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Resumo: Introdução: O enfermeiro é o profissional capacitado para atender 

crianças e adolescentes que apresentam enurese, visando promover orientações 

para criança e familiares; tratamento terapêutico não medicamentoso. Objetivo: 

Pesquisar nas produções cientificas intervenções para tratamento não farmacológico 

em crianças com enurese que podem ser utilizadas pelo enfermeiro. Método: Trata-

se de uma busca bibliográfica do tipo descritiva, narrativa e exploratória. Foram 

encontradas 488 publicações, foram utilizados até o momento 18 artigos que 

alcançaram o estudo esperado. Desenvolvimento: A assistência de enfermagem 

frente à enurese se constitui em diversas vertentes, sendo necessário o 

aprimoramento desses profissionais para atender essa demanda com excelência, 

buscando promover cuidados efetivos baseado em evidências atualizadas. 

Resultados Preliminares: Intervenções para tratamento não farmacológico em 

crianças com enurese que podem ser utilizados pela enfermagem como: intervenção 

com alarme, intervenção comportamental e educacional, restrição de fluidos antes 

da hora de dormir, levantar a criança para urinar, higiene e encorajamento e apoio 

familiar/ criança. 

Introdução: A enurese é definida pela micção involuntária durante o sono e vigília  

em crianças com idade maior ou igual a cinco anos, sem ter anomalias no trato 

urinário ou no sistema nervoso e que já deveriam ter o controle do esfíncter 

presente.1,2,3 Segundo o ICCS (Interenacional Children’s Continence Society) sua 

sintomatologia é definida por monossintomatica, quando não há nenhum outro 

sintoma relacionado ao trato urinário associado e polissintomatica quando a criança 

apresenta outros sintomas, como urgência miccional ou perdas urinárias durante o 

dia. A Enurese também pode ser classificada em primaria e secundaria. Na enurese 

primaria a criança nunca apresentou o controle esfincteriano durante o sono e na 

enurese secundária a criança já apresentou controle esfincteriano durante o sono 

por pelo menos seis meses e voltou a apresentar enurese.2,3,4  O enfermeiro é o 

profissional capacitado para atender crianças e adolescentes com esta condição, 

visando promover orientações e participando do tratamento terapêutico não 

medicamentoso que inclui a proposição de medidas de controle, acompanhamento, 

comunicação e escuta qualificada dos pacientes/ familiares/ cuidadores e 

comunidade que está inserido por meio de educação em saúde.3,4 Objetivo: 

Pesquisar nas produções cientificas intervenções para tratamento não farmacológico 



em crianças com enurese que podem ser utilizados pelo enfermeiro. Método: Trata-

se de uma busca bibliográfica do tipo descritiva, narrativa e exploratória, que busca 

intervenções de enfermagem para crianças com enurese. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada através das bases de dados da BVS, SCIELO, LILACS, MEDLINE/ 

PUBMED, BDTD e PEPSIC, que abrange diversos trabalhos científicos e outros 

documentos referente a área da saúde tais como: teses, revistas, artigos e capítulos 

de livros, apresentados nos três idiomas (inglês, espanhol e português). Utilizando 

também o DECs para busca dos descritores, sendo eles: enurese, enurese noturna, 

enurese diurna, e as palavras-chave: enurese na criança, cuidados/ intervenções na 

enurese. Os critérios de inclusão foram: publicações com crianças de cinco a 

dezessete anos de ambos os gêneros com enurese. Os critérios de exclusão foram: 

artigos que referenciam tratamento medico medicamentoso, população acima de 

dezoito anos e abaixo de cinco anos, artigos anteriores a dez anos, e outros não 

relevantes ao estudo. Foram encontradas 488 publicações, foram utilizados até o 

momento 18 artigos que alcançaram o estudo esperado. Desenvolvimento: A 

enurese é uma condição que afeta a população infanto-juvenil, apresentando-se a 

partir dos cinco anos de idade, com maior prevalência no sexo masculino, que 

reflete no contexto biopsicossocial, pois interfere na qualidade de vida e interação 

social, causando além de outros prejuízos, baixa autoestima das crianças e 

adolescentes acometidos e preocupações com a família envolvida. A assistência de 

enfermagem frente à enurese se constitui em diversas vertentes, sendo necessário o 

aprimoramento desses profissionais para atender essa demanda com excelência, 

buscando promover cuidados efetivos baseado em evidências atualizadas. 

Resultados Preliminares: As intervenções que podem ser aplicadas por 

enfermeiros, na perspectiva de uma melhor qualidade de vida da criança com 

enurese, estão relacionados: intervenção com alarme, intervenção comportamental 

e educacional, restrição de fluidos antes da hora de dormir, levantar a criança para 

urinar, higiene e encorajamento e apoio familiar/ criança. Este trabalho segue em 

andamento, serão levantadas mais pesquisas para conclusão. 

INTERVENÇÕES PARA TRATAMENTO NÃO FARMACOLOGICO EM CRIANÇAS COM 
ENURESE QUE PODEM SER UTILIZADOS PELA ENFERMAGEM 

Quadro -1 
PUBLICAÇÕES E ANO I.C.A I.C.E R.F.A.H.D L.C.P.U HIGIENE  E.A.F.C 

Enurese noturna na infância; 2014  X X X 
  

 



Enurese noturna: associações entre gênero, 
impacto, intolerância materna e problemas de 
comportamento; 2015  

 
X 

 
X 

   
 

Enurese em crianças e seus significados para suas 
famílias: abordagem qualitativa sobre uma 
intervenção profissional em saúde; 2015  

 
 

X 

  
 

X 
 

 

Analise de microarquitetura do sono na 
polissonografia de crianças com enurese noturna 
monossintomatica; 2015  

 
X 

 
X 

   
 

Mesa redonda, Enuresis nocturna; 2012  X X X X X  
Evaluation of different modes of combined therapy 
in children with monosymptomatic nocturnal 
enuresis; 2009  

 
X 

    
 

The efficacy of alarm therapy versus desmopressin 
therapy in the treatment of primary mono-
symptomatic nocturnal enuresis: a systematic 
review; 2013  

 
X 

    
 

Evidências de revisões sistemáticas Cochrane 
sobre tratamento da enurese em crianças; 2018  

X X  X X 
 

 

Enurese em crianças e adolescentes: a importância 
do tratamento; 2012  

X X 
   

 

Desmopressin versus Behavioral Modifications as 
Initial Treatment Of Primary Nocturnal Enuresis; 
2011  

 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Pratica avançada de enfermagem em uropediatria: 
relato de experiência no distrito federal; 2018 

     
X 

LEGENDA: I.C.A: intervenção com alarme, I.C.E: intervenção comportamental e educacional, R.F.A.H.D: restrição de fluidos antes da hora de 

dormir, L.C.P.U: levantar a criança para urinar, E.A.F.C: encorajamento e apoio familiar/criança. 
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