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Resumo 

 

Objetivo: comparar a eficácia da eletroestimulação do nervo tibial (ENT) com a 

eletroestimulação transvaginal (ETV) no tratamento da incontinência urinária (IU) em 

mulheres idosas. Também será comparada a modificação na qualidade de vida relacionada à 

IU, a satisfação relacionada ao tratamento da IU e a modificação nos dados obtidos pelo 

diário miccional entre os dois grupos. Métodos: trata-se de um ensaio clinico randomizado. 

Farão parte da amostra 82 pacientes com queixa de incontinência urinária de urgência (IUU) 

atendidas no Ambulatório de Uroginecologia do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL-

PUCRS), que serão divididas, aleatoriamente, em 2 grupos de tratamento (ENT e ETV) e 

realizarão o tratamento inicial padrão para a IU composto por exercício de reforço da 

musculatura perineal e orientação do hábito miccional. Este estudo será dividido em três 

fases: avaliação inicial, intervenção e avaliação final (em que duas semanas após a décima 

segunda sessão as pacientes serão submetidas aos mesmos procedimentos realizados na 

avaliação inicial). Na intervenção, um grupo realizará 12 sessões de 30 minutos, uma vez por 

semana, utilizando eletroestimulação transcutânea do nervo tibial. O outro grupo realizará 12 

sessões de 30 minutos, uma vez por semana, utilizando eletroestimulação intravaginal. O 

projeto de pesquisa faz parte da tese de doutorado de Thais Guimarães dos Santos e foi 

apreciado e aprovado pela Comissão Científica do Instituto de Geriatria e Gerontologia e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS. Resultados alcançados: Até o presente momento 

(julho de 2012), foram recrutadas 37 pacientes. Todas foram avaliadas e foram coletados 
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dados (questionário inicial). Destas, 13 completaram as 12 sessões de eletroestimulação e 

foram reavaliadas (questionário final), 07 completaram o tratamento mais ainda não foram 

reavaliadas, 11 encontram-se realizando as sessões de eletroestimulação e 06 já estão 

agendadas para iniciar a eletroestimulação no Ambulatório de Fisiatria. Considerações: Uma 

vez que foi prevista a inclusão de 82 pacientes (41 pacientes no grupo eletroestimulação 

vaginal e 41 pacientes no grupo eletroestimulação do nervo tibial posterior), a pesquisa tem 

previsão de seguimento até dezembro de 2013. 


