
Enurese 

O fazer chichi na cama tem um nome técnico: enurese nocturna. O termo deriva a 
palavra grega “ fazer água”. As crianças mais novas levam algum tempo até 
conseguirem controlar os esfíncteres de dia e cerca de um ano depois consegue faze-lo 
de noite. Esse controle ocorre aos dois três anos de idade mas se for até aos cinco anos 
não é considerado problemático porque as crianças não se desenvolvem todas ao 
mesmo tempo, há diferenças entre elas. 

É normal que as crianças molhem a cama de vez em quando, especialmente quando 
são mais novas. Fazer chichi na cama ocasinalmente não é considerado um problema. 
A enurese só é vista como uma dificuldade a ser tratada quando a criança tem mais de 
cinco anos, faz chichi na cama duas ou mais vezes por semana durante pelo menos 
três meses. A enurese não pode ser causada por uma doença orgânica como espinha 
bífida, diabetes ou bexiga neurogênica: nesses casos, as escapadas de xixi são 
classificadas como incontinência urinária. 

As causas da enurese nem sempre são fisiológicas mas sim psicológicas ao contrário 
do que a comunidade médica faz acreditar aos pais. Factores como a ansiedade e o 
stress estão na origem da enurese nocturna.  

A incapacidade da criança conter a angústia faz com que não controle os esfíncteres 
deixando fluir de uma forma simbólica aquilo que não consegue conter. Mães e pais 
ansiosos contribuem para a ansiedade dos filhos que pode levar à enurese mais tarde. 
Muitas vezes também funciona como chamada de atenção para uma mãe pouco 
atenta, ou de retaliação para pais autoritários. 

A enurese quando não tratada pode ir até fases tardias da adolescência (15/17) anos 
provocando constrangimentos sociais ao adolescente.  

Grandes partes dos problemas de enurese resolvem-se com algum tempo de 
psicoterapia ou terapia familiar, levando ao bem-estar da criança e da família. 


