
 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do 

Pará – 09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

A EFICÁCIA DA ELETROESTIMULAÇÃO PÓS PROSTECTOMIA RADICAL  

 

Larissa Siqueira Rodrigues
1
; Josué  Emílio Novaes da Silva Braga

2
; Luan Wictor Nunes 

Rocha
3
; Leonardo da Silva Sampaio

4
; Manoela Sousa Dias

5
 

1,2,3,4,5Fisioterapeuta, Graduando, Universidade da Amazônia (UNAMA) 

larissasiqueira2016@hotmail.com  

 

Introdução: A próstata é uma glândula do sistema genital masculino, localizada na 

frente do reto, abaixo da bexiga e envolve a uretra. Ela tem como função produzir um 

liquido que protegerá e nutrirá os espermatozoides. Com o avançar da idade, a Próstata 

vai aumentando seu tamanho, entretanto, em casos de neoplasias, ela cresce 

rapidamente em menor tempo. Nestas ocasiões, são formados tumores malignos 

(câncer) ou benignos que, posteriormente, precisarão ser removidos por procedimento 

cirúrgico. Alguns fatores que contribuem para a formação dos tumores são: idade, estilo 

de vida e histórico familiar de câncer. Geralmente, em fase inicial, o paciente não 

demonstra sinais ou sintomas, por isso é importante ser assíduo em consulta médica 

para realização do exame de toque, como meio preventivo. O tratamento é variado, pois 

está ligado ao quadro clínico do paciente. As condutas seguidas geralmente são: 

radioterapia, quimioterapia e o procedimento cirúrgico. Este, porém, apresenta efeitos 

adversos pós cirurgia, a exemplos, são a disfunção erétil e a Incontinência Urinária. 

Segundo a International Continence Society, a incontinência urinária (IU) é definida 

como qualquer perda involuntária da urina. No homem, a principal etiologia da IU é a 

Prostatectomia Radical. A incidência varia de 5% a 57% logo no primeiro ano pós 

intervenção cirúrgica, isso traz transtornos biopsicossocial graves ao indivíduo. A 

Eletroestimulação é um recurso não invasivo, efetivo e seguro para o tratamento das 

disfunções do assoalho pélvico, além de não trazer efeitos adversos como os 

tratamentos medicamentosos. Objetivos: Descrever os efeitos da eletroestimulação em 

pacientes submetidos à cirurgia de Prostatectomia Radical. Métodos: O percurso 

metodológico constitui-se de um estudo descritivo no qual realizou-se uma revisão 

sistemática de carácter quantitativa. Ocorreu nas bases de dados Pubmed, PEDro e 

LILACS, utilizando os descritores: “Eletroestimulação, Prostatectomia, Incontinência 

Urinária”, da mesma maneira que seus sinônimos com o conector boleano AND. 

Obedeceu-se aos critérios de elegibilidade: inclusão de artigos dos últimos 5 anos (de 

2014 a 2019), nos idiomas inglês, português e espanhol que abordam as intervenções da 

eletroestimulação pós prostectomia radical. Foram excluídos estudos duplicados, de 

revisão, estudo de caso, estudos que abordam pacientes que não foram submetidos a 

prostectomia radical. Resultados e Discussão: Segundo a literatura, pacientes 

submetidos a esse recurso tem melhora dos sintomas entre 35% a 70% dos casos, além 

de o índice de satisfação do paciente ser de 48% a 94%. É evidente que a evolução do 

paciente, demonstrada na porcentagem, tem relevância significativa. Os estudos 

apontam, portanto, a Eletroestimulação como um excelente recurso para promover a 

funcionalidade urogenital e reabilitar condições adversas ocasionadas pelo tratamento 

cirúrgico, ressaltando neste estudo a IU pós Prostatectomia Radial. Conclusão: Acerca 

da importante temática, observa-se que a prescrição da eletroterapia para disfunções 

pélvica, principalmente, à pacientes com IU pós-operatória de Prostectomia Radical, 

tem um efeito positivo significante na saúde e qualidade de vida.  

 

Descritores: Eletroestimulação, Prostatectomia,  Incontinência urinária. 


