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Introdução – LUTS 

• Lower urinary tract – LUT

• Entidade funcional única

• Sintomas associados com etiologia multifatorial

✓ Queixa comum do homem adulto

✓ Impacto na QoL

LUT symptoms (LUTS) como foco principal 
Em vez da antiga ênfase dada à HBP



Introdução – LUTS 

HBP inserida na
abordagem dos 
LUTS



Introdução – LUTS 

• Como definir LUTS?

Holtgrewe HL. Current trends in management of men with lower urinary tract 
symptoms and benign prostatic hyperplasia. Urology. 1998 Apr;51(4A Suppl):1-7

Abrams P. New words for old: lower urinary tract symptoms for "prostatism”. BMJ. 1994 
Apr 9;308(6934):929-30

Urology. 2003 Jan;61(1):37-49.



Introdução – LUTS 

Armazenamento

• Frequência urinária
• Noctúria
• Urgência miccional
• Incontinência urinária (IU)

Esvaziamento/Pós-miccionais

• Jato urinário fraco
• Hesitação
• Intermitência
• Straining
• Gotejamento terminal
• Sensação de esvaziamento incompleto
• Gotejamento pós-miccional



Introdução – LUTS 

Gratzke et al. EAU Guidelines on the Assessment of Non-neurogenic Male Lower Urinary Tract 
Symptoms including Benign Prostatic Obstruction. Eur Urol. 2015 Jun;67(6):1099-1109



Introdução – LUTS 

Campbell-Walsh urology. (2007)  Philadelphia: W.B. Saunders



Introdução – Overactive Bladder (OAB)

• OAB  Síndrome da Bexiga Hiperativa

Urgência miccional, com ou sem incontinência, 
normalmente associada a frequência e noctúria

INFECÇÃO LITÍASE



Introdução – OAB no Idoso

Wagg et al. Overactive bladder syndrome in older people. BJU Int. 2007 Mar;99(3):502-9.



Introdução – OAB no Idoso

• Idosos – grupo heterogéneo:

• Fit

• Comorbilidades múltiplas

• Frail eldery

• > 65 anos

• Actividade física, mobilidade, força motora, cognição, nutrição…

• Dependência nas AVDs



Introdução – OAB no Idoso



Extensão e natureza do problema

• População mais envelhecida

Wagg et al. Overactive bladder syndrome in older people. BJU Int. 2007 Mar;99(3):502-9.



Extensão e natureza do problema

• OAB mais prevalente com a idade

Wagg et al. Overactive bladder syndrome in older people. BJU Int. 2007 Mar;99(3):502-9.



Extensão e natureza do problema

• OAB na população geral masculina

40-44 anos

3%

>75 anos

42%

1. Irwin et al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract
symptoms in five countries: results of the EPIC study. Eur Urol. 2006 Dec;50(6):1306-14; discussion 1314-5.

2. Milsom et al. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A
population-based prevalence study. BJU Int. 2001 Jun;87(9):760-6.

1. 2.



Extensão e natureza do problema

• Patologia ou envelhecimento normal?

Gibson et al. Incontinence in the elderly, 'normal' ageing, or unaddressed pathology? Nat Rev Urol. 2017 Jul;14(7):440-448. 



Alterações do LUT com a idade

+++

Ritmo circadiano de 
produção de ADH

Gibson et al. Incontinence in the elderly, 'normal' ageing, or unaddressed pathology? Nat Rev Urol. 2017 Jul;14(7):440-448. 



Alterações do LUT com a idade

• Bexiga

• Alterações na resposta aos NT

• Desinervação colinérgica

•  seletiva de receptores M3 (M2  sensação de urgência miccional)

•  contrações vesicais involuntárias

•  colagénio/músculo no detrusor

•  contractilidade vesical

• Isquémia

• Obstrução

• Espessamento da parede vesical

LUTS armazenamento



Alterações do LUT com a idade

• Bexiga

Sarma et al. Benign Prostatic Hyperplasia and Lower Urinary Tract Symptoms. N Engl J Med 2012; 367:248-257



Alterações do LUT com a idade

• Próstata

• Fraca associação entre o tamanho da próstata e LUTS

• HBP induz expressão de receptores no detrusor e urotélio

• 5-HT3A e 5-HT7

• M2 e M3

• Urotélio

•  libertação não neuronal de ACh

LUTS armazenamento

LUTS armazenamento



Alterações do LUT com a idade

• Cérebro

• White matter hyperintensities (WMH)



Alterações do LUT com a idade

• WMH

Anormalidades estruturais da massa encefálica que aparecem com a 
idade e estão relacionadas com a doença de pequenos vasos.

WMH na região frontal inferior 
direita e no giro cingulado

WMH na radiação talâmica
anterior direita

IU

OAB



Alterações do LUT com a idade

• Doentes idosos vs. jovens:

• Têm síndromas de incontinência mais severos

• Têm maior probabilidade de pedir medicação para problemas

relacionados com o LUT

• Necessitam de maiores doses

• Aderem mais à terapêutica (apesar de reportarem mais efeitos

laterais)

Wagg A. Treating overactive bladder in the elderly. Can Urol Assoc J. 2011 Oct;5(5 Suppl 2):S149-51. 



Noctúria

• Sintoma + comum no homem com OAB

•  capacidade vesical

• Poliúria nocturna

Gratzke et al. EAU Guidelines on the Assessment of Non-neurogenic Male Lower Urinary Tract 
Symptoms including Benign Prostatic Obstruction. Eur Urol. 2015 Jun;67(6):1099-1109



Estudo EPIC

Irwin et al. Prevalence, severity, and symptom bother of lower urinary tract symptoms among 
men in the EPIC study: impact of overactive bladder. Eur Urol. 2009 Jul;56(1):14-20 



Estudo EPIC

• LUTS – 62,5% (7210 homens)

• Prevalência individual  com a idade

• LUTS de armazenamento +++ (51,3%)

• Noctúria – sintoma + comum (48,6%)

• Sobreposição de sintomas (armazenamento, esvaziamento e pós-

miccionais) entre a população geral e homens com OAB

• > Percepção subjectiva de frequência e noctúria nos homens com OAB

Avaliação da prevalência dos LUTS usando as definições da ICS

Irwin et al. Prevalence, severity, and symptom bother of lower urinary tract symptoms among 
men in the EPIC study: impact of overactive bladder. Eur Urol. 2009 Jul;56(1):14-20 



Tratamento 1ª linha

• Mudar estilos de vida + medidas comportamentais

• Objectivo:  frequência urinária e  volume vesical

• Depende do status cognitivo do doente

• Dieta e Fluídos

• Ingestão hídrica adequada

• Evicção de irritantes vesicais

• Dieta anti-obstipação

• Perda de peso

Wagg A. Treating overactive bladder in the elderly. Can Urol Assoc J. 2011 Oct;5(5 Suppl 2):S149-51. 



Tratamento 1ª linha

• Mudar estilos de vida + medidas comportamentais

• Objectivo:  frequência urinária e  volume vesical

• Depende do status cognitivo do doente

• Medidas comportamentais

• Treino vesical

• Urinar por incitação (prompted voinding)

• Monitorização regular

• Incitação a urinar num esquema regular

• Elogio e feedback positivo

• Urinar pelo relógio (timed voiding)

Wagg A. Treating overactive bladder in the elderly. Can Urol Assoc J. 2011 Oct;5(5 Suppl 2):S149-51. 



Tratamento 2ª linha – farmacológico

• Anti-muscarínicos (AM)

• Disfunção sensorial associada à OAB

• sucesso equivalente; ≠ tolerabilidade

Drug tmax (h) t1/2 (h) Recommended daily dose (mg)

Darifenacin ER 7 12 1 x 7.5-15

Fesoterodine 5 7 1 x 4-8

Oxybutynin IR 1 2-5 2-3 x 5

Oxybutynin ER 4-6 13 1 x 5-30

Propiverine IR 2 14-22 2 x 15

Propiverine ER 10 20 1 x 30

Solifenacin 3-8 45-68 1 x 5-10

Tolterodine IR 1-2 2 2 x 2

Tolterodine ER 4 7-10 1 x 4

Trospium IR 5 18 2 x 20

Trospium ER 5 36 1 x 60

Gratzke et al. EAU Guidelines on the Assessment of Non-neurogenic Male Lower Urinary Tract 
Symptoms including Benign Prostatic Obstruction. Eur Urol. 2015 Jun;67(6):1099-1109





Tratamento farmacológico

• Agonistas β3

• Mirabegron, 50 mg id

• Boa tolerabilidade

• Efeito adverso + comum: HTA (9,9%)

• Sem efeitos no SNC

• Alternativa aos AM?



Tratamento farmacológico

Wagg et al. Oral pharmacotherapy for overactive bladder in older patients: mirabegron
as a potential alternative to antimuscarinics. Curr Med Res Opin. 2016;32(4):621-38.



Tratamento farmacológico

Revisão de ensaios clínicos de qualidade que avaliam o uso de anti-
muscarínicos e agonistas β3 em doentes idosos com OAB.

Kistler et al. Systematic literature review of clinical trials evaluating pharmacotherapy for overactive bladder in 
elderly patients: An assessment of trial quality. Neurourol Urodyn. 2017 Aug 1. [Epub ahead of print]



Tratamento farmacológico

Apenas 3 com qualidade forte (Strong – Escala EPHPPQA)



Tratamento farmacológico

• Idoso Fit

• Tratar como alguém de “meia idade”

• Terapêuticas de 3ª linha (BTXA, neuromodulação)

• Idoso Frail

• Desafio terapêutico

• Recomenda-se apenas mudança de estilos de vida + medidas 

comportamentais

• Alguns AM são seguros...

• Mirabegrom como uma ótima opção nestes doentes



Segurança no idoso e AM

• Doentes com > risco

• Défice cognitivo sub-clínico

• Vulnerabilidade inerente às comorbilidades

• Polimedicação

✓ Diferenças nos perfis de ligação dos fármacos aos receptores

✓ Capacidade de atravessar a barreira hemato-encefálica (BHE)

Wagg et al. Review of cognitive impairment with antimuscarinic agents in elderly patients 
with overactive bladder. Int J Clin Pract. 2010 Aug;64(9):1279-86.



Segurança no idoso e AM

• Carga anti-colinérgica

• Pelo menos 50% medicados

com fármaco com efeitos AC

• Doentes ≥ 65 anos:

• 60% faz 1 fármaco

• 1/3 faz ≥5 fármacos

Polimedicação

Tune LE. Anticholinergic effects of medication in elderly patients. J Clin Psychiatry. 2001;62 Suppl 21:11-4.



Segurança no idoso e AM

• Características farmacocinéticas

• Peso < 400 KDa

• Lipossolubilidade

• Carga neutra (baixo grau de ionização)



Segurança no idoso e AM

• Transporte ativo através da BHE (efluxo)

• Glicoproteína P (P-gp)

• Darifencina

• Fesoterodina

• Cloreto de Tróspio

• (Mirabegron)

Amin L. P-glycoprotein Inhibition for Optimal Drug Delivery. Drug Target Insights. 2013;7:27-34. 



Segurança no idoso e AM

• Afinidade (pKi)

• M1 – cérebro

• M3 – detrusor e urotélio



Segurança no idoso

• Quais os fármacos seguros?

Araklitis et al. Safety issues associated with using medication to treat 
overactive bladder. Expert Opin Drug Saf. 2017 Nov;16(11):1273-1280.



Segurança no idoso

• Quais os fármacos seguros?

FORTA – Fit fOR The Aged
A – Absolutely
B – Benficial
C – Careful
D – Don’t



Risco de quedas

1. Morris et al. Lower urinary tract symptoms, incontinence and falls in elderly people: time for 
an intervention study. Int J Clin Pract. 2007 Feb;61(2):320-3.

2. Brown et al. Urinary incontinence: does it increase risk for falls and fractures? Study of 
Osteoporotic Fractures Research Group. J Am Geriatr Soc. 2000 Jul;48(7):721-5.



Take Home Messages

• OAB é um problema comum na população idosa

• Alterações fisiológicas do LUT com a idade

• Prevalência crescente

• A OAB no idoso é mais severa e a procura de tratamento

é maior

• O tratamento depende do status cognitivo do doente

• Atenção extra aos efeitos laterais do tratamento

farmacológico

• Carga anti-colinérgica

• Idoso Frail



Obrigada pela vossa atenção
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Alterações do LUT com a idade

Incontinence Book of ICS



Segurança no idoso e AM

Incontinence Book of ICS


