodinâmico não invasivo; somente em casos 

específicos, faz-se necessária a solicitação de exames radiológicos e do 

estudo urodinâmico invasivo (Scientific Committee of the First International 

Consultation on Incontinence, 2000; Ellsworth e Caldamone, 2008). 

O diário miccional é o registro do horário e volume dos líquidos 

ingeridos, do horário e volume das micções, e das perdas urinárias, 

sintomas de urgência, EN, e aspecto e frequência das evacuações. Esse 

registro deve ser feito preferencialmente durante três dias, não precisando 

ser consecutivos (Bower et al., 1997; Nevéus et al., 2006; Austin et al., 

2014). 

Deve-se lembrar que alguns exames, principalmente os invasivos, 

como o estudo urodinâmico, demandam colaboração do paciente e da 

família com o examinador, podendo apresentar resultados não reprodutíveis 

(Bael et al., 2009; Pfister et al., 1999). 

A solicitação de exames invasivos, além de gerar ansiedade nas 

famílias, acarreta o aumento no tempo e custo da investigação e, 

consequentemente, retardo no início do tratamento (Bael et al., 2009; Pfister 

et al., 1999). 
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Exames laboratoriais 

Urina tipo 1 e urocultura são avaliadas para afastar infecções do trato 

urinário e, eventualmente, situações clínicas, como diabetes mellitus. Com a 

finalidade de excluir lesão renal preexistente, verificam-se a dosagem sérica 

de creatinina, ureia e eletrólitos (Nevéus et al., 2006; Franco, 2012). 

Exames de imagem: ultrassonografia de vias urinárias 

A ultrassonografia de vias urinárias é utilizada para avaliar o aparelho 

urinário e a presença de resíduo miccional. A presença de resíduo miccional 

> 15% da CVE ou > 20 mL pode sugerir alteração anatômica e necessidade 

de uma futura investigação urodinâmica (Sreedhar et al., 2008; Yeung et al., 

2007). Ela também contribui informando o aspecto e a espessura da parede 

vesical, que, quando espessada (> 0,3cm) e/ou trabeculada, sugere 

alterações no enchimento ou no esvaziamento vesical crônico. Esse exame 

identifica a presença de dilatação ureteral, divertículos, aspecto do colo da 

bexiga (uretra em pião), anormalidades do trato urinário superior e dilatação 

do trato superior (Jequier e Rousseau, 1987). 

A ultrassonografia pélvica pode fornecer dados sobre a presença e a 

gravidade de constipação, como impactamento fecal. Diâmetro transverso do 

reto > 30mm sugere constipação e/ou impactação fecal (Joensson et al., 2008). 

Assim como para a espessura da parede vesical, não existem valores 

normais validados para o diâmetro transverso do reto. Os valores aqui 

apresentados, espessura da parede vesical > 0,3 cm e diâmetro transverso do 

reto > 30 mm são os que a ICCS considera como sugestivos de esforço vesical 

e preditores de constipação e/ou impactação fecal (Austin et al., 2014). 
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Urofluxometria 

A urofluxometria consiste no estudo não invasivo do padrão do fluxo 

miccional. O paciente, sentado numa cadeira ou em pé, urina dentro de um 

recipiente acoplado a um urofluxômetro, que fornece várias medidas do fluxo 

urinário, como fluxo urinário máximo (Qmax), fluxo médio e volume total da 

micção. A criança deve ter controle esfincteriano e o volume urinado total 

deve representar pelo menos 50% da CVE para a idade. Volumes menores 

fornecem curvas alteradas (Chang e Yang, 2008; Austin et al., 2014). 

O estudo pode ser realizado associado ao estudo de eletromiografia 

(EMG), que fornece dados para o diagnóstico de sinergia ou dissinergia 

entre a bexiga e o períneo. Considera-se o Qmax normal quando seu valor 

ao quadrado (mL/s2) é igual ou excede o volume urinado (mL) (Drzewiecki e 

Bauer, 2011; Vijverberg et al., 2011). 

A curva registrada durante a urofluxometria é o parâmetro mais 

importante a ser analisado. A contratilidade do detrusor, a pressão 

abdominal, quando presente, e a eliminação vesical determinam o formato 

da curva. São descritas cinco curvas principais nas urofluxometrias 

realizadas em crianças (Figura 1). Nas micções normais, a curva esperada é 

suave e com formato de sino (Austin et al., 2014). 
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Figura 1 - Principais curvas nas urofluxometrias realizadas em crianças. (A) Curva em 
sino - curva normal; (B) curva torre; (C) curva em staccato; (D) curva 
intermitente ou interrupta; (E) curva em plateau [Fonte: Austin et al. (2014)] 

- Curva em torre: é uma curva de alta amplitude e curta duração, 

sugerindo uma contração miccional explosiva, característica de 

uma bexiga hiperativa. 

- Curva em stacatto: é uma curva irregular, contínua, flutuante, com 

picos agudos e vales, característica da hiperatividade esfincteriana 

durante a micção. 
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- Curva fracionada ou interrupta: apresenta picos e elevações, 

como a curva em staccato, mas, diferentemente desta, apresenta 

segmentos com fluxo urinário zero entre as elevações. Essa curva 

caracteriza pacientes com hipocontratilidade detrusora, em que a 

micção é determinada exclusivamente pela contração da 

musculatura abdominal. 

- Curva em plateau: é uma curva achatada, de baixa amplitude e 

regular, sugerindo obstrução à saida de urina, funcional ou 

orgânica, ou uma bexiga hipoativa durante uma contração 

abdominal prolongada (Austin et al., 2014). 

Mesmo pacientes normais podem apresentar curvas alteradas, de 

modo que elas não podem ser consideradas sempre indicadoras de 

patologia subjacente. Uma curva alterada deve ser replicada por três vezes, 

antes de definida como alterada. Uma curva normal afasta DTUI, ajudando a 

evitar indicação de UDN desnecessária (Drzewiecki e Bauer, 2011; 

Vijverberg et al., 2011). 

Estudo urodinâmico: cistometria e estudo miccional 

Em casos selecionados, a investigação deve ser complementada pelo 

estudo urodinâmico que, considerado padrão-ouro, reproduz o padrão 

miccional do paciente. Esse exame faz parte da investigação diagnóstica 

das crianças com suspeita de bexiga neurogênica (McGuire et al., 1981; 

Austin et al., 2014). 
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A cistometria avalia a fase de enchimento vesical, analisando a 

relação entre o volume e a pressão da bexiga. Para sua realização, são 

utilizadas duas sondas vesicais: uma para infusão de soro e outra para a 

mensuração da pressão intravesical. Uma terceira sonda, com balão de látex 

na extremidade, é introduzida no reto para a mensuração da pressão intra-

abdominal. A sonda retal e uma das sondas inseridas na bexiga são 

conectadas a transdutores que registraram, por meio de um software 

próprio, as pressões na tela do computador. Durante o enchimento vesical, 

são observados e anotados diversos parâmetros, como a sensibilidade 

vesical, a atividade detrusora, a complacência e a capacidade vesical 

(Chapple et al., 2009). 

Atingido o enchimento vesical, o paciente é orientado a esvaziar sua 

bexiga em um recipiente com urofluxômetro acoplado, dando início ao 

estudo miccional, cuja finalidade é estudar a fase de esvaziamento vesical. 

Essa etapa visa avaliar a atividade do músculo detrusor e o fluxo urinário, 

em relação às pressões vesical e abdominal (Chapple et al., 2009). 

Concomitante ao estudo urodinâmico, pode ser realizada a 

eletromiografia do assoalho pélvico. Pressão vesical > 40 mmHg é 

considerada elevada (McGuire et al., 1981). 

O estudo urodinâmico define a presença das alterações da função de 

armazenamento e/ou eliminação urinária, classificando os casos em 

hiperatividade detrusora e/ou a micção disfuncional por incoordenação 

vesicoesfincteriana ou obstrução. Esse exame é considerado padrão-ouro 

para o diagnóstico das DTUI (Chapple et al., 2009). 
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Uretrocistografia miccional 

É solicitada para crianças de ambos os sexos com DTUI associada a 

infecções urinárias de repetição, com o objetivo de se realizar uma avaliação 

morfofuncional da bexiga, para pesquisa de RVU, e das vias de saída 

urinária (Sillén et al., 2010). 

1.8 Tratamento 

Tratamento comportamental ou uroterapia 

É o tratamento inicial e obrigatório para as DTUI, equivalente ao termo 

"reabilitação do trato urinário inferior" utilizado com relação à população adulta. 

Compreende todas as medidas não cirúrgicas e não medicamentosas para 

melhorar ou corrigir os hábitos miccionais, como micção de horário, postura ao 

urinar, adequação de ingestão hídrica e tratamento de obstipação, com sucesso 

variável entre 30% e 80% dos casos (Hellström, 1992; Hoebeke, 2006). 

Biofeedback 

É a primeira linha de tratamento para a maioria dos casos DTUI, 

fazendo parte das recomendações do ICCS quando houver insucesso com 

as orientações comportamentais. A procura por métodos diagnósticos 

menos invasivos e por tratamentos não farmacológicos para o manuseio das 

DTUIs determinou um aumento na indicação dessa forma de tratamento 

(Koenig e McKenna, 2011). 

O biofeedback é uma técnica de treinamento por retroalimentação, que 

utiliza equipamentos eletrônicos com o objetivo de dar informações fisiológicas, 
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com a intenção de corrigir, melhorar ou reabilitar determinada função, usando 

um dispositivo que fornece estímulos visuais e/ou auditivos. Por meio de 

exercícios específicos e do reconhecimento da musculatura abdominal e 

pélvica, a criança apreende a contrair e a relaxar os músculos pélvicos no 

momento adequado. Eletrodos de superfície, colocados no músculo oblíquo 

lateral direito e na região perianal, registram a atividade muscular durante os 

exercícios de contração ou relaxamento solicitados às crianças. Esses registros 

adaptados a jogos de computador interativos aumentam a motivação dos 

pacientes em realizar os exercícios preconizados, sejam de máxima contração 

e máximo relaxamento, de controle da curva do fluxo urinário durante a 

urofluxometria associada à eletromiografia ou, ainda, de combinação de ambas 

as técnicas. Alguns trabalhos referem redução de 80 a 90% dos sintomas de 

DTUI, após cinco a seis sessões de biofeedback de uma hora de duração 

(Schulman et al., 2001; Van Hoecke et al., 2007; Kaye e Palmer, 2008; Koenig 

e McKenna, 2011). 

Neuromodulação vesical ou neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS) 

Nessa opção terapêutica, aplica-se uma corrente elétrica bifásica 

alternada, visando o recondicionamento fisiológico, por meio da 

neuroplasticidade. Essa técnica está baseada no principio de que a corrente 

elétrica atuaria diretamente sobre o sistema nervoso central, ativando 

artificialmente as estruturas neuronais, favorecendo a plasticidade neuronal, 

e normalizando a atividade aferente e eferente do trato urinário inferior. O 

mecanismo de ação não é bem conhecido e o nível de evidência é baixo 

(Schultz-Lampel et al., 1998; Roth et al., 2008). 



INTRODUÇÃO - 28 

 

Colocam-se eletrodos/transdutores na região parassacral, na altura 

dos forames sacrais (S2-S4), ou no membro inferior na região do músculo 

tibial posterior, na altura do maléolo medial, e a 8 cm ou 10 cm de distância 

na região ventral do músculo tibial posterior, e aplica-se uma corrente 

elétrica com frequência de 10 a 25 Hz. A estimulação do S3 ativa o assoalho 

pélvico e modula a inervação da bexiga, esfíncter e assoalho pélvico, 

restaurando o equilíbrio e a coordenação dos reflexos sacrais. Estudos 

recentes sobre os resultados do tratamento por eletroestimulação notaram 

aumento da capacidade vesical, diminuição dos sintomas de urgência, 

melhora da continência, aumento do fluxo urinário e diminuição da incidência 

de ITUs nesses pacientes (Schultz-Lampel et al., 1998; Roth et al., 2008). 

No estudo urodinâmico, observaram-se diminuição da hiperatividade 

detrusora, melhora da complacência vesical e aumento do volume vesical. 

Apesar dos resultados promissores, a indicação do biofeedback e da 

eletroestimulação ainda não está fundamentada em evidências (Roth et al., 

2008). 

Tratamento farmacológico 

Se após o tratamento da obstipação e comorbidades comportamentais, 

adequação do hábito miccional, terapia de biofeedback e/ou eletromodulação 

persistirem os sintomas pode-se recorrer ao tratamento farmacológico. Os 

fármacos mais utilizados são: os antimuscarínicos ou anticolinérgicos, os 

alfabloqueadores, os antidepressivos e a toxina botulínica. 
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Antimuscarínicos 

A oxibutinina é o anticolinérgico mais utilizado em crianças, por ser o 

único liberado pelo Food and Drug Administration (FDA) (Nijman et al., 

2004). 

O sistema parassimpático, através do neurotransmissor acetilcolina, 

atua nos receptores muscarínicos do músculo liso do detrusor, determinando 

as contrações voluntárias e involuntárias. Existem cinco tipos de receptores 

muscarínicos distribuídos pelos vários tecidos do corpo; na bexiga 

predominam os receptores M2 e M3, que participam da contração vesical. A 

estimulação do receptor M2, que representa 80% dos receptores 

muscarínicos na bexiga, provoca a contração da musculatura lisa vesical por 

meio da inibição do sistema simpático (que é o responsável pelo 

relaxamento da musculatura lisa do detrusor); já a estimulação do receptor 

M3 leva à contração vesical por meio de uma ação direta na musculatura lisa 

do músculo detrusor (Nijman et al., 2004). 

Os agentes antimuscarínicos reduzem a ação da acetilcolina por meio 

da competição inibitória de seus receptores. A inibição de receptores 

muscarínicos em outros tecidos pelos agentes anticolinérgicos e, 

especialmente, os anticolinérgicos seletivos, determinam os efeitos 

colaterais. Os efeitos colaterais mais frequentes são provocados pela 

inibição dos receptores M3, nas glândulas salivares, cólon e músculo liso 

ciliar provocando "boca seca" em 17% a 97% dos pacientes, constipação em 

4% a 50% dos pacientes, e visão turva em 3% a 24% dos pacientes ((Nijman 

et al., 2004). 
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Cefaleia, sedação, taquicardia, rubor facial, distúrbios psicológicos e de 

personalidade são efeitos colaterais conhecidos, o que determina a interrupção 

do tratamento em aproximadamente 10% dos pacientes (Nijman et al., 2004). 

Estudos com novos antimuscarínicos com ação exclusiva na 

hiperatividade detrusora e que não atravessam a barreira hematoencefálica, 

como a tolterodina e a solifenacina, têm apresentado resultados promissores na 

população adulta. Embora existam estudos isolados mostrando sua eficácia, 

eles não foram autorizados para uso na população pediátrica (Nijman et al., 

2007). 

Alfabloqueadores 

Para os pacientes com diagnóstico de distúrbios de esvaziamento 

vesical, refratários ao tratamento de primeira linha, podem-se utilizar os 

antagonistas alfa-adrenérgicos (alfa-bloqueadores), medicação utilizada para o 

tratamento das DTUI secundárias à hipertrofia benigna da próstrata (Wu et al., 

2003). 

Os receptores alfa-adrenérgicos, no sistema geniturinário, concentram-

se na região do colo vesical, no urotélio e no músculo detrusor. Sua 

estimulação provoca aumento da frequência urinária, urgência miccional, 

sensação de esvaziamento vesical incompleto, e causam diminuição da 

complacência vesical e aumento da instabilidade detrusora (Wu et al., 2003). 

A atividade vesical controlada pelo sistema nervoso central é também 

alfa-adrenérgica mediada, pois sua estimulação provoca contrações 

detrusoras (Wu et al., 2003). 



INTRODUÇÃO - 31 

 

Os alfabloquadores, assim, não têm ação exclusiva sobre o colo 

vesical, mas atuam também sobre o urotélio vesical, os gânglios 

parassimpáticos e no sistema nervoso central, diminuindo os sintomas de 

urgência e de hiperatividade detrusora, e aumentando a complacência e 

capacidade vesical (Wu et al., 2003). 

O tratamento de crianças com bexiga hiperativa com 

alfabloqueadores seletivos parece melhorar o esvaziamento vesical, diminuir 

a IU, diminuir a incidência de ITUs e o RV (Yang et al., 2003). 

Os alfabloqueadores mais utilizados são: doxazosina, tansulosina e 

terazosina − os dois últimos ainda não liberados para uso em crianças. A 

medicação deve ser dada em dose única à noite, para evitar os efeitos 

colaterais de hipotensão, fadiga e fraqueza muscular. Outros efeitos 

colaterais, como cefaleia, sonolência e náusea moderada, têm sido referidos 

(Yang et al., 2003). 

Toxina botulínica 

Nos pacientes com bexiga hiperativa refratárias a tratamento, a toxina 

botulínica, uma potente neurotoxina, que inibe a liberação de acetilcolina na 

junção pré-sináptica, induzindo ao relaxamento do músculo detrusor, tem 

mostrado bons resultados (Hoebeke et al., 2006; Mokhless et al., 2006). 

Trabalhos adicionais sugerem uma ação adicional da toxina, 

bloqueando o sistema parassimpático e, provavelmente, inibindo outros 

neurotransmissores, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, entre 

outros, o que poderia explicar a eficácia da toxina botulínica na redução dos 
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sintomas de urgência. Os resultados surgem em duas a seis semanas após 

as aplicações, que são ministradas na parede vesical, e têm duração de seis 

a nove meses (Hoebeke et al., 2006; Mokhless et al., 2006). 

A maioria dos estudos não cita efeitos colaterais, além de retenção 

urinária transitória em 5% dos pacientes e a necessidade de cateterismo 

intravesical temporário em 16% dos pacientes (Hoebeke et al., 2006; 

Mokhless et al., 2006). 

Foram publicados alguns trabalhos sobre a aplicação de toxina 

botulínica no esfíncter uretral externo para o tratamento de micção 

disfuncional em crianças demonstrando aumento do Qmax, diminuição do 

volume residual e da pressão intravesical (Hoebeke et al., 2006). 

Revisão recente sugere que são necessários mais estudos para poder 

basear em evidências todos os tratamentos preconizados para incontinência 

diurna, inclusive a uroterapia (Sureshkumar et al., 2003; Fazeli et al., 2014). 

1.9 Justificativa 

A maioria dos estudos de DTUI em crianças com sintomas de 

incontinência urinária diurna foi realizada em grandes grupos populacionais 

de escolares e/ou ambulatórios pediátricos gerais. Não foram identificados, 

na literatura brasileira, trabalhos que analisassem a prevalência de crianças 

com DTUI com sintomas de incontinência diurna sem alterações estruturais 

ou anomalias neurológicas detectáveis, acompanhadas em serviços de 

atendimento terciários. Além disso, aparentemente esse grupo de pacientes, 

diferentemente daqueles avaliados em grupos populacionais de escolares ou 
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ambulatórios pediátricos gerais, apresentava um quadro clínico e evolução 

de maior complexidade, que os predispunham à realização de maior número 

de exames invasivos, talvez por serem pacientes previamente avaliados em 

outros serviços médicos. 

Tentamos verificar se, no subgrupo desses pacientes com diagnóstico 

de bexiga hiperativa, seria possível realizar o diagnóstico de hiperatividade 

detrusora por meio de anamnese e exames não invasivos com a mesma 

especificidade e sensibilidade do estudo urodinâmico, com a finalidade de 

permitir o tratamento desses pacientes sem a realização do estudo 

urodinâmico invasivo. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Descrever as características demográficas, clínicas, os métodos 

utilizados para investigação diagnóstica, o tratamento, a evolução e a 

associação de infecção urinária de pacientes pediátricos com diagnóstico de 

incontinência urinária diurna sem lesão neurológica em seguimento em um 

serviço terciário. 

2.2 Objetivo Específico 

Analisar a concordância entre o diagnóstico de bexiga hiperativa 

obtida a partir da anamnese e da anamnese associada a exames não 

invasivos, e o diagnóstico de hiperatividade detrusora obtido a partir de 

estudo urodinâmico, que é o padrão-ouro. 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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Estudo retrospectivo, descritivo e analítico de uma coorte de pacientes, 

cuja queixa inicial era de IU diurna, matriculados no Ambulatório de Disfunções 

Miccionais da Infância da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (ICr/HC-FMUSP) de março de 2000 a dezembro de 2012. Este 

trabalho obteve aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do ICr/HC-FMUSP, com protocolo 0489/11 (Anexo A). 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade mínima de 

cinco anos ou controle miccional. Foram excluídos da análise pacientes com 

diagnóstico de bexiga neurogênica, síndromes genéticas, encefalopatias 

crônicas, déficit cognitivo grave, válvula de uretra posterior (VUP), doença 

renal crônica, anemia falciforme, EN monossintomática e DTUI sem IU. 

Os registros do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do 

ICr/HC-FMUSP foram pesquisados utilizando o Código Internacional de 

Doenças (CID-10) para identificar pacientes atendidos com queixa de IU e/ou 

perdas urinárias diurnas. Foram analisados todos os prontuários que 

apresentassem os seguintes códigos de doença: R32 (IU não especificada); 

R33 (retenção urinária); R39.1 (outras dificuldades a micção); N31 (disfunções 

neuromusculares da bexiga não classificadas em outra parte); N32 (outros 

transtornos de bexiga); e N39 (outros transtornos do trato urinário). 
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A pesquisa dos prontuários foi realizada por meio de protocolo 

estruturado, construído a partir de dois questionários publicados (Farhat et 

al., 2000; Akbal et al., 2005), o qual incluiu aspectos demográficos, dados de 

anamnese e exame físico, dados do diário miccional − quando existente, e 

achados de exames complementares, como avaliação laboratorial, de 

imagem, urofluxometria e urodinâmica. A terminologia utilizada no presente 

estudo respeitou o padrão definido em 2006 pela ICCS e as atualizações 

acrescidas em 2014 (Nevéus et al., 2006; Austin et al., 2014). 

Todos os dados relativos aos pacientes do estudo foram obtidos de 

anotações efetuadas em seus respectivos prontuários. A coleta foi realizada 

entre março de 2012 e janeiro de 2013. Os dados de interesse descritos a 

seguir foram compilados de acordo com protocolo de pesquisa e 

armazenados em planilha Excel (Anexo B). 

3.1 Aspectos Demográficos 

Foram considerados sexo, IMC, pressão arterial, data de nascimento, 

data do início do primeiro atendimento no Serviço de Nefrologia (T1) e data 

da última avaliação neste serviço (T2). 
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3.2 Aspectos da Anamnese e Exame Físico 

3.2.1 Anamnese 

Foram incluídos pacientes encaminhados ao Serviço de Nefrologia 

Pediátrica do ICr, cuja queixa de apresentação foi IU, com ou sem infecção 

urinária. 

Utilizaram-se os critérios do ICCS de 2006 para caracterizar os 

seguintes sintomas miccionais: urgência, urge-incontinência, retenção 

urinária, perdas urinárias diurnas não sensíveis e aumento da frequência 

miccional, assim definidos: 

- Urgência: sensação súbita e inesperada de necessidade imediata de 

micção em crianças com controle do esfíncter vesical. Esse sintoma 

em crianças, segundo ICCS, sugere diagnóstico de bexiga hiperativa. 

- Urge-incontinência: IU em indivíduos apresentando sintomas de 

urgência. Essa forma de incontinência em crianças sugere 

diagnóstico de bexiga hiperativa. 

- Retenção urinária: pacientes que, segundo seus pais ou 

cuidadores, postergam ou suprimem a sensação de urgência por 

meio de manobra posturais, como ficar na ponta de pé, apertar as 

coxas ou ainda agachar comprimindo o períneo com o tornozelo. 

- Perdas urinárias diurnas não sensíveis: perdas involuntárias de 

urina diurnas sem outros sintomas miccionais. 

- Frequência miccional: considerou-se frequência miccional diminuída 

a presença de três ou menos micções diárias e frequência miccional 

aumentada a presença de oito ou mais micções por dia. 
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Considerou-se que o paciente apresentava: (a) IU diurna quando 

fossem constatadas, no prontuário, anotações que descrevessem perdas 

urinárias involuntárias diurnas; (b) sintomas de urgência pela descrição, no 

prontuário, de que o paciente referia episódios súbitos de necessidade 

inadiável de micção; (c) e urge-incontinência, que consistiu na descrição de 

perda de urina involuntária precedida por sintoma de urgência (Anexo C). 

Foram anotadas as comorbidades constipação, incontinência fecal 

não retentiva (prefere-se aqui esse termo, pois é o recomendado pelo Roma 

III; o termo “encoprese” não é mais indicado, devido à sua conotação 

prejorativa), número de infecções urinárias e as manifestações associadas, 

como EN, que o paciente apresentasse antes de seu T1. 

Os diagnósticos basearam-se estritamente nas informações do 

prontuário. Considerou-se como obstipação o registro de hábito intestinal 

igual ou menor que duas vezes semanais e/ou a descrição de fezes 

"ressecadas", "muito endurecidas" ou "em cíbalas", “dor ou retenção de 

fezes ao evacuar"; caracterizou-se como perda fecal a descrição em 

prontuário de perda de fezes em lugares inapropriados pelo menos uma vez 

por semana, seguindo critérios Roma III (Burgers et al., 2012); identificou-se 

como infecção urinária a presença de história de quadro febril e urocultura 

positiva ou a existência do exame de urina tipo 1 e urocultura positiva em 

prontuário; definiu-se infecção urinária de repetição pelo registro de três ou 

mais episódios infecciosos por ano. 

Cura das infecções urinárias foi considerada quando o paciente 

apresentasse remissão completa das infecções, e melhora quando houvesse 

redução de pelo menos 50% episódios de ITU por ano comparando com o 

período anterior ao início do tratamento (T1). 
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3.2.2 Exame físico 

A análise dos dados antropométricos foi realizada com base na 

classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2006, para 

crianças até cinco anos, e da referência internacional da OMS, lançada em 

2007, para crianças com cinco anos ou mais e adolescentes (Mei e 

Grummer-Strawn, 2007). 

Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) para idade, que 

expressa a relação entre o peso da criança e o quadrado da estatura, para 

identificar o excesso de peso. O IMC para idade é recomendado 

internacionalmente para o diagnóstico individual e coletivo dos distúrbios 

nutricionais, considerando que ele incorpora a informação da idade do 

indivíduo e que foi validado como indicador de gordura corporal total nos 

percentis superiores, além de proporcionar uma continuidade com o 

indicador utilizado em adultos. O Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN) recomenda, desde 2011, a classificação do IMC para 

idade proposta pela Organização Mundial da Saúde, tanto para menores de 

cinco anos (WHO, 2006) como para crianças a partir dos cinco anos (WHO, 

2007). Foram considerados eutróficos, com relação a peso e estatura, os 

pacientes com IMC para idade com escore-z ≥  -2 e ≤  +1. (Weffort et al., 

2014; Brasil, 2011). 

Anotaram-se as medidas de pressão arterial (PA) da primeira e da 

última consulta referente ao período estudado. A rotina utilizada no serviço 

para este procedimento seguiu a normatização metodológica do Task Force, 

de 2004, e foram considerados normotensos os pacientes com PA < p90%, 
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pré-hipertensos aqueles com PA > p90% e < p95%, e hipertensos aqueles 

com PA > p95% (National High Blood Pressure Education Program Working 

Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004). 

Foram anotados dados anormais do exame físico quando descritos. 

3.2.3 Diário miccional 

A análise dos diários miccionais constantes no prontuário foi realizada 

por meio da quantificação da frequência urinária, sendo caracterizada como: 

- Micção com frequência aumentada: a frequência urinária maior 

que oito micções por dia, sugestiva de bexiga hiperativa. 

- Micção normal: a frequência urinária de três a sete micções por 

dia. 

- Micção com frequência diminuída: a frequência urinária inferior a 

três micções por dia, sugestiva de retenção urinária. 

3.3 Aspectos Relacionados aos Exames Complementares 

3.3.1 Ultrassonografia renal e vias urinárias 

Os laudos dos exames de US foram analisados em relação às 

morfologias renal e vesical. As unidades renais foram classificadas como 

normais ou alteradas, uni ou bilateralmente, quando apresentaram sinais de 

pielonefrite. 

Com relação à bexiga, a descrição, nos laudos, de trabeculação e/ou 

aumento da espessura da parede vesical foi considerada sinal de esforço 
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miccional e provável distúrbio de esvaziamento vesical. Considerou-se a 

espessura vesical > 0,3 cm aumentada (Jequier e Rousseau, 1987). A 

presença de RV > 20 mL foi considerada patólogico também sugerindo 

distúrbio de esvaziamento vesical. 

3.3.2 Urofluxometria 

Foram anotados os seguintes dados sobre a urofluxometria: se o 

exame estava normal ou alterado, se a curva era normal, em sino, alterada 

ou ausente no prontuário. Foi anotado o Qmax e o volume urinário total, 

quando existentes no prontuário do paciente. 

3.3.3 Urodinâmica 

Anotou-se, para fins do presente estudo, o diagnóstico dos estudos 

urodinâmicos realizados na Disciplina de Urologia HC-FMUSP com 

metodologia padronizada. Tais diagnósticos foram classificados como: 

normais, com hiperatividade detrusora, micção disfuncional, ou associação 

de hiperatividade detrusora e micção disfuncional conforme descrito no 

prontuário do paciente. 

Anotou-se quando os estudos urodinâmicos foram realizados na 

vigência de medicamentos anticolinérgicos, alfa-bloqueadores ou sem 

medicação. 
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3.3.4 Uretrocistografia miccional 

Foram descritos os seguintes elementos da uretrocistografia miccional 

(UCM): presença de bexiga trabeculada e/ou espessada com ou sem 

divertículos. O RVU foi classificado como ausente ou presente, uni ou 

bilateral, maior ou não do que grau III. Caracterizou-se a presença ou não de 

uretra em pião (sinal de hipertrofia uretral). 

3.3.5 Cintilografia renal com ácido dimercaptosuccínico (99mTc-DMSA) 

A análise do DMSA foi realizada com base na presença ou não de 

cicatrizes renais. 

3.4 Aspectos Relacionados ao Tratamento 

Descreveu-se a utilização de medicamentos laxantes (lactulose e óleo 

mineral), antibióticos profiláticos (sulfametoxasol+trimetoprim e nitrofurantoína) 

e medicamentos específicos para o tratamento das DTUIs (anticolinérgicos, 

como oxibutinina, tolterodina; alfabloqueadores, como doxazosina, tansulosina; 

ou antidepressivos: imipramina). 

3.5 Aspectos Relacionados à Evolução 

Foram avaliadas todas as consultas e consideradas todas as 

anotações referentes à: sintomas miccionais, manifestações associadas e 

comorbidades; diário miccional; exames laboratoriais, de imagem e 

radiológicos, quando existentes. Foram considerados, para análise, os 
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dados antropométricos e de PA por ocasião da primeira (T1) e da última 

consulta (T2). O intervalo de seguimento mínimo foi de seis meses. 

Com base nas anotações dos sintomas de DTUI no T1 e no T2, 

considerou-se que o paciente apresentava: 

- Cura: quando anotado em prontuário que o paciente não 

apresentava mais nenhum sintoma miccional. 

- Melhora: quando as anotações em prontuário referiam diminuição 

de pelo menos 50% dos sintomas miccionais. 

- Quadro clínico inalterado: quando registrado em prontuário que o 

paciente não apresentava melhora dos sintomas miccionais (Austin 

et al., 2014). 

3.6 Análise Diagnóstica 

Foi ainda comparada à definição diagnóstica da DTUI obtida por meio 

de dados de anamnese e dados de anamese mais exames não invasivos 

(US de vias urinárias e urofluxometria) e o diagnóstico obtido pelo estudo 

urodinâmico (cistometria e estudo miccional). 

O diagnóstico de bexiga hiperativa, por meio dos dados de anamnese, 

implicou no registro em prontuário de sintomas de urgência e/ou urge-

incontinência, frequência urinária maior do que oito vezes ao dia e ausência 

de histórico de infecções urinárias pregressas. O diagnóstico de bexiga 

hiperativa, feito por meio dos dados de anamnese em conjunto com exames 

não invasivos, implicou no registro em prontuário de sintomas de urgência 

e/ou urge-incontinência, frequência urinária maior do que oito vezes ao dia, 
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ausência de histórico de infecção urinária pregressa, além de US de vias 

urinárias e urofluxometria normais. 

Esses diagnósticos foram comparados com aquele obtido dos estudos 

urodinâmicos, que são considerados padrão-ouro para verificar a existência 

ou não de concordância, bem como sua possível utilidade no diagnósticos 

de DTUIs, sem a necessidade de realizar o estudo urodinâmico, uma exame 

invasivo e que deve ser obrigatoriamente feito em serviços especializados 

(Bael et al., 2008). 

3.7 Análise Estatística 

Realizou-se análise descritiva das variáveis contínuas e categóricas. 

Variáveis contínuas foram descritas por meio de médias (± desvios padrão), 

medianas e gráficos apropriados, tanto em relação à primeira (T1) como à 

última (T2) consulta. Para avaliar o valor preditivo dos instrumentos da 

investigação da DTUI, comparou-se a concordância entre os diagnósticos de 

DTUI obtidos por meio de (a) dados de anamnese, (b) dados de anamnese 

mais exames não invasivos (US e urofluxometria), e (c) pelo estudo 

urodinâmico invasivo − esse último considerado padrão-ouro para efeito 

desta análise pelo coeficiente de Cohen, testando sua igualdade zero. O 

coeficiente de Cohen, teste que permite a análise de concordância quando da 

existência de mais de uma categoria, demonstra concordância estatística 

quando > 0,4 com p< 0,05. 

As variáveis de queixas (urgência, urge-incontinência, retenção 

urinária, EN, constipação, incontinência fecal e ITU) foram comparadas nos 
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dois tempos de avaliação (T1 e T2) pelo teste não paramétrico de McNemar. 

Em todas as comparações, consideraram-se como significante as 

probabilidades associadas aos testes < 0,05, ou seja, com, no máximo, 5% 

de chance de rejeitar a hipótese de igualdade, quando ela fosse verdadeira. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Foram identificados 103 prontuários com diagnóstico de incontinência 

urinária. Destes, 43 pacientes foram excluídos da análise devido a bexiga 

neurogênica, síndromes genéticas, encefalopatias crônicas, déficits 

cognitivos, válvula de uretra posterior e doença renal crônica. Ainda, dez 

pacientes com distúrbios funcionais do trato urinário inferior e infecção 

urinária de repetição foram excluídos por não referirem incontinência urinária 

diurna. 

O estudo incluiu, então, 50 pacientes, cujas características 

demográficas, antropométricas e de pressão arterial constam na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características epidemiológicas de crianças atendidas com 

incontinência urinária diurna. ICr/HC-FMUSP, São Paulo, SP, 

2000-2012 

Variável n = 50 

Idade, anos (média ± DP) 7,9±3,0 

Sexo, n (%)  

Feminino 43 (86,0) 

Masculino 7 (14,0) 

IMC ajustado pela idade, Escore z, n (%)  

< -2 0 (00,0) 

≥ -2 e ≤ +1 47 (94,0) 

≥ +1 3 (6,0) 

Escore Z mediano do IMC ajustado pela idade,  0,10 (-0,60 - 1,11) 

Pressão arterial, n (%)  

< p90% 48 (96,0) 

p90% < p < p95% *  2 ( 4,0) 

* Esse dois pacientes apresentaram normalização dos níveis pressóricos durante o seguimento. 
DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; PA: pressão arterial. 
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O tempo médio de seguimento dos pacientes no ambulatório foi de 

4,7 ± 3,2 anos O tempo mínimo de seguimento foi de sete meses, mas 

somente três pacientes foram acompanhadas por prazo inferior a um ano. 

4.1 Perfil das Queixas por Ocasião da Primeira Consulta no Ambulatório 

de Disfunções Miccionais da Infância Não Neurogênicas 

Todos os 50 pacientes incluídos nesse estudo apresentavam perdas 

urinárias involuntárias diurnas. Destes, 24 (48,0%) as caracterizaram como 

perdas urinárias e episódios de urge-incontinência; 22 (44,0%) como perdas 

urinárias diurnas sem outros sintomas miccionais associados, como, por 

exemplo, urgência; e 4 (8,0%) caracterizaram as perdas urinárias 

unicamente como episódios de urge-incontinência. 

Os principais sintomas de DTUI, manifestações associadas (EN) e 

comorbidades (ITU, obstipação e incontinência fecal) estão na Tabela 2. 

Tabela 2 - Sintomas de disfunções do trato urinário inferior, 

manifestações associadas e comorbidades na primeira 

consulta em crianças atendidas com incontinência urinária. 

ICr/HC-FMUSP, São Paulo, SP, 2000-2012 

Sintomas em T1 n = 50 

Urgência, n (%) 28 (56,0) 

Urge-incontinência, n (%) 28 (56,0) 

Retenção urinária, n (%) 4 (8,0) 

Manifestações associadas, n (%)  

Enurese noturna 35 (70,0) 

Comorbidades, n (%)  

ITU 31 (62,0) 

Constipação 31 (62,0) 

Incontinência fecal 8 (16,0) 

ITU: infecção do trato urinário 
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4.2 Diário Miccional 

O diário miccional foi realizado por 33 (66,0%) pacientes, sendo que 

21 deles (63,6%) apresentaram frequência urinária aumentada (> 8 vezes 

dia), 1 (3,0%) apresentou frequência urinária menor que três vezes dia e 

outro entre três a sete vezes dia (frequência normal). Seis (18,2%) pacientes 

apresentaram EN e quatro (12,1%) pacientes registraram perdas urinárias. 

Pela anamnese, 70% dos pacientes apresentavam queixa de EN − 

dado não confirmado pelo registro dos diários miccionais, no qual a 

frequência de EN registrada foi de 18,2%. 

4.3 Exames 

4.3.1 Exames laboratoriais 

A avaliação laboratorial por ocasião da primeira consulta (T1) 

demonstrou urina tipo 1, função glomerular e tubular normais para todos os 

pacientes. A avaliação da função renal faz parte do protocolo do T1 de todos 

os pacientes atendidos no Ambulatório de Nefropediatria do ICr/FMUSP, por 

ser este um serviço de atendimento terciário. A urocultura esteve alterada 

em três (6,0%) pacientes e hipercalciúria foi detectada em três (6,0%) 

pacientes. 
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4.3.2 Ultrassonografia 

O exame de US das vias urinárias foi realizado em 49 (98,0%) 

pacientes por ocasião da primeira avaliação do paciente no ambulatório. 

Desses exames, 26/49 (53,0%) apresentaram alguma alteração, 

sendo RV em 16 (61,5%), espessamento vesical em seis (23,1%) e 

pielonefrite crônica unilateral em três (11,5%) pacientes. Um paciente tinha 

descrição no prontuário de US alterado sem especificação. 

4.3.3 Urofluxometria livre e estudo urodinâmico 

A urofluxometria livre foi realizada em 33 pacientes, sendo descrita 

como normal em 26 (78,8%) deles. O estudo urodinâmico completo foi 

realizado em 38 (76,0%) dos pacientes, sendo que, em cinco deles, não 

havia descrição da urofluxometria livre, somente o diagnóstico final. Entre os 

pacientes examinados que realizaram o estudo urodinâmico, 36 (94,7%) 

apresentaram alterações urodinâmicas. Apenas um dos pacientes estudados 

estava em uso de medicamento anticolinérgico (oxibutinina) ao realizar o 

exame. Os diagnósticos urodinâmicos estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 3 - Diagnósticos pelo estudo urodinâmico em 38 crianças com 

incontinência urinária diurna. ICr/HC-FMUSP, São Paulo, SP, 

2000-2012 

Diagnósticos  n (%) 

Micção disfuncional 1 ( 2,7) 

Normal 2 (5,3) 

Hiperatividade + micção disfuncional 8 (21,0) 

Hiperatividade detrusora 27 (71,0) 

Total 38 (100) 
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4.3.4 Tomografia computadorizada de coluna 

A tomografia computadorizada de coluna para a investigação de 

disrafismo oculto foi solicitada a 13 crianças, sendo todas normais. 

4.3.5 Uretrocistografia miccional 

A UCM foi realizada em 36 (72,0%) crianças. Destas, 18 (50,0%) 

pacientes apresentaram alguma alteração, a saber: RVU bilateral em duas 

(11,1%), RVU unilateral em três (16,7%) − em quatro pacientes (80%), o 

RVU era de grau ≥ III. O exame também evidenciou 12 (66,7%) pacientes 

com bexiga trabeculada, três (16,7%) com divertículos e três (16,7%) com 

uretra em pião. Vários pacientes apresentaram mais de uma alteração 

anatômica. 

4.3.6 Cintilografia renal com 99mTc-DMSA 

A 99mTc-DMSA mostrou-se alterada, com distribuição heterogênea dos 

marcadores ou irregularidades morfológicas do parênquima renal sugestivas de 

cicatrizes de pielonefrite aguda, nos 13 (26,0%) pacientes para os quais foi 

solicitada. Doze (92,3%) desses pacientes apresentaram alterações unilaterais 

e apenas um (7,6%) apresentou alterações bilaterais. 

A Tabela 4 apresenta compilação dos resultados de exames de imagem, 

urofluxometria e urodinâmica.  
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Tabela 4 - Compilação dos resultados de exames de ultrassonografia, 

imagem, urofluxometria e urodinâmica. ICr/HC-FMUSP, São 

Paulo, SP, 2000-2012 

Tipo de exame 
Achado anormal 

n/total (%) 

Ultrassonografia de vias urinárias 26/49 (53,0) 

Uretrocistografia miccional 18/36 (50,0) 

Urofluxometria 7/33 (21,2) 

Estudo urodinâmico 36/38 (94,7) 

Cintilografia renal estática com 99mTc 13/30 (43,3) 

4.4 Tratamento 

O tratamento por uroterapia foi realizado em todos os 50 pacientes. 

A fisioterapia, como terapêutica exclusiva, foi realizada em quatro 

pacientes e o biofeedback também foi realizado em quatro. 

O tratamento medicamentoso consistiu em: oxibutinina (anticolinérgico), 

prescrita para 28 (56,0%) pacientes; doxazosina (alfabloqueador), prescrita 

para três (6,0%) pacientes; tansulosina (alfabloqueador), prescrita para um 

(2,0%) paciente; associação de oxibutinina e tansulosina, prescrita para um 

(2,0%) paciente; imipramina (antidepressivo), prescrita para um (2,0%) 

paciente. 

Doze pacientes (24,0%) apresentaram aderência irregular. 

O tempo médio de utilização de anticolinérgicos foi de 2,9 anos (desvio 

padrão − DP ± 2,30) e de alfabloqueadores foi de 1,3 ano (DP ± 0,58). 

Lactulose foi prescrita para 12 (24,0%) pacientes com diagnóstico de 

obstipação. 

Antibiótico profilático foi prescrito para 25 (50,0%) pacientes com 

infecção urinária de repetição, sulfametoxazol + trimetropin foi prescrito em 
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15 (30,0%) pacientes e nitrofurantoína para 11 (22,0%) crianças. Uma 

criança fez uso de sulfametoxazol + trimetropin e, como não apresentou 

melhora, passou a receber nitrofurantoína como antibiótico profilático. 

O período médio de utilização de antibiótico profilático foi de 2,5 anos 

(DP ±1,52). 

4.5 Evolução 

4.5.1 Evolução com relação aos sintomas urinários de disfunções do 

trato urinário inferior, manifestações associadas e comorbidades 

Houve nítida redução das queixas de T1 para T2: de 100 % para 

32,0% (Tabela 5). 

Tabela 5 - Sintomas de disfunções do trato urinário inferior, 

manifestações associadas e comorbidades na primeira (T1) 

e na última consulta (T2) em crianças atendidas com 

incontinência urinária - teste de McNemar. ICr/HC-FMUSP, 

São Paulo, SP, 2000-2012 

Queixas e 
comorbidades 

Consulta  

Valor de p 
T1 

n = 50 
n (%) 

T2 
n = 50 
n (%) 

Urgência 28 (56,0) 5 (10,0) < 0,01 

Urge-incontinência 28 (5,0) 4 (8,0) < 0,01 

Retenção urinária 4 (8,0) 1 (2,,0) < 0,01 

Enurese noturna 35 (70,0) 9 (18,0) < 0,01 

Constipação 31 (62,0) 9 (18,0) < 0,01 

Incontinência fecal 8 (16,0) 3 (6,0) < 0,08 

ITU 31 (62,0) 14 (28,0) < 0,01 

ITU: infecção do trato urinário    
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4.5.2 Evolução com relação às infecções urinárias 

Por ocasião da primeira consulta (T1), 31 (62,0%) pacientes 

apresentavam antecedentes de episódios de infecção urinária. Após o 

tratamento, por período de seguimento mínimo de seis meses, houve 

redução no número de pacientes com ITU para 14 (28,0%). Dos 31 

pacientes com ITU no T1, seis (12,0%) apresentavam ITU de repetição. 

Após tratamento e seguimento por período mínimo de seis meses, somente 

um paciente (7,2%) ainda apresentava ITU de repetição (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Distribuição da frequência de infecção do trato urinário em 

T1 e T2 na casuística abordada 
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4.5.3 Evolução com relação aos exames diagnósticos 

No T1, a US foi realizada em 49 pacientes; no T2, em 31, com 

expressiva diminuição de US alteradas: de 26 (52,0%) para 12 (38,7%). Os 

exames de urofluxometria compreenderam seis exames alterados do total de 

33 exames realizados na T1 e um exame alterado do total de 12 exames 

realizados na T2; os estudos urodinâmicos compreenderam 36 exames 

alterados do total de 38 realizados no T1 e 11 exames alterados do total de 

14 exames realizados no T2. 

4.5.4 Evolução com relação à cura, melhora ou manutenção dos 

sintomas de DTUI após tratamento (T2) 

Aproximadamente 68,0% dos pacientes apresentaram melhora ou 

cura (Tabela 6). 

Tabela 6 - Índice da evolução dos pacientes em relação aos sintomas 

de disfunções do trato urinário inferior, após tratamento 

(T2): cura, melhora ou inalterado. ICr/HC-FMUSP, São Paulo, 

SP, 2000-2012 

Evolução pós-tratamento 
n = 50 
n (%) 

Cura 18 (36,0) 

Melhora  16 (32,0) 

Inalterado 16 (32,0) 
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4.6 Análise da Concordância entre o Diagnóstico de Bexiga Hiperativa 

Obtida pela Anamnese Sem e Com Exames Complementares Não 

Invasivos, e o Diagnóstico de Hiperatividade Detrusora pelo Estudo 

Urodinâmico 

Para verificar a existência ou não de concordância, e sua possível 

utilidade nos diagnósticos de DTUIs, sem a necessidade de realizar o estudo 

urodinâmico, uma exame invasivo, que deve ser realizado obrigatoriamente 

em serviços especializados, foi pesquisada a concordância entre o 

diagnóstico de bexiga hiperativa obtido dos dados de anamnese, dos dados 

de anamnese e exames complementares não invasivos, e o diagnóstico de 

hiperatividade detrusora obtido dos estudos urodinâmicos, que são 

considerados padrão-ouro. 

Com relação ao diagnóstico de bexiga hiperativa, observaram-se: 

percentagem de concordância clínica entre o diagnóstico obtido pela 

anamnese e o diagnóstico de hiperatividade detrusora do estudo urodinâmico 

de 81,8%, porém sem concordância estatística, coeficiente de Cohen de 

0,073 com p > 0,05, diferentemente, a percentagem de concordância clínica 

entre o diagnóstico obtido pela anamnese mais exames complementares não 

invasivos (US e urofluxometria livre) e o diagnóstico de hiperatividade 

detrusora do estudo urodinâmico de 85,0% apresentou concordância 

estatística, Cohen > 0,4 com p < 5. (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Concordância entre o diagnóstico de bexiga hiperativa obtida 

pela anamnese sem e com exames complementares não 

invasivos, e o diagnóstico de hiperatividade detrusora pelo 

estudo urodinâmico. ICr/HC-FMUSP, São Paulo, SP, 2000-2012 

 

Diagnóstico pelo estudo urodinâmico 

Total 
(%) n 

Hiperatividade 
detrusora 

(%) n 

Hiperatividade 
detrusora 

+ 
Micção disfuncional 

(%) n 

Micção 
disfuncional 

(%) n 

Diagnóstico pela anamnese da 1ª consulta 

Bexiga Hiperativa 
81,8% 
(18) 

13,6% 
(3) 

0% 
(0) 

95,5% 
(21) 

Bexiga Hiperativa +  
Micção disfuncional 

4,5% 
(1) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

4,5% 
(1) 

Micção disfuncional 
0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

Total 
86,4% 
(19) 

13,6% 
(3) 

0% 
(0) 

100% 
(22) 

Porcentagem de concordância = 81,8% 
Porcentagem de discordância = 18,2% 

Coeficiente de Cohen 
Valor teste hipótese: H0=0 

0,073 
p = 0,684  

Aceita H0 

Diagnóstico pela anamnese da 1ª consulta mais exames não invasivos 

Bexiga Hiperativa 
85,0% 
(17) 

5% 
(1) 

0% 
(0) 

90,0% 
(18) 

Bexiga Hiperativa +  
Micção disfuncional 

5,0% 
(1) 

5,0% 
(1) 

0% 
(0) 

10,0% 
(2) 

Micção disfuncional 
0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

Total 
90,0% 
(18) 

10,0% 
(2) 

0% 
(0) 

100% 
(20) 

Porcentagem de concordância = 90,0% 
Porcentagem de discordância = 10,0% 

Coeficiente de Cohen 
Valor teste hipótese: H0=0 

0,444 
p = 0,047  

Rejeita H0 

H0 = há independência entre grupo e variável    
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4.7 Comparação de Pacientes com Diagnóstico pelo Estudo 

Urodinâmico de Hiperatividade Detrusora, Sem e Com Resíduo 

Vesical e Hiperatividade Detrusora com Micção Disfuncional 

Associada, em Relação aos Sintomas Miccionais de DTUI, 

Comorbidades, Espessamento Vesical e Urofluxometria Alterada 

Observa-se, na Tabela 8, se os pacientes com diagnóstico de 

hiperatividade detrusora diagnosticada por estudo urodinâmico, com e sem 

RV, apresentavam diferença estatística com relação às seguintes variáveis: 

urgência, urge-incontinência, aumento de frequência urinária (> 8 vezes dia), 

infecção urinária, espessamento vesical à US, urofluxometria − na tentativa 

de observar se alguma variável clínica, laboratorial, ultrassonográfica e/ou 

de urofluxometria poderia auxiliar na diferenciação dessas duas entidades 

diagnósticas. Ressalta-se que a presença de RV é considerada um sinal de 

pior prognóstico e, muitas vezes, indicador de necessidade de um estudo 

mais invasivo. Pacientes com diagnóstico de hiperatividade detrusora 

associada à micção disfuncional, diferentemente daqueles unicamente com 

hiperatividade detrusora, apresentam maior risco de pressão intravesical 

aumentada, retenção urinária, ITU e lesão do trato urinário superior. Nesta 

pequena amostra observou-se significância somente com relação à variável 

de espessamento vesical, não se observou diferença entre as variáveis 

clínicas de urgência, urge-incontinência, frequência urinária aumentada, 

infecções urinárias e os diagnósticos obtidos pela urodinâmica 

(hiperatividade detrusora com ou sem RV e hiperatividade detrusora 

associada à micção disfuncional). 
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Tabela 8 - Comparação de pacientes com diagnóstico de hiperatividade detrusora 

pelo estudo urodinâmico em relação aos sintomas de DTUI, 

comorbidade, alterações ultrassonográficas e de urofluxometria. ICr/HC-

FMUSP, São Paulo, SP, 2000-2012 
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Neste estudo, não se observou diferença entre as variáveis clínicas 

de urgência, urge-incontinência, frequência urinária aumentada, infecções 

urinárias e os diagnósticos obtidos pela urodinâmica (hiperatividade 

detrusora com ou sem RV e hiperatividade detrusora associada à micção 

disfuncional). 

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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Verifica-se, nos últimos anos, um aumento de publicações sobre a 

função do trato urinário na criança, demonstrando a importância crescente 

do tema na área médica (Austin et al., 2014). A maioria dos estudos sobre 

incontinência diurna foi realizada em grandes populações de escolares. 

Poucos são os trabalhos realizados em serviços terciários. Estudos em 

grandes populações de escolares ou em ambulatórios de pediatria geral 

caracterizam-se pela grande percentagem de resolução espontânea da IU 

(Nevéus et al., 2006); o mesmo não ocorre em serviços terciários, nos quais 

25 a 30% dos pacientes acompanhados não apresentaram melhora, 

sugerindo que tais grupos têm características diferentes entre si (Mattsson et 

al., 2010). 

A prevalência exata da IU é difícil de ser calculada, pois a maioria dos 

estudos recorre a estratégias metodológicas diferentes e utiliza definições 

distintas para inclusão de casuística, o que dificulta a comparação de 

resultados. Como exemplo dessa diversidade, destaca-se a falta de adesão 

consensual às publicações sucessivas da ICCS (Nevéus et al., 2006), com 

propostas para padronização de terminologia e/ou classificação dos 

distúrbios associados à IU, incluindo pacientes que, segundo a referida 

classificação, não apresentam exclusivamente incontinência diurna urinária. 

Da mesma forma, nem todos os pacientes avaliados em serviços terciários 
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realizaram estudos urodinâmicos, o que pode dificultar a exclusão de 

doenças orgânicas, como válvula de uretra parcial ou anterior, ou ainda 

bexiga neurogênica, cujo diagnóstico depende de exames invasivos (Schast 

et al., 2008). 

O presente trabalho foi um estudo retrospectivo de pacientes 

avaliados na Unidade de Nefrologia Pediátrica do ICr/HC-FMUSP por IU de 

origem funcional, no período de 2000-2012. Tomou-se o cuidado de incluir 

somente crianças com perdas urinárias intermitentes diurnas, associadas ou 

não a EN, com idade superior a cinco anos ou que já apresentassem 

controle vesical. Pacientes com EN monossintomática foram excluídos da 

presente análise, pois esta, apesar de frequentemente associada à perda 

urinária diurna, quando de ocorrência isolada, apresenta aspectos 

patogênicos potencialmente diferentes da IU diurna. Pacientes portadores de 

VUP corrigida foram também excluídos do presente trabalho, pois se 

considerou que a lesão morfofuncional vesical da VUP persiste, apesar da 

correção cirúrgica. Infelizmente, a inclusão de pacientes com esses 

diagnósticos em estudos realizados em serviços terciários dificulta a 

comparação desses dados com os do presente estudo. 

Em concordância com a literatura, observamos, no presente estudo, 

prevalência de IU no sexo feminino (86%) (Swithinbank et al., 1998). No 

Brasil, Vaz et al. (2012) realizaram estudo transversal com 739 escolares de 

seis a 12 anos e observaram prevalência de DTUI em 21,8% dos 

investigados, dos quais 77,6% eram do sexo feminino, número bastante 

próximo ao da casuística avaliada no presente estudo. 
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A idade média dos pacientes do presente estudo (7,9 anos) foi 

superior à da maioria dos trabalhos publicados, o que favorece a 

predominância de pacientes do sexo feminino na nossa casuística, tendo em 

vista que, nesse sexo, há uma tendência a aumento progressivo na 

incidência de IU, com a idade (Hellström et al., 1995). Por outro lado, a idade 

média mais elevada e o tempo médio de seguimento dos pacientes, de 4,7 

anos − comparável ao de outros estudos da literatura, minimizam o risco de 

terem sido incluídas crianças que apresentam perdas urinárias diurnas por 

imaturidade do sistema nervoso central na presente casuística (Nevéus et 

al., 2006). 

A classificação nutricional dos pacientes do presente trabalho 

demonstrou 94,0% de pacientes eutróficos e 6,0% de pacientes com 

sobrepeso, não confirmando dados de várias publicações na literatura que 

descreveram uma associação positiva entre obesidade e DTUI na criança 

(Erdem et al., 2006; Guven et al., 2007; Oliver et al., 2013). 

No presente trabalho, as principais queixas miccionais obtidas dos 

prontuários foram incontinência (100%), urgência (56%) e urge-incontinência 

(56%), as quais são compatíveis com os dados apresentados por outros 

estudos. 

Na coorte estudada, a manifestação de EN foi de 70,0%, valor muito 

superior ao descrito na população pediátrica geral, de 7,5%, demonstrando a 

frequente associação desta entidade com a perda urinária diurna. 

Sureshkumar et al. (2009) em estudo de 2.856 escolares com IU, 

observaram prevalência de 38,0% de EN neste grupo. 
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A investigação do hábito intestinal também é fundamental na avaliação 

inicial da criança com DTUI. A coexistência da constipação funcional e dos 

distúrbios do trato inferior têm sido amplamente descrita (trata-se da 

conhecida bowel bladder dysfunction) (Austin et al., 2014). A prevalência de 

constipação em crianças saudáveis varia de 0,7 a 29,6%, podendo afligir até 

50% delas na DTUI (Burgers et al.,2013b). Em estudos sobre constipação, 

verifica-se que 10% das crianças obstipadas apresentam ITU e 30% IU 

diurna. Parece existir uma correlação importante entre constipação e IU, cuja 

fisiopatologia precisa ser ainda investigada. A proximidade anatômica da 

bexiga e da uretra com o reto provavelmente facilita que as alterações de um 

sistema interfiram no outro. Vários estudos mostram que a resolução da 

constipação melhora os sintomas urinários (Veiga et al., 2013; Burgers et al., 

2013a). A prevalência de 62% de constipação demonstrada no presente 

estudo mostra-se próxima àquela descrita por Veiga et al. (2013), que foi de 

54,9%, em estudo brasileiro com crianças com IU por bexiga hiperativa. 

Acredita-se que a prevalência de constipação em crianças é subestimada, 

pois a maioria dos pais não têm essa informação e as crianças, sem a 

utilização de instrumentos como a escala de Bristol, informam mal. 

Em nosso estudo, o diário miccional foi preenchido por 66,0% dos 

pacientes, frequentemente de maneira incompleta. Essa dificuldade no 

preenchimento do diário miccional foi observada também por Barroso et al. 

(2006), em estudo brasileiro prospectivo que descreveu os dados registrados 

nos diários miccionais como “imprecisos e insuficientes, apresentando pouca 

correlação com a queixa clínica”. 
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A prevalência de ITU neste estudo foi de 63,3%, ou seja, muito superior 

à verificada na população pediátrica geral, de 11%, mas, semelhante àquela 

encontrada em crianças com IU, descrita em até 50% dos pacientes. 

A UCM foi realizada em 36,0% dos pacientes deste estudo, o que se 

justifica pela alta percentagem de pacientes com episódios de ITU dessa 

casuística e pelo conhecimento de que pacientes com DTUI apresentam 

maior incidência de RVU, confirmado em cinco casos dos 18 pacientes 

submetidos à UCM (27,8%). Apesar da associação de RVU e DTUI ser bem 

reconhecida, a real incidência de RVU em crianças com DTUI não está 

definida. Estudos demonstram que até 50% das crianças com RVU podem 

apresentar DTUI associada (Altobelli et al., 2011). A pesquisa de DTUI em 

pacientes com diagnóstico de RVU, por meio de questionários dirigidos e 

exames não invasivos, é mandatória, uma vez que a DTUI não tratada pode 

causar retardo na resolução do RVU, insucesso no tratamento de RVU 

endoscópico e lesão do parênquima renal subsequente. Deve-se também 

pensar em DTUI em casos de crianças do sexo feminino, com ITU e RVU 

(Upadhyay et al., 2003; Ramamurthy e Kanitkar, 2010). 

A investigação diagnóstica de ITU é um dos temas mais controversos 

da medicina. Por isso, a indicação de UCM têm variado historicamente. No 

momento, permanecem divergências importantes na investigação da ITU, 

sugeridas pelas principais associações de especialistas (NICE, 2007; Craig 

et al., 2010; AAPP, 2011; Tekgül et al., 2012). Ao mesmo tempo, surgem 

estudos que demonstram a possibilidade de flexibilizar a indicação de UCM 

tornando-a caso dependente (Jerardi et al., 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanitkar%20M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20844992
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A urodinâmica foi realizada em 76,0% dos pacientes deste estudo, 

mostrando-se anormal em 94,7% dos casos, e com a hiperatividade 

detrusora, presente em 71,0% dos casos, sendo o diagnóstico urodinâmico 

mais prevalente, em consonância com os dados da literatura (Nevéus et al., 

2006). Apesar de a literatura atual recomendar que a indicação ao estudo 

urodinâmico seja restrita (Bael et al., 2008), existe um consenso de que, em 

casos com suspeita de obstrução do trato urinário inferior, infeção urinária de 

repetição com UCM normal e em pacientes com sintomas de DTUI 

refratários a tratamento, existiria indicação precisa para avaliação do 

paciente por urologista especializado em DTUI e provável indicação de 

estudo urodinâmico. O ICr-HC/FMUSP recebe pacientes para avaliação em 

nível terciário, a maioria dos quais com IU de maior complexidade, isto é, 

mais de um sintoma de DTUI, ITU de repetição, RVU, falha na resposta 

terapêutica, todos com indicação para realização do estudo urodinâmico. 

Apesar das diferenças metodológicas citadas acima, foram selecionados 

quatro estudos, realizados em serviços terciários, cujas características mais 

se assemelhavam ao nosso, para comparar com nossos resultados, cientes 

de que, em consequência da diversidade metodológica, as mesmas 

variáveis não poderiam ser consistentemente avaliadas (Stone et al., 2009; 

Glassberg et al., 2010; Mattsson et al., 2010; Ramamurthy e Kanitkar, 2010). 

O retrospectivo estudo de Stone et al. (2009) analisou prontuários de 

50 pacientes com DTUI refratária, sem lesão neurológica, com estudos 

videourodinâmicos, atendidos no período de 1985 a 2006, com o objetivo de 

identificar fatores que pudessem predizer quais pacientes seriam refratários 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanitkar%20M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20844992
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a tratamento. Já o estudo retrospectivo de Glassberg et al. (2010), em 

hospital terciário, analisando 237 exames de videourodinâmica de pacientes 

pediátricos com DTUI, teve o objetivo de avaliar a associação de sintomas 

de DTUI, características de ITU e presença de RVU com alterações no 

estudo urodinâmico classificadas em quatro grupos, a saber: micção 

disfuncional, hiperatividade detrusora, hipoatividade detrusora e disfunção 

primária do colo da bexiga. Ramamurthy e Kanitkar (2010) realizaram estudo 

prospectivo em hospital terciário, com 41 crianças com DTUI, para avaliar a 

concordância diagnóstica da anamnese associada a exames não invasivos, 

com o estudo urodinâmico, no diagnóstico de hiperatividade detrusora e de 

micção disfuncional. Todas as crianças realizaram estudo urodinâmico 

invasivo. Pacientes com VUP operadas foram incluídos na casuística. O 

estudo Mattsson et al. (2010) foi prospectivo, realizado em hospital terciário, 

com o objetivo de avaliar a resposta de 200 crianças com IU ao tratamento 

com uroterapia. Não foram realizados estudos urodinâmicos invasivos. 

O Quadro 1 demonstra a concordância de variáveis entre o presente 

estudo e os estudos supracitados. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanitkar%20M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20844992
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Quadro 1- Análise comparativa da casuística do ICr/HC-FMUSP com 

três coortes de pacientes com incontinência urinária diurna 

 
 

ICr 
n = 50 

Stone 
et al. (2009)

 

n = 50 

Glassberg 
et al. (2010)

 

n = 237 

Ramamurthy 
e Kanitkar 

(2010)
 

n = 41 

Sexo feminino 43 (86,0%) 35 (70,0%) 181 (77,3%) 24 (58,5%) 

Idade média, anos 7,9 9,4 7,8 7,5 

Tempo de seguimento, anos 4,7 4 8 2 

Sintomas     

Perdas diurnas 100% 76,0% 62,0%  

Frequência urinária 
alterada 

63,6% 46,0% 70,0% 89,0% 

Urgência 56,0% 34,0% 82,0%  

Enurese noturna 62,0% 66,0% 47,0% 60,9% 

Infecção urinária 63,3% 52,0% 50,0% 48,7% 

Constipação 62,0% 18,0%  29,2% 

Ultrassonografia     

Resíduo vesical 61,5% 22,0% 12,0% 43,9% 

Trabeculação vesical 23,0%    

Pielonefrite crônica 11,5%   7,3% 

Urofluxometria     

Curva normal 78,8%    

Uretrocistografia     

Divertículos 16,7% 8,0%   

Refluxo vesicoureteral 27,8% 26,0% 27,0% 31,7% 

Estudo urodinâmico     

Hiperatividade detrusora 71,0% 70,0% 23,0% 68,2% 

Hiperatividade detrusora + 
micção disfuncional 

21,0% 18,0% 51,0%  

Micção disfuncional 2,6%  5,0% 19,5% 

Evolução     

Melhora/cura 68,0% 34,0%   

Persistência dos sintomas 32,0% 66,0%   

Infecção urinária 28,0% 5,0%   
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Em relação à prevalência de sexo, à idade, ao tempo de seguimento, 

aos sintomas urinários e à frequência de associação com RVU, os 

resultados do presente estudo são, considerando as ressalvas previamente 

feitas, similares aos de estudos publicados em serviços terciários. Chama a 

atenção nesta casuística a maior frequência no diagnóstico da constipação 

intestinal e de resíduo miccional à avaliação ultrassonográfica − esse último 

provavelmente responsável pela alta indicação de estudo urodinâmico dessa 

casuística em busca do diagnóstico de micção disfuncional. 

Como descrito por alguns autores (Bael et al., 2008) os pacientes com 

diagnóstico de bexiga hiperativa, com ou sem RV, e bexiga hiperativa 

associada à micção disfuncional não apresentaram diferença significativa 

com relação aos sintomas miccionais, que, individualmente, não são 

específicos de um tipo de disfunção do trato urinário inferior. Apesar de o 

grupo de pacientes com hiperatividade detrusora sem resíduo vesical 

(37,5%) ter apresentado significância estatística com relação à variável de 

espessamento vesical, quando comparado ao grupo de hiperatividade 

detrusora com resíduo vesical (0,0%) e ao grupo com hiperatividade 

detrusora e micção disfuncional associada (12,5%), isso não foi o que 

verificamos na prática médica do nosso ambulatório. Acreditamos que este 

dado deva ser novamente analisado em estudo prospectivo com 

homogeinidade dos examinadores e com número maior de pacientes 

controlados. 

Para a bexiga hiperativa, a análise da concordância diagnóstica entre o 

diagnóstico clínico, obtido exclusivamente pela anamnese, com investigação 
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de presença de sintomas de urgência e/ou urge-incontinência, aumento da 

frequência miccional e sem antecedente de infecção urinária pregressa com o 

diagnóstico urodinâmico de hiperatividade detrusora, não houve concordância 

estatística, com coeficiente de Cohen de 0,073 e p>0,05. Diferentemente, 

verificou-se concordância estatística entre o diagnóstico obtido de dados da 

anamnese e exames não invasivos normais (ultrassom das vias urinárias e 

urofluxometria), e o diagnóstico de hiperatividade detrusora do estudo 

urodinâmico, com coeficiente de Cohen > 0,4 e p <0,05. O diagnóstico de 

micção disfuncional não permite essa análise, pois só pode ser obtido por 

urofluxometria com eletromiografia ou estudo urodinâmico (Nevéus et al., 

2006). Na literatura, somente dois outros estudos realizaram esse tipo de 

análise. Ramamurthy e Kanitkar (2010) descreveram uma concordância entre 

anamnese e exames não invasivos (urofluxometria com eletromiografia), 

apresentando sensibilidade de 88,4% e especificidade de 72,7% em relação 

ao diagnóstico urodinâmico de hiperatividade detrusora. 

Ainda, Bael et al. (2008) realizaram estudo multicêntrico prospectivo 

em 151 escolares com DTUI, sendo 70% do sexo feminino. Desses 

pacientes, 69 receberam diagnóstico de bexiga hiperativa por meio de 

anamnese, diário miccional de 72 horas e exames não invasivos (urina tipo 

1, urocultura, urofluxometria com mensuração do volume residual e 

ultrassom de vias urinárias). Houve concordância de 33% com o diagnóstico 

de hiperatividade detrusora obtido pelo estudo urodinâmico. Os autores 

concluíram que estudos urodinâmicos invasivos em crianças com DTUI 

devem ser evitados na investigação inicial e indicados somente após falha 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanitkar%20M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20844992
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no tratamento por uroterapia; eles apontaram ainda a necessidade de 

estudos mais robustos para normatização dos valores da pressão do 

músculo detrusor e da atividade eletromiográfica do assoalho pélvico em 

crianças. A pesar da semelhança da metodologia e das características 

demográficas entre aquele estudo e o presente, pode-se observar que este 

teve alta prevalência de micção disfuncional, em desacordo com a maioria 

das publicações sobre IU, nas quais a prevalência de bexiga hiperativa gira 

em torno de 75%. A concordância entre o diagnóstico clínico e urodinâmico 

foi sensivelmente menor do que no nosso estudo, apesar de terem sido 

utilizadas as mesmas variáveis para definição diagnóstica. 

Recente revisão Cochrane conclui que, apesar dos resultados dos 

exames urodinâmicos poderem influir na decisão do tratamento clínico, no 

momento faltam evidências para basear a indicação nos casos de IU. Para 

tanto, são necessários estudos prospectivos comparativos do índice de cura de 

grupos de pacientes com DTUI submetidos a tratamento determinado pelo 

diagnóstico da investigação urodinâmica com o de pacientes cujo tratamento foi 

baseado na anamnese e exame clínico (Glazener e Lapitan, 2012). 

A resposta terapêutica evolutiva da IU, no presente estudo, foi de cura 

em 36% dos pacientes e de melhora em outros 32% (diminuição de pelo 

menos 50% das queixas) de pacientes que continuavam em uso de 

medicação. Tais resultados são comparáveis aos de Mattsson et al. (2010), 

conseguidos em hospital terciário especializado em neurourologia e 

disfunção do cólon. Foram acompanhadas 183 crianças com IU e, após três 

meses de tratamento exclusivo com uroterapia, verificou cura em 64 (35%), 
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melhora em 55 (30%) e quadro inalterado em 64 (35%) pacientes. Os 

pacientes refratários receberam tratamento com anticolinérgicos, 

biofeedback, estimulação elétrica intravesical e cateterismo intermitente 

durante 12 meses − período após o qual 39 (40%) apresentaram cura, 33 

(34%) melhora e 26 (26%) mantiveram quadro inalterado. Com relação aos 

episódios de ITU, os autores descreverem que, dos 34% dos pacientes 

estudados que apresentaram um ou mais episódios de ITU no ano anterior 

ao início do tratamento, após seguimento por 12 meses, 78% não tinham 

apresentado ITU por 12 meses, sendo que, das dez meninas com ITU de 

repetição, oito não tinham apresentado ITU no decorrer do ano. 

Os resultados do presente estudo foram superiores aos de Stone et 

al. (2009) em relação ao índice de cura de pacientes com hiperatividade 

detrusora com IU. Os autores observaram que pacientes com hiperatividade 

do detrusor e IU associada tinham menor probabilidade de cura e que 

nenhum dos pacientes com hiperatividade do detrusor e micção disfuncional 

associada ficava assintomático. Finalizaram seu artigo recomendando, 

nesse subgrupo, terapias alternativas mais agressivas. 

Vários estudos mostram que a resposta terapêutica da DTUI 

pediátrica pode ser dividida em três grupos: um de crianças que atingiriam a 

cura, um segundo grupo apresentaria melhora somente em vigência de 

tratamento e o terceiro responderia parcialmente aos diversos tratamentos, 

podendo persistir com DTUI até a vida adulta. 

Rittig et al. (2014) analisando uma coorte de 720 crianças 

encaminhadas a um hospital terciário por IU e EN, sugeriram que crianças 



DISCUSSÃO - 76 

 

com sintomas de bexiga hiperativa, sem alterações neurológicas, sem 

antecedentes de ITU de repetição e sem RV ao ultrassom, poderiam iniciar 

seu tratamento sem a avaliação de um especialista, com expectativa de um 

índice de cura de 50 a 60%. Havendo resposta parcial ou ausente, o 

paciente deveria ser encaminhado a um serviço especializado em 

incontinência. 

A avaliação meticulosa de todos os aspectos da função do trato 

urinário inferior e do trato intestinal por anamnese, exame físico, 

ultrassonografia e estudo de urofluxometria pode permitir o diagnóstico e a 

definição de um plano terapêutico na maioria de crianças com IU. Em alguns 

casos, o tratamento de IU, baseado nos dados clínicos e de exames não 

invasivos, pode falhar. O plano terapêutico deve ser previamente explicado 

aos pais ou cuidadores, evitando, assim, que falhas terapêuticas tornem o 

insucesso uma experiência traumática. Esse subgrupo de pacientes deve 

ser direcionado imediatamente a um serviço terciário especializado em DTUI 

em crianças com condições de realizar estudos urodinâmicos invasivos, 

avaliar os riscos de perda de função renal e oferecer terapias adequadas (de 

Jong e Klijn, 2009). 

As limitações deste trabalho são as que caracterizam um trabalho 

retrospectivo, com dificuldades decorrentes de anotações imprecisas no 

prontuário, falta de instrumentos clínicos protocolados para apoio a 

anamnese, multiplicidade de observadores no seguimento do paciente, 

assim como variações temporais na disponibilidade institucional de recursos 

humanos e técnicos. Por outro lado, a importância da multidisciplinaridade e 
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da normatização de protocolos em um ambulatório para atendimento de 

crianças com DTUI é evidente. A equipe de saúde deveria utilizar 

questionários padronizados, que incluíssem dados de exame clínico 

pediátrico e de padrão miccional, instrumentos para o diagnóstico de 

obstipação, a exemplo da escala de Bristol associada ao questionário Roma 

III, instrumentos para o diagnóstico de comorbidades comportamentais, e 

instrumentos de avaliação da QV do paciente e de sua família, assim como 

fornecer material impresso, para uso do paciente e de sua família, para o 

registro do diário miccional, e material impresso educacional (Van Hoecke et 

al., 2007; Schast et al., 2008). Sugere-se a utilização de um algoritmo 

flexível para a investigação diagnóstica, atendendo as características 

individuais de cada paciente e a padronização dos exames solicitados. Seria 

ideal que o profissional que avalia e executa os exames complementares, 

principalmente os ultrassonográficos de vias urinárias, urofluxometria e 

urodinâmica, fosse integrante da equipe de atendimento. A participação de 

um urologista pediátrico no ambulatório é fundamental para dar atendimento 

aos casos refratários, aos diagnósticos de base orgânica que surgem na 

investigação das DTUI e para ajudar na transição dos casos refratários ao 

ambulatório dos adultos. É fundamental que a equipe de atendimento seja 

integrada também por um fisioterapeuta especializado em tratamento de 

DTUI que domine a técnica de biofeedback, urofluxometria com 

eletromiografia e eletromodulação, por um grupo de suporte formado por 

psicólogos e/ou psiquiatras para o tratamento das comorbidades 

comportamentais associadas, e para auxílio no tratamento da perda de 
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autoestima do paciente, e queda de QV deste e de sua família (Joinson et 

al., 2006). A parceria com o grupo de neurologia/neurocirurgia pediátrica é 

também fundamental, para afastar possíveis etiologias neurogênicas não 

evidentes, especialmente na avaliação de lesões ocultas de medula. 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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A padronização da terminologia pelo comitê da International Children's 

Continence Society, em 2006, resultou na uniformização e na clareza da 

caracterização da função do trato urinário em crianças, além de propiciar um 

enorme avanço em seu entendimento. 

O presente estudo detectou elevada prevalência de infecções 

urinárias de repetição, anormalidades urológicas e lesões renais nos 

pacientes com queixa de incontinência urinária em serviço terciário. Atestou-

se, à semelhança de outros estudos, que uma percentagem dos pacientes 

atendidos em serviços terciários atinge a cura; outros melhoram, mas ficam 

dependentes de medicação; e aproximadamente 30% são refratários ao 

tratamento − grupo este que pode chegar à idade adulta com disfunções do 

trato urinário inferior. 

A bexiga hiperativa foi a disfunção do trato urinário inferior mais 

prevalente neste estudo, conforme descrito na literatura. A análise crítica dos 

instrumentos diagnósticos utilizados mostrou concordância de 85,0% para o 

diagnóstico de bexiga hiperativa, com base em dados de anamnese 

estruturada, exame físico minucioso e exames não invasivos com o estudo 

urodinâmico, sugerindo que tais pacientes poderiam iniciar tratamento sem a 

necessidade de realizar o estudo urodinâmico invasivo. O exame 

urodinâmico teria indicação nos pacientes com sintomas de bexiga 
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hiperativa refratária a tratamento, assim como naqueles pacientes em que, 

durante a investigação diagnóstica, surgissem dúvidas de se tratar de uma 

causa orgânica. A adoção dessa conduta, inclusive em serviços terciários, 

poderia resultar em uma diminuição do número de procedimentos invasivos 

realizados, reduzindo o desconforto do paciente e da família, o tempo para o 

início do tratamento e os custos hospitalares. 

O diagnóstico clínico inicial deve resultar das soma das variáveis 

clínicas e dos exames não invasivos. O diagnóstico de bexiga hiperativa 

representa um diagnóstico sindrômico e justificaria o início do tratamento, 

após a verificação da história clínica sugestiva, ausência de antecedentes de 

infecção urinária, exame físico inocente e exames não invasivos normais. 

Acredita-se que um estudo prospectivo, com casuística e metodologia 

baseadas nas últimas padronizações do ICCS, para implementação e 

avaliação das conclusões e recomendações do presente trabalho, seria uma 

continuação natural deste estudo. 
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Anexo A - Aprovação CAPPesq 

 

 

 



ANEXOS - 84 

 

Anexo B - Dados do registro do paciente 

Nº Paciente Registro 
Data de 

nascimento 
Sexo 

1 ASS 6107669B 17/01/98 F 

2 AAA 6119203D 26/10/94 F 

3 ABS 6101738E 09/02/89 F 

4 ASS 6095440J 05/11/94 F 

5 ARO 6093090J 09/01/94 M 

6 ACPL 5230672B 11/08/96 F 

7 ACG 611405J 02/07/98 F 

8 ACR 6119281D 02/11/00 F 

9 AFC 6085976C 09/01/93 F 

10 ACS 6095296H 08/06/91 F 

11 BSP 6095707C 23/09/96 F 

12 BHSG 3226941C 19/01/93 F 

13 BJSS 6090964E 30/09/97 F 

14 CFO 13507139E 05/05/00 F 

15 CRS 6101092J 17/02/91 F 

16 DMS 6100927F 25/09/95 F 

17 EMP 6049947D 14/04/90 F 

18 EFSMS 6090837D 04/06/98 F 

19 FGA 6084474H 15/06/94 F 

20 FRMS 3242951H 17/12/93 F 

21 GSL 6102239H 07/07/95 F 

22 GVS  6095576B 29/03/99 F 

23 JRS 6087151C 29/11/89 F 

24 JES 6099864H 30/09/91 F 

25 JMS 2895681H 11/12/92 F 

26 JRAD 7039538I 04/05/91 M 

27 JMF 3369112H 14/10/94 F 

28 JM 6090840H 04/03/92 F 

29 LMF 6084799G 05/08/97 F 

30 LAGF 6092891D 25/03/01 F 

31 MCRF 6028435B 02/05/89 F 

32 SCC 6116875E 13/05/99 F 

33 PCPS 6148215H 05/03/03 F 

34 PJMS 44116094D 26/12/00 F 

35 MAS 13596441D 16/06/00 F 

36 MDMV 6088586A 15/07/88 M 

37 MRS 6086481I 10/06/99 M 

38 MSV 3258579G 31/03/95 M 

39 MAL 3089265F 08/07/89 F 

40 MMTE 6133077E 15/01/00 F 

41 MPCG 6164942D 15/01/97 F 

42 KCA 6167410I 29/08/00 F 

43 KLM 6105167A 23/05/03 F 

44 ACS 6184676B 19/03/07 F 

45 TUA 6089130K 12/07/95 F 

46 BCSG 6115415K 25/01/97 F 

47 TGFS 6123271I 29/09/00 F 

48 VSB 6092251G 13/08/96 M 

49 DVLS 6161112E 01/06/03 M 

50 DSS 2923278K 05/09/88 F 

OBS: Os dados completos que foram compilados de acordo com protocolo de pesquisa e 
armazenados em planilha Excel encontram-se no CD anexo à tese 
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Anexo C - Anamnese 

ANAMNESE: INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

1. Nome 

2. Registro: 

3. Sexo :   F           M 

4. Data de nascimento : _______/______/______ 

5. Responsável: 

6. Telefone:  casa:                             cel:                       e-mail :  

7. Endereço:       

8. Data: 1ª consulta: _____/_____/_____  última consulta:______/______/______.  

9. Diagnostico no prontuário: 

Anamnese: 

Queixa dos pais:     

Tem perdas diurnas?  Sim Não Não sabe 

Idade do inicio da queixa:        ou _____/______/____    Não sabe 

Perde urina ou molha as roupas durante o dia?  Sim Não Não sabe 

Perda é primaria / secundaria / intermitente:     

Se intermitente:     

Horário em que o episodio ocorre:     

Imediatamente após a micção?  Sim Não Não sabe 

Sem horário, durante o decorrer do dia?  Sim Não Não sabe 

Urgência?  Sim Não Não sabe 

Não consegue chegar ao banheiro?  Sim Não Não sabe 

Perde urina no caminho ao banheiro?  Sim Não Não sabe 

Utiliza manobras para inibição da urina?  Sim Não Não sabe 

 Características do jato:     

Continuo?  Sim Não Não sabe 

Jato fraco?  Sim Não Não sabe 

Jato interrompido (m. Fracionada)?  Sim Não Não sabe 

Jato explosivo (m. Staccato)?  Sim Não Não sabe 

 

Faz esforço para iniciar a micção?  Sim Não Não sabe 

Dor ao urinar ?  Sim Não Não sabe 

Precisa urinar logo após ter urinado?   Sim Não Não sabe 

 Perde urina sem perceber ou sem urgência?  Sim Não Não sabe 

Quantas vezes por dia têm perdas ? 2 a 3 4 a 6 7 a 12 13 a 20 

A criança está relaxada ao urinar ?  Sim Não Não sabe 

A criança se distrai com outras atividades ao urinar ?  Sim Não Não sabe 

Parece que a criança não esvazia completamente a 
bexiga porque esta com pressa de urinar? 

 Sim Não Não sabe 

Utiliza a prensa abdominal para urinar?  Sim Não Não sabe 

 Descrição do hábito urinário:     

Quantas vezes urina por dia? 2 a 3  4 a 6 7 a 12 13 a 20 

Urina quando acorda?  Sim Não Não sabe 

Têm que ser lembrada de urinar?    Sim Não Não sabe 

Em que situações ocorre a perda? :     

Ao tossir?  Sim Não Não sabe 

Ao rir?  Sim Não Não sabe 

Enquanto brinca?  Sim Não Não sabe 

Manchas de umidade nas roupas íntimas?  Sim Não Não sabe 

Fica com as roupas encharcadas?  Sim Não Não sabe 
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Sente quando está tendo a perda urinária?  Sim Não Não sabe 

Urgência?     

Consegue chegar ao banheiro?   Sim Não Não sabe 

 Enurese noturna:     

Diária?  Sim Não Não sabe 

Esporádica?  Sim Não Não sabe 

< do que 1 x semana?  Sim Não Não sabe 

1 a 3 x semana?  Sim Não Não sabe 

4 a 6 x semana?  Sim Não Não sabe 

Sempre apresentou enurese?  Sim Não Não sabe 

Teve períodos sem enurese > que 6 meses ?   Sim Não Não sabe 

 Noctúria?   Sim Não Não sabe 

Pequenas perdas?   Sim Não Não sabe 

Grandes perdas?  Sim Não Não sabe 

Episódios por noite:  Sim Não Não sabe 

Antes da meia noite?   Sim Não Não sabe 

Depois da meia noite?  Sim Não Não sabe 

Antes e depois da meia noite?   Sim Não Não sabe 

 Habito intestinal:     

Frequência: ______/ semana.     

Característica das fezes: cíbalas?  Sim Não Não sabe 

Esforço para evacuar?   Sim Não Não sabe 

Bristol:      

Não evacua nunca ?  Sim Não Não sabe 

Incontinência fecal (resíduo fecal)?  Sim Não Não sabe 

 ITU anterior?  Sim Não Não sabe 

Ja fez ultrassom de vias urinarias?  Sim Não Não sabe 

Ja fez UCM ?  Sim Não Não sabe 

 Já teve vulvovaginites refratárias a tratamento?  Sim Não Não sabe 

 Distúrbios de comportamento? 

(ADHD associado a > incidência de micção disfuncional) 
    

Já foi atendido por psicólogo/psiquiatra?  Sim Não Não sabe 

Teve fatores de stress?   Sim Não Não sabe 

Bebe novo?          Casa nova?        Escola nova?             
Dificuldades escolares? 

    

Abuso sexual?            Divórcio/ morte?           
Acidentes/ferimentos graves? 

    

Evento especial?     

Doenças psiquiátricas?  Sim Não Não sabe 

 Doenças neuromusculares?  Sim Não Não sabe 

 Distúrbios de sono ?  Sim Não Não sabe 

Ronca ?        Fala?       Anda?          Range os dentes?             

 Antecedentes cirúrgicos? 

(manip. Cir. De uretra, lesão de term. Nervosas) 
 Sim Não Não sabe 

 Impacto psicológico da micção disfuncional no paciente? 
(bx autoestima, piora da capac. Cognitiva, prejuízo social) 

 Sim Não Não sabe 

 Antecedentes pessoais:     

Condições de gestação, parto e período perinatal 
normais? 

 Sim Não Não sabe 

Alteradas?   Sim Não Não sabe 

Malformações congénitas?   Sim Não Não sabe 

Comorbidades?  Sim Não Não sabe 

Desenvolvimento neuropsicomotor normal?  Sim Não Não sabe 

 Aprendizado do controle dos esfíncteres     

Na idade esperada?  Sim Não Não sabe 

Dificuldade no treinamento?   Sim Não Não sabe 

 Dieta     

Ingere muito liquido durante o dia?  Sim Não Não sabe 

Ingere muito liquido antes de dormir?   Sim Não Não sabe 

 Horário e quantidade:      
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Ingere alimentos c/ cafeína? (são irritantes da mucosa 
vesical) 

 Sim Não Não sabe 

 Medicamentos em uso: 

(a. Valproico causa conhecida de enurese) 
 Sim Não Não sabe 

Anticolinérgicos :  Sim Não Não sabe 

Anticonvulsivantes :  Sim Não Não sabe 

Antibióticos?  Sim Não Não sabe 

 Antecedentes familiares:     

Antecedentes de doença renal?  Sim Não Não sabe 

Antecedentes de enurese/perdas diurnas?  Sim Não Não sabe 

Antecedentes de encoprese/obstipação?  Sim Não Não sabe 

Tolerância a enurese/p. diurnas/encoprese?  Sim Não Não sabe 
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