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Resumo  

Este trabalho envolve a temática: incontinência urinária e esclerose múltipla. 

Onde um dos meios de tratamento que têm se apresentado de forma benéfica é a 

eletroestimulação do nervo tibial posterior. As contrações involuntárias que o músculo 

detrusor realiza é caracterizada como bexiga neurogênica hiperativa, uma patologia 

que está associada em grande número aos pacientes que apresentam esclerose 

múltipla. Os sintomas decorrentes da bexiga neurogênica hiperativa, afetam 

diretamente a qualidade de vida destes pacientes, necessitando de uma intervenção 

eficiente. O presente estudo seguiu a linha de revisão de literatura, onde através da 

coleta e análise dos artigos pode-se concluir que há três formas clássicas de 

intervenção para o tratamento da bexiga neurogênica: processos cirúrgicos, 

farmacológicos e a atuação da fisioterapia que se mostra cada dia mais eficiente 

através da eletroestimulação do nervo tibial posterior. Palavras-chave: bexiga 

neurogênica; incontinência urinária; fisioterapia na bexiga neurogênica; 

eletroestimulação do nervo tibial posterior.   

Introdução 

A Esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante, inflamatória, 

degenerativa e crônica da substância branca do sistema nervoso central (SNC) de 

etiologia idiopática que acomete principalmente adultos jovens, com idade inferior aos 

40 anos, sendo mais prevalente no sexo feminino e entre brancos de origem norte-

européia (Pavan et al., 2010; Blosfeld; Souza, 2011; Lopes; Kaimen-Maciel, 2011). A 

sua evolução gera diferentes tipos de incapacidade e é considerada a segunda causa 

neurológica, depois das lesões traumáticas, que causa limitações nas atividades de 

vida diária (AVD) (Pavan et al., 2010). 

Os sintomas da EM ocorrem de acordo com a sua localização no SNC, como 

exemplo, no quiasma óptico, no cerebelo, no cérebro e no tronco. A partir desta área 

de localização de esclerose que surge às alterações, que podem ser: visuais, 

sensitivas, cognitivas, psiquiátricas, motoras e também o alvo deste trabalho, as 

alterações no sistema urinário (Blosfeld; Souza, 2011). 

A disfunção urinária se apresenta muito frequente na EM, cerca de 90% dos 

pacientes apresentam sintomas urinários, dentre eles incontinência, alteração na 



frequência ou urgência urinária (Pavan et al., 2010). A incontinência, neste caso, 

aparece como causa neurogênica sendo denominada bexiga neurogênica (BN). 

Ela é caracterizada pela hiper ou hipoatividade detrusora neurogênica, onde o 

enchimento vesical acaba por provocar contrações que não são inibidas e assim é 

entendido como urgência miccional, o que torna a capacidade vesical reduzida 

(Lopes; Kaimen-Maciel, 2011). O tipo de disfunção neurogênica depende do nível de 

extensão da lesão que o individuo apresenta. A localização do controle da micção é 

de S2 a S4, que estão alojados com corpos vertebrais de T12 a L1, lesões acima 

deste nível define a BN hiperativa e lesões abaixo deste nível ou no centro da micção 

a BN hipoativa (Magaldi et al., 2013). 

Quando é associada à EM os pacientes apresentam irritabilidade, 

incontinência, urgência e alteração na frequência urinária, sendo que o sintoma 

principal é a urge-incontinência. Observa-se que na evolução desta patologia (EM), 

há maior presença de sintomas urinários, onde em mais de quatro anos de diagnóstico 

o número de casos aumenta. Cerca de 75% a 90% dos pacientes com EM vão 

apresentar urge-incontinência (Lopes; Kaimen-Maciel, 2011). 

Os sintomas apresentados interferem diretamente na qualidade de vida destes 

pacientes e assim o predispõe a outros problemas de diversas ordens, como 

psicológica, social, emocional e física. Constata-se que a BN compromete muito mais 

a qualidade de vida quando comparada à incontinência de esforço, assim 

necessitando de uma intervenção inicial (Pereira et al., 2010). 

Para tal intervenção há uma combinação para a abordagem do tratamento da 

BN, esta combinação faz uso de recursos farmacológicos e não farmacológicos. O 

tratamento farmacológico inclui a utilização de drogas anticolinérgicas, e o tratamento 

não farmacológico engloba a terapia comportamental, fisioterapêutica e cirúrgica. A 

fisioterapia usa como recursos a eletroestimulação vaginal, anal e do nervo tibial, e 

também técnicas para o fortalecimento e propriocepção do assoalho pélvico neste 

caso (Monteiro et al., 2009). 

A eletroestimulação do nervo tibial posterior (ETNTP) no tratamento da BN vem 

sendo estudada e discutida com eletrodos de inserção (subcutâneos) e superficiais, 

demonstrando resultados favoráveis, constituindo-se uma opção (Franco et al., 2011). 



O nervo tibial posterior tem como característica, ser misto e se projetar no 

centro sacral da micção. Esta área é onde ocorre a neuromodulação terapêutica, 

assim a estimulação pretende realizar uma inibição central pré-ganglionar do neurônio 

motor vesica pela via sacral direta.  

Os efeitos da ETNTP são em resposta do estabelecimento de mecanismos 

inibitórios que dados através da normalização do equilíbrio entre neurotransmissores. 

E quando são comparados a outros tipos de eletroestimulação, se mostra um método 

mais aplicável, por ser menos invasivo, o que facilita o tratamento (Monteiro et al., 

2009). 

  Assim sendo, o tratamento não farmacológico tem sido uma alternativa 

satisfatória pelos bons resultados que são obtidos; por este motivo e devido à alta 

prevalência e comprometimento da qualidade de vida de homens e mulheres quanto 

os sintomas miccionais este presente estudo pretende realizar uma revisão de 

literatura quanto à abordagem fisioterapêutica no tratamento da BN em pacientes com 

esclerose múltipla.  

Objetivo 

Este artigo tem como objetivo a revisão de artigos científicos que envolvam 

como temática o tratamento da bexiga neurogênica na esclerose múltipla com a 

eletroestimulação do nervo tibial posterior. Através desta revisão, será descrita a 

atuação da fisioterapia no tratamento de incontinência urinária nesta patologia.  

Metodologia 

O trabalho desenvolvido seguiu a linha de revisão de literatura onde foram 

coletados artigos científicos nas bases de dados do Pedro, Birene, PubMed e Scielo. 

As palavras-chave utilizadas foram: bexiga neurogênica; incontinência urinária; 

fisioterapia na bexiga neurogênica; eletroestimulação do nervo tibial posterior.  Foram 

utilizados 12 artigos para a produção desta revisão de literatura. Os critérios utilizados 

para escolha dos artigos fora: artigos publicados a partir do ano de 2006, realizadas 

apenas com seres humanos, que correlacionaram o tratamento da fisioterapia, 

incontinência urinária e bexiga neurogênica. 

 

 



Desenvolvimento   

Os sintomas da incontinência urinária afetam diretamente o desempenho do 

paciente na sociedade, resultando em uma queda da qualidade de vida, o que se 

assemelha ao curso da EM, que ao avançar da patologia leva a múltiplas 

incapacidades, estas que acarretam significativas morbidades que afetam o convívio 

social, profissional, sexual e familiar.  

Cerca de 80% dos pacientes acometidos com EM apresentam, ou vão 

apresentar incontinência urinária, sendo que esta disfunção progride junto com o 

quadro da doença (Pavan et al., 2010). As disfunções do trato urinário associadas à 

EM variam, podem apresentar desde hipocontralidade detrusora e retenção de urina 

até hiperatividade do músculo detrusor; onde 96% dos casos clínicos demonstram 

anormalidade neste músculo e no funcionamento esfincteriano (Lopes; Kaimen-

Maciel, 2011). Estes achados são relacionados à desmielinização do trato córtico 

espinhal e/ou retículoespinhal. O estudo urudinâmico de pacientes com EM revelam 

que em grande parte há sintomas irritativos do trato urinário e retenção de urina, 

porém a urgência miccional ocasionada pela hiperreflexia do detrusor é tida como o 

caso mais comum entre estes pacientes (Pavan et al., 2010). 

Portanto, a hiperreflexia do músculo detrusor, causada por trauma raquiomedular ou 

patologia neurológica, como na EM, é considerada como disfunção urinária 

neurogênica, onde há diminuição da capacidade de armazenar urina, o que leva a 

sintomas de urgência urinária, esvaziamento incompleto da bexiga e aumento do 

volume residual, resultando em possíveis infecções do trato urinário, alta frequência 

de micções e incontinência (Lopes; Kaimen-Maciel, 2011).  

A fisiologia desta patologia ainda não está totalmente esclarecida, mas sabe-

se que mecanismos do sistema nervoso central (SNC) localizados no cérebro e 

medula espinal, são responsáveis por controlar o trato urinário inferior e possuem um 

comando simples de “liga-desliga” que age de acordo com o comando voluntário. A 

hiperatividade da bexiga urinária é gerada quando os reflexos primitivos de inibição 

são revelados, isso ocorre quando lesões em circuitos inibitórios aparecem, ou 

quando há a sensitização dos aferentes terminais periféricos da bexiga (Monteiro et 

al., 2009). 



Em 2002 a bexiga hiperativa foi definida pela International Continence Society 

(ICS), como uma síndrome caracterizada pela associação de complexos sintomas 

miccionais irritativos, urgência usualmente acompanhada de frequência e noctúria, 

com ou sem incontinência de urgência, na ausência de infecção do trato urinário 

inferior ou outras doenças óbvias. O seu diagnóstico é dado através da avaliação dos 

sintomas que o paciente apresenta, onde é necessária a presença de urgência 

miccional, queixa de desejo súbito de urinar e dificuldade em reter urina. Durante a 

investigação urodinâmica é possível se observar melhor essa síndrome, onde durante 

a fase de enchimento vesical ocorrem contrações involuntárias do músculo detrusor 

(Pereira et al., 2010). 

Devido ao grande número de pacientes com EM que apresentam tais 

disfunções urinárias é importante se atentar aos tipos de tratamento que possam 

corrigir ou ao menos atenuar esses sintomas urinários.  

A hiperatividade do músculo detrusor pode ser controlada através de 

tratamentos farmacológicos, como medicamentos anticolinérgicos e toxina botulínica 

e também com a opção cirúrgica (Silvia; Monteiro, 2006). Mas em consequência dos 

efeitos colaterais deste tratamento e pela comprovação da efetividade e competência 

do tratamento fisioterápico, além de ser menos invasivo e não lesivo, ele tem sido 

cada vez mais reconhecido como um bom método de melhora do quadro de pacientes 

com hiperatividade do músculo detrusor (Berquó, 2012); no estudo de Blosfeld e 

Souza os autores utilizaram o biofeedback de pressão como tratamento da IU no 

paciente com EM.  Este recurso é um método de reeducação da musculatura do 

assoalho pélvico, onde por sinais luminosos, sonoros e numéricos é permitida a auto 

avaliação dessa musculatura sobre o movimento que é medido, ensinado e aprendido; 

e assim leva a maior consciência da contração muscular. Outro recurso que possui 

respostas positivas são os exercícios de Kegel para a reabilitação do assoalho pélvico. 

Estes devem ser aplicados de forma cuidadosa em pacientes com EM, pois é 

necessário que se evite a fadiga, que é um sintoma recorrente em mais de 70% dos 

casos de EM, e recomendado que a frequência, repetições e velocidade de 

contrações musculares sejam prescritos de forma individual (Lopes; Kaimen-Maciel, 

2011). 



A terapia comportamental é dada através de orientações, onde o paciente, em 

seu diário miccional, anota o seu volume urinário diário. A ingestão de líquidos também 

deve ser ajustada, onde faça com que ele urine em médio 1.500 ml/dia; esta simples 

medida traz melhora de 50% nos sintomas urinários dos pacientes (Tomasi et al., 

2014). 

A eletroestimulação intracavitária e a ETNTP são dois recursos terapêuticos 

que possuem resposta satisfatória entre 60 a 90% dos casos (Berquó, 2012). A 

eletroestimulação intracavitária envolve estímulos através de eletrodos em locais 

como vagina, ânus e área perineal. Esses estímulos causam a atividade da 

musculatura detrusora, as inibindo, através da contração da uretra e dos músculos do 

assoalho pélvico. Este tratamento é considerado incômodo pelos pacientes, que 

podem apresentar sensações de latejar, queimar ou arder estas áreas estimuladas 

(Tomasi et al., 2014). Mas recentemente é discutida na literatura uma alternativa que 

envolva maior aceitação no tratamento; A eletroestimulação do nervo tibial posterior, 

que se mostrou positiva em diversos parâmetros, um destes é por ser realizada com 

eletrodos de inserção (subcutâneos) ou eletrodos superficiais, sendo estes o mais 

utilizado por ser mais acessível e menos invasivo, este recurso constitui em uma 

opção nos casos onde a eletroestimulação intracavitária é contraindicada ou 

intolerada (Magaldi et al., 2013; Franco et al., 2011). Assim sendo, a eletroestimulação 

do nervo tibial posterior com eletrodos superficiais (adesivos), apresenta facilidade de 

aplicação, baixo custo, não apresenta feitos adversos o que a torna um importante 

método para o tratamento de mulheres com incontinência urinária (Tomasi et al., 

2014). 

Mesmo tendo sido proposta há mais de 20 anos, o mecanismo da ETNTP ainda 

não é completamente conhecido (Fischer-Sgrott; Manffra; Busato Junior, 2009). Mas 

há evidencias de que a eletroestimulação deste nervo, que é um nervo misto, com 

fibras motoras e sensitivas, que emergem de L5-S3, onde se originam também 

algumas fibras do sistema nervoso parassimpático (SNP), que são responsáveis pela 

inervação da bexiga (Magaldi et al., 2013), têm origem em uma ramificação do nervo 

isquiático e se projeta na mesma região sacral medular do centro  sacral da micção, 

ele ativa reflexos inibitórios pelos aferentes dos nervos pudendos, através da projeção 

da medula espinhal (ME), no mesmo local onde se encontram as projeções da bexiga. 

Assim acredita-se que ocorre a inibição das contrações involuntárias do músculo 



detrusor pela ativação das fibras simpáticas nos gânglios pélvicos e neste músculo. 

Esse mecanismo também gera inibição central de eferências motoras para bexiga e 

de aferências pélvicas e do pudendo que vem da bexiga. Os efeitos esperados são 

em resultado do estabelecimento do mecanismo inibitório, com a normalização do 

equilíbrio entre os neurotransmissores adrenérgicos e colinérgicos. Com esta 

eletroestimulação, a atividade vesical fica inibida por meio da despolarização somática 

das fibras aferentes sacral e lombar. Esta é a mais provável área onde ocorra o efeito 

de neuromodulação terapêutica (Monteiro et al., 2009). 

Então, a neuromodulação se dá através de uma convergência de sinais, onde 

ocorre um longo reflexo medular e a reorganização das sinapses nervosas, as quais 

são ativadas por uma via reflexa dos neurônios simpáticos inibitórios (pela ativação 

do nervo hipogástrico) e pela inibição dos neurônios parassimpáticos excitatórios (pelo 

nervo pélvico) (Magaldi et al., 2013). 

A aplicação da ETNTP é tida através de aparelhos de eletroestimulação com 

corrente bifásica, alternada, equilibrada e retangular. Onde a aplicação dos eletrodos 

pode ser: um no maléolo e o outro a aproximadamente 10 cm acima, na região do 

ventre do músculo do tibial posterior (Monteiro et al., 2009), ou ela deve seguir o trajeto 

do nervo, assim os eletrodos são fixados na altura do tornozelo, 1 a 5 centímetros 

acima do maléolo medial e outro no arco do pé (Magaldi et al., 2013). 

Os parâmetros mais utilizados em estudos são de frequência de onda (f) que 

variam de 10 – 20Hz; E o tempo de pulso de 200 a 250 microssegundos com o tempo 

de duração da terapia variando de 20 a 30 minutos.  

A terapia combinada também se mostra boa alternativa, como o uso do 

biofeedback e da cinesioterapia e da ETNTP com a cinesioterapia, demonstraram 

melhora da queixa de perda urinária, melhora da força muscular e da resistência e 

contrações mais rápidas do assoalho pélvico (McClurg; Ashe; Marshall; Lowe-Strong, 

2006). 

Resultados  

A incidência da BN em pacientes com EM é alta, no estudo de Pavan et al 

(2010) verificou-se que a maior parte das mulheres entrevistadas apresentavam este 

sintoma. Os tipos de tratamentos fisioterapêuticos para tal disfunção têm sido motivo 



de grande discussão e controvérsia entre autores, sobre qual é a melhor técnica e 

aplicação para atingir resultados satisfatórios no tratamento.  

Diminuição dos sintomas característicos da BN do tipo hiperativa, como maior 

conscientização e força da musculatura do assoalho pélvico (MAP), diminuição da 

frequência urinária, da urgência, da urge-incontinência, da incontinência urinária aos 

esforços, da enurese, da incontinência durante a relação sexual, da dor na bexiga e 

da dificuldade para urinar foi o que Blosfeld e Souza (2011) encontrou em seu estudo 

após a aplicação do biofeedback de pressão como tratamento destes pacientes após 

estes, serem submetidos a 10 atendimentos.  

Comparando-se o efeito do: treinamento ativo da MAP; da aplicação 

biofeedback eletromiográfico com treino ativo da MAP e da eletroestimulação, 

biofeedbak eletromiográfico e treino ativo da MAP, separados estes tratamentos em 3 

grupos distintos e realizados em mulheres portadoras de EM, observou-se que a força 

desta musculatura obteve melhora significativa, mas sem distinção entre os tipos de 

tratamentos (McClurg; Ashe; Marshall; Lowe-Strong, 2006). 

A eletroestimulação é um recurso que traz resultados significativos para o 

tratamento da BN em pacientes com EM; onde o estimulo elétrico gera o 

fortalecimento da MAP e melhora da pressão abdominal, assim a perda urinária é 

amenizada pela inibição reflexa da contração detrusora, ela é um recurso benéfico 

que pode ser aplicada na forma de eletroestimulação vaginal e ETNTP (Lopes; 

Kaimen-Maciel, 2011).  

Um estudo comparativo randomizado concluiu que a ETNTP e a 

eletroestimulação vaginal são técnicas eficientes para o tratamento da bexiga 

hiperativa, mas como a ETNTP é a técnica que gera menor desconforto e possui 

ótimos resultados, esta deve ser mais utilizada no tratamento da fisioterapia nesta 

disfunção (Berquó, 2012). 

No estudo de Franco et al (2011) foi comparada a resposta à eletroestimulação 

transvaginal (ET) e a ETNTP em mulheres com bexiga hiperativa, foi encontrado 

melhora significativa em ambos os grupos em relação ao número de micções e 

qualidade de vida, sem diferenças significativas entre elas. 



Monteiro et al (2009) constatou em seu estudo que a ETNTP mostra bons 

resultados, quando aplicada em pacientes com BN, e por ser considerada um 

procedimento de baixo custo, não invasiva e sem efeitos colaterais devem ser feitos 

mais estudos para colaborar com a melhor aplicação e aprimoramento desta técnica. 

Pois, não há um protocolo padronizado quanto à forma de aplicação a ser utilizada.  

Tomasi et al (2014) aplicou em mulheres com sintomas de incontinência urinária de 

urgência ou mista, sem patologia neurológica,  a ETNTP seguindo os critérios de 

aplicação dos eletrodos próximo ao maléolo medial e o outro a 10 cm acima, na região 

tibial posterior; a frequência foi de 20Hz , com um tempo de pulso de 200 μs e duração 

da terapia de 30 minutos; Outro autor que também utilizou estes parâmetros foi 

Magaldi et al (2013) que aplicou a ETNTP em pacientes com queixas urinárias após 

lesão neurológica e com o tempo de terapia reduzido para 20 minutos. Mas a 

aplicação dos eletrodos não se assemelha; no ultimo estudo estes foram fixados de 1 

a 5 cm acima do maléolo medial e o outro no arco do pé; Aplicação esta que também 

foi utilizada por Franco et al (2011). Em todos estudos se obteve melhora significativa 

das queixas urinárias.  

Considerações Finais  

O tratamento da BN através da ETNTP apresenta resultados positivos quanto 

aos sintomas da incontinência urinária em pacientes com EM; este procedimento é 

uma boa alternativa por não ser invasivo, ter baixo custo, não apresentar efeitos 

colaterais, apresentar segurança e ser de fácil realização, além do que possui uma 

boa aderência ao tratamento pelos pacientes. A sua eficácia é comprovada, mas por 

ser um método relativamente novo, devem-se realizar maiores estudos quanto esta 

técnica assim encorajando a sua aplicação.  
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