Informação para Doentes

Bexiga Hiperativa (BHA)

Português

Tabela de conteúdos
O que é a bexiga? .................................................................................................................. 3
O que são sintomas de bexiga hiperativa?.................................................. 3
Diagnóstico de BHA ............................................................................................................ 4
Autogestão da BHA ............................................................................................................. 4
Tratamento farmacológico da BHA .................................................................... 5
Tratamento de segunda linha da BHA ............................................................. 5
Viver com BHA ......................................................................................................................... 5
Procurar ajuda........................................................................................................................... 5
Glossário.......................................................................................................................................... 7

Este folheto faz parte das Informações da EAU para os
Doentes, sobre BHA. Contém informação geral sobre
os sintomas de bexiga hiperativa. Se tiver de dúvidas
específicas acerca da sua situação médica individual
deverá consultar o seu médico ou outro profissional de
saúde.
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Esta informação foi produzida pela Associação Europeia
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O conteúdo deste folheto está em linha com as
Guidelines da EAU.
Esta informação foi atualizada em janeiro de 2014.
Pode encontrar estas e outras informações sobre
doenças urológicas no nosso website: http://patients.
uroweb.org

* Os termos sublinhados encontram-se indicados no glossário.
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Bexiga Hiperativa (BHA)
O que é a bexiga?

Noctúria é acordar uma ou mais vezes durante a noite
para urinar.

A bexiga é o órgão que armazena a urina produzida pelos rins.
Trata-se de um músculo em forma de saco capaz de armazenar cerca de 500 mililitros de urina (Fig. 1a e b).
A maioria das pessoas começa a sentir a bexiga a encher
quando já está meio cheia. Para esvaziar a bexiga, tem de conseguir relaxar. Isto geralmente significa estar num ambiente
socialmente conveniente, como uma casa de banho ou um espaço com privacidade. Nestas condições, o cérebro envia um
sinal à bexiga para se contrair e começar a expulsar a urina.

STUI (sintomas do trato urinário inferior) é um termo utilizado para o conjunto de sintomas que poderão indicar
doenças do trato urinário.

Bexiga

A quantidade de vezes que urina depende de vários factores,
mas especialmente da quantidade de líquidos que bebe. A
maioria das pessoas urina menos de 8 vezes durante o dia e
ou nenhuma ou até uma vez durante a noite.
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O que são sintomas de bexiga
hiperativa?

Recto

Os sintomas de bexiga hiperativa (BHA) são um conjunto de
sintomas de armazenamento de urina, que incluem:
• Vontade súbita de urinar que é difícil de adiar
• Perda involuntária de urina
• Necessidade de urinar mais frequentemente do que o
habitual
• Necessidade de acordar durante a noite para urinar

Uretra

Escroto

©2018 patients.uroweb ALL RIGHTS RESERVED

Fig. 1a: Trato urinário inferior masculino.

Os sintomas de BHA são comuns e podem afetar tanto
homens como mulheres. Entre 10 a 20% das pessoas sofrem
destes sintomas em algum momento da sua vida.

Ovário
Ureter

Trompa de Falópio
Útero

Termos que o seu médico poderá utilizar
Urgência é uma vontade súbita de urinar que é difícil de
adiar. Pode ter origem no medo de perda involuntária de
urina. É o sintoma mais importante de BHA.

Bexiga
Recto

Osso púbico
Uretra

Incontinência de urgência é a perda involuntária de
urina que pode acontecer quando não se chega a tempo
a uma casa de banho.

Canal vaginal

Frequência urinária é a necessidade de urinar mais
frequentemente que o habitual, geralmente mais que 8
vezes por dia.
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Fig. 1b: Trato urinário inferior feminino.

* Os termos sublinhados encontram-se indicados no glossário.
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•

Quais são as causas de sintomas de bexiga
hiperativa?
Os sintomas de BHA podem ter várias causas:
• Algumas pessoas sentem contrações súbitas e espontâneas do músculo da bexiga
• Algumas pessoas são mais sensíveis à sensação de enchimento da bexiga
• Nalguns casos, os rins produzem demasiada urina durante
a noite, causando noctúria. Isto pode estar relacionado
com idade mais avançada ou determinados problemas
medicos
• Algumas pessoas têm uma bexiga mais pequena que atinge a sua capacidade máxima mais rapidamente, mas esta
é uma situação pouco comum

•

Conselhos sobre estilo de vida
Além disso, mudanças no seu estilo de vida poderão ajudar a
lidar com os seus sintomas e a melhorar a sua qualidade de
vida.

Diagnóstico de BHA

•

O médico fará uma série de exames para compreender a
causa dos seus sintomas. A isto chama-se diagnóstico. Os
Sintomas de Bexiga Hiperativa (BHA) podem indicar outros
problemas. Parte do diagnóstico consiste em excluir outras
possíveis explicações para os sintomas, tais como infeções
urinárias ou diabetes.

•
•
•
•

Em primeiro lugar, o médico ou enfermeiro recolhe a sua
história clínica e realiza um exame físico. Se necessário, serão
realizados outros exames.

•

Esta secção contém informação geral acerca do diagnóstico de
BHA, e as situações podem variar de país para país.

•

Autogestão da BHA
Os sintomas da bexiga hiperativa são frequentemente incomodativos, mas não põem a vida em risco. Estes sintomas podem
prolongar-se no tempo e não existe uma cura simples. Existem
várias opções de tratamento disponíveis. Na maioria dos
casos, a autogestão é sugerida como primeiro passo de tratamento. É frequente experimentarem-se diferentes opções de
tratamento até se encontrar a que melhor se adequa à sua
situação individual. Poderá discutir estas opções com o seu
médico.

Beber no mínimo, 1-1,5 litros de líquidos por dia, e discutir com o seu médico se pode beber mais
Beber mais, se viver em num clima quente ou fizer muito
exercício físico
Beber menos líquidos antes e durante viagens longas
Beber menos líquidos a partir do final da tarde para evitar
acordar à noite para urinar
Reduzir o consumo de álcool e de café porque estes
aumentam a produção de urina e são irritantes para a
bexiga
Certos alimentos poderão irritar a sua bexiga e agravar os
seus sintomas de BHA. A redução do consumo de adoçantes, comidas condimentadas, frutos e sumos cítricos,
cafeína e refrigerantes na sua alimentação pode ajudar
Mantenha um peso saudável (Índice de Massa Corporal
entre 18 e 25 kg/m2). A redução do seu peso pode melhorar os seus sintomas de perda de urina

Diário miccional
O seu médico poderá pedir-lhe para fazer um diário
miccional, onde deverá anotar a quantidade de líquidos
que bebe, a frequência com que urina e a quantidade
de urina que produz. O diário miccional é importante,
pois ajuda o seu médico a compreender melhor os seus
sintomas.
Descarregue um diário miccional através do website:
http://patients.uroweb.org

Você poderá gerir os seus sintomas de forma ativa. As seguintes medidas poderão ajudá-lo(a):
• Com a ajuda do seu médico, poderá ajustar a quantidade
e o tipo de líquidos que bebe, bem como os momentos
mais indicados para o fazer
• Se a incontinência é um problema, o médico poderá
recomendar-lhe a utilização de um penso absorvente para
evitar molhar o seu vestuário

* Os termos sublinhados encontram-se indicados no glossário.

Se recomendado pelo médico, poderá tentar “aguentar”
mais tempo quando sentir urgência para urinar. Isto irá
treinar a sua bexiga, e aumentará gradualmente o intervalo de tempo entre as idas à casa de banho
Com o avançar da idade, os músculos pélvicos podem
enfraquecer. Contrair os músculos do pavimento pélvico, conhecido como exercícios de Kegel, pode ajudar a
suprimir a vontade urgente de urinar e a recuperar a força
muscular

Tratamento farmacológico da BHA
A autogestão da BHA não resulta para cerca de um terço das
pessoas . Se estas medidas não forem suficientes para melhorar os seus sintomas, o seu médico poderá sugerir tratamento
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com medicação. Esta secção descreve diferentes grupos de
fármacos. Com a ajuda do seu médico, poderá decidir qual o
melhor tratamento para si.

A urgência e a frequência urinária são sintomas que poderão
ter um impacto negativo na sua qualidade de vida. Uma
pessoa com sintomas de BHA frequentemente necessita de
localizar instalações sanitárias antes de sair de casa e poderá
mesmo evitar por completo algumas actividades. Além disso,
a privação do sono devido a acordar frequentemente durante
a noite para urinar, poderá levar a uma diminuição dos seus
níveis de energia, o que torna mais difícil o desempenho das
suas actividades diárias. Episódios de urgência que resultem
em perdas de urina são embaraçosos e poderão baixar a sua
autoestima.

Os factores que influenciam esta decisão incluem:
• Os seus sintomas
• A sua história clínica
• Outra medicação que esteja a tomar
• Os fármacos disponíveis no seu país
• As suas preferências e valores pessoais
Esta secção oferece informação geral acerca do tratamento
farmacológico dos sintomas de BHA e as situações podem
variar de país para país.

Estes problemas poderão também afetar os seus entes queridos. Por exemplo, o seu companheiro(a) poderá acordar com
as suas constantes idas à casa de banho durante a noite. Devido aos seus sintomas de BHA, pode evitar actividades de vida
social, o que afeta também a vida social do seu companheiro(a), levando a sentimentos de isolamento, que os impedem
de aproveitar a vida em pleno.

Existem vários grupos de fármacos utilizados para o tratamento dos sintomas de BHA:
• Antagonistas dos recetores muscarínicos
• Agonistas beta-3
• Desmopressina

Existem muitas formas de controlar os sintomas. Estes
não devem impedi-lo(a) de ser feliz nas suas relações e de
participar na vida social, cultural e económica da sua comunidade. Se os seus sintomas o incomodam, procure ajuda
junto do seu médico de família, médico de clínica geral, ou
urologista.

Tratamento de segunda linha da BHA
Por vezes, os medicamentos que o seu médico prescreve não
melhoram os seus sintomas. Nestes casos estão disponíveis
outras opções de tratamento. Com a ajuda do seu médico,
poderá decidir qual a melhor abordagem para si.

Procurar ajuda

Esta secção oferece informação geral sobre tratamentos de
segunda linha para os sintomas de BHA e as situações podem
variar de país para país.

Os sintomas de BHA tornam-se mais frequentes com o
avançar da idade. Contudo, não devem ser vistos como um
processo normal do envelhecimento ou um problema intratável. Se sofre de sintomas incomodativos, é importante que
procure o seu médico e que não se envergonhe de discutir a
sua situação.

As opções comuns de tratamento de segunda linha para a BHA
são:
• Injecção de toxina botulínica na bexiga
• Estimulação nervosa, também conhecida como neuromodulação
• Cirurgia de aumento do volume da bexiga

Perguntas a fazer ao seu médico
Embora a Informações da EAU para os Doentes se apliquem à
maioria das pessoas com sintomas de BHA, pode ter questões
específicas sobre a sua situação individual. O seu médico é a
pessoa ideal para responder a essas questões.

Viver com BHA
Apesar dos sintomas de BHA não colocarem a vida em risco,
normalmente têm um impacto negativo na sua qualidade de
vida. Pessoas diferentes lidam de formas diferentes com os sintomas e com os possíveis efeitos secundários do tratamento.
As suas preferências e valores pessoais e o impacto que os sintomas de BHA têm na sua vida não devem ser subestimados.

Poderá ser útil preparar uma lista de perguntas antes de o
consultar. Exemplos de perguntas que pode querer fazer:
• Por que motivo fiquei com este problema?
• O que acontecerá ao longo dos próximos meses e anos,
caso opte por não fazer qualquer tratamento?
• O que acontecerá ao longo dos próximos meses e anos,
caso opte por fazer tratamento?
• Que opção de tratamento me recomenda?
• O que posso esperar desse tratamento?

A qualidade de vida engloba tanto a saúde física como psicológica. É importante que se sinta não só saudável mas também
livre da pressão psicológica de viver com sintomas de BHA.

* Os termos sublinhados encontram-se indicados no glossário.
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•
•

Quais são os efeitos secundários ou riscos possíveis desse
tratamento?
Durante quanto tempo precisarei de tratamento?

Vá à internet
Este folheto informativo contém informação básica sobre
sintomas de bexiga hiperativa. Se desejar ler informações mais
detalhadas, visite o nosso website:
http://patients.uroweb.org/

* Os termos sublinhados encontram-se indicados no glossário.
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Glossário
Bexiga
Órgão que armazena a urina proveniente dos rins (ver
também Rins).
STUI (LUTS)
Sintomas do trato urinário inferior(Lower urinary tract
symptoms). Um termo utilizado para referir o conjunto de
sintomas que poderão indicar doenças do sistema urinário.
Rins
Dois órgãos em forma de feijão, localizados na parte
posterior do abdómen, que filtram o sangue e produzem
urina.
Noctúria
Acordar pelo menos uma vez durante a noite devido a
vontade de urinar.
Frequência urinária
Necessidade de urinar mais frequentemente do que o
habitual, geralmente mais do que 8 vezes por dia.
Incontinência urinária
Perda involuntária de urina.
Urgência urinária
Vontade súbita de urinar, difícil de adiar. Também
conhecida como urgência.

* Os termos sublinhados encontram-se indicados no glossário.
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