
 

 
 

        Episódio 52 – Podcast Urologia 

Dr. Marcio Averbeck 

Olá, minha saudação a todos, meu nome é Márcio Averbeck e hoje nós vamos conversar um 

pouco sobre os efeitos dos diferentes medicamentos para o tratamento de HPB e LUTS na 

dinâmica da micção. 

Segundo os Guidelines da EAU, o tratamento a ser escolhido como primeira linha para 

pacientes com sintomas de esvaziamento em vigência do diagnóstico clínico de aumento 

benigno da próstata incluem α-bloqueadores, inibidores da 5-fosfodiasterase e os inibidores 

da 5- α-redutase. Para pacientes com próstatas de dimensões menores e sem fatores 

adicionais de risco para progressão da doença, o tratamento de primeira linha incluem os α-

bloqueadores e os  inibidores da 5-fosfodiasterase de uso diário.1 

Tradicionalmente, os medicamentos mais utilizados para o tratamento dos sintomas de 

esvaziamento em homens com próstata de pequenas dimensões e sem fatores de risco para 

progressão da HPB são os α-bloqueadores, tendo em vista que o mecanismo desses 

medicamentos é bem conhecido junto ao músculo liso do colo vesical.1 Contudo, os α-

bloqueadores são medicamentos puramente sintomáticos como foi demonstrado pelo estudo 

publicado por Bosch e colaboradores no Journal of Urology, que demonstrou que pacientes 

utilizando α-bloqueadores e com obstrução infravesical urodinamicamente demonstrada não 

tinham seu estatus convertido de obstruído para não obstruído após introdução dessa classe 

de medicamentos.2 

De outro lado, para aqueles paciente com próstatas de dimensões maiores, em geral com 

volume estimado superior a 30 ou 40 mL, em especial quando há fatores de risco adicionais 

para a progressão que podem incluir um PSA ≥ 1.5 mg/mL, formação de resíduo urinário pós-

miccional e sintomas classificados como moderados ou graves poderiam se beneficiar com a 

introdução dos inibidores da 5- α-redutase.1 

Segundo estudos prospectivos que incluiram a avaliação urodinâmica pré e pós introdução do 

tratamento medicamentoso, se demonstrou que a dutasterida se associou com reduções 

estatisticamente significativas no índice de obstrução infravesical nesse grupo de pacientes. 

Essas evidências são compatíveis com os resultados do estudo COMBAT, que demonstrou que 

após 4 anos ocorre redução estatisticamente significativa em desfechos de progressão da HPB 

em homens que utilizaram tratamento combinado com tansulosina e dutasterida.3 

Em resumo, os medicamentos frequentemente empregados para homens com sintomas 

urinários de esvaziamento incluem os α-bloqueadores, os inibidores da 5-fosfodiasterase e os 

inibidores da 5- α-redutase. Os efeitos desses medicamentos sobre a dinâmica da micção são 

distintos, tendo em vista que os únicos medicamentos que potencialmente podem alterar o 



 

 
índice de obstrução infravesical são os inibidores da 5- α-redutase. É importante ter em conta 

quais os fatores de risco de progressão da HPB e que se possa discutir com os pacientes os 

riscos e os benefícios das diferentes opções de tratamento medicamentoso em relação ao 

efeito inicial e aos efeitos de longo prazo desses medicamentos.1,2 

Eu espero que a discussão tenha sido interessante e até a próxima! 
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