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DISFUNÇÃO MICCIONAL: A CRIANÇA QUE NÃO CONTROLA O XIXI 

 

Este é um dos problemas mais comuns no consultório de urologia pediátrica e está presente em 

cerca de 15% das crianças aos 7 anos de idade.  

O ato de armazenar a urina produzida pelos rins e liberá-la corretamente e no horário exato é 

extremamente complexo. A criança, em sua curva de desenvolvimento normal, primeiro aprende a andar, 

falar, se alimentar e só depois a controlar o xixi, tamanha a complexidade desta função. A incoordenação 

entre o armazenamento de urina e sua liberação no momento certo de maneira a esvaziar toda a bexiga 

chamamos de disfunção miccional. 
 

São sintomas de disfunção miccional: 

 Perda de xixi durante o dia 

 Urgência miccional (vontade súbita e não controlável de ir ao banheiro) 

 Urge-incontinência (vazamento do xixi antes de chegar ao banheiro) 

 Enurese (perda de urina enquanto dorme) 

 Infecções urinárias de repetição 

 Frequência urinária muito alta ou muito baixa. 

 Jato urinário gotejante, escorrido, interrompido e que “pinga o tempo todo” 

 

 A associação destes sintomas com escapes fecais (sujar a cueca ou calcinha com fezes) e a prisão 

de ventre é comum e conhecida como síndrome de disfunção das eliminações. 
  

Existem diversas linhas de tratamento da disfunção miccional, que devem ser seguidas etapa por 

etapa. A maioria dos casos resolve nas primeiras etapas, apenas com medidas comportamentais. 

 

DIÁRIO MICCIONAL (“MAPA DO XIXI”) 

 

Para que o médico tenha exata idéia de como a criança faz xixi durante o dia, solicitamos que os 

pais façam o diário miccional. Reserve 3 dias, separados, em que os pais e as crianças não tenham 

compromissos (ex.: 3 domingos) para fazer o diário. Preencha adequadamente os horários, quantidade 
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ingerida, quantidade eliminada, se escapou muito ou pouco. Observe o arquivo anexo onde há o 

preenchimento de um diário de exemplo e o diário a ser preenchido.  

 

1ª FASE – UROTERAPIA 

 
Esta etapa consiste na reeducação da criança. NUNCA pode ser tornar um castigo, “bullying” ou uma 

bronca, pois é sabido que estes fatores chegam a piorar a disfunção. 

 

1. Ingerir líquidos somente durante o dia. Evitar após o anoitecer. Ingerir medicamentos (quando 

prescritos) com mínima quantidade de água; 

 

2. Cumprir os horários programados para fazer xixi, mesmo que não esteja com vontade – vide 

abaixo. Pode fazer xixi na hora em que quiser, mas os horários do xixi programado devem ser cumpridos. 

 

3. Sentar confortavelmente no vaso 

sanitário, usar redutor (vende nas lojas 

americanas – somente para crianças menores) 

e banquinho para apoiar os pés. Retirar toda 

a roupa quando sentar no vaso. Inclinar o 

corpo levemente para frente. Fazer xixi e cocô 

com calma, deixar esvaziar tudo. A criança não 

pode ter medo de cair do vaso e nem deve 

ficar se equilibrando para não cair. 

 

4. A uroterapia não pode se tornar um 

castigo. Converse muito com seu filho, pode usar um gibi ou livro para passar o tempo que estiver sentado 

no vaso.  

 

Figura 1 - Assento redutor para crianças menores. Importante sentar 
confortavelmente no vaso sanitário sem ter medo de desequilibrar ou cair 
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Figura 2 – Ensine ao seu filho (a) a forma correta de sentar no vaso sanitário para fazer xixi ou cocô: retirar toda a roupa, usar banquinho para 

apoiar os pés e inclinar o corpo levemente para frente. Pode usar gibi ou revista para passar o tempo. 

 

5. Evitar a constipação intestinal (prisão de ventre). Alimentação com legumes, cereais, frutas, 

vegetais folhosos (vagem, ervilha, quiabo, maxixe, beterraba, cenoura crua, pimentão, milho, tomate, feijão, 

lentilha, pipoca, aveia, mucilon, farinha láctea, pão integral, iogurte). Use azeite na comida. Não bater os 

alimentos, oferecer inteiro ou amassado com garfo. Queremos que o cocô fique na categoria 4 da escala 

abaixo: 

 
6. Evitar bebidas que contenham cafeína (bebidas escuras): Chá, mate, guaraná natural, 

refrigerantes, café, chocolates. A cafeína é um irritante da bexiga e pode piorar os sintomas. Evite também 

alimentos salgados e com corantes: biscoitos, salgadinhos, batata frita industrializada, etc. 
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Horários fixos para fazer xixi (mesmo que não esteja com vontade) 

Criança que estuda de 
manhã 

Criança que estuda à 
tarde 

Ao acordar ____:____ Ao acordar ____:____ 

No recreio ____:____ Meio da manhã ____:____ 

Chegar da escola ____:____ Antes do banho ____:____ 

Início da Tarde ____:____ Após o almoço ____:____ 

Meio da tarde ____:____ No Recreio ____:____ 

Final da tarde ____:____ Chegar da escola 

____:____ 

Após o jantar ____:____ Após o jantar ____:____ 

Antes de dormir ____:____ Antes de dormir ____:____ 

 

6. Evite ficar prendendo o xixi. Se sentir vontade, vá logo ao banheiro. 

Se vai ficar um longo tempo fora de casa (ex: numa viagem de 1h) faça xixi 

antes. Antes de dormir faça xixi. 

 

Lembre-se: a motivação da família influencia diretamente os resultados do tratamento 
clínico da disfunção miccional! 

 
 
Dr Edson Salvador é formado em medicina pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e residência médica em Cirurgia geral pelo Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ) e em Urologia pelo 
Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ). Possui também 
especialização em Urologia Pediátrica pelo Hospital Federal de 
Bonsucesso (HFB/MS) e Fellowship em Urooncologia pelo MD Anderson 
Cancer Center, Texas University – EUA. Atualmente é aluno de mestrado 
da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e participa de vários eventos 
e congressos científicos nas áreas de urologia adulto e infantil. 
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