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RESUMO

A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define incontinência urinária (IU) como queixa de qualquer perda (saída involuntária) de urina. A 
IU pode ser ocasionada por diversas causas neurológicas e não neurológicas e sua prevalência aumenta com a idade. Além disso, tem havido um 
reconhecimento crescente de que a micção comprometida é comum em doenças neurodegenerativas tais como doença de Parkinson (PD), 
podendo manifestar-se no início do curso da doença antes mesmo dos sintomas motores tradicionais. A Fisioterapia tem papel fundamental na 
reeducação da musculatura do assoalho pélvico (MAP) utilizando diversos recursos como o treinamento funcional da MAP, eletroestimulação e 
educação em saúde primando reorganizar a funcionalidade de indivíduos acometidos por disfunções do assoalho pélvico. Objetivo: Relatar os 
efeitos da fisioterapia na incontinência urinária em um paciente após o uso de medicamento para o tratamento do Parkinson. Método: Estudo 
realizado em um projeto de responsabilidade social, denominado Unidade de Reeducação das Disfunções do Assoalho Pélvico - UREDAPE, entre o 
período de setembro a novembro de 2018. Realizou-se a avaliação fisioterapêutica do paciente portador de bexiga hiperativa de acordo com o 
diagnóstico médico   iniciando-se pela a anamnese, seguido pelo o exame físico do assoalho pélvico e aplicação do Diário Miccional (DM) com 
registro 24 horas por três dias. Em seguida efetuou-se o tratamento fisioterápico através da cinesioterapia com os exercícios de Kegel, treino das 
atividades da vida diária (AVD'S) associado ao exercícios perineais e eletroestimulação com a corrente inibidor do detrusor, elegendo os seguintes 
parâmetros: frequência de 4Hz e com reobase de 6mA de intensidade. Quanto à educação em saúde, orientou-se exercícios domiciliares e da 
educação miccional. Foram realizados 7 atendimentos no total, não cumprido o protocolo de 10 sessões por recesso do projeto. Resultados: 
Paciente apresentou melhora com o tratamento proposto, observado pela re-avaliação a melhora na força e resistência das fibras tipo I 
(responsáveis pela contração lenta) e fibras do tipo II responsáveis pela contração rápida) do assoalho pélvico progredindo na realização das 
AVDs, como da posição de decúbito dorsal para subir e descer degraus sem perder urina. Ao final do tratamento paciente relatou não ter mais 
perda de urina involuntária.  Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia e a educação em saúde foi eficaz para o tratamento da incontinência 
urinária por gotejamento em um paciente com síndrome Parkinsoniana.
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