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Introdução 

- Queixas relacionadas à próstata constituem, frequentemente, a única razão 
para consulta de homens 

- Atenção para prevenção e promoção de saúde com outras comorbidades e 
hábitos 

- Diagnóstico clínico
- Rastreamento para CA próstata é controverso
- Prostatites são doenças prevalentes, grande impacto na qualidade de vida, 

manejo inadequado e pouco diagnosticadas



E agora doutor? 



Sintomas do trato urinário inferior 

- Queixa frequente: dificuldade para urinar 
- ⅓ dos homens > 70 anos apresentará retenção 

urinária
- Sintomas de armazenamento: urgência, tenesmo, 

retenção urinária
- Sintomas de micção: disúria, polaciúria, noctúria



Os STUIs…

São associados à retenção urinária crônica e ao aumento do volume 
prostático, mas também se relacionam à ausência de urina residual e 
ao aumento da próstata, o que leva a conjeturar a importância da 
instabilidade do músculo detrusor na patogênese desses sintomas e, 
consequentemente, no tratamento dessas condições.







O que fazer..

Uma história clínica cuidadosa deve ser suficiente para o médico 
de família e comunidade caracterizar se está diante de um quadro 
agudo (recorrente ou não) ou crônico, e se é preciso 
referenciamento para urologia e qual é a urgência.



Retenção urinária aguda





Conduta..

Pessoas com retenção urinária aguda devem ter manejo com cateterização imediata da 
bexiga, para descompressão. Isso pode causar hematúria e hipotensão, mas esses 
sinais geralmente não são evitáveis com um esvaziamento gradual e são autolimitados; 
logo, o esvaziamento completo e imediato da bexiga é recomendado.

Pessoas com ABP suspeita ou confirmada devem receber medicação alfa-adrenérgica 
ou antagonistas da 5-α-redutase,antes ou concomitantemente à cateterização 

Devem ser considerados e modificados fatores situacionais que possam ser a causa dos 
sintomas.

Quando há uma forte suspeita de condição neurológica causando a obstrução, os 
pacientes geralmente necessitarão de uma avaliação com o neurologista.



Causa obstrutiva 

Antes de se instituir um medicamento, devem-se quantificar os sintomas, 
pois isso determinará a necessidade de terapia medicamentosa e auxiliará a 
monitoração da resposta ao tratamento ou da evolução dos sintomas. Um 
escore foi desenvolvido para isso, o International prostate symptom score 
(IPSS), que segue na Tabela 143.1.

Essa quantificação deve ser associada à impressão subjetiva de incômodo 
com os sintomas. Um escore maior que 8 indica a instituição de tratamento.

Uma série de medidas, cirúrgicas e farmacológicas, foi proposta para o 
tratamento da ABP, com foco no alívio dos sintomas.





Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico é muito eficiente, reduzindo a probabilidade de cirurgia ou outro procedimento invasivo de 5% para 1 
a 3% , ao longo de 4 anos de seguimento.

A escolha entre os agentes deve ser determinada pelo acesso, pelo custo, pela posologia e pelos efeitos adversos e 
pleiotrópicos.

Alfabloqueadores costumam agir rapidamente (espera-se resposta dentro de 48 h), e a falha em observar uma resposta pode ser 
rapidamente detectada, indicando a necessidade de tratamentos complementares.

Inibidores da 5-α-redutase podem ser usados em pacientes com próstata de volume aumentado, apresentando melhor resultado 
no fluxo urinário do que os alfabloqueadores nesse grupo de pacientes.

Os inibidores da 5-α-redutase demoram até 6 meses para dar uma resposta clínica e podem reduzir o volume prostático em até 
40%. Estão especialmente indicados para pessoas que apresentem alto risco de progressão para retenção urinária aguda.





Retenção urinária crônica

A retenção urinária crônica é frequentemente indolor, o que pode representar 
um risco, em especial para pacientes mais idosos ou com demência, podendo 
passar despercebida por muito tempo e gerar complicações, como infecção de 
repetição e insuficiência renal (IR).

Alguns sinais e sintomas que podem ajudar a conduzir o raciocínio para a 
retenção urinária crônica estão listados no Quadro 143.3.



Dados da história clínica que ajudam no 
diferencial do paciente com retenção urinária



Prostatites 



Tratamento

Aguda - O tratamento pode ser feito com sulfametoxazol/trimetoprima, quinolona ou tetraciclina. A 
escolha dependerá da disponibilidade da medicação e das taxas de resistência da região. Penicilinas 
e cefalosporinas podem ser usadas, mas há preocupação com resistência, e estes devem ser 
considerados de segunda escolha.

Abscesso prostático - USG - cirúrgico

Crônica - A medicação de primeira escolha é, portanto, o sulfametoxazol/trimetoprima. O tratamento 
deve ser realizado por 4 a 12 semanas.

Adicionar um alfabloqueador ao antibiótico pode melhorar os sintomas e reduzir a taxa de 
recorrências em relação aos antibióticos isoladamente + profilaxia



Prostatite crônica não bacteriana/síndrome da 
dor pélvica crônica

Nesse caso, a possibilidade de Chlamydia, Mycoplasma e Ureaplasma deve ser considerada na 
escolha do antibiótico. As melhores opções seriam a doxiciclina, 100 mg, de 12/12 h, ou a 
eritromicina, 500 mg, de 6/6 h, por 14 dias

Combinação de alfabloqueadores com antibióticos pode ser usada e tende a ter o melhor 
resultado.

Alopurinol, massagem prostática periódica e termoterapia transuretral com microondas têm sido 
usadas, porém ainda se desconhece sua efetividade. Anti- inflamatórios e banhos de assento 
quentes podem ajudar no alívio sintomático. Gabapentina e antidepressivos tricíclicos podem ser 
usados para o componente neuropático da dor. Acupuntura, eletroacupuntura e outras terapias 
especializadas podem ajudar.

Orientar a pessoa a ter um diário dos seus sintomas, anotando os fatores que agravam ou 
melhoram o quadro, pode ter resultados positivos e dar ao paciente uma sensação de controle.



Câncer de próstata 

Mais de 95% dos cânceres de próstata são adenocarcinomas. Esse é o segundo 
tipo de câncer com mais mortes entre os homens.

Fatores de risco incluem: idade, raça negra e história familiar. História de doenças 
sexualmente transmissíveis, dieta rica em gorduras e baixos níveis de testosterona.

As complicações mais comuns desse tumor são: metástases ósseas, linfonodos, 
pulmão e hepáticas, sintomas obstrutivos, hematúria, IR, paraplegia e 
manifestações neurológicas.

O prognóstico é muito dependente das características histológicas e heterogêneo.



Câncer de próstata 

Pode cursar com sintomas obstrutivos, mas é comum a primeira manifestação ser 
dor em regiões ósseas (devido a metástases), em especial na pelve e na coluna, 
raramente hematúria ou hemospermia.

Ao exame físico, podem-se encontrar linfonodos palpáveis, e o toque retal pode 
mostrar uma próstata endurecida ou um nódulo palpável, embora esses dados 
estejam sujeitos a grande variação entre os examinadores.

O diagnóstico é firmado a partir de uma biópsia. A biópsia pode ser realizada em 
pessoas com PSA ou toque retal alterado que não tinham queixas (rastreamento) 
ou em pessoas com queixas (investigação)





Seguimento…

Os pacientes que decidirem rastrear o câncer ou que apresentem alguma lesão 
que precisa de monitoração ativa frequentemente necessitarão da ajuda do 
médico de família para seu seguimento.
Não há critério claro de seguimento dos pacientes após tratamento ou nos que 
estão em vigilância ativa.
Há evidências de que, para um indivíduo com PSA normal em exame de rotina, 
a repetição do exame a cada ano ou a cada 3 ou 4 anos não apresenta 
diferença nos desfechos.
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