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Introdução. A bexiga neurogênica (BN) na infância representa qualquer defeito no trato-urinário advindo de alter-
ações no sistema nervoso. A Mielodisplasia (MLD) é um termo utilizado para definir um grupo de anormalidades da 
medula espinhal e/ou meninges, resultantes de defeitos no fechamento do tubo neural (DFTN). A eletroestimulação 
é uma forma não-invasiva de tratamento fisioterapêutico. Objetivo. Verificar os efeitos da eletroestimulação trans-
cutânea parassacral na disfunção urinária de origem neurogênica em crianças com mielodisplasia. Método. A pesqui-
sa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade da Amazônia com CAAE  49789015.0.0000.5173. 
O estudo foi do tipo intervencional de análise quantitativa, realizado com 4 crianças de ambos os sexos, com idade 
de 8±4,08 anos, realizado no centro Social Santo Agostinho localizado na cidade de Belém-PA. Os voluntários foram 
submetidos a 12 sessões de eletroestimulação parassacral com duração de 20 minutos e avaliados por meio do critério 
RomaIII, questionário DysfunctionalVoiding Scoring System, diário miccional e Auto questionnaire Qualité de Vie Enfant 
Imagé. Resultados. A amostra foi composta por 4 crianças de ambos os sexos, com idade média de 8±4,08 anos. 
No critério RomaIII metade dos participantes melhoraram da constipação intestinal. Houve também uma diminuição dos 
escores finais do questionário DVSS comparados aos iniciais. No diário miccional a frequência miccional diminuiu em 
média de 6,41±0,57 para 4,5±1 vezes ao dia e o número de fraldas diminuiu de 6,33±0,57 para 4,41±1,15. E ainda 
a média dos escores dos voluntários no questionário AUQEI aumentou após a eletroestimulação de 70,75±6,39 para 
77±4,08. Conclusão. A eletroestimulação foi eficaz na melhora da função urinária, da qualidade de vida e dos sinto-
mas urinários e intestinais no grupo de crianças estudados portadores de BN proveniente da Mielodisplasia.

Descritores: Bexiga Neurogênica; Eletroestimulação; Fisioterapia. 

 

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


