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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE BIOFEEDBACK PORTÁTIL PARA USO DOMICILIAR 
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Introdução: A perda do controle da evacuação reflete-se no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas, com diminuição da auto-
estima e progressiva reclusão social (dificuldade de acesso inclusive a cuidados hospitalares). Estudos com jovens demonstram que a 
Incontinência Fecal (IF) influencia negativamente a saúde mental e aspectos psicossociais. Objetivo: Desenvolver um equipamento de 
biofeedback, que permita, ao paciente, em sua própria residência, treinar suas habilidades de contração da musculatura puborretal. 
Material e Método: O display gráfico do equipamento mostra, simultaneamente, a série de exercícios proposta e as contrações perineais 
realizadas pelo paciente, facilitando a compreensão da atividade fisiológica. A pressão perineal é medida por uma sonda anorretal 
introduzida pelo próprio paciente. A série de 10 contrações e intervalos (5s/10s), com descanso de 30s, é repetida 3 vezes. Os dados são 
armazenados e posteriormente transferidos a um computador pessoal, para análise e obtenção de parâmetros como: Intensidade e 
Número de Contrações Válidas. Pode-se verificar a adesão do paciente e a presença (ou não) de fadiga muscular, intensificando ou 
suavizando o tratamento. Foi aplicado o questionário “Fecal Incontinence Quality of Life” (FIQL), validado para a língua portuguesa, 
abordando diferentes aspectos da IF. Resultado: Os dois pacientes do „projeto-piloto‟ apresentaram melhora no Escore de Wexner (de 15 
para 7, e de 21 para 13) e na qualidade de vida (FIQL). O software mostrou-se ágil e útil na análise dos gráficos e definição de 
parâmetros. Conclusão: O biofeedback domiciliar pode ajudar pacientes com IF. A programação dos exercícios permite variar a técnica 
terapêutica. A utilização domiciliar diminui o tempo de ocupação hospitalar e os deslocamentos. 
  

  

  




