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INTRODUÇÃO

Incontinência urinária (IU), segundo a Sociedade In-ternacional de Continência, é «a queixa de qualquer
perda involuntária de urina» 1. IU pode subclassificar-
-se de acordo com a circunstância que lhe dá origem1,2.
Quando a perda surge com o esforço ou exercício, ao es-
pirrar ou ao tossir, define-se como IU de esforço (IUE)1.
Quando a IU é acompanhada ou imediatamente pre-
cedida por urgência, designa-se por IU de urgência1.
Associadas as duas circunstâncias anteriores estamos na
presença de IU mista 1. É importante uma história cli-
nica e exame físico detalhado para um diagnóstico cor-
reto e tratamento adequado.
A IU é uma doença que afeta milhões de mulheres,

contudo, continua subestimada2-4. Estima-se que afete
1 em cada 4 mulheres adultas, afetando 10% das mu-
lheres com 20 anos, 35% com 50 anos, podendo alcan-
çar os 60% em mulheres com mais de 70 anos5. A pre-
valência global da IUE varia de acordo com a definição,
encontrando-se entre 10-40% das mulheres entre os 15
e os 64 anos6-8. A IUE é mais frequente no sexo femi-
nino e mais prevalente na população idosa3,4. 

Os fatores de risco da IUE incluem idade, raça, fa-
tores obstétrico-ginecológicos, estado hormonal, me-
dicação, obesidade, álcool, cafeína, desportos de alto
impacto, tabagismo, tosse crónica, etc2-4,9,10. 
Existem dois mecanismos fundamentais na IUE: a

hipermobilidade da uretra (manifestação do enfraque-
cimento do suporte da uretra proximal) e a deficiência
do esfíncter interno (disfunção do músculo do esfínc-
ter uretral)2,11-14.
IU não é uma doença fatal mas tem impacto signi-

ficativo na qualidade de vida, com problemas médicos,
económicos, higiénicos, sociais e psicológicos 2,5,11-13,15.
O objetivo desta revisão é demonstrar as abordagens

atuais do tratamento da IUE.

MÉTODOS

Na elaboração desta revisão foram pesquisados artigos
na base de dados PUBMED, combinando os termos:
«stress urinary incontinence» e «urinary incontinence»
com os termos «treatment», «treatments», «therapy»,
«therapies», «approach» e «approaches».
Os artigos foram pré-selecionados pela leitura do tí-

tulo e abstract, sendo apenas incluídos artigos de língua
Portuguesa e Inglesa. Os que estavam disponíveis na
íntegra foram selecionados segundo a relevância para o
tema. Realizou-se ainda revisão das referências biblio-
gráficas dos artigos da pesquisa inicial.
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TRATAMENTO

Contempla o tratamento conservador, cirúrgico e mi-
nimamente invasivo.

Tratamento conservador
O tratamento conservador deve ser recomendado em
doentes com grau de IUE ligeiro ou moderado e au-
sência de prolapso pélvico13,16. 

TRATAMENTOFARMACOLÓGICO

O tratamento farmacológico da IUE é limitado e con-
templa os agonistas dos recetores α1-adrenérgicos, os
inibidores da recaptação da serotonina e noradrenali-
na e a terapia com estrogénios tópicos.

Agonistas dos recetores α1-adrenérgicos (ARA)
Os ARA têm sido estudados para o tratamento da IUE
porque a atividade α-adrenérgica regula o tónus mus-
cular da uretra17. Contudo, o seu uso oral associa-se a
efeitos simpáticos sistémicos17. 
O uso tópico dum gel com fenilefrina 20%, é segu-

ro, com absorção rápida e consistente pela vagina, e de-
monstrou uma redução objetiva da IUE, sem efeito
significativo na pressão arterial média18. É uma opção
alternativa em mulheres que procuram algo autoadmi-
nistrado, de curta duração, quando realizam esforços ou
exercício físico18.

Inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina
(IRSN) 
A Duloxetina é um IRSN que atua nos neurónios mo-
tores pudendos sagrados e no núcleo de Onuf, au-
mentando a contractilidade do esfíncter uretral exter-
no 2,19. É o fármaco com maiores taxas de sucesso no
controlo da IUE (27-57%)17,19,20. Contudo, a sua acei-
tabilidade está limitada pela incidência elevada de náu-
seas17,20. E quando se observa uma população fora de
um estudo, a taxa de cura diminui para 37%, com altas
taxas de descontinuação (68-82%), porque estão me-
nos dispostos a tolerar os efeitos adversos19,21. 
A Venlafaxina é também um IRSN mas não afeta o

sistema nervoso central e periférico como a Duloxeti-
na, apresentando menos efeitos laterais17,19. Aumenta
a pressão uretral sem alterar a pressão intravesical e di-
minuiu os episódios de IUE17. Também se associa a
náuseas, mas de menor intensidade17.

Terapia com estrogénios tópicos
É usada nas mulheres pós-menopausa com atrofia va-

ginal e IUE2. Nestas mulheres, a associação com os
exercícios dos músculos do pavimento pélvico resulta
numa maior taxa de cura22.

TERAPIA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO
PÉLVICO
Engloba exercícios dos músculos do pavimento pélvi-
co (EMPP), estimulação elétrica, estimulação eletro-
magnética, biofeedback e dispositivo intravaginal. 
Os EMPP são contrações voluntárias repetidas dos

músculos do pavimento pélvico, sendo a primeira linha
de tratamento da IUE 4,23,24. As restantes são usadas em
mulheres incapazes de contrair os músculos do pavi-
mento pélvico (44% das mulheres) 4,10,16,24,25.

Exercícios dos músculos do pavimento pélvico (EMPP)
Permitem aumentar o apoio do períneo, aumentando a
pressão de encerramento uretral durante um aumento
da pressão intrabdominal4,5.
Apresentam taxas de sucesso subjetiva a curto prazo

de 56-70% e objetiva de 47%5,24,26. Para manter os resul-
tados, é essencial praticar os exercícios regularmente5,15.
O problema é que a maior parte das mulheres pára os
exercícios após o tratamento5. O elemento chave para
que tal não aconteça é a motivação, sendo extremamen-
te importante associar um programa de educação24. Con-
tudo, mesmo assim, torna-se crucial a supervisão por um
especialista, pelo menos no início, para garantir a aqui-
sição de hábitos corretos4,15,26. Os resultados são clara-
mente superiores quando se providencia uma sessão de
treino supervisionado4,26. Apesar dos exercícios serem
iguais para todos, nem todos reagem da mesma forma15.
Deve-se adaptar a duração do tratamento à severidade da
IU e a supervisão não deve ser abandonada até a doente
obter resultados consolidados15.
Os EMPP são bem tolerados e sem efeitos adversos,

podendo ser associados a outros tratamentos4,15,23,24. Em
casos com resultados insatisfatórios, a doente pode
sempre ser referenciado para intervenção cirúrgica4,23.

Dispositivos vaginais
São dispositivos com diferentes pesos (20-150g), usa-
dos de forma ativa ou passiva (com ou sem contração
dos músculos do pavimento pélvico, respetivamente)
durante 15-20 minutos, 2 vezes por semana, durante
4/5 meses4,10,27,28. Inicia-se com o de menor peso e pro-
gride-se4. A taxa de sucesso subjetiva a curto prazo é 
de 56-60% e a objetiva é de 47-50%10,24. As complica-
ções mais frequentes incluem desconforto/dor e au-
mento do corrimento vaginal, mas diminuem após a



adaptação ao dispositivo13. Foi desenvolvido um novo
dispositivo (ConTIPI Ltd, Caesaria, Israel)13. Apre-
senta uma eficácia de 85% e funciona como um sling
suburetral, livre de tensão, sem obstrução urinária13.

Biofeedback 
Fornece a consciência da ação fisiológica dos múscu-
los do pavimento pélvico por meios visuais, auditivos
e táteis, ensinando o doente a realizar uma contração
correta4,16,29. Contudo, a incapacidade visual e auditiva
associada aos idosos torna-os desajustados para técni-
ca29.

Estimulação elétrica 
Estimula diretamente os nervos aferentes da muscula-
tura periuretral, melhorando a função muscular30. O
elétrodo é colocado na superfície corporal, na vagina ou
no ânus e é usado durante 20 minutos, 2-3 vezes por
semana, durante 6 semanas10,31. A taxa de sucesso 
subjetiva, a curto prazo, é de 56-60% e a objetiva é de
47-50%10,24. Contudo, há alguma relutância em usar
uma sonda vaginal e pode haver sensações desagradá-
veis e até dor29. 

Estimulação magnética (EM)
Permite uma despolarização dos nervos do pavimento
pélvico e uma contração muscular4,29. Utiliza uma in-
tensidade menor que a estimulação elétrica, sem cau-
sar dor ou desconforto e atravessa a roupa25,29. Bakar et
al., num ensaio clinico utilizando a estimulação ma -
gnética apenas em doentes com IUE, mostrou que é
eficaz, melhorando a força dos músculos do pavimen-
to pélvico e diminuindo significativamente a intensi-
dade da incontinência29. Deve ser realizada 2 vezes por
semana, durante 6 semanas29. A eficácia a longo prazo
não está bem esclarecida e não há consenso quanto à
manutenção25,29.

GERADOR DE CALOR
Verificou-se que a estimulação suave com calor na re-
gião lombar e abdominal tem efeitos no sistema ner-
voso e muscular32. O calor suprime o sistema nervoso
simpático e acelera o sistema nervoso parassimpático,
enquanto aumenta a circulação nos músculos32. Assim,
a carga térmica causa hipertrofia músculo-esqueléti-
ca32.
É usado 1 vez por dia, durante 3 meses e aumenta a

temperatura local para 38-40ºC, continuando a gerar
calor por 5 horas32. Em associação aos EMPP, aumen-
ta a possibilidade de cura da IUE32.

REEDUCAÇÃO DA POSTURA GLOBAL (RPG)
Baseia-se no facto dos músculos estarem organizados
por cadeias que mantêm a postura vertical ereta, pos-
sível através da distribuição de tensão entre eles23,33,34.
Os músculos do pavimento pélvico fazem parte deste
mecanismo de estabilidade corporal23. A RPG usa a
postura para esticar as cadeias musculares, tendo to-
dos os músculos tensionados ao mesmo tempo23.
Obtém-se uma postura mais fisiológica que melhora a
atividade dos músculos abdominais e dos músculos do
pavimento pélvico23. Com o ajuste contínuo da tensão
dos MPP durante os movimentos do corpo, a parede
vaginal move-se anteriormente contra o púbis, melho-
rando o mecanismo de encerramento uretral35. A RPG
trata o corpo como um todo, trazendo benefícios nou-
tros aspetos da qualidade de vida do doente23. 
Segundo o primeiro estudo, realizado em 2010, a

RPG não apresenta diferenças significativas com os
EMPP23. Contudo, a RPG apresenta maior adesão ao
tratamento23.

PERDA DEPESO
Obesidade é um grande fator de risco para a IUE e o
Programa para Reduzir a Incontinência por Dieta e
Exercício (PRIDE) mostrou que, em mulheres obesas
ou com excesso de peso e IUE, uma perda de 5-10%
do peso corporal tem um benefício significativo nos
episódios de IUE em 75% das mulheres36. Uma perda
maior que 10% não parece resultar numa maior me-
lhoria subjetiva36. Uma perda de peso desta magnitu-
de pode ser conseguida e mantida com os atuais pro-
gramas de perda de peso36. A diversidade de benefícios
para a saúde adquiridos apoia fortemente a considera-
ção desta abordagem como tratamento inicial para mu-
lheres com excesso de peso ou obesidade e IUE36.

Tratamento cirúrgico
É o tratamento principal da IUE, com maior possibi-
lidade cura2,10,37. A cirurgia está indicada em mulheres
com IUE severa e na falência ou má adesão ao trata-
mento conservador11,13,38. A história de cirurgia prévia
é fator de risco para o insucesso cirúrgico39-42.
Várias técnicas foram desenvolvidas para o trata-

mento da IUE. Começou-se pela laparotomia, com a
Uretropexia Marshall-Marchetti-Krantz, uma técnica
de suspensão do colo vesical à sínfise púbica14. Contu-
do, o dano do esfíncter pelas suturas na parede uretral
e o desenvolvimento de osteíte púbica levaram ao de-
senvolvimento da Colpossuspensão de Burch14,43. A
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Colpossuspensão de Burch foi o tratamento «gold
standart» para a IUE até aos anos 90’s44,45. Aqui, apoia-
-se o colo vesical e a uretra proximal através da sus-
pensão dos tecidos paravaginais aos ligamentos ilio-
pectíneos ipsilaterais das paredes laterais da pelve14. Por
associação a complicações, é atualmente menos utili-
zado2. Foi então que se desenvolveu a Colpossuspen-
são laparoscópica, com a vantagem de melhor visuali-
zação da anatomia, menor dor pós-operatória, recupe-
ração mais rápida e menos aderências44. Atualmente, a
Colpossuspensão laparoscópica fica reservada para
doentes que realizam uma cirurgia laparoscópica con-
comitante44.
Com o aparecimento das Técnicas Vaginais, a Col-

porrafia/Colpoplastia anterior e a Operação de Kelly-
-kennedy permitiram o tratamento da IUE enquanto
se aborda o prolapso da parede vaginal anterior14,46. Os
resultados a curto prazo são semelhantes aos da Col-
possuspensão de Burch, contudo, a médio e longo-pra-
zo os resultados são desanimadores14. 
Desenvolveram-se as Técnicas de suspensão com

agulhas que, através de uma incisão longitudinal na pa-
rede anterior da vagina, expõem o colo vesical, para o
elevar juntamente com a uretra proximal14. Contudo,
os resultados a longo prazo são pobres, provavelmen-
te, devido aos fios de sutura cortarem os tecidos para-
vaginais14.
O Esfíncter Urinário Artificial foi desenvolvido

para o tratamento de IUE secundária à deficiência do
esfíncter interno, sendo o modelo atualmente utiliza-
do o AMS 800 prosthesis (American Medical Systems
Inc., Minnetonka, MN, USA)47,48. Quando o cuff é ati-
vado, o fluido isotónico no esfíncter é transferido do
balão regulador de pressão para o cuff, e vice-versa
quando o cuff é desativado47. Apesar de ser o ‘gold-
-standard’ na IUE masculina, no tratamento da IUE
feminina, o seu papel é limitado49. Pode ser realizada
por laparotomia ou por via laparoscópica, com taxas de
cura sobreponíveis (70-92%)40,41,49,50. As complicações
mais associadas são infeção ou erosão da prótese (5-
-10%)40,49. A prótese apresenta uma sobrevida média
de 10 anos, implicando uma revisão do dispositivo49.
Quando ocorre uma malfunção ou defeitos na bomba,
é necessário reoperar para rever o esfíncter40,49.

TÉCNICA DE SUSPENSÃO COM PRÓTESES
(SLINGS)
É uma técnica vaginal, sendo, atualmente, o procedi-
mento mais realizado em mulheres com IUE secun-
dária a hipermobilidade da uretra2,14,19,51-53. É uma ci-

rurgia pouco invasiva que consiste na colocação de uma
rede na uretra média2,54,55. O mecanismo de ação resul-
ta da angulação uretral pela rede55.
As redes diferem na composição, no entrelaçado, po-

rosidade e flexibilidade, propriedades que influenciam
a resposta tecidual e a capacidade de incorporação no
hospedeiro39. Quanto à composição existem slings au-
tólogos, musculares ou fasciais, os slings sintéticos e os
slings biológicos («porcine dermal»)14,39,56-58. 
O uso de slings sintéticos diminui o tempo cirúrgi-

co e parecem ser mais eficazes do que os autólogos, eli-
minando as morbilidades associadas à extração dos au-
tólogos57,59. Tem menores complicações miccionais
pós-operatórias, mas estão contraindicados em doen-
tes com IUE e fistula uretrovaginal, erosão uretral, le-
são uretral intraoperatória e/ou divertículo uretral48,57.
Dos slings sintéticos, a fita de polipropileno monofila-
mentar associa-se a melhor incorporação tecidual39.
Nos slings biológicos, a matriz de colagénio é de-

gradada e é substituída por novo tecido58. Comparan-
do com um sling sintético, não se encontram diferen-
ças na segurança ou eficácia58. Contudo, os slings bio-
lógicos são mais caros e menos usados58.
A má técnica cirúrgica, com colocação da fita mui-

to próximo do colo vesical, é fator de risco para falên-
cia de técnica55. Segundo alguns autores, o tratamento
prévio com injeções periuretrais não influencia nega-
tivamente a cirurgia com slings60. 

Via retropúbica-TVT® (Ethicon, Edimburgo, RU)
É uma rede de polipropileno e é o procedimento com
sling mais usado mundialmente14,42,45,56. Das técnicas
com slings, o TVT é o mais eficaz na IUE severa ou se-
cundária à deficiência do esfíncter interno39,61.
Pode ser realizado em ambulatório, com uma inci-

são vaginal longitudinal onde uma agulha penetra, ce-
gamente, a cavidade retropúbica53,54,62. Por isso, após a
cirurgia recomenda-se a realização duma cistoscopia54.
Seguidamente, coloca-se uma rede sem tensão com
suspensão uretral em «forma de U», para recriar um li-
gamento pubouretral artificial14,43,56,63. 
É uma cirurgia eficaz, com taxas de cura de 88,8-

-95,4% aos 12 meses e de 94,6% aos 20 meses39,43,64-69.
A eficácia mantem-se a longo prazo, com uma taxa de
cura subjetiva aos 3 anos de 94,6%, aos 5 anos de 84,3%
e aos 11,5 anos de 84%43,61,62,68,70. Apresenta uma curva
de aprendizagem, com uma taxa de sucesso significa-
tivamente maior após 15-20 cirurgias14,54.
O TVT associa-se a lesão de nervos, vasos e órgãos

pélvicos, com frequente perfuração vesical intraopera-
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tória (0-15%) e obstrução urinária (10%)39,42,43,58,62,67,71,72.
Se não reconhecida, a lesão vesical pode ser uma com-
plicação séria, daí a importância da cistoscopia pós-
-operatória66. Urgência de novo ocorre em 9,2-21,7%
com sintomas de urgência em 10%39,61,62,71. A lesão ure-
tral ocorre em 1,4% e erosão da rede (vaginal, uretral e
vesical) em 1,5 %62,67. 
O Sistema Remeex® (Neomedic International, S.L.

Barcelona, Espanha) é uma técnica modificada da TVT
que permite apertar ou soltar o sling no pós-operatório,
particularmente indicado em doentes com falência de
cirurgia prévia ou IU mista, que impossibilita uma afi-
nação precisa entre continência e retenção urinária  73.
A técnica SPARC® (American Medical Systems,

Minnetonka, MN, EUA) é uma modificação do TVT,
com uma abordagem suprapúbica até à vagina14,56. Foi
criada para diminuir a lesão vesical, frequente na via
retropúbica74. A cura objetiva é de 67% e a subjetiva é
de 65% aos 12 meses com uma cura objetiva de 76% e
subjetiva de 52% aos 5 anos56. A urgência de novo sur-
giu em 10.9% e as erosões vaginais em 2%, sendo que
35% são assintomáticas e 1/3 só apareceram mais de 1
ano depois da cirurgia14,56.

Via transobturadora
Surgiu como alternativa mais segura ao TVT, evi-
tando a passagem cega pelo espaço retropúbi-
co39,42,51,54,63,72,75-78. A técnica consiste na implantação
duma fita na uretra média para reforçar o ligamento
pubouretral67,79. Os trocares são inseridos, de forma ‘in-
side-out’ e ‘outside-in’, cegamente pelo buraco obtu-
rador54,75,80. É criado um apoio «hammock em forma
de V», reforçando o ligamento uretropélvico39,63. 
É uma cirurgia segura, com uma taxa de complica-

ções inferior ao TVT51,63,72,78. A principal complicação
é a dor na virilha (11,9%) que, na maioria, resolve em
5-30 dias, com anti-inflamatórios e miorrelaxan-
tes14,64,69,70,72,78. A dor na virilha pode resultar de trauma
pelas tesouras dissetoras, agulhas e/ou rede nas estru-
turas aponevróticas e/ou musculares81. Contudo, tam-
bém se relaciona com uma reação de tipo corpo estra-
nho com a rede, na proximidade dos ramos periféricos
do nervo obturador81. A retenção urinária pós-opera-
tória é menor que no TVT, contudo, aos 3 meses, as-
semelha-se em ambas54. As restantes complicações as-
semelham-se às da TVT64. 

TOA-fita ajustável transobturadora (Agency for Medi-
cal Innovations, AMI, Feldkirch, Austria)
É uma rede de polipropileno que permite o reajuste

pós-operatório e deve ser usada em doentes cujo con-
trolo tensional da fita possa ser difícil76,82. Como o ajus-
te ideal é variável de doente para doente, cerca de
41,5% das mulheres que realizam o TOT necessitaram
de reajustamento76. 
A taxa de cura aos 6 meses é de 84,6%76. Apresenta dis-

função miccional persistente em 1,5%76. As erosões vagi-
nais ocorrem em 1,4%, com urgência de novo em 6,6%82.

TOT Outside in (TOT Monarc®, American Medical
Systems, Minurapolis, MN, UEA; Aris®, Coloplast,
Minneapolis, MN, EUA) 
A taxa de cura objetiva é de 55,6-91,4% e a subjetiva é
de 68,9-98,8%51,58,63,64,72. Aos 4 anos, a taxa de sucesso
é de 86,5%, semelhante ao TVT 70. A disfunção mic-
cional ocorre em 3,8-6,8% com uma incidência de ur-
gência de novo de 2,7-10% 39,51,63,72. 

TOT Inside out (GYNECARE TVT-O®, Ethicon Inc.,
Somerville, NJ, USA)
A taxa de sucesso é semelhante à da TVT, com uma 
ta xa de cura objetiva de 78,6-96,4% aos 12 me-
ses38,45,51,61,65-67,79-81,83. Aos 3 anos, a taxa de sucesso sub-
jetiva é de 86,9% e objetiva é de 89,5-97,6%61,84,85. 
Apresenta o mesmo tipo de complicações da TOT,

mas com a vantagem de aqui as erosões vaginais serem
de menor frequência86. A complicação a que está mais
tipicamente associado é a dor na zona interna da coxa
(3,6-8%) e obstrução urinária (5%)45,66,84. A incidência
de urgência de novo é de 2,3-5,7%, com dificuldade de
esvaziamento em 2,6% e necessidade de soltar a fita
em 1,4%38,45,51,61,84. A taxa de hemorragia é de 0,8% e de
perfuração vesical de 0,5%, menor que no TVT38,65,84.
A erosão ocorre em 0,9-2,4% e está associada às pro-
priedades biomecânicas da fita65,67,84.
O TVT-Abbrevo® (Ethicon Women’s Health and

Urology, Somerville, NJ, EUA) é uma versão modifi-
cada da TOT inside-out, com diminuição da rede para
12 cm e perfuração da membrana obturadora, duran-
te a disseção lateral, por tesouras e/ou evitando o uso
de guia81. Atravessa menos estruturas musculares e evi-
ta a perfuração da membrana obturadora pelas tesou-
ras e pelo guia81. 
A taxa de cura é semelhante à da TOT inside-out,

mas associa-se a menor dor na virilha e menor hemor-
ragia intraoperatória79,81.

Slings de incisão única/Mini-Slings
Consiste na colocação de uma rede de polipropileno li-
vre de tensão na uretra média, introduzida por uma
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única incisão vaginal, evitando o espaço retropúbico e
o buraco obturador42,75,77,83,87. Os trocares perfuram o
músculo obturador interno e aqui se fixam através
duma inserção metálica ou de uma âncora, sem incisões
de saída na pele75,77,81. Pode ser realizada sob anestesia
local, associando-se a baixas morbilidades e a menor
risco de infeção que as técnicas anteriores42,66,77,80,83,87-90.
Apresenta uma curva de aprendizagem, com dimi-

nuição progressiva do erro técnico 42,75,90,91.

Mini-arc® (American Medical Systems, Minnetonka,
MN, EUA)
É um sling fácil e rápido de implantar, com um siste-
ma de autofixação à membrana e ao músculo obtura-
dor interno 42,89. A taxa de cura é de 77,8-94% ao fim
de 1 ano, com franca melhoria da qualidade de vida em
69,1%42,75,80,89. Os efeitos adversos mais frequentes in-
cluem: urgência de novo (5-36,8%), perfuração vesical
(1-2,8%), retenção urinária (1,9%) e hematoma (1%),
complicações relacionadas com a curva de aprendiza-
gem42,75. Quando realizado apropriadamente, o risco
de lesão visceral é negligenciável 42.

Ajust TM (C.R. Brand, Murray, NJ, EUA)
Consiste numa rede de polipropileno ajustável com
auto-ancoragem na membrana obturadora90. O meca-
nismo de ajustamento permite apertar ou relaxar o sling
sem inserção adicional90. A taxa de cura subjetiva é de
85,7% e objetiva de 91,4% aos 6 meses90.

CONTASURE-NEEDLELESS® (Neomedic International,
S.L. Barcelona, Espanha)
Mantêm o comprimento, material e direção de colo-
cação do dispositivo transobturador com a vantagem
de menor risco de complicações e dor pós-operatória83.
Apresenta uma taxa de cura objetiva de 87,5% e sub-
jetiva de 88,4%83.

Solyx TM (Boston Scientific Corp; Natick, MA, EUA)
É um sling com 9 cm, associado a complicações redu-
zidas (sem dor, perfurações erosões ou extrusões) e uma
alta taxa de cura (95% aos 5-8 meses)77.

TRATAMENTO DA IUE RECORRENTE
Na falência da cirurgia restam algumas opções: a colo-
cação de um novo sling, reajustar a rede, realizar uma
CB, colocar um esfíncter urinário artificial ou realizar
uma técnica minimamente invasiva92,93.
Na maioria dos doentes, uma nova cirurgia resolve

a situação, no entanto, alguns doentes apresentam, uma

uretra incompetente (deficiência do esfíncter interno),
difícil de comprimir por uma combinação de fibrose,
desnervação uretral e dano da fáscia periuretral93. Para
estes doentes existe uma cirurgia de salvamento com
um sling espiral, com taxas de sucesso de 72% aos 15
meses93. 

Técnicas minimamente invasivas
São usadas na IUE recorrente ou persistente, após fa-
lência de uma cirurgia prévia92. Não são o tratamento
ideal para a IUE refratária, mas a maioria das mulhe-
res prefere técnicas menos invasivas, estando dispostas
a taxas de sucesso inferiores12,94. A satisfação dos doen-
tes é independente da aquisição de cura completa56.
Contudo, deve-se clarificar expectativas quanto à efi-
cácia e segurança95. Também pode ser uma possibili-
dade de tratamento em doentes em que a cirurgia está
contraindicada3,12,94.

Injeções Periuretrais (IP)
É uma técnica simples e rápida de executar, com anes-
tesia local, particularmente indicadas em mulheres com
IUE secundária à deficiência do esfíncter inter-
no3,11,12,14,95,96.
Nas IP, deposita-se o material espessante no lado

luminal do esfíncter, que funciona como um aumento
do volume de enchimento central da uretra, permitin-
do aumentar o poder do esfíncter uretral97. 
O primeiro material usado foi o Contigen® (C. R.

Bard, Covington, GA), um material natural de cola-
génio bovino e glutaraldeído11. É o material espessan-
te mais usado mundialmente nas IP11. A curto prazo
verifica-se altas taxas de cura (53,1-84%), mas com o
tempo o colagénio é reabsorvido11,98. As complicações
associadas à técnica incluem sintomas de urgência, re-
tenção urinária transitória e hematúria11. O colagénio
causa reações alérgicas em 3-4%, portanto, recomen-
da-se a realização de um teste cutâneo antes11. 
Entretanto, surgiu o Durasphere® (Carbon Metal

Technologies, St. Paul, MN), constituído por esferas de
zircônio revestidas de carbono, suspensas num gel com
97% água e 3% b-glucano11. O Durasphere EXP® (Car-
bon Metal Technologies, St. Paul, MN) é um composto
semelhante com alteração da composição do gel e apre-
senta eficácia idêntica ao Contigen®11,96. 
Mais tarde, apareceu o Macroplastique® (Uroplasty,

Inc., Minnetonka, MN, USA) constituído por micro-
-implantes de silicone num gel de polivinilpirrolido-
ne11,96,98.O silicone é um composto biocompatível, não
biodegradável, hipoalergénico e não teratogénico11,98. A
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taxa de cura ao fim de 1 ano é de 34,8-44,4% e a de me-
lhoria é de 61,5-92%3,96,98. Após a injeção, o silicone é
encapsulado por fibrina e deposita-se colagénio à vol-
ta e na matriz do implante98. Esta cápsula de colagénio
contribui para a prevenção da migração dos implan-
tes98. A reinjecção pode ser ponderada depois de 12 se-
manas após o tratamento inicial98. As complicações são
semelhantes às encontradas com outros materiais96.
Posteriormente, surgiu a hidroxilapatite de cálcio

(Coaptite®, Bioform Medical, Inc., San Mateo, CA),
um composto sintético, não imunogénico, usado pre-
viamente na cirurgia dentária e ortopédica11.Apresen-
ta taxas de sucesso semelhantes às do Contigen®11.
Em 2006, surgiu o hidrogel de Poliacrilamida (Bul-

kamid®, Ethicon Women’s health and Urology, Con-
tura, Dinamarca), constituído por 2,5% de poliacrila-
mida e 97,5% de água95,99. Já era usado na cirurgia plás-
tica97. O hidrogel de poliacrilamida é atóxico e alta-
mente biocompatível, é resistente à degradação, estável,
não-absorvível e integra-se de forma favorável na ana-
tomia, sem alteração do volume durante anos95,99. 
Utiliza-se pequenas quantidades (±1,5ml), compa-

rativamente a outros agentes, com menor probabilida-
de de injetar demasiado material e menor risco de fuga
de material95. É possível monitorizar a injeção por eco-
grafia95. Com o Bulkamid®, 61-66% das mulheres com
IUE obtém cura 1 ano após o procedimento95,99. O
efeito adverso mais frequente é a infeção urinária, que
ocorreu em 5%, apesar do uso de antibioterapia profi-
lática95. No tratamento da IUE não foram encontrados
efeitos adversos específicos do Bulkamid® 95.

TERAPIA DA CONTINÊNCIA AJUSTÁVEL – INSERÇÃO

DE DISPOSITIVOS PERIURETRAIS

É um dispositivo para o tratamento da IUE secundá-
ria à deficiência do esfíncter interno11,100. Consiste em
dois balões de silicone insufláveis, ligados a um orifí-
cio de titânio por meio de canais11. Tem como objeti-
vo aumentar a resistência uretral e o apoio do colo ve-
sical11. Com anestesia local, são introduzidos com aju-
da de um trocar por uma incisão no lábio maior, per-
furando o pavimento pélvico até ao colo vesical11,101. Os
balões são implantados próximo do colo vesical, num
procedimento que dura cerca de 30 minutos11,100,101.
Deve-se evitar o contacto com o trígono vesical para
minimizar sintomas de urgência100. O orifício é colo-
cado no tecido subcutâneo do grande lábio, permitin-
do a titulação percutânea pós-operatória, conforme ne-
cessário11,100,101.
Devido a flutuações de peso, alterações hormonais,

envelhecimento e cirurgias a anatomia altera-se e o
processo de continência não é estático, sendo a possi-
bilidade de ajuste uma grande vantagem100.
Apresenta uma taxa de cura de 47-68% e de me-

lhoria de 84-92%, aos 12 meses11,100,101. 
As complicações incluem erosão uretral (4%), mi-

gração (12%), falência dos balões (3,6%) e infeções11,101.
A migração pode ser reduzida fazendo ajustamentos
de pequenos volumes (0,5-1 ml) a cada 6 semanas100.

MICRORREMODELAÇÃO PORRADIOFREQUÊNCIA

É um sistema transuretral de desnaturação do colagé-
nio por Radiofrequência apenas para o tratamento da
IUE secundária a hipermobilidade uretral, que pode
ser administrado em cerca de 30 minutos, sob aneste-
sia local 11,102. 
Depois de esvaziar a bexiga com um cateter, insere-

-se o dispositivo da radiofrequência pela uretra até á
bexiga e insufla-se um balão na bexiga11. O gerador
está configurado para fornecer radiofrequência em 9
ciclos de 60 segundos, criando em cada ciclo um con-
junto de 4 lesões e no final de cada ciclo reposiciona-
-se11. Induz a desnaturação do colagénio submucoso e
reduz a dinâmica da complacência do tecido da pare-
de uretral sem reduzir o diâmetro uretral e sem produ-
zir necrose11. 
É um procedimento seguro e fácil de usar, com uma

melhoria significativa em 50% dos doentes ao fim de
18 meses 102. 

CÉLULAS ESTAMINAIS

A atual investigação para o tratamento da IUE recai
sobre as células estaminais, porque estas têm o poten-
cial de substituir, regenerar ou melhorar a função bio-
lógica de órgãos ou tecidos danificados103,104. Como a
IUE é uma doença essencialmente degenerativa, as cé-
lulas estaminais são o tratamento ideal para a IUE103-106.
As células embrionárias levantam problemas ético-

-políticos e relacionados com a regulação, estando o
seu uso limitado104,105,107. Então a investigação debru-
çou-se nas células estaminais mesenquimatosas104. Es-
tas têm capacidade de diferenciação limitada, sendo
mais seguras (não formam teratomas)103,104,106. As célu-
las estaminais mesenquimatosas são isoladas de vários
tecidos do adulto104,105. Atualmente, as células estami-
nais investigadas derivam do tecido adiposo, medula
óssea, músculo e cordão umbilical37. 
A recolha das células da medula óssea é dolorosa,

requerendo anestesia geral, e resulta num baixo núme-
ro de células37,104,108. Então, a investigação debruçou-se
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nas células estaminais de origem muscular (células es-
taminais satélites)104,107. Estas fibras musculares ficam
inervadas no músculo hospedeiro, servindo como
agente espessante mas também melhoram a função es-
fincteriana9,103. Têm capacidade de diferenciação e fu-
são, limitando a sua expansão persistente e o risco de
obstrução urinária103,107,108. Contudo, devido à idade, a
eficácia e sobrevivência das células é baixa103,105,108,109. 
As células estaminais derivadas do tecido adiposo

têm a vantagem de terem maior acessibilidade e abun-
dância no corpo37,103,108. São facilmente obtidas por uma
lipoaspiração, sob anestesia local103,108.
Estudos pré-clínicos mostram que as células esta-

minais têm um futuro promissor no tratamento da
IUE14,103-105,109. O contato das células estaminais com o
tecido induz a fusão e diferenciação muscular que, jun-
tamente com a libertação de fatores tróficos, permite
uma resposta regenerativa neuromuscular9,14,37,103-106. 
São poucos os estudos clínicos realizados, a maioria

com células do músculo e apenas um com células do
cordão umbilical. Nos primeiros, a taxa de sucesso é de
66% no primeiro ano9. 
Das células derivadas do cordão umbilical a taxa de

sucesso é de 72% no 1º ano105. Em ambas, não foram
encontrados efeitos laterais graves9,105.
Contudo, ainda pouco se sabe quanto ao local da in-

jeção, via de administração, tipo ideal de células esta-
minais, doses, etc9,37,104,109. Mais investigação pré-clíni-
ca é necessária para responder a estas questões até se
poder realizar ensaios clínicos grandes, multicêntricos,
duplamente cegos e controlados com placebo9,37. 
Zhou et al combinaram células estaminais derivadas

da medula óssea com um sling e comparou-o com o
sling normal110. Ambos apresentaram bons resultados
funcionais mas, no primeiro, as células estaminais ade-
riram e proliferaram no sling, promovendo a formação
de tecido com maior deposição de colagénio110. As cé-
lulas estaminais promoveram uma maior força mecâ-
nica ao sling110. A combinação pode resultar num maior
sucesso a longo prazo, com melhoria funcional do es-
fíncter interno e menores complicações (erosões ou ex-
trusão), mas mais estudos são necessários para com-
provar estes resultados110.

CONCLUSÃO

Após uma história clinica e exame físico detalhado,
obtém-se o diagnóstico de IUE. Se esta for leve a mo-
derada, inicia-se o tratamento de forma conservadora,

sendo os EMPP a opção mais usada como primeira li-
nha. Na falência deste ou na IUE grave, a opção é o tra-
tamento cirúrgico, sendo as técnicas com slings o pro-
cedimento mais usado e com maior possibilidade de
cura. O tratamento minimamente invasivo aparece um
pouco como terapia de salvamento, nos casos refratá-
rios aos dois tratamentos anteriores, contudo, também
pode ser usado como tratamento inicial em doentes
que recusam ou estão contraindicados para o trata-
mento cirúrgico.
Porém, para alguns doentes a cura não é possível2.

Quando a IUE não pode ser curada tem de ser con-
trolada com dispositivos de contenção, como pensos
higiénicos, e alteração dos hábitos de vida2.
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