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Enurese em crianças e adolescentes: 

a importância do tratamento
EDWIGES FERREIRA DE MATTOS SILVARES

Introdução

O propósito deste capítulo, como o título sugere, é, primariamente, discutir a 
im portância de se tratar a enurese (infantil e adolescente), independentemente 
da faixa etária em que ela seja diagnosticada, levando o portador à condição de 
controle vesical.

Inicialmente apresentaremos a epidemiologia, etiologia e patogenia dessa 
condição para combater argumentos contrários às concepções errôneas que jus-
tificariam o adiamento e/ou a indefinição terapêutica no tratamento da enu-
rese. Em seguida, veremos os principais fatores responsáveis pela omissão do 
tratamento por parte dos pais e profissionais, bem como o impacto positivo 
decorrente do tratamento específico, destacando a necessidade de uma avaliação 
compreensiva e encaminhamento adequados do problema, sem negligenciá-lo.

A evolução do conhecimento científico relativo à eficácia do tratamento 
da enurese (muitas vezes chamada de enurese noturna ou mais especificamente 
da enurese noturna monossintomática – MNE) é crescente. Essa condição, das 
muito frequentes na infância (Özgür, Özgür e Örün, 2009), é entendida aqui, 
em conformidade com um dos documentos de estandardização, promovido em 
2006, pela Sociedade Internacional de Continência em Crianças – International 
Children´s Continence Society – ICCS (Nevéus et al., 2006) como incontinência 
urinária, durante o sono de uma criança com pelo menos 5 anos, sendo que essa 
condição não é causada por outros fatores, como diabetes ou malformação do 
sistema nervoso central (SNC). É importante, ainda, descrever a classificação da 
enurese: ela é considerada primária quando a criança nunca teve controle da uri-
na durante o sono, ou secundária, quando o controle existiu por pelo menos seis 
meses consecutivos e foi pedido. A enurese também pode ser monossintomática, 
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quando não existem outros sintomas do trato urinário inferior, ou não monos-
sintomática, quando tais sintomas estão presentes.

É de se esperar que, em função dos progressos na área, algumas ideias sem 
base empírica sobre o tratamento dessa condição devam ser deixadas de lado, 

na medida em que o conhecimento construído for 
mais amplamente difundido. Essas concepções errô-
neas variam ao longo de dois extremos, indo desde 
o ponto de vista de que não haveria um tratamen-
to específico para essa condição particular até a cren-
ça de que não haveria nenhuma necessidade de trata-
mento para enurese uma vez que, com o decorrer do 

tempo, essa condição se dissiparia, ou seja, o controle vesical, nunca antes alcan-
çado desde o nascimento da pessoa, seria obtido de forma natural sem necessi-
dade de nenhuma intervenção.

Epidemiologia, etiologia e patogenia

A condição comum de molhar a cama, sentida como um problema altamente 
impactante em crianças que convivem com ela (Butler e Heron, 2007), prevalente 
no sexo masculino, é mais comum em certas famílias do que em outras, o que su-
gere a hipótese etiológica da herança genética como um dos fatores determinan-
tes do problema. Há, inclusive, um estudo que mostra ser de 43% a probabilida-
de de desenvolver enurese quando um dos pais molhava a cama quando criança, 
e de 77% quando os dois pais o faziam (Järvelin e cols., 1991). Teoricamente, essa 
causa genética poderia operar influenciando diretamente o desenvolvimento do 
sistema nervoso central (SNC), que não se reorganizaria como esperado e impe-
diria que tivesse lugar o condicionamento que normalmente ocorre ao longo do 
desenvolvimento infantil e leva a maioria das crianças ao controle vesical.

Norgaard e colaboradores (1997) comentaram ser esperado que as crian-
ças recém-nascidas, enquanto lactentes, tenham uma micção reflexa. Em outras 
palavras, quando a bexiga fica cheia, provoca contrações involuntárias que levam 
à eliminação natural e frequente da urina. À medida que a criança se desenvolve, 
há naturalmente uma reorganização neural envolvendo tanto a inibição das con-
trações involuntárias da bexiga, durante o dia ou à noite, quanto o acordar fren-
te ao enchimento da bexiga durante a noite. Nesse período, a bexiga cheia passa a 
ser um SD, ou para uma resposta de contração dos esfíncteres ou para a de acor-
dar, as quais, em consequência, evitam a sensação de estar molhado, conforme 
esquema abaixo, proposto por Pereira (2010):

O molhar a cama à noite 
só pode ser considerado 
como uma condição 
médica e merecedora de 
cuidados de saúde a partir 
dos cinco anos de idade.
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Bexiga cheia(SD) – Inibição das contrações (R) Permanece seco (SR-)
Bexiga cheia (SD) – Acordar (R) Permanece seco (SR-)

O pesquisador analisa essa evolução em termos principalmente operantes 
e a justifica explicando que o estar molhado funciona como um estímulo aver-
sivo possível de ser pareado com a sensação de bexiga cheia, que o precede 
diretamente; por esquiva ativa, então, ocorre a obtenção do controle. Ainda na 
opinião de Pereira (2010), os portadores de enurese evidenciam uma falha em 
um dos dois processos acima e têm a seu favor nessa posição o estudo de Nor-
gaard e colaboradores. (1997), segundo o qual é preciso que as duas possibilida-
des inexistam para que a criança apresente enurese, uma vez que qualquer uma 
delas seria suficiente para solucionar o problema.

A condição de enurese, experimentada por 
5-10% das crianças, se não é superada de forma na-
tural até por volta dos 5 anos, pode persistir na ado-
lescência e na vida adulta, ainda que com incidência 
menor (1-2%), (Butler, Golding e Northstone, 2005; 
Yeung et al., 2006).

Tanto o reconhecimento de que a recupera-
ção espontânea da enurese tem uma taxa anual de 
apenas 15% (Kristensen e Hensen, 2001) quanto o 
dado empírico sobre a incidência do quadro entre adolescentes não ser nulo, 
apontado tanto por estudos brasileiros, relativos ao tratamento com alarme pa-
ra portadores de enurese dessas duas faixas etárias (Costa, 2009, Pereira et al., 
2010), quanto pelos epidemiológicos estrangeiros (Butler, Golding e Northsto-
ne, 2005; Yeung et al., 2006) derrubam a ideia de que, se deixada de forma natu-
ral, essa condição será superada por si só ou de forma 
espontânea.

Há suporte científico suficiente para explicar 
a etiologia dessa condição por meio de três me-
canismos patogênicos, a saber: poliúria noturna, 
hiperatividade detrusora noturna e limiares elevados para despertar aos sinais 
de bexiga cheia, sendo os três processos decorrentes de distúrbios da base do 
cérebro (Nevéus et al., 2006; Nevéus, 2011).

Um completo entendimento desses três mecanismos nos leva às razões 
pelas quais, dentre todos os tratamentos para enurese, a terapia com alarme de 
urina é considerada a mais efetiva, de acordo com as duas últimas revisões Co-
chrane sobre o tema, a saber: Glazener e Evans, 2007; Silvares, Pereira e Sousa, 
2011.

É errônea a ideia de 
que toda criança terá 
a enurese superada de 
forma espontânea.

Do ponto de vista 
comportamental, a causa 
mais provável da falta de 
controle vesical presente 
na enurese é a falta de 
um condicionamento 
operante efetivo no 
desenvolvimento da 
criança.
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São elas, também, que justificam o fato de esse tipo de tratamento ser con-
siderado “padrão ouro” (em outras palavras: o melhor de todos os tratamen tos) 
pela ICCS (Nevéus et al., 2010).

Desde longa data, é reconhecido que há maior produção de urina durante 
o sono por grande parte da crianças que têm enurese, fato este que pode se cons-
tituir em um dos fatores para o surgimento desse problema (Houts, 1991). A 
produção elevada de urina à noite é chamada de poliúria (Nevéus, 2011) e decorre 
da falta da produção de vasopressina (um hormônio antidiurético, normalmente 
produzido pela pituitária à noite), o que não ocorre com crianças que não mo-
lham a cama. Em consequência da produção normal desse hormônio, as crianças 
não portadoras de enurese produzem urina em pouca quantidade à noite (Rittig 

et a., 1989). Da mesma forma, sabe-se que crianças 
não portadoras de enurese podem ter essa condição 
produzida artificialmente, quando, antes de ir dormir, 
lhes é dada muita água para ingerir (Rasmussen et 
al., 1996). Decorre dos dois pontos acima, o fato de a 
desmopressina (DVVAP) – substância química aná-

loga à vasopressina – ser reconhecida, pela ICCS, dentre todas as medicações 
de base empírica para tratamento da enurese, a possibilidade medicamentosa 
“padrão ouro” de tratamento. O uso da desmopressina é assim considerado com 
base na evidência empírica de fazer com que muitas crianças portadoras de enu-
rese permaneçam secas durante o sono, em especial aquelas que apresentavam 
poliúria (Hunsballe et al., 1995; Nevéus, 2011).Também, as últimas revisões Co-
chrane sobre enurese (Glazener e Evans, 2007; Silvares, Rodrigues e Sousa, 2011) 
sinalizam que esse tratamento, dentre todos os medicamentosos, é o padrão ouro. 
No entanto, é importante lembrar que, apesar de ser mais efetivo, não leva à cura 
do problema, pois, a recaída, com a retirada do medicamento, é muito alta (Gla-
zener e Evans, 2007; Macedo, 2010; Silvares, Rodrigues e Porto, 2011).

Há, entretanto, alguns outros pontos relativos à etiologia da enurese, além 
desses relativos à falta de produção de vasopressina, que são importantes de 
serem trazidos à tona, especialmente no que concerne à eficácia do tratamento. 
O primeiro desses pontos é o de que nem todas as crianças que urinam na cama 
à noite são poliúricas (Hunsballe et al., 1995). Além disso, algumas crianças com 
poliúria não molham suas camas por apresentarem também o que se chama noc-
túria, ou seja, acordam à noite para urinar (Mattsson e Lindström,1994). E mais, 
a poliúria não explica por que algumas crianças não acordam quando as suas be-
xigas se enchem completamente (Nevéus, 2011).

À noite, o volume de urina 
da maioria das crianças 
com enurese pode ser 
maior do que o daquelas 
que não têm enurese.
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Sabe-se, também, que nem todas as crianças 
molham a cama porque as suas bexigas estão mais 
cheias do que as das demais, mas por sofrerem de 
hiperatividade dos músculos detrusores da bexiga 
(Fonseca et al., 2009). Há também evidências de uma 
grande superposição de MNE e urgência, e, ainda, 
que as crianças que são portadoras de enurese, espe-
cialmente aquelas não poliúricas, urinam em menor quantidade do que as que 
não são portadoras (Nevéus et al., 2001).

O fato de o volume de urina em muitas crianças que urinam na cama à noi-
te ser reduzido, não deixa claro o que se passa com elas, porque, a despeito de uri-
narem pouco volume, ainda assim molham a cama. É importante reconhecer que 
o reduzido volume de urina produzido à noite pode não decorrer de uma bexi-
ga pequena, mas de uma bexiga que se contrai antes de estar cheia, pela desini-
bição indevida e involuntária dos seus músculos detrusores. Se esse é o caso de 
uma criança portadora de enurese, então, o tratamento com acetato de desmo-
pressina não será efetivo.

Sabe-se, além disso, que tanto a distensão da bexiga quanto as contrações 
dos detrusores são fortes estímulos excitatórios (Page e Valentino, 1994) e que, 
se as crianças não conseguem despertar com eles, fatalmente urinarão na cama. 
Destas considerações, segue a conclusão de que enu-
rese é especialmente um distúrbio do despertar cuja 
explicação reside na base do cérebro, ou seja, pode 
ser causada pelos estímulos excitatórios por si mes-
mos. Todos esses pontos favorecem a crença de um 
ponto sobre o qual a maioria dos pais concorda (Nevéus, et al., 1999 e 2011) e que 
também é favorecido pelos estudos de Wolfish, Pivik e Busby (1997) sobre os li-
miares de excitação.

Nevéus (2011), ao discorrer sobre esse último ponto, faz uma analogia da 
situação com uma outra imaginária, de, por exemplo, alguém que acaba por ig-
norar as batidas na porta, após ter ouvido várias vezes batidas nela sem nunca 
ter aparecido alguém lá para ser atendido, apesar de ter ido sempre atender. No 
caso da enurese, uma pessoa que tem uma bexiga hiperativa e/ou cheia e uma 
história dos detrusores disfuncionais (que sinalizam indevidamente a urgência 
de urinar), acaba por ignorar as batidas (sinais excitatórios), ou seja, age como a 
pessoa das batidas na porta, a qual acaba por instalar uma fechadura mais forte 
(sono pesado) para não a acordar mais (a não ser quando já está toda molhada).

Muitas crianças e 
adolescentes com 
enurese permanecem 
nessa condição por causa 
dos seus detrusores 
disfuncionais.

Toda criança com enurese 
é também uma criança 
que tem “sono pesado”.
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Em síntese, pode-se concluir que a criança ou o adulto que molha a cama o 
faz pelas seguintes condições principais:

 1. a bexiga (supercheia) não o desperta ou;
 2. as contrações irregulares dos detrusores falham por acordá-la ou;
 3. pelas duas coisas simultaneamente.

O tratamento da enurese com aparelho de alarme é efetivo e reconhecido 
como tratamento psicológico padrão ouro pela ICCS, pelo fato de o sinal do apa-
relho (independentemente do tipo, seja este portátil ou de cabeceira)1 conseguir 
fazer com que a maioria das crianças desperte ao sinal dado pelo alarme indi-
cando bexiga cheia e/ou que ela iniciou o processo de urinar, quase no momento 
mesmo em que ela começa a fazê-lo. Com a continuidade do procedimento ela 
acaba por aprender a produzir o hormônio (o mais frequente) ou a despertar 
quando sua bexiga está cheia.

Em função do antes exposto, no entanto, o tratamento com alarme só é fun-
cional e efetivo para condição 1, mas não para as 2 e 3,2 ponto este que destaca a 
necessidade de uma avaliação cuidadosa e do encaminhamento para tratamento 
adequado. Decorre então que podemos concluir a primeira parte deste trabalho 
anulando outra concepção errônea e afirmando que: há, sim, tratamentos empi-
ricamente validados para o tratamento da enurese, sem os quais muitos portadores 
desse transtorno não superariam esta condição.

A falta de atenção ao problema 
e/ou omissão do tratamento à enurese

Na busca pelo conhecimento sobre os motivos principais que levam pais e profis-
sionais a não dispensarem a necessária e adequada atenção à condição, foram en-
contrados três tipos de razões:

a) desconsiderar a enurese como objeto de intensa preocupação;
b) ignorar a condição como médica e passível de tratamento;
c) tentar resolver o problema por estratégias caseiras.

O estudo de Özkan e colaboradores (2004) pode ser considerado como um 
exemplo de pesquisas que evidenciam o primeiro motivo, o de Yeung (1998), co-
mo um exemplo do segundo, e os de Sousa, Emerich e Silvares, (2011), do terceiro.
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Özkan e colaboradores (2004) realizaram um estudo na Turquia envolven-
do questionários respondidos por familiares de crianças de 5-11anos, morado-
ras da região leste do país. De um total de 3.527 familiares de crianças dessa faixa 
etária, 10% apresentavam enurese (aproximadamente 353 crianças). No entanto, 
apenas 15% dos pais dessas crianças haviam visitado um médico em função do 
problema, o que levou os autores a concluir que a preocupação dos pais com a 
enurese não era intensa.

O estudo asiático, desenvolvido por Yeung e colaboradores (2006), envolveu 
respostas a 21 mil questionários autoaplicáveis enviados a famílias de Hong Kong 
para determinar a presença de molhar a cama e outros aspectos relacionados. As 
famílias de crianças e jovens de 5-19 anos os receberam através de 67 escolas infan-
tis, de nível fundamental e médio, selecionadas ao acaso para abranger diferentes 
áreas da cidade. Também foi solicitado que indicassem a forma pela qual se torna-
ram conscientes de que o molhar a cama era um problema e que merecia atenção 
médica. Em resposta a esta questão, 89% das famílias declararam que só se torna-
ram totalmente conscientes de que urinar na cama era um problema médico sig-
nificante e merecedor de atenção por intermédio de material visto na mídia nos 
últimos 3-4 anos.

Chama a atenção, ainda, o fato de os autores, ao discutirem os dados do estudo 
de 2006, terem comentado a diferença dos resultados obtidos em comparação aos de 
outro mais antigo (Yeung, 1998). No mais antigo, foi encontrada uma prevalência 
da enurese muito menor do que a esperada pela literatura internacional. Nele 
também deve-se ressaltar o fato de que uma grande proporção da população geral, 
consultada sobre a falta de controle de esfíncteres de seus filhos, declarou que des-
conhecia a condição como anômala e passível de tratamento.

Emerich, Sousa e Silvares (2011) analisaram 235 prontuários de 185 crian-
ças (6-11 anos) e 55 adolescentes (12-18 anos), de ambos os sexos, passados em 
triagem, entre 2004 e 2009, para serem atendidos na busca do tratamento para 
disfunção, pelo Projeto Enurese (um serviço-escola do IP da USP-SP) que aten-
de os portadores de enurese e promove pesquisas sobre o tema). O estudo via-
bilizou a definição de algumas das características sociodemográficas e clínicas 
dessa população, bem como de algumas estratégias de enfrentamento familiar ao 
problema. Destas, a pior possível é a punição e, no caso, constatou-se que 15,4% 
dos pais de crianças e de 17,3% de adolescentes faziam uso dela, diferentemen-
te de outro estudo brasileiro (Sapi et al., 2009), no qual 80% dos pais referiram 
violência contra os portadores de enurese.

O fato de a maioria dos pais do Projeto Enurese ter declarado recorrer pre-
dominantemente ao uso de fraldas ou protetor de colchão e acordar a criança para 
ir ao banheiro e não puni-la – uma clara discordância entre os estudos – é deriva-
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do possivelmente da divergência de metodologia e amostragem das populações 
abarcadas pelos dois estudos. No estudo de Emerich e colaboradores (2011), a 
maior parte da população era educacionalmente favorecida, mas não no de Sapi 
e colaboradores (2009).

Os autores de ambos os estudos, além de reprovarem o fato de a criança ser 
punida por não conseguir obter controle vesical, também chamaram atenção pa-
ra os possíveis efeitos colaterais danosos ao desenvolvimento dessas crianças em 
função da violência paterna a que estavam submetidas.

Um outro ponto comum aos dois estudos é o de que muitos familiares 
de crianças com enurese, em vez de buscar a ajuda adequada para controlar o 
problema, recorrem a estratégias caseiras e inefetivas para o seu tratamento. O 
próprio fato de as famílias terem buscado auxílio no centro especializado (Proje-
to Enurese), depois de terem utilizado tais estratégias de forma ineficaz, demons-
tra isso. Por outro lado, não é demais frisar que as alternativas parentais para 
tratar a enurese, por não se voltarem para a causa do problema, como o fazem os 
tratamentos padrão ouro, não poderiam levar à remissão do problema.

O impacto negativo da permanência da condição 
de enurese e os aspectos positivos da sua eliminação

A pergunta natural e imediata frente à omissão do tratamento de enurese é: co-
mo reage o portador de enurese diante da injustiça que o mantém na indesejável 
condição de portador de uma disfunção, pela qual muitas vezes é punido, sem ter 
nenhuma culpa?

Estudos epidemiológicos (Butler et al., 2005; Liu et al., 2000 Yeung et al., 
2006) mostram que os portadores de enurese apresentam mais problemas do que 
os que não são portadores. Há, além disso, estudos demonstrando que crianças 
com enurese apresentam menos problemas do que crianças encaminhadas para 
as clínicas psicológicas por problemas distintos (p. ex., Santos e Silvares, 2006).

Os problemas associados à condição de enurese podem ser vistos como 
decorrentes dela e não como causados por ela. O saber construído sobre proble-
mas de comportamento e enurese, entretanto, está longe de ser suficientemente 
desenvolvido e não se sabe ainda concretamente se esses problemas associados 
à enurese são apenas relacionados à condição ou se determinados por ela. Há, 
porém, uma tendência atual a considerar a primeira hipótese como mais pro-
vável do que a segunda (p. ex., Butler et al., 2006). Essa hipótese é reforçada pe-
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los estudos de avaliação que mostram como as crianças portadoras de enurese 
apresentam menor autoestima do que as que não são portadoras (Coppola, Gai-
ta e Saraulli, 2011). Além disso, há também estudos de intervenção que mostram 
que as crianças com enurese se beneficiaram após o tratamento da doença (Hi-
rassing et al., 2002; Pereira et al., 2010), passando a apresentar menos problemas 
comportamentais e emocionais.

A tese de que a enurese é um transtorno primário e de que os problemas 
associados são secundários, dela derivados, tem a seu favor principalmente os es-
tudos sobre as relações entre autoestima e enurese. Nessa direção é bom lembrar, 
por exemplo, o estudo de Haglof e colaboradores (1997), que, além de eviden-
ciar como as crianças portadoras de enurese tinham sua autoestima elevada após 
o tratamento específico para a condição, demonstravam também que a autoes-
tima delas continuava em elevação à medida que o tempo passava após a remis-
são do problema.

Finalizando o capítulo, podemos dizer que todo saber científico ao nosso 
alcance sobre os protocolos adequados para o tratamento da enurese, o impac-
to positivo do seu tratamento efetivo e os aspectos negativos da sua omissão, por 
certo contribuem para o reconhecimento crescente de que é muito importante 
que os portadores de enurese tratem dessa condição tão logo seja o diagnóstico 
finalizado. De igual forma, fica cada vez mais claro que os profissionais da saúde 
devem se manter atualizados sobre esse tema, pois somente assim poderão for-
necer informações claras sobre o tratamento correto para a condição, bem como 
envidar todos os esforços no sentido da superação definitiva e melhoria de au-
toestima. Não é demais acrescentar que esforços semelhantes são esperados dos 
pesquisadores dessa área, mas a estes cabe, ainda, não só divulgar o saber de to-
das as formas possíveis, como o fazemos agora, e principalmente não esmorecer 
jamais na construção de tal conhecimento.

Pontos para lembrar
•	 As	crianças	com	enurese	precisam	passar	por	uma	avaliação	cuidadosa,	e	muitas	vezes	

compreensiva, para, em decorrência, poderem ser tratadas em conformidade com um 
dos protocolos empiricamente validados de modo a eliminar a condição indesejável, sem 
apresentar recaídas.

•	 A	desinformação	sobre	a	enurese	poderá	falsear	os	estudos	epidemiológicos	sobre	a	condição,	
além de impedir que ela possa ser tratada de forma correta e eficaz.

•	 A	autoestima	da	criança	com	enurese	é	bem	rebaixada	em	relação	à	de	crianças	que	não	
apresentam a mesma condição, mas, após sua remissão, essa se eleva gradualmente.
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Perguntas de revisão
 1. Porque é importante o conhecimento da epidemiologia, da etiologia e da patogenia da 

enurese?

a) Porque a etiologia, a epidemiologia e a patogenia da enurese são mecanismos in-
dependentes da cultura.

b) Porque esse conhecimento derruba concepções errôneas acerca da dispensa de 
tratamento para remissão da enurese e da falsa inexistência de tratamentos 
específicos para a condição.

c) Porque essas concepções dão margem para reflexões educacionais importantes.
d) Porque esse conhecimento desmitifica algumas ideias que dão margem ao trata-

mento medicamentoso da enurese.

	 2.	 O	que	pode	levar	uma	criança	de	5	anos	a	urinar	na	cama	à	noite	e	ser	considerada	
portadora de enurese?

a) Urinar menos do que outras crianças da mesma idade e não ter dificuldades para 
despertar.

b) Urinar mais do que outras crianças da mesma idade, ter detrusores disfuncionais 
e ter dificuldades para acordar.

c) Não urinar mais do que outras crianças da mesma idade e ter dificuldades com 
os detrusores, mas não ter dificuldades para acordar.

d) As condições a e b estão corretas, mas não a c.

 3. Quais os motivos encontrados na literatura para se omitir o tratamento da enurese?

a) Desconsiderar a enurese como objeto de intensa preocupação.
b) Ignorar a condição como médica e passível de tratamento.
c) Tentar resolver o problema da enurese por estratégias caseiras.
d) a, b e c.

 4. Por que é importante que os pais sejam informados sobre como tratar a enurese?

a) Porque só assim os pais deixam de lado estratégias que não levam aos resultados 
dos	tratamentos	eficazes	apoiados	empiricamente	nem	às	consequências	deriva-
das deles.

b) Porque a autoestima rebaixada nos portadores de enurese não é au-
mentada após o tratamento caseiro.

c) Porque há demonstrações de que o tratamento contribui para diminuir 
os problemas associados com a enurese.

d) Por a, b e c.

Re
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 b
 

2.
 b

 
3.

 d
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 d
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Notas

 1. Os dois principais tipos de aparelho de alarme encontrados na literatura (body e bed 
side) são descritos no Capítulo 8 sobre como tratar enurese.

 2. Não iremos nos alongar sobre outras medicações que poderiam auxiliar no controle 
dessas duas condições por serem apresentadas no Capítulo 8 sobre tratamentos me-
dicamentosos para enurese.
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