
A enurese noturna é uma
condição frequente na infância,
que se caracteriza pela perda
involuntária de urina durante o
sono em crianças com mais de 5
anos de idade. Cerca de 10% das
crianças com 7 anos de idade são
afetadas por esta situação. 

Alguns destes casos terão
resolução espontânea, contudo
cerca de 0,5 a 1% destas crianças
persistirá com sintomas na idade
adulta. 

Durante décadas esta patologia
foi considerada como uma
situação simples que se
resolveria espontaneamente com
o crescimento. Sabe-se
atualmente que se trata de uma
situação complexa e multifatorial,
que pode envolver produção
mais abundante de urina durante 

a noite, dificuldade em acordar
de noite para urinar ou
capacidade reduzida de
armazenamento de urina pela
bexiga.

Em alguns casos existem outros
problemas associados (outras
queixas urinárias, história de
infeções urinárias, doenças
respiratórias e obstipação). Os
rapazes são mais afetados do
que as raparigas e normalmente
existe história familiar de
enurese. 

Habitualmente é uma situação
subvalorizada no que respeita ao
sofrimento que provoca nas
crianças afetadas, principalmente
nas mais velhas, e nas respetivas
famílias. Esse sofrimento é muitas
vezes vivido em silêncio no seio
da família pelo sentimento de
vergonha inerente. 

A enurese não tem uma causa
psicológica, mas a sua existência
pode ter consequências
psicológicas importantes. Para
além do impacto negativo que
apresenta nas relações sociais e
familiares, tem repercussão na 
 aprendizagem escolar, na
autoestima e no desenvolvimento
individual da criança, bem como
na qualidade de vida da respetiva
família.
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Trata-se de uma situação
subdiagnosticada que pode ser
tratada. A consciência disso
encorajará as famílias a procurarem
e encontrarem a ajuda médica de
que precisam. 

Em algumas comunidades ainda são
referidas práticas duras e
desadequadas de abordagem da
situação, que felizmente têm vindo a
ser abandonadas nos últimos anos.
A necessidade de intervenção no
meio envolvente destas crianças
impõe urgência na sensibilização e
formação alargada dos pais,
professores e médicos de Cuidados
de Saúde Primários. 

No dia 14 de março comemora-se o
“Dia da Incontinência Urinária” e na
última terça-feira de maio o “Dia
Internacional do Xixi na Cama”.
Existem ferramentas e recursos
complementares disponíveis para
apoiar o tratamento no domicílio em
www.worldbedwettingday.com. Estes
são alguns exemplos de iniciativas
globais cujo objetivo é sensibilizar e
orientar para a resolução do
problema.

Na Consulta de Pediatria do HDS é
possível tratar este problema. O
tratamento depende da etiologia de
base e envolve principalmente
medidas comportamentais e/ou
intervenções farmacológicas. 
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