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    A  esclerose múltipla (EM) é definida como uma doença crônica e 

progressiva, que acomete adulto jovem, com idade inferior aos 40 anos e leva 

ao aparecimento de diversos sintomas e sinais neurológicos, muitas vezes 

incapacitantes. A EM é caracterizada por lesões – áreas distintas de perda de 

mielina distribuídas pelo SNC, principalmente na substância branca. Devido à 

destruição da mielina, a neurotransmissão é prejudicada. As manifestações 

clinicas da doença variam de um individuo para outro.  O distúrbio de micção, 

presente em portadores de EM é a incontinência urinária mista, o qual é 

pouco citado nas literaturas, e por muitas vezes impede a vida social do 

indivíduo portador de EM, sendo fator limitante para passeios e incômodo 

para atividades diárias. 

   Objetivo: Verificar os benefícios da fisioterapia na incontinência urinária em 

 paciente com Esclerose Múltipla e avaliar a qualidade de vida dessa 

paciente,  através do questionário ICIQ-SF.

   Método: Foi realizado um estudo de caso no ambulatório de Fisioterapia do 

Assoalho Pélvico do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, no período de março a dezembro/2009,  

com uma paciente do sexo feminino, 55 anos, portadora de esclerose múltipla 

e incontinência urinária mista. Foram realizados em 15 sessões, cada uma 

com duração de uma hora,  uma vez por semana. Sendo que a 1a e a última 

sessão foram reservadas para avaliação e reavaliação através do 

Questionário de Qualidade de Vida de Incontinência Urinária de Esforço, 

condição - específico (ICIQ-SF),  Questionário de avaliação de Bexiga 

Hiperativa (BH), Avaliação funcional do assoalho pélvico por toque bi-digital e 

Pad Test; também foi solicitado à paciente realizar o preenchimento do diário 

miccional por três dias consecutivos. A paciente foi reavaliada ao término do 

tratamento e 5 meses após. As técnicas fisioterápicas utilizadas foram 

eletroestimulação vaginal direcionada concomitante a exercícios para 

musculatura do assoalho pélvico, eletroestimulação do tibial posterior e 

exercícios perineais.  Os parâmetros utilizados para eletroestimulação vaginal 

direcionada, para as 5 primeiras sessões foram: freqüência (F) 35Hz, largura 

de pulso (T) 500µs,  intensidade (i) de acordo com a sensibilidade da 

paciente. Tempo de sustentação igual a 5s (por 10s repouso), velocidade de 

subida e descida de  2s (durante 10 minutos), intervalo de repouso de 2 

minutos e 3 séries de 10 contrações rápidas com velocidade de subida e 

descida de 1s (por 1 minuto de repouso).  Após 5 sessões a (F) foi alterada 

para 50Hz e a (T) para 700µs, permanecendo inalteradas as demais 

condições. A eletroestimulação do nervo tibial posterior foi realizada por ½ 

hora com  (F) 8hz e (T) 200µs. A paciente também foi orientada a realizar os 

exercícios perineais em casa. 
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   Conclusão: O tratamento  fisioterapêutico  para incontinência  urinária

mista, neste estudo de caso, mostrou resultados  satisfatórios  diminuindo

a sintomatogia da IU e melhorando a Qualidade de vida da paciente.  
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Resultados:

   No 1° diário miccional a paciente apresentou frequência urinária diurna 

de 11x, noctúria de 3x e enurese; nos demais diários miccionais 

apresentou frequência diurna de 6x e ausência de noctúria e também de 

enurese. O Pad test  foi inconclusivo, pois a paciente não conseguiu 

realizá-lo.


