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Sinais e Sintomas da HBP 

A Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), corresponde ao aumento de tamanho benigno da 

próstata, sendo o tumor benigno mais comum no homem. O motivo deste crescimento 

benigno da próstata não é ainda totalmente compreendido mas sabe-se que para que ele 

ocorra é fundamental a existência de uma hormona designada por testosterona. Esta doença 

manifesta-se com o envelhecimento do homem, podendo dar sintomas em idades tão 

precoces como a partir dos 40 anos de idade. 

A HBP produz sintomas urinários por obstruir o fluxo de urina quando esta atravessa uma 

parte da uretra designada de uretra prostática. Cerca de 25% dos homens com 50 anos, e 

50% dos homens com 75 anos apresentam sintomas urinários frequentemente causados por 

esta obstrução urinária. No entanto, o tratamento é apenas necessário se os sintomas tiverem 

impacto na qualidade de vida dos doentes. 

Os principais sintomas causados pela HBP são o aumento da frequência da micção durante a 

noite, o surgimento de urgência na micção, a dificuldade em iniciar a micção, o jacto urinário 

fraco ou interrompido, e a sensação da impossibilidade de esvaziar completamente a bexiga. 
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Decisão Terapêutica 

A presença de sintomas urinários não necessariamente significa que o doente necessita de 

tratamento. Na verdade, em cerca de 1/3 de todos os doentes os sintomas podem-se manter 

estáveis ou mesmo melhorarem ao longo dos anos. Para decidirmos de forma mais correcta 

a necessidade de tratamento dispomos de escalas de gravidade dos sintomas (por exemplo o 

IPSS) que aplicamos aos nossos doentes. De forma geral se os sintomas são ligeiros e não 

interferem com a qualidade de vida dos doentes não iniciamos tratamento mas sim mantemos 

o doente sobre vigilância clínica periódica. Se os sintomas são moderados ou graves 

habitualmente iniciamos tratamento farmacológico como primeira linha de tratamento. Se os 

sintomas não resolverem com o tratamento farmacológico ou então se o doente apresentar 

complicações mais graves associadas à HBP, dentro das quais destacamos o dano renal como 

consequência do esvaziamento incompleto da bexiga, a retenção urinária recidivante, a 

incontinência urinária por incapacidade de esvaziar a bexiga, a presença de cálculos (pedras) 

no interior da bexiga ou a hematúria (perda de sangue na urina) recorrente como 

consequência da HBP. 

 

 

Tratamento Cirúrgico Minimamente Invasivo 

Prostatectomia Transuretral (RTU-P) 

Utilizamos este procedimento cirúrgico quando o doente necessita de cirurgia e tem uma 

glândula prostática que é inferior a 80 gramas. Neste procedimento removemos apenas a 

parte central da próstata que está a causar a obstrução à saída da urina da bexiga. Para isso 

usamos um aparelho designado de ressetoscópio que se introduz através da uretra até à 

próstata. Com este instrumento ressecamos (raspamos) o tecido prostático central da 

próstata. Habitualmente o doente permanece internado apenas de 1-3 dias após o 

procedimento. É um procedimento que provoca pouca ou nenhuma dor e a recuperação 

completa é atingida habitualmente 3 semanas após a cirurgia. 

 

Incisão Transuretral da próstata (TUIP) 

Este procedimento é muito semelhante à RTU-P, mas em vez de removermos o tecido 

prostático, executamos apenas duas incisões na próstata usando corrente elétrica ou laser. 
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Optamos por este procedimento quando a HBP causa sintomas mas a próstata não tem 

dimensões muito exuberantes (habitualmente < 30 gramas). É por isso um dos procedimentos 

cirúrgicos mais simples e com recuperação mais rápida podendo frequentemente o doente 

receber alta no próprio dia da cirúrgia. 

 

Prostatectomia Simples Laparoscópica 

A Prostatectomia simples também frequentemente designada de adenomectomia prostática é 

uma das cirurgias mais antigas efectuada por Urologistas. Esta cirurgia não remove a 

totalidade da próstata mas sim apenas a sua porção interna (Prostatectomia Simples), difere 

por isso da cirurgia usada para tratar o cancro da próstata (Prostatectomia Radical) na qual 

toda a glândula prostática é removida. Reservamos esta cirurgia para os casos de HBP com 

próstatas de grandes dimensões (habitualmente >80 gramas). Mais recentemente, alguns 

centros mundiais realizam esta cirurgia por via laparoscópica, removendo-se a parte interna 

da próstata através de pequenas incisões milimétricas na pele. As principais vantagens desta 

abordagem laparoscópica são a recuperação mais rápida do doente, o menor tempo de 

internamento hospitalar e a menor perda de sangue durante a cirurgia. Para todos os doentes 

com indicação cirúrgica e com próstatas de grandes dimensões a Prostatectomia Simples 

Laparoscópica é uma das técnicas que oferecemos aos doentes. 

 

Enucleação Prostática 

Esta é a técnica mais recentemente descrita para tratamento cirúrgico da HBP. Utilizamos esta 

técnica também para próstatas de maiores dimensões (>80 gramas). Ao contrário da 

Prostatectomia Simples Laparoscópica em que o interior da próstata é removido por pequenas 

incisões na pele, neste técnica a parte central da próstata é removida através da uretra (de 

forma semelhante à RTU-P). A recuperação é também rápida, necessitando o doente de estar 

internado apenas 2-3 dias. Esta é uma das opções que oferecemos aos doentes que têm 

necessidade de cirurgia pela hiperplasia benigna da próstata e têm próstatas de maiores 

dimensões. 

 


