
O que é enurese noturna?
Enurese noturna é o termo médico designando que a criança urinou na cama durante o sono.
Esta situação – que é mais comum nos rapazes – é bastante frequente em crianças pequenas e
muitas vezes é apenas uma etapa do seu desenvolvimento. Muitas delas crescem sem que haja
necessidade de qualquer intervenção e, geralmente, esta só surge quando começa a haver preo-
cupação pelo facto de a criança continuar a urinar na cama após os cinco anos de idade. 

Quando é pode ser considerado que existe enurese? 
Para que se possa estabelecer corretamente o diagnóstico de enurese, a criança deve continuar
a urinar na cama, pelo menos duas vezes por semana, durante um período de três meses conse-
cutivos após os cinco anos.

Quais são as causas da enurese?
A enurese não é um problema mental nem comportamental e não acontece porque a criança é
muito preguiçosa para sair da cama e ir ao quarto de banho. Ela deve-se à falta de controlo so-
bre a micção ou a uma perda urinária involuntária durante o sono. Por isso, as crianças não de-
vem ser punidas por urinar na cama. Existem muitos problemas de saúde que podem causar a
enurese, embora a causa nem sempre seja óbvia. O médico pode pedir alguns exames se pensar
que a sua criança possa ter alguns destes problemas de saúde:
• Prisão de ventre
• Diabetes
• Infeção das vias urinárias
• Problemas nos esfíncteres uretrais em rapazes ou nos ureteres nas raparigas e nos rapazes (os

esfíncteres uretrais controlam a saída da urina da bexiga; os ureteres são tubos que condu-
zem a urina dos rins para a bexiga)

• Problemas na espinal-medula 

Quando é que a maioria das crianças aprende a controlar a bexiga?
As crianças aprendem a controlar a sua bexiga em alturas diferentes da sua vida. Depois dos
cinco anos a maioria das crianças já não urina na cama. No entanto, a enurese em crianças
com mais de cinco anos é bastante comum e embora possa ser bastante frustrante para os pais
deve ser encarada como uma situação que tem resolução.

Que ajuda médica pode ser dada?
Embora a maioria das crianças com enurese seja saudável, o médico pode tentar descobrir se o
urinar na cama é causado por algum problema orgânico. Em primeiro lugar, irá perguntar sobre
os hábitos de utilização da casa de banho, noturnos e diurnos. De seguida, pedirá exames à uri-
na para verificar a existência de infecção ou de diabetes.

Para além disso, certamente vai inquirir sobre o comportamento da criança em casa e na es-
cola e poderá ainda indagar sobre se houve alterações recentes na sua vida familiar, nomeada-
mente mudança de residência, porque essa pode ser a origem do problema.

Que tratamentos existem para a enurese?
A maioria das crianças supera a enurese sem tratamento. No entanto, se os pais e o médico de-
cidirem que é chegado o momento de se proceder a um tratamento para resolver o problema,
podem optar por dois tipos de tratamento: a terapia comportamental e/ou a medicamentosa.
A terapia comportamental vai levar a que processem alterações nos hábitos e comportamentos
da criança e que ela cesse de urinar na cama. Os tratamentos comportamentais incluem:
• Limitar ingestão de líquidos antes de deitar
• Evitar bebidas com cafeína, como chá e colas
• Fazer com que a criança use o quarto de banho com intervalos regulares, durante o dia.
• Garantir uma rotina tranquila na altura de ir para a cama, ou seja, levar a criança ao quarto

de banho ao chegar a hora de deitar e depois, imediatamente antes de ela adormecer.
• Utilizar um sistema de alarme que toca quando a criança começa a urinar e que ensina a

criança a responder à bexiga cheia durante a noite
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Enurese

A enurese nas crianças deve-se à falta de
controlo sobre a micção ou a uma perda
urinária involuntária durante o sono.

Entre os tratamentos comportamentais
mais importantes destaca-se a
necessidade de limitar fortemente a
ingestão de líquidos antes de deitar.

As crianças não devem ser punidas por 
urinar na cama.



• Pedir à criança que ajude a mudar os lençóis da cama quando os molha
• Criar um sistema de recompensa quando ela passa uma noite sem molhar a cama e que será

melhorado se isso suceder em 2 ou mais noites consecutivas
• Treinar a criança a reter a urina num espaço de tempo cada vez maior de forma a que se pro-

cesse uma dilatação da bexiga e a premência em urinar seja cada vez mais reduzida.

O que deve saber sobre o alarme de cama?
O alarme de cama é o melhor tratamento para a enurese, mas pode demorar algum tempo a ter
efeito. É colocado no pijama da criança e tem integrado um sensor que emite um alarme sono-
ro para que a criança desperte logo que seja detetada a presença de urina. Então a criança é ins-
truída para reter a urina e ir fazer o seu esvaziamento no bacio ou na casa de banho. Progressi-
vamente, a criança vai aprendendo a reconhecer os sinais fisiológicos da bexiga cheia e através
do treino começa a controlar adequadamente os esfíncteres urinários. O alarme é uma solução
segura porque não dá choque nem existem contraindicações. Para além disso, o som não é
agressivo para que não provoque sustos nem traumas. 

Antes de iniciar a terapia com o alarme, deve ser acordado entre os pais e os filhos como
deve ser articulada a sua utilização. Idealmente, a criança deve acordar com o alarme, desligá-
lo, ir à casa de banho urinar, voltar para a cama e voltar a ligar o alarme. No entanto, inicial-
mente pode ser necessário ajudar a criança a acordar quando o alarme toca porque algumas
crianças podem não acordar com o alarme (ou até podem desligá-lo durante o sono). A terapia
de alarme não é fácil para todas as famílias porque representa um grande compromisso, já que
os pais têm de estar preparados para que ele toque todas as noites e tenham de monitorizar a si-
tuação pelo menos durante três meses.

Que tipos de medicamentos são usados para tratar a enurese?
Se depois de a criança ter mais de sete anos se verificar que a terapia comportamental não sur-
tiu efeito ou funcionou de forma incompleta, o médico pode receitar um medicamento apro-
priado para a enurese.

Os medicamentos não curam, mas reduzem os sintomas, à medida que a criança cresce e se
desenvolve até um ponto em que o problema desaparece. O medicamento mais frequentemen-
te usado é a desmopressina, devendo ser dado um comprimido cerca de uma hora antes da
criança ir dormir. Pode ser tomado todas as noites ou apenas para noites de eventos importan-
tes, tais como quando a criança dorme fora de casa ou nas colónias de férias.

Nas noites em que a criança toma desmopressina, deve limitar a ingestão de líquidos ao má-
ximo de 175 ml após o final da tarde e não ingerir bebidas desde uma hora antes da toma da
desmopressina até à manhã seguinte, ou seja, aproximadamente durante 8 horas. Se não hou-
ver evolução positiva após algumas semanas de tratamento, poderá ser aumentada a dose. Por
outro lado, a desmopressina pode ser utilizada ao longo de vários meses até que se verifique in-
teresse em parar o tratamento. Se a criança voltar a urinar na cama, o medicamento pode ser
reiniciado

Como pode ajudar o seu filho a lidar com o problema da enurese
Antes de mais, há necessidade que a criança assuma que urinar na cama é inadequado e que
tem de fazer o possível por alterar a situação e uma das formas de a levar a sentir essa necessida-
de é obrigá-la a dar uma ajuda na lavagem da roupa da cama. No entanto, é importante não a
fazer sentir-se culpada e muito menos puni-la porque ela não tem culpa da disfunção e a puni-
ção não vai resolver o problema. Para além disso, pode ser útil para a criança saber que nin-
guém conhece a causa exata da enurese e que até pode ser um problema familiar. 

Outra ajuda que pode ser dada é facilitar o acesso até ao quarto de banho com uma boa ilu-
minação para que a criança possa fácil e rapidamente encontrar o caminho. Poderá também
cobrir o colchão com um resguardo plástico para evitar que ele se estrague e permaneça sempre
seco.

Conselhos aos
Doentes:

Como ajudar a tratar a 
enurese, continuação
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico

Enurese

O alarme de cama é o melhor tratamento
para a enurese, mas pode demorar algum
tempo a ter efeito.

Treinar a criança a reter a urina num espa-
ço de tempo cada vez maior de forma a
que se processe uma dilatação da bexiga

O acesso até ao quarto de banho deve es-
tar facilitado com uma boa iluminação para
que a criança possa fácil e rapidamente
encontrar o caminho.


