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Introdução: A Urgência Miccional (UM) caracteriza-se como uma vontade urgente de urinar, difícil de controlar ou adiar. 

Este sintoma está presente em indivíduos com Incontinência Urinária de Urgência (IUU) (perda de urina decorrente de 

uma UM), Incontinência Urinária Mista (IUM) (perda de urina aos esforços e na UM) e Bexiga Hiperativa (BH) (UM com 

ou sem perda urinária). A UM ocorre devido à uma contração do músculo detrusor na fase de enchimento vesical, pela 

ativação do Sistema Nervoso Autônomo Parassimpático. Um dos recursos fisioterapêuticos, que objetiva promover a 

inibição do músculo detrusor, utilizados para o tratamento da UM é a Eletroestimulação Transcutânea do Nervo Tibial 

(ETNT). O nervo tibial compartilha das mesmas raízes nervosas que inervam via parassimpática da bexiga, assim uma 

estimulação direta nesse nervo poderia diminuir a hiperatividade detrusora, com melhora dos sintomas de UM. Objetivo: 

Revisar a literatura sobre os parâmetros de ETNT utilizados para tratamento da UM. Método: Realizou-se uma revisão 

bibliográfica nas bases de dados da saúde PubMed e MEDLINE, período entre janeiro a fevereiro de 2018. Os termos 

utilizados na busca foram: Transcutaneous Electric Nerve Stimulation, Urinary Urge Incontinence com operador 

booleano AND. Incluiu-se os trabalhos que envolvessem a ETNT para condições de IUU, IUM e BH em mulheres e 

homens. Excluiu-se estudos que utilizassem a forma percutânea; incontinência urinária de esforço; bexiga neurogênica; 

doenças neurológicas; estudo com crianças; experimentação animal e revisões de literatura. Resultados: A busca 

resultou num total de 91 artigos. Após os critérios de exclusão, leitura e análise crítica dos materiais, selecionou-se sete 

artigos. Em relação aos parâmetros utilizados nos estudos verificou-se (1) Frequência: 10 Hz em 4 estudos e 20 Hz em 

3. (2) Duração do pulso, 1 estudo não descreveu, 1 utilizou 150 microssegundos e 5 estudos 200 microssegundos; (3) 

Intensidade: 4 estudos utilizaram intensidade abaixo do limiar de desconforto do paciente, 2 abaixo do limiar motor 

observando a dorsiflexão do hálux e 1 não descreveu. (4) Duração da eletroestimulação em cada sessão: 1 estudo não 

referiu, 4 estudos aplicaram por 30 minutos e 2 por 20 minutos; (5) Duração do tratamento foi de 12 sessões em 4 

artigos, 1 foi uma única sessão (estudo transversal) e 2 não relataram. Conclusão: Os estudos apresentam uma grande 

heterogeneidade dos parâmetros da eletroestimulação. A falta da descrição completa dos parâmetros utilizados nos 

estudos pode inviabilizar a replicação da técnica. Descritores: Incontinência urinária de urgência; Estimulação Elétrica 

Nervosa Transcutânea; Fisioterapia.


