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Resumo 

 

A hiperplasia benigna da próstata (HBP) tem elevada prevalência nos homens entre 

os 50 e 79 anos de idade, sendo ubiquitária com o envelhecimento. Devido à 

significativa morbi-mortalidade associada aos tratamentos médicos e cirúrgicos 

currentemente disponíveis, são necessárias novas tecnologias para melhorar os 

resultados e minimizar o desconforto dos doentes. Recentemente, estudos preliminares 

de experimentação animal e em 3 doentes tratados, sugeriram a embolização arterial 

prostática selectiva (EAPS) como hipótese terapêutica para a HBP. Decidimos 

investigar se a EAPS poderia ser um procedimento bem sucedido no tratamento da HBP 

gravemente sintomática. Para tal realizámos um estudo anátomo-radiológico e clínico 

em 63 doentes com recurso a uma terapêutica inovadora minimamente invasiva guiada 

pela imagem. 

Avaliámos 126 hemipélvis com recurso a Angio-RM, Angio-TC e Angiografia 

Digital de Subtracção, com o intuito de definir os padrões básicos de bifurcação das 

artérias ilíacas internas até agora apenas descritos em estudos cadavéricos. Estudámos 

ainda o suprimento vascular arterial prostático, identificando: 1 as artérias prostáticas; 2 

origem e direcção; 3 os ramos intra-prostáticos; 4 anastomoses com outras artérias. 

Em relação aos resultados anatómicos, identificámos 181 artérias prostáticas, já que 

em 43.7% das hemipélvis existiam dois pedículos arteriais prostáticos com origens 

independentes. A origem mais frequente foi a artéria pudenda interna (39.7%), seguida 

do tronco comum glúteo-pudendo (21%) e da artéria vesical superior (18.2%). Origens 

menos frequentes foram a artéria obturadora (12.1%), as artérias glúteas inferior (3.9%) 

ou superior (1.7%), ramos rectais provenientes da artéria mesentérica inferior (1.7%) e a 

artéria pudenda acessória (1.7%). Identificaram-se anastomoses com as artérias 

adjacentes em 57.9% dos casos: com a terminação da artéria pudenda interna (41.6%), 



	   	   	  

 4 

artérias prostáticas contra-laterais (18.2%) e homo-laterais (11.7%), com ramos rectais 

(15.6%) e com artérias vesicais (12.9%). 

Em relação ao estudo clínico tratámos 63 doentes (idades compreendidas entre 52 - 

82 anos, média 69.5 anos) com HBP gravemente sintomática refractária à terapêutica 

médica há mais de 6 meses. Foi possível avaliação após o tratamento em 37 doentes: 

média de seguimento de 4.7 meses (variando entre 1 e 12 meses). A EAPS unilateral foi 

possível em todos os doentes, com embolização bilateral em 73% dos casos. A 

embolização bilateral não foi possível em 27% dos casos devido a tortuosidade, 

alterações ateroescleróticas e pequeno calibre das artérias ilíacas e/ou prostáticas. Em 

média houve uma melhoria do International Prostate Symptom Score (IPSS) de 10.8 

pontos, da QoL de 1.5 pontos e do Internationl Index of Erectile Function (IIEF) de 2.1 

pontos. Houve uma redução média do PSA de 30% (2.4 ng/mL), um aumento do pico 

de fluxo urinário (Qmax) de 3.1 - 3.85 mL/s e uma redução média do volume prostático 

de 21% (18.5 mL). Registou-se uma complicação major: pequena área de isquémia da 

parede vesical tratada cirurgicamente. Em 75% dos doentes tratados obteve-se sucesso 

clínico com franca melhoria dos sintomas, enquanto 25% dos doentes foram 

considerados insucesso clínico por se ter registado uma fraca ou ausente melhoria 

sintomática após a embolização. Os restantes doentes tratados estão sob controlo 

evolutivo, pararam toda a medicação prostática, sem qualquer caso de disfunção sexual 

associada com o tratamento. 

Este trabalho constitui o primeiro estudo anatómico descritivo in vivo das artérias 

prostáticas, conseguido devido à utilização de técnicas de imagem nunca usadas para 

este fim. O uso clínico dos dados anatómicos acima referidos permitiu a implementação 

de técnicas de Radiologia de Intervenção no tratatamento de uma doença de elevada 

prevalência. 
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Abstract 
 

Benign prostatic hyperplasia (BPH) has high prevalence in men aged 50–79 years 

being ubiquitous with aging. Due to significant morbi-mortality associated with 

currently available medical and surgical treatments, there is the need for innovative 

technologies to continue to improve outcomes and minimize patient discomfort and 

morbidity. Recently, prostatic arterial embolization (PAE) was suggested as a treatment 

option for BPH based on preliminary results from animal studies and 3 treated patients. 

We decided to investigate if PAE might be a successful treatment option for severely 

symptomatic BPH patients. We performed a clinical and anatomical-radiological study 

in 63 patients with the use of an inovative image-guided minimally invasive technique. 

We evaluated 126 pelvic sides using Angio-MR or Angio-CT and Catheter 

Angiography before embolisation to treat symptomatic BPH. We aimed to define the 

main branching patterns of the male internal iliac arteries, so far only studied in the 

cadaver. We also evaluated the prostatic arterial supply, identifying: 1 the prostatic 

arteries; 2 origin and direction; 3 intra-prostatic branches; 4 anastomoses with 

surrounding arteries. 

Regarding the anatomical study we identified 181 prostatic arteries, because in 

43.7% of pelvic sides 2 separate prostatic vascular pedicles were found. The most 

frequent origin was the internal pudendal artery (39.7%) with the common gluteal-

pudendal trunk (21%) and superior vesical arteries (18.2%) the next commonest. Less 

frequent origins were the obturator artery (12.1%), the inferior (3.9%) or superior 

(1.7%) gluteal arteries, rectal branches from the inferior mesenteric artery (1.7%) and 

the accessory pudendal artery (1.7%). There were anastomoses with the surrounding 

arteries in 57.9% of cases: termination of the internal pudendal artery (41.6%), contra-

lateral prostatic arteries (18.2%), same-side prostatic arteries (11.7%), rectal branches 

(15.6%), and vesical arteries (12.9%). 
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Regarding the clinical study, we treated 63 patients aged 52–82 years (mean 69.5 

years) who presented with symptomatic BPH refractory to medical treatment for at least 

6 months. Follow-up evaluation (mean 4.7 months, range 1-12 months) was possible in 

37 patients. PAE was achieved in all patients with bilateral embolization in 73%. In 

27% PAE was performed unilaterally due to tortuosity, atherosclerotic changes and 

small size of iliac and prostatic arteries. There was a mean decrease in the IPSS of 10.8 

points, a mean improvement in QoL of 1.5 points, and a mean increase in the sexual 

function score of 2.1 points. There was a mean PSA reduction of 30% (2.4 ng/mL), a 

Qmax increase of 3.1 to 3.85 mL/sec, and a mean prostate volume decrease of 21% 

(18.5 mL). There was one major complication: a small area of bladder wall ischemia 

treated by surgery. Overall, 75% of patients were considered clinical success with major 

improvement after PAE, while 25% of patients were considered clinical failure with 

little or no improvement after PAE. All remaining patients are under follow-up, stopped 

all prostatic medication, and reported no sexual dysfunction.  

This study is the first one to describe the radiological anatomy of the prostatic 

arteries, with the use of imaging techniques never used for this purpose before. The 

clinical use of the anatomical findings allowed the implementation of Interventional 

Radiology tehniques in the treatment of a disease with a high prevalence. 
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Revisão anatómica e radiológica da próstata 
 

 A glândula prostática 

 

A próstata é uma glândula anexa ao aparelho genital masculino. Trata-se de um 

órgão músculo-glandular, ímpar e mediano, situado profundamente na escavação 

pélvica, por baixo da bexiga, por cima do pavimento perineal (folheto superior da 

aponevrose perineal média), adiante do recto e atrás e por baixo da sínfise púbica – 

encruzilhada urogenital.1,2,3 Encontra-se em volta da porção inicial da uretra (a uretra 

prostática) do colo vesical e das vias espermáticas, tendo como função produzir o 

líquido prostático (fluído esbranquiçado, ácido) que é expulso durante a ejaculação, 

dando aos espermatozóides propriedades activadoras e mobilizadoras. A uretra 

prostática, os canais ejaculadores e o utrículo prostático estão no interior da próstata. É 

um órgão fixo pela loca prostática, pelos ligamentos pubo-prostáticos, pela aponevrose 

perineal profunda, pela porção anterior do músculo elevador do ânus e pelo diafragma 

urogenital (plano músculo-aponevrótico perineal médio e anterior). A próstata tem uma 

cor cinzento-esbranquiçada e consistência elástica detectável ao toque rectal. A próstata 

está pouco desenvolvida até à puberdade quando cresce bruscamente e atinge a 

maturidade, permanecendo do mesmo tamanho durante várias décadas. Na idade adulta 

e com o envelhecimento, ocorre o crescimento prostático na maior parte dos homens. 

As dimensões consideradas normais no adulto são de 2,5-3 cm de comprimento 

longitudinal, 4 cm de largura transversal e 2-2,5 cm de espessura ântero-posterior, com 

um volume entre 20 e 25 ml.4 

A próstata adulta é constituída por dois componentes, o estroma (com tecido 

muscular liso e tecido conjuntivo) e o epitélio (que contém as glândulas). O tecido 

glandular corresponde a dois terços do volume total e o estroma conjuntivo-muscular a 

um terço. A porção glandular é constituída por unidades lobulares que se abrem em 12-
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20 canais excretores. Estas unidades glandulares estão suportadas por um tecido areolar 

e prolongamentos da cápsula prostática, contendo plexos capilares. Existem 3 zonas 

glandulares principais na próstata: as zonas central, de transição e periférica a que se 

associam uma região de estroma fibro-muscular anterior e uma área glandular peri-

uretral. A zona de transição corresponde a 5%-10% do volume total, está adjacente ao 

esfíncter uretral proximal e é o local onde se desenvolve grande parte da hiperplasia 

benigna da próstata (HBP) e aproximadamente 20% dos cancros prostáticos. A zona 

periférica é a maior de todas (70%-80% do tecido glandular) antes do aumento do 

volume prostático secundário à HBP e é o local mais frequente de surgimento de cancro 

(aproximadamente 70%). A zona central corresponde aproximadamente a 20%-25% do 

volume total e é onde se desenvolve o cancro prostático em 10% dos casos.4,5,6,7 

Ecograficamente observam-se duas áreas prostáticas distintas, a região periférica 

(correspondente às zonas periférica e central) e a região glandular central 

(correspondente às zonas de transição, à área glandular peri-uretral e fibro-muscular 

anterior e ao esfíncter uretral interno), separadas pela cápsula cirúrgica que se torna 

mais evidente quando ocorre a HBP com aumento da zona de transição. Os aspectos 

RM são sobreponíveis, com a zona periférica sendo hiperintensa e a zona central 

hipointensa nas sequências ponderadas em T2, sendo isointensas e indistinguíveis nas 

sequências ponderadas em T1.6,7,8 

 

 A vascularização e inervação da glândula prostática 

 

A vascularização arterial prostática tem sido estudada e documentada 

extensamente. Existia alguma polémica sobre a origem e mesmo a existência da artéria 

prostática. Em 1955, Clegg9,10 descreveu a vascularização da próstata e vesículas 

seminais humanas, comparou as várias nomenclaturas de autores prévios e providenciou 
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alguns padrões vasculares como base para aplicações cirúrgicas e posteriores 

investigações. Desde então surgiram mais alguns estudos em cadáveres humanos que 

comprovam a existência da artéria prostática e sua origem variável como ramo colateral 

do tronco anterior (glúteo-pudendo) da artéria hipogástrica, mais frequentemente 

destacando-se da artéria vesical inferior (em aproximadamente 41,5%-74,3% dos 

indivíduos) pelo que também é denominada de artéria vésico-prostática. Origens menos 

frequentes foram como colateral da artéria umbilical (15,1%), da obturadora (5,7%), da 

pudenda interna (26,4%), da hemorroidária média, da glútea inferior ou isquiática 

(1,9%) ou directamente da hipogástrica (9,4%).2,11,12,13 Pode, ainda, nascer de um tronco 

comum com a artéria hemorroidária média, ou destacar-se da pudenda interna próximo 

da origem, embora seja raro. Geralmente as artérias vésico-prostáticas têm dimensões 

semelhantes de ambos os lados, com dois pedículos vasculares simétricos. Após a sua 

origem tem um trajecto para baixo, diante e dentro insinuando-se entre a bexiga e base 

da próstata, alcança as porções laterais e póstero-superiores da base da próstata 

dividindo-se em dois ou três ramos terminais, as artérias vesículo-deferencial (que pode 

nascer independentemente da hipogástrica, da umbilical ou pudenda interna), vesical 

inferior e prostática, embora haja alguma variação nesta forma de terminação. Ramifica-

se na parede póstero-inferior e base da bexiga (artéria vesical inferior), nas faces laterais 

e próximo da base da próstata (artéria prostática), nas vesículas seminais e canal 

deferente (artéria vesículo-deferencial - Figura 1.)14 Um primeiro pedículo passa no 

sulco que separa a próstata da bexiga, cruza a face anterior da próstata assegurando a 

vascularização da metade superior da glândula (ramos da artéria vesículo-deferencial). 

O outro pedículo passa ao longo das faces laterais da glândula. Depois desce ao longo 

do bordo externo até ao ápex dando ramos intra-prostáticos neste trajecto e terminando 

com arteríolas que se dirigem para o pavimento pélvico com algumas anastomosando-se 

com ramos da artéria hemorroidária média para o recto e ânus e outras com ramos 
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vesicais anteriores da pudenda interna, vascularizando a metade inferior da glândula 

(artéria prostática propriamente dita).15 Estes ramos têm características típicas com 

trajectos muito espiralados (artéria helicínea), documentando-se anastomoses com os 

ramos homólogos contra-laterais segundo alguns autores4 ou com poucas anastomoses 

com os do lado oposto de acordo com outros (Figura 2.).9 Ramos adicionais para a 

próstata com origem na artéria rectal média ou na artéria vesículo-deferencial quando 

tem origem independente são considerados menos frequentes.9 

 

Figura 1. A e B Cortes sagitais laterais da pélvis masculina demonstrando os ramos 

colaterais da artéria ilíaca interna ou hipogástrica e a artéria prostática. Tronco anterior 

(ramos colaterais 1-7) e tronco posterior (ramos colaterais 8-10). 1 – artéria obturadora; 

2 – artéria umbilical/vesical superior; 3 – artéria vesical inferior e prostática; 4 – artéria 

vesículo-deferencial; 5 – artéria hemorroidária média; 6 – artéria pudenda interna; 7 – 

artéria isquiática ou glútea inferior. 8 –artéria íleo-lombar; 9 – artérias sagradas laterais 

superior e inferior; 10 – artéria glútea superior. (Netter FH. Atlas de Anatomia 

Humana.Artmed. 1998.) 
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Figura 2. Estudo anatómico da artéria prostática. A Radiografia da próstata e bexiga 

num homem de 36 anos, após injecção unilateral de Micropaque®. A artéria prostática 

(P) pode ser vista a passar pelos bordos laterais da próstata, terminando finalmente 

suprindo o canal anal. A artéria vesículo-deferencial (VD) pode ser vista como um ramo 

da artéria vesical superior. B Radiografia da próstata (P) e vesículas semiais (V) num 

homem de 47 anos injectado unilateralmente com Micropaque®. A bexiga foi 

removida. São visíveis as ramificações dos vasos na superfície das vesículas seminais. 

O padrão tortuoso dos vasos prostáticos é facilmente distinguível dos das artérias 

vesicais. C Fotografia das artérias prostáticas na face posterior da próstata num homem 

de 47 anos após injecção bilateral de Micropaque®. É evidente a tortuosidade dos 

vasos. É igualmente visível um vaso na ampola das vesículas seminais (A). D 

Radiografia de uma secção transversal de 1 cm de espessura da próstata, mostrando a 

tortuosidade típica dos vasos a penetrar a gândula. (Clegg EJ. The arterial supply of the 

human prostate and seminal vesicles. J Anat 1955;89:209-16.) 

A B 

C D 
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A artéria prostática ao alcançar a próstata divide-se em dois tipos de ramos, as 

artérias de primeira ordem (extra glandulares ou capsulares) que vascularizam a porção 

superficial da próstata e as artérias de segunda ordem intra-glandulares (com ramos 

intermédios e peri-uretrais), que vascularizam a porção profunda da próstata. A 

microangiografia recorrendo a secções finas de tecido prostático humano e seu estudo 

radiológico foi descrita em 2002 por Slojewski M, et al16, que confirmou os achados 

descritos por Clegg com 3 grupos principais de artérias intra prostáticas, os ramos 

capsulares, os intermédios e os peri-uretrais (Figura 3.). Os ramos capsulares 

distribuem-se na superfície do órgão em dois grupos (anterior e posterior) que podem 

ser divididos em subgrupos (ântero-lateral e póstero-lateral).14,15,17,18,19,20 Os ramos 

arteriais prostáticos permitem um perfusão orgânica específica para a próstata, com 

isolamento da circulação prostática relativamente à circulação sistémica em estudos 

experimentais em cães após laqueação dos restantes ramos da artéria ilíaca interna.21  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Microangiogramas da próstata demonstrando a uretra (U), ramos arteriais 

intra-prostáticos anteriores (A), ântero-aterais (A-L), póstero-laterais (P-L) e peri-

uretrais concêntricos (C-P). (Slojewski M, Czerwinski F, Sikorski A. 

Microangiographic imaging of the prostate. BJU Int 2002;89:776-8.) 
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A artéria ilíaca interna ou hipogástrica é o ramo de bifurcação interno da ilíaca 

primitiva, destinada aos órgãos intra-pélvicos e genitais externos, à parede da pélvis e 

músculos da pélvis, períneo, região glútea e raiz da coxa. Geralmente termina um pouco 

acima da grande chanfradura ciática dando 12 ramos terminais. Estes ramos geralmente 

destacam-se a partir de uma bifurcação terminal da artéria hipogástrica em dois troncos 

(anterior e posterior), embora possam ter origem isolada directamente da 

hipogástrica.2,17,22,23  

O tronco anterior geralmente fornece as artérias viscerais que no homem são a 

umbilical ou vesical superior, a vesical inferior/prostática e vesículo-deferencial, a 

hemorroidária média, a obturadora e finalmente os dois ramos terminais de maior 

calibre que geralmente formam um tronco comum (glúteo-pudendo), a isquiática (glútea 

inferior) e a pudenda interna. O tronco posterior dá principalmente ramos parietais 

pélvicos e musculares glúteos, com 4 ramos terminais, a artéria íleo-lombar, as artérias 

sagradas laterais superior e inferior e o maior ramo terminal, a artéria glútea (superior). 

Alguns autores concluíram que os principais ramos terminais da artéria hipogástrica são 

a glútea superior (tronco posterior) e o tronco comum glúteo-pudendo (tronco anterior) 

constituído pelas artérias isquiática (glútea inferior) e pudenda interna. Com base nestes 

achados, Yamaki et al11 propõem uma classificação da artéria ilíaca interna em 4 

grupos de acordo com a forma de terminação. Classificam como grupo A a terminação 

da artéria ilíaca interna em dois ramos, a artéria glútea superior e o tronco comum 

glúteo-pudendo, sendo a terminação mais frequente (em aproximadamente 80% do 

indivíduos), considerada como padrão. Os restantes 3 grupos são variantes anatómicas, 

em que há uma divisão em dois ramos com um tronco comum para as artérias glúteas 

superior e inferior e a artéria pudenda interna nasce isoladamente (grupo B), há uma 

divisão em 3 ramos independentes (grupo C) e em que há uma divisão num tronco 

comum da glútea superior e pudenda interna e a artéria glútea inferior independente 
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(grupo D). As variações anatómicas na origem destes 12 ramos arteriais colaterais são 

a regra, sendo que podem nascer de um dos troncos ou da hipogástrica directamente, de 

forma isolada ou em conjunto formando troncos comuns com outras artérias vizinhas. 

Por exemplo a vesical inferior, a prostática e vesículo-deferencial têm frequentemente 

um tronco comum com origem no tronco anterior da hipogástrica.2,17  

Há uma variante anatómica da artéria pudenda interna com relevância cirúrgica, em 

que se observa uma artéria pudenda interna mais pequena que o normal e uma artéria 

pudenda acessória, com origem na pudenda interna antes de sair da grande chanfradura 

ciática, passando próximo da base da bexiga, na porção superior da próstata, terminando 

no períneo onde dá os ramos colaterais habituais da pudenda interna e o ramo terminal 

(artéria dorsal do pénis). A relação desta artéria variante com a próstata e bexiga torna-a 

especialmente susceptível a sofrer lesões graves durante cirurgias prostáticas ou 

vesicais.4 Alguns estudos anátomo-cirúrgicos demonstraram uma grande variabilidade 

na prevalência da artéria pudenda acessória, variando entre 4% e 70%, mas geralmente 

à volta de 25% nas cirurgias laparoscópicas, sendo mais frequente do que previamente 

pensado, embora o seu papel na continência urinária e potência sexual permaneça por 

determinar.24,25 

As veias prostáticas drenam adiante e lateralmente no plexo venoso peri-prostático 

de Santorini e atrás no plexo venoso peri-seminal. Estas veias drenam na hipogástrica 

através das veias vesicais e recebem anteriormente a veia dorsal profunda do pénis (que 

passa por baixo da sínfise púbica), as veias vesicais anteriores e as veias retro-púbicas 

(comunicando com a veia pudenda interna), lateralmente comunicam com o plexo 

venoso peri-vesical e posteriormente com o plexo venoso hemorroidário.2,17 

Os linfáticos prostáticos formam uma rede peri-prostática na superfície do órgão. 

Na porção posterior desta rede forma-se 4 pedículos, um pedículo ilíaco externo com 

um colector tributário para um gânglio ilíaco externo, um pedículo hipogástrico, satélite 
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à artéria hipogástrica, um pedículo posterior formado por 2 ou 3 troncos que se dirigem 

posteriormente para terminarem nos gânglios sagrados laterais e nos promontórios e um 

pedículo inferior, que se destaca da porção anterior da rede nervosa peri-prostática e 

termina um gânglio hipogástrico que segue a artéria pudenda interna.2,17  

A inervação prostática depende do sistema nervoso autónomo simpático e 

parassimpático. A inervação simpática inicia-se no plexo prostático cujos nervos 

procedem do plexo nervoso simpático hipogástrico ou pélvico inferior (em estreita 

relação com a artéria prostática) que está situado ao lado da bexiga e do recto, adiante 

do promontório e do sacro, entre as duas artérias ilíacas primitivas, formado por ramos 

do 2º, 3º e 4º nervos sagrados e por alguns filamentos dos gânglios sagrados, lombares e 

do plexo aórtico. Deste plexo numerosos ramos distribuem-se para as vísceras pélvicas 

acompanhando os ramos vasculares da artéria ilíaca interna. A inervação parassimpática 

tem origem em ramos colaterais do plexo pudendo (ramo anterior do 3º nervo sagrado 

que se anastomosa com o 2º e 4º ramos anteriores dos nervos sagrados) com nervos de 

grande calibre que se distribuem pelas vesículas seminais, glândula prostática e 

estruturas erécteis do pénis (os nervos pequeno e grande cavernosos que são filamentos 

com origem na periferia do plexo prostático que se juntam com ramos pudendos 

internos e passam por baixo da sínfise púbica formando os nervos erectores ou 

esplâncnicos pélvicos de Erkardt).2,4,17 Esta relação próxima da inervação prostática 

com os nervos responsáveis pela erecção poderá estar na base das frequentes 

complicações com disfunção eréctil após cirurgia prostática. A preservação dos nervos 

pudendos adjacentes à próstata é fundamental para recuperar a função eréctil após uma 

prostatectomia.25, 26 
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A hiperplasia benigna da próstata (HBP) 
 

 Definições, etiologia, fisiopatologia e alterações histológicas 

 

O termo hiperplasia benigna da próstata (HBP) compreende um ou mais de 3 

critérios: detecção microscópica de hiperplasia que é uma proliferação benigna do 

estroma e do epitélio; aumento volumétrico da próstata à palpação detectada na clínica 

ou por ecografia; ou a presença de um conjunto de sintomas das vias urinárias inferiores 

(SVUI). As dimensões da próstata nem sempre se correlacionam com os SVUI e os 

SVUI podem estar em relação com outras patologias como bexiga hiper-reactiva, 

prostatite, ou cistite intersticial.5 

A HBP é uma hiperplasia e não uma hipertrofia. É sabido que os sintomas começam 

algum tempo após a involução afectando sobretudo homens acima dos 60 anos e que a 

zona de transição é a mais afectada.27 Apesar de a causa exacta não estar bem definida, 

pensa-se que resulte de interacções entre o epitélio e o estroma glandular no meio 

hormonal apropriado. A HBP tem origem na zona peri-uretral, de transição, e está 

restrita à porção mais interior da glândula prostática, ou seja, aos tecidos localizados ao 

longo do maior eixo da uretra proximal, zona que corresponde a aproximadamente 2% 

do volume prostático total normal (Figura 4.).   
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Figura 4. Secção coronal oblíqua da glândula prostática. P – zona periférica; S – 

esfíncter pré-prostático; T – zona de transição; U – uretra; V – Verumontanum. Os 

nódulos de HBP têm origem no tecido próximo do verumontanum, nas proximidades do 

cilindro do esfíncter urinário que tem origem no colo da bexiga (zona a sombreado) e 

ainda para dentro do esfíncter interno e adjacente à uretra no tecido peri-uretral. 

(Oesterling JE. The origin and development of benign prostatic hyperplasia. An age-

dependent process. J Androl. 1991;12:348-55.) 

 

O crescimento hiperplásico ocorre em círculos concêntricos na zona de transição, 

com consequente compressão das zonas periférica e central. Há um aumento no número 

das células do estroma e epiteliais com perturbação no equilíbrio da relação entre estas. 

A relação das células do estroma/epitélio numa próstata normal num adulto jovem é de 

2/1, enquanto passa a ser de 4/1 ou 5/1 na HBP. Há uma relação aparente entre o 

aumento desta proporção e os sintomas, sendo que quando < 2,8:1 a maioria dos 

homens permanece assintomático, enquanto se > 4,5:1 há uma maior probabilidade de 

surgimento de sintomas. O aumento glandular macroscópico da zona de transição leva à 

compressão peri-uretral responsável pelos SVUI, sendo mais frequente o envolvimento 

das paredes laterais do lúmen uretral. O aumento glandular pode condicionar protusão 

no pavimento vesical e na uretra posterior.5 
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A HBP tem início na terceira década de vida numa fase microscópica (identificável 

apenas histologicamente), assintomática. Com o avançar da idade e a presença de 

androgénios, aproximadamente 50% da HBP microscópica desenvolver-se-á em 

macroscópica (próstata de dimensões aumentadas e palpável). Contudo, HBP 

clinicamente significativa a necessitar tratamento só aparece em 50% dos homens com 

próstatas de dimensões aumentadas. Nos Estados Unidos, o risco estimado de um 

homem de 50 anos ser submetido a uma prostatectomia durante a sua vida é de 25% a 

40%. Mesmo quando não tratada, um número significativo de doentes sintomáticos 

permanecem estáveis ou melhoram sem qualquer sequela.28 

Pensa-se que a etiologia da HBP seja hormonal. Os testículos são essenciais para o 

desenvolvimento da HBP, uma vez que os pacientes eunucos, sem testosterona, ou com 

deficiência congénita da enzima 5α-redutase não desenvolvem HBP, nem homens com 

castração química, com falta da enzima aromataze da testosterona. Igualmente, o 

aumento prostático regride após orquidectomia bilateral e terapêutica ablativa 

androgénica. Adicionalmente, os estrogénios têm um papel importante na regulação dos 

receptores de androgénios. Para a hiperplasia ocorrer na próstata é necessário que a 

testosterona seja metabolizada em dihidro-testosterona (DHT), pelas células do estroma 

através da enzima 5α-redutase tipo II (a isoforma tipo II está presente nos tecidos 

prostáticos normais e de HBP, enquanto que a isoforma tipo I se encontra em tecidos 

extra-prostáticos como o fígado e a pele).29 No soro a proporção testosterona/DHT é 

superior a 10, enquanto no tecido prostático está invertida. A DHT liga-se aos 

receptores de androgénios com maior afinidade e apesar de os níveis séricos de 

testosterona diminuírem com a idade, os níveis de DHT na próstata permanecem 

elevados levando a uma hiperplasia contínua da próstata. Os androgénios são 

localmente metabolizados pela 5α-redutase em dihidro-testosterona, que é um factor 

essencial para a proliferação celular associada à HBP. Isto constitui a base de uma das 
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formas terapêuticas médicas da HBP, a hormonoterapia com recurso aos inibidores da 

5α-redutase.5 

O envelhecimento e os androgénios são 2 factores de risco bem estabelecidos para o 

desenvolvimento de HBP podendo levar ao desenvolvimento de SVUI no idoso. A HBP 

sendo um crescimento nodular do epitélio e do tecido fibro-muscular das zonas de 

transição e peri-uretral é detectado pela primeira vez por volta da quarta década de vida, 

atingindo praticamente todos os homens na nona década.30  

A próstata pode levar a obstrução uretral por 2 mecanismos. Um por estenose do 

lúmen uretral pelo aumento do volume prostático (componente estático). O outro é o 

componente dinâmico que consiste no tónus do músculo liso que é mediado pelo efeito 

noradrenérgico nos receptores adrenérgicos encontrados no estroma prostático, na 

cápsula prostática e na uretra. Este tónus ao ser aumentado pode precipitar redução 

abrupta do fluxo urinário ou mesmo retenção urinária aguda. O tónus pode ser 

diminuído com antagonistas adrenérgicos (bloqueadores-α), sendo a base de uma das 

principais formas de terapêutica médica existente na actualidade. O facto de existirem 

receptores adrenérgicos noutros locais do corpo explica a vasta gama de efeitos 

adversos frequentemente observados com esta medicação.31  

Desta forma, os SVUI associados à HBP têm uma dupla origem: anatómica e neuro-

humoral. Grande parte dos sintomas estão relacionados com o aumento do tónus 

muscular e da pressão muscular na uretra, estroma prostático e colo vesical através dos 

receptores α-adrenérgicos. O aumento volumétrico com consequente compressão 

anatómica da uretra que fica alongada e com uma curvatura posterior exagerada é outro 

factor essencial. Outros factores contribuintes são os neurotransmissores e as células 

neuro-endócrinas presentes no tecido prostático. No seu conjunto, a HBP leva a uma 

trabeculação e hiperplasia do músculo detrusor por obstrução crónica (“bexiga de 

esforço”), que pode ser acompanhada de dilatação venosa.5 
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Resumindo, a fisiopatologia da HBP envolve uma hiperplasia dos componentes 

epiteliais e do estroma da próstata, que leva a uma obstrução progressiva do fluxo 

urinário a que se associa frequentemente uma hiperactividade do músculo detrusor da 

bexiga. Estas alterações urodinâmicas levam aos típicos sintomas de deficiente 

armazenamento vesical (polaquiúria e noctúria) e de deficiente esvaziamento (fraco 

jacto urinário e intermitência). Apesar da correlação precisa entre os SVUI, o aumento 

do volume prostático e a obstrução uretral não ser certa, a remoção de tecido prostático 

nos homens afectados melhora os sintomas, a função urodinâmica e a qualidade de 

vida.32  

 

 Sinais e sintomas, impacto social e económico, evolução natural 

 

A maioria dos casos de HBP são assintomáticos e os homens que desenvolvem 

sintomas vivem com eles sem procurar assistência médica durante muitos anos.5 

Os sintomas da HBP são geralmente agrupados nos SVUI de esvaziamento, de 

armazenamento ou após a micção.5 Os SVUI no homem idoso são muito comuns e 

acarretam grande morbilidade, com aumento na utilização dos serviços de saúde. Estes 

sintomas podem reflectir uma obstrução ao esvaziamento vesical (fraco jacto urinário, 

hesitação, esforço, esvaziamento incompleto, diminuição no calibre do jacto, 

intermitência e retenção urinária), disfunção da bexiga no armazenamento (polaquiúria, 

urgência urinária, incontinência e noctúria) ou estarem em relação com alterações após 

a micção (sensação de esvaziamento incompleto e perdas urinárias após micção).31 Os 

problemas de esvaziamento são geralmente associados ao impacto mecânico/anatómico 

do aumento da zona de transição da próstata enquanto os sintomas de armazenamento 

são associados a um mecanismo irritativo devido à obstrução vesical. Os sintomas de 

armazenamento são mais incomodativos que os de esvaziamento.5  
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Os sintomas com maior prevalência são jacto urinário fraco, polaquiúria e urgência 

miccional. Urgência, noctúria, esvaziamento incompleto da bexiga e polaquiúria são os 

mais incomodativos, sendo que a noctúria é um dos principais pois leva a alteração do 

ritmo de sono afectando significativamente a qualidade de vida. O jacto urinário fraco e 

a hesitação têm pouco efeito na saúde e na qualidade de vida.33 Os sintomas só levam a 

uma alteração nas actividades de vida diária quando o score de sintomas (international 

prostate symptom score - IPSS) é superior a 20. O IPSS é um questionário com 7 

perguntas (Figura 5.) sobre o esvaziamento incompleto, noctúria, maior frequência 

urinária, intermitência, urgência, fraco jacto urinário, esforço em urinar e noctúria. Há 

uma oitava questão que aborda a qualidade de vida (QoL) relacionada com os SVUI. 

Apesar de os SVUI terem um impacto directo no IPSS e na QoL, não há uma correlação 

perfeita entre o IPSS e a QoL. O score total das 7 perguntas permite estratificar os 

doentes em ligeiramente sintomáticos (0-7) ou severamente sintomáticos (20 a 35). O 

IPSS não diagnostica HBP mas providencia um valor de base para comparação, de 

forma a avaliar a resposta à terapêutica. Um aumento no IPSS progressivo significa que 

a doença está a agravar e uma redução significa que há uma resposta à terapêutica.31, 34 
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Figura 5. International prostate symptom score – IPSS. (Burnett AL, Wein AJ. Benign 

prostatic hyperplasia in primary care: what you need to know. J Urol. 2006;175:S19-

24).  

 

A HBP além de estar associada a SVUI está também frequentemente associada a 

disfunção sexual. A actividade sexual é comum nos homens idosos, sendo um 

importante componente da qualidade de vida, com a maioria dos homens entre os 50 e 

75 anos referindo serem sexualmente activos, embora muitos com disfunção sexual.34 

Homens com SVUI moderados a severos têm risco aumentado de disfunção sexual, 
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incluindo diminuição da líbido, disfunção eréctil e de ejaculação. A diminuição da 

líbido e a disfunção eréctil têm grande impacto na qualidade de vida do doente, 

enquanto a disfunção ejaculatória embora condicione disfunção sexual e deterioração na 

vida sexual, não tem um efeito muito marcado na qualidade de vida. Há uma correlação 

forte e consistente entre os SVUI e a disfunção eréctil e de ejaculação. A relação causa-

efeito entre os SVUI-HBP e a disfunção eréctil não é bem conhecida, mas pensa-se que 

o aumento autonómico do tónus simpático/hiperactividade, alterações nas vias de 

relaxamento do tecido muscular liso, disfunção endotelial (da sintetase do óxido 

nítrico), isquémia pélvica induzida pela aterosclerose e desequilíbrios hormonais em 

relação com a idade possam estar envolvidos.34 Existem questionários validados que 

averiguam a função sexual, providenciando informação valiosa para ajudar a guiar a 

terapêutica e a avaliar efeitos adversos na função sexual associados aos diferentes tipos 

de tratamento.35 Os efeitos adversos da terapêutica médica e cirúrgica para a HBP 

incluem a disfunção eréctil, ejaculatória e diminuição da líbido sendo por vezes difícil 

diferenciar a origem dos sintomas, pelo que a utilização rotineira destes questionários 

deve ser implementada antes de se iniciar qualquer terapêutica.36 

As principais complicações associadas à HBP são a insuficiência renal e azotemia 

secundárias à obstrução uretral (estimada em 13,6% dos doentes com indicação 

cirúrgica), retenção urinária aguda, infecções urinárias, hematúria franca, litíase vesical, 

descompensação vesical e incontinência urinária por sobrecarga se houver retenção 

significativa, sendo, contudo, pouco frequentes.31  

A HBP é a neoplasia benigna mais frequente no homem,32 tendo frequentemente um 

impacto fortemente negativo na qualidade de vida dos pacientes. Se deixada não tratada 

pode progredir em severidade, levando a infecções vesicais recorrentes, litíase da bexiga 

e retenção urinária aguda (RUA), necessitando de tratamento cirúrgico.37 Contudo, estas 

complicações mais sérias da doença são pouco comuns (de 1% a 3% ao longo de 5 
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anos), sendo que apenas 25% dos homens com sintomas moderados a severos vai 

necessitar de prostatectomia aos 3 anos por agravamento clínico.32 A ressecção 

prostática trans-uretral (RPTU) parece ser mais eficaz que o tratamento conservador na 

prevenção da RUA. O tratamento médico com inibidores da 5α-reductase e 

possivelmente também com bloqueadores-α pode alterar a história natural e a 

progressão da HBP.37  

Os sintomas de armazenamento estão presentes em 51% dos homens na Europa com 

mais de 39 anos e os de esvaziamento em 26%, com a prevalência a aumentar com a 

idade. Sintomas moderados geralmente não afectam a qualidade de vida, mas o impacto 

de sintomas severos pode ser semelhante a patologias crónicas como a hipertensão 

arterial (HTA), a diabetes, angina de peito ou gota.32 Existe uma proporção significativa 

de doentes que refere temer vir a sofrer de RUA (60%) e a necessitar de algaliação (um 

dos factores principais de deterioração da qualidade de vida) e até 70% temem a cirurgia 

prostática. Pensa-se que 14% dos homens entre os 40 e 50 anos de idade tenham HBP, 

aumentando para 43% nos homens com 60 anos, sendo quase tão prevalente como a 

hipertensão arterial (HTA) e a diabetes nos pacientes que procuram tratamento por 

disfunção eréctil.37 No Reino Unido 41% dos homens com mais de 50 anos tem 

sintomas moderados a severos, mas apenas 18% referiu ter o diagnóstico de HBP.32 

Existem estudos que referem uma prevalência da HBP de 50% nos homens com 50 anos 

de 80% nos homens próximos dos 80 anos e 90% nos homens com 81-90 anos (Figura 

6.).34 
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Figura 6. Prevalência da HBP de acordo com a idade. (Roehrborn CG, Rosen RC. 

Medical therapy options for aging men with benign prostatic hyperplasia: focus on 

alfuzosin 10 mg once daily. Clin Interv Aging. 2008;3:511-24.) 

 

Os gastos anuais para homens com queixas de HBP estão estimados em 5729 

dólares, com aumento anual em relação a homens sem queixas de 1536 dólares por ano. 

Geralmente um empregado com HBP perde 7,3 horas de trabalho por ano devido a HBP 

com aproximadamente 10% de perda laboral relacionada com consultas médicas por 

HBP. Os custos directos e indirectos relacionados com a HBP estão estimados em 3,9 

biliões de dólares no sector privado dos Estados Unidos.38 Em 2000 foram realizadas 

aproximadamente 4,5 milhões de visitas a consultórios médicos nos Estados Unidos da 

América para um diagnóstico primário de HBP e aproximadamente 8 milhões de visitas 

com um diagnóstico primário ou secundário de HBP. No mesmo ano aproximadamente 

87400 prostatectomias foram realizadas em doentes hospitalizados. O número de 

tratamentos em ambulatório para HBP aumentou na década de 1990, com uma redução 

dramática nas prostatectomias trans-uretrais, no número de internamentos e com 

redução do tempo de internamento. Estas alterações são um reflexo das mudanças na 

forma de abordar a HBP, com aumento da terapêutica médica e das técnicas 

minimamente invasivas. Em 2000 o custo directo da HBP foi estimado em 1,1 biliões 
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de dólares para tratamentos ambulatórios farmacológicos. Dado o impacto na qualidade 

de vida da HBP e os custos na saúde em milhares de homens, é necessário investigar 

melhor quais os factores de risco, optimizar o uso de recursos diagnósticos e 

terapêuticos, com avaliação da relação custo-benefício e da eficácia das diferentes 

opções terapêuticas.39 

Conhecem-se poucos factores de risco para a HBP para além da idade e 

possivelmente a obesidade. A HBP é uma doença progressiva apesar de a evolução ser 

geralmente lenta e imprevisível e nem todos os pacientes com agravamento sintomático 

têm agravamento das provas urodinâmicas. A idade, os valores séricos basais de PSA, o 

volume prostático, o IPSS, a qualidade de vida, o pico de fluxo urinário (Qmax) e o 

resíduo urinário pós-miccional (RUPM) são alguns dos factores preditivos mais 

importantes da progressão da doença para RUA e necessidade de cirurgia.32,40 

Pensa-se que a taxa de progressão clínica da HBP (deterioração dos SVUI, 

aumento da próstata, redução do fluxo urinário, complicações vesicais, hematúria e 

aumento do risco de retenção urinária) seja de 4,5 por 100 pessoas por ano, com uma 

incidência cumulativa aos 4 anos de 17%. O Qmax decresce 2,1% por ano nos doentes 

com HBP e ainda mais nos doentes idosos, com volume prostático grande ou sintomas 

severos. O risco de progressão da HBP é maior nos pacientes com RUPM de 31 mL ou 

maior, PSA maior ou igual a 1,6 ng/dL e um Qmax menor que 10,6 mL/s. Idade 

superior a 62 anos e grande volume prostático estão também associados a maior risco de 

progressão da doença. Homens com Qmax < 12 mL/s têm um risco 4 vezes maior de 

RUA do que aqueles com Qmax > 12mL/s. Homens com próstatas maiores do que 30 

mL têm um risco 3 vezes superior de RUA. Desta forma a progressão da doença é 

variável, havendo uma correlação entre o risco de RUA e algumas características de 

base do doente, pelo que é essencial diferenciar os doentes de alto e de baixo risco de 

progressão da doença de forma a permitir uma intervenção terapêutica profilática 
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atempada. Devem-se evitar as prostatectomias em situações de RUA porque acarretam 

maior morbilidade e mortalidade.5,41 

 

 Exames auxiliares de diagnóstico e abordagem diagnóstica 

 

Geralmente os SVUI são atribuídos à HBP, contudo também são comuns em 

mulheres ou em homens com próstatas de dimensões conservadas. Estes sintomas 

podem ser causados por hiperactividade do músculo detrusor vesical, condições não-

urológicas (como a diabetes, doença de Parkinson, insuficiência cardíaca, doença 

herniária discal lombo-sagrada, esclerose múltipla, lesão da medula espinhal ou acidente 

vascular cerebral), medicamentos (antidepressivos tricíclicos, anticolinérgicos, 

diuréticos, narcóticos, anti-histamínicos de 1ª geração ou alguns descongestionantes 

nasais) ou estilos de vida,32 cistite intersticial, prostatite, litíase da bexiga e cancro da 

bexiga ou próstata.5,42 Os sintomas obstrutivos podem ter outras etiologias como 

estenoses fibróticas uretrais, contractura ou disfunção do colo vesical ou dissinergia do 

esfíncter estriado.31   

A abordagem dos doentes com estes sintomas passa pela história clínica, exame 

físico, análises laboratoriais, exames de imagem e testes urodinâmicos. Esta avaliação 

inicial permite averiguar a presença, severidade e etiologia dos SVUI, permitindo 

estabelecer o diagnóstico diferencial com outras entidades e guiar o tratamento.32 Os 

objectivos do tratamento são modificar a progressão da doença e tratar os sintomas.42  

Na história clínica devem ser excluídas outras situações que possam cursar com 

sintomas semelhantes, como diabetes não controlada, patologias neurológicas, infecções 

urinárias, prostatite crónica ou bexiga hiperactiva. Deve ser revista toda a medicação 

que o doente está a efectuar de forma a averiguar se os sintomas podem estar 

relacionados com certos fármacos como diuréticos, anticolinérgicos ou antidepressivos. 
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Alguns factores do estilo de vida que possam estar implicados devem ser corrigidos 

como o consumo de cafeína, álcool ou ingestão de líquidos em excesso.32 

Para avaliação dos SVUI existe um questionário validado (international prostatic 

symptom score - IPSS) descrito no capítulo anterior, que constitui um método simples e 

fiável para determinar a presença, o tipo e a severidade dos sintomas. Permite, ainda, 

determinar a gravidade da doença de base pré-tratamento, de forma a obter uma 

avaliação pós-tratamento e assim quantificar a resposta às diferentes formas de 

terapêutica. O score vai de 0-35, sendo leve de 1-7, moderado de 8-19 e severo de 20-

35. É completado por uma outra questão que aborda a qualidade de vida (QoL) que 

questiona como se sentem com os sintomas urinários na altura (de 0 – muito bem até 6 – 

terrivelmente). A resposta do doente à questão da qualidade de vida é um factor 

preditivo muito forte para determinar a orientação terapêutica. A presença de 

incontinência urinária, retenção, hematúria, disúria ou mudança abrupta de sintomas 

pode indicar outro tipo de patologia ou complicação aguda da HBP. Muitos homens 

com SVUI consultam o médico por receio do cancro da próstata, contudo não há maior 

incidência de cancro da próstata no grupo de homens com SVUI quando comparado 

com homens da mesma idade sem SVUI.32 

Ao exame físico recomenda-se palpação abdominal para avaliação de bexiga de 

dimensões aumentadas se houver suspeita de retenção urinária significativa e toque 

rectal para avaliação das dimensões prostáticas e de possível neoplasia concomitante.32 

Analiticamente deve ser avaliado o valor sérico do PSA para ajudar a excluir 

maior probabilidade de cancro e de creatinina para excluir insuficiência renal ou 

retenção urinária. O toque rectal é essencial para excluir cancro pois até um quinto 

(20%) dos cancros da próstata têm PSA normal. Contudo, a detecção de irregularidade 

da próstata ao toque rectal está em relação com cancro em apenas metade dos casos.43, 44 

Devem ser realizadas, também, análises de urina para excluir infecção urinária.32 Para 
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pacientes com PSA total inferior a 4 ng/ml e toque rectal normal é considerado haver 

um risco muito diminuto de cancro, não sendo geralmente aconselhados mais exames. 

Nos doentes com PSA entre 4-10 ng/ml deve-se medir a proporção PSA livre/PSA total. 

Se for acima de 22-25% o risco de cancro é baixo, se for abaixo deste valor o risco é 

mais elevado, estando indicada uma ecografia endo-rectal e biópsia para excluir cancro. 

Um aumento do PSA superior a 0,75 ng/ml por ano (velocidade do PSA), a presença de 

cintigrafia óssea positiva sem tumor primário conhecido, ou um toque rectal suspeito 

mesmo em doente com PSA normal são outras indicações para ecografia endo-rectal e 

biópsia.43 Contudo, em homens com PSA inferior a 4 ng/ml e toque rectal anual normal 

estima-se que até 15% possam ter cancro da próstata, dos quais 15% de elevado grau. 

Mesmo no intervalo 0-4 ng/ml, o nível de PSA é um marcador de risco de cancro da 

próstata, sem limite abaixo do qual não se detecte cancro prostático, pelo que os termos 

PSA normal e elevado devem ser abandonados.44 

Os níveis do PSA estão relacionados com o volume prostático32 e permitem 

predizer a história natural da HBP, bem como o risco de retenção urinária ou cirurgia. 

Homens com níveis séricos de PSA mais elevados têm risco mais elevado de 

crescimento prostático com aparecimento de SVUI e obstrução uretral, maior risco de 

RUA e de necessidade de cirurgia prostática.31 Quando avaliados em conjunto com a 

severidade dos sintomas podem ser utilizados eficazmente como medida de resposta à 

terapêutica.32 

A presença de sintomas “de alarme” como o aumento da próstata antes dos 45 

anos, retenção urinária refractária, hematúria macroscópica persistente, litíase vesical, 

insuficiência renal, PSA anormalmente elevado e infecções urinárias recorrentes podem 

necessitar uma abordagem mais imediata.42 
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Nos pacientes com sintomas severos ou em que a terapêutica farmacológica não 

esteja a ser eficaz, testes adicionais como a urofluxometria, cistometria e avaliação 

ecográfica devem ser realizados.31 

Os testes urodinâmicos como a urofluxometria permitem medir de forma 

objectiva o pico de velocidade urinária (Qmax) e o resíduo urinário pós-miccional 

(RUPM). Os resultados permitem prever de certa forma o risco de progressão da 

doença e a resposta ao tratamento. Por exemplo, um Qmax baixo sugere obstrução e 

pode estar associado a melhor resposta à ressecção prostática trans-uretral (RPTU), 

embora a hipo actividade do músculo detrusor possa levar aos mesmos resultados. Outra 

patologia que pode condicionar um Qmax baixo é a disfunção do colo vesical, contudo 

nestes casos geralmente tratam-se de doentes mais jovens em que a polaquiúria domina. 

Nos casos de bexiga hiper dinâmica geralmente observam-se valores de Qmax 

anormalmente elevados. Nos casos duvidosos estudos urodinâmicos invasivos com 

curvas de pressão-fluxo podem ser efectuados. Um Qmax normal num homem jovem é 

de aproximadamente 25mL/s, enquanto um doente com HBP, tem um fluxo mais fraco, 

mas estável devido à compressão da uretra (Figura 7.). Se a urofluxometria mostrar um 

Qmax de 12 mL/s ou menos com uma bexiga de resto normal, geralmente é indicativo 

de HBP.31 O Qmax é geralmente utilizado para prever a resposta à cirurgia, de forma 

que homens com Qmax inferior a 10 ml/s têm maior probabilidade de sofrer de 

obstrução uretral e consequentemente têm maior probabilidade de obter bons resultados 

pós terapêuticos. O RUPM é muito útil se o doente tiver sintomas de esvaziamento 

incompleto, sendo significativo quando superior a 100 mL, constituindo uma indicação 

para avaliação pelo urologista, sendo que um volume > 200 mL pode indicar disfunção 

vesical.5 A cistometria durante o enchimento e esvaziamento vesical permite fazer o 

diagnóstico diferencial entre várias anomalias urodinâmicas como a hiper ou hipo 

actividade do músculo detrusor da bexiga e a obstrução vesical.32 
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Figura 7. Efeitos da HBP no fluxo urinário avaliado por urofluxometria. (Q – mL/s). 

(Burnett AL, Wein AJ. Benign prostatic hyperplasia in primary care: what you need to 

know. J Urol. 2006;175:S19-24.) 

 

Alguns estudos mostram uma correlação entre os SVUI, o Qmax, o volume 

prostático, o valor do “prostate specific antigen” (PSA) e do RUPM.45   

A uretrocistoscopia permite uma inspecção visual da uretra e bexiga, sendo 

importante em homens com disúria ou hematúria pois pode mostrar anomalias do 

revestimento mucoso como tumores e diferenciar estenoses fibróticas de obstrução 

prostática em homens mais novos ou sujeitos a cirurgia prévia.32 

A ecografia pélvica supra-púbica permite ter uma noção do volume prostático, 

de possíveis alterações na parede da bexiga associadas a obstrução crónica 

(espessamento parietal difuso e concêntrico – bexiga “de esforço”) e permite determinar 

o volume urinário residual pós-miccional. A determinação do volume prostático pode 

ajudar a prever o benefício da terapêutica combinada com bloqueadores-α e inibidores 

da 5α-redutase e pode guiar na abordagem cirúrgica. As ecografias renal e vesical 

podem ser úteis para identificar litíase nos homens com infecção urinária ou tumores 

nos doentes com hematúria.32 
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A ecografia prostática endo-rectal não tem indicação por rotina no estudo da 

HBP, sendo efectuada se houver suspeita elevada de neoplasia prostática, para orientar a 

biópsia dirigida ou nos casos em que uma medição mais precisa das dimensões 

prostáticas se torna necessária. Apesar do volume limite superior normal ser de 20-25 

mL, apenas próstatas de dimensões superiores a 40 mL no idoso são geralmente 

consideradas de volume  aumentado. Observa-se um aumento da região glandular 

interna (hipoecogénico e heterogéneo) principalmente à custa da zona de transição, 

geralmente com micro calcificações ou empactações mucóides (focos hiperecogénicos 

punctiformes), a que se associam nódulos adenomatosos e quistos de retenção.6 

A ressonância magnética (RM) não tem igualmente indicação para uso 

generalizado na abordagem dos doentes com HBP. Não constitui um método fiável de 

diagnóstico diferencial entre hiperplasia benigna e cancro. As indicações principais são 

em situações dúbias com PSA suspeito de cancro e biópsia negativa (a RM permite 

detectar a lesão de maior probabilidade de malignidade para orientar a biópsia), no 

estadiamento local de cancro confirmado histologicamente e ainda com o intuito de 

guiar a abordagem terapêutica.  Os aspectos RM de HBP são sobreponíveis aos 

ecográficos, com aumento do volume prostático, com aumento e heterogeneidade da 

região glandular interna comprimindo a região periférica.7 

 

 Normas orientadoras de abordagem clínica 

 

A abordagem terapêutica destes doentes de ser guiada de acordo com o impacto 

dos sintomas na qualidade de vida. Casos ligeiros a moderados não complicados de 

HBP podem ser lidados pelo médico que geralmente segue o doente no contexto de 

medicina geral e saúde familiar. O doente deve ser referenciado ao urologista se os 

SVUI estiverem associados a um toque rectal considerado suspeito, hematúria, PSA 
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elevado, dor pélvica ou rectal, infecção, bexiga palpável ou RUPM elevado, litíase 

vesical, insuficiência renal ou doenças neurológicas. Doentes que não respondam à 

terapêutica conservadora também devem ser referenciados.31  

Existem normas orientadoras para a abordagem clínica de diferentes 

sociedades. Por exemplo, a associação americana de urologia recomenda análises de 

urina, do PSA (se esperança de vida superior a 10 anos e naqueles que se espera que 

tenha impacto na terapêutica) e preenchimento do IPSS como avaliação inicial (Figura 

8.).46 Não recomendam a medição da creatinina sérica de rotina pois a incidência de 

insuficiência renal em homens com HBP é a mesma da população geral. Recomendam a 

utilização de urofluxometria e medição do RUPM como testes opcionais nos doentes 

com sintomas moderados a severos (IPSS ≥8).  

 

Figura 8. Algoritmo proposto pela sociedade americana de urologia para a avaliação do 

dosentes com SVUI e HBP. (DRE – digital rectal examination; PE – physical 

examination; PVR – post-void residual urine; UTI – urinary tract infection). (Kaplan 
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SA. Update on the american urological association guidelines for the treatment of 

benign prostatic hyperplasia. Rev Urol. 2006;4:S10-7.) 

 

Doentes com sintomas moderados (IPSS ≤7) e doentes com sintomas moderados a 

severos (IPSS ≥8) sem impacto na qualidade de vida devem ser mantidos em 

observação periódica, sem indicação para tratamento. Muitos doentes optam por 

esta opção por terem a noção que as complicações dos tratamentos podem ser maiores 

que os benefícios, dado o escasso impacto na qualidade de vida dos sintomas, ou porque 

são relutantes em cumprir uma medicação diária por tempo indeterminado ou ainda por 

causa dos custos associados. Esta abordagem não significa ausência total de 

intervenção. Algumas alterações no estilo de vida podem ser recomendadas com 

efeitos benéficos nos SVUI, como diminuir a ingestão de líquidos especialmente à 

noite, moderar a ingestão de álcool e cafeína, limitar o uso de sal e especiarias e manter 

rotinas miccionais (esvaziar bem a bexiga antes de grandes viagens, encontros, ou à 

noite), bem como corrigir algumas medicações que possam agravar os sintomas 

(diuréticos entre outros).46 Existem estudos que sugerem que o uso de aspirina e outros 

agentes anti-inflamatórios, o controlo dos níveis de tensão arterial, manter os níveis de 

colesterol dentro da normalidade, dietas com baixas calorias, o consumo regular de 

ácidos gordos ómega 3, maior consumo de fibra, de frutos e vegetais, o exercício físico 

regular, a ingestão de estrogénios derivados de plantas e não fumar possam estar 

associados a um menor risco de progressão da HBP. A diabetes, o excesso de peso e 

dietas ricas em zinco parecem estar associados a um maior risco de progressão da 

doença.47   

Optar pela vigilância é uma alternativa eficaz nos pacientes com HBP inicial e 

com poucos sintomas. Geralmente esta opção resulta de uma combinação da preferência 

do doente e da experiência do médico que o acompanha, baseado nos factores 
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prognósticos do doente. Não existem critérios estritos para determinar quem deve ou 

não ser tratado nestes contextos, pelo que vários estudos se desenvolveram para definir 

critérios considerados como factores de risco para progressão da doença que 

justificassem o início da terapêutica. Vários factores de base como a idade, o PSA 

sérico, o volume prostático e o RUPM podem prever o risco de RUA e de necessidade 

de cirurgia prostática. Os doentes com sintomas ligeiros, sem repercussão na qualidade 

de vida, baixo PSA, volume prostático inferior a 30 mL e RUPM estável são candidatos 

a uma abordagem vigilante sem tratamento específico. Apesar da existência de normas 

orientadoras de abordagem para a HBP, existe uma grande área “cinzenta” em que o 

processo de decisão é fortemente influenciado pela preferência pessoal do médico nas 

escolhas terapêuticas a utilizar, aliado à preferência do doente, com grande variabilidade 

entre diferentes centros e urologistas.48 O médico deve ter conhecimento destes factores 

prognósticos e utilizar a experiência pessoal aliada à preferência do doente quando opta 

por tratar ou manter sob vigilância.40,49  

Geralmente a terapêutica médica precede qualquer forma de tratamento cirúrgico 

ou minimamente invasivo. Actualmente a hematúria macroscópica já não é considerada 

indicação cirúrgica, podendo ser tratada com inibidores da 5α-redutase e só tratada 

cirurgicamente se persistir. Da mesma forma, a retenção urinária é tratada primeiro com 

algaliação e bloqueadores-α e só depois submetida a cirurgia se a terapêutica médica 

falhar.46 

Acima de tudo o tratamento deve ser dirigido na perspectiva do doente, na sua 

qualidade de vida. O paciente deve ser incluído na decisão terapêutica com 

determinados objectivos. A subjectividade dos sintomas associados à HBP, as variadas 

opções terapêuticas e efeitos secundários associados fazem com que as decisões de 

tratamento devam ser tomadas com colaboração total do paciente.50 É igualmente 

fundamental ter um controlo evolutivo adequado para monitorizar a progressão da 
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doença nos pacientes que optem por controlo evolutivo sintomático sem tratamento ou 

nos que optem pelo tratamento.31  

Os objectivos a curto prazo do tratamento da HBP são a melhoraria dos sintomas 

e da qualidade de vida e a longo prazo evitar a progressão da doença, normalizando os 

padrões urodinâmicos e reduzindo ou tratando as complicações (como RUA, 

incontinência, infecções urinárias recorrentes, insuficiência renal, necessidade de 

cirurgia). Geralmente a progressão da doença deve-se a um agravamento dos sintomas e 

raramente a complicações que ponham em risco a saúde do doente ou com necessidade 

de cirurgia. Os riscos para a saúde devem ser ponderados contra os potenciais benefícios 

especialmente na população idosa frequentemente medicada com vários fármacos 

simultaneamente, aumentando o risco de iatrogenia e efeitos adversos.51,52 

 

 Terapêutica farmacológica 

 

Como já foi dito no capítulo anterior a abordagem dos doentes com SVUI 

associados à HBP depende da avaliação inicial, da gravidade dos sintomas e impacto na 

qualidade de vida, podendo ser mantidos sob observação com modificações dos estilos 

de vida e educação dos doentes, tratados farmacologicamente ou cirurgicamente.51 

Doentes com maior risco de complicações futuras (com PSA superior a 1,5 ng/ml, 

ou com aumento progressivo do PSA, SVUI moderados a severos e volume prostático 

superior a 30 ml) devem ser tratados. A primeira linha de tratamento geralmente é 

farmacológica, contudo se a condição de base for avançada, com risco iminente de 

complicações, as terapêuticas invasivas podem ser apropriadas como medidas de 

primeira linha.31 Comparando com as opções cirúrgicas, a terapêutica médica tem a 

vantagem de ser menos invasiva e dos seus efeitos adversos serem reversíveis com a 

descontinuação da medicação.53 
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Os tratamentos médicos consistem na fitoterapia, bloqueadores-α e inibidores 

da 5α-redutase, que geralmente levam a uma redução no IPSS de 3 a 6 pontos nos 

doentes em que a mudança dos estilos de vida já não é suficiente para controlar a 

sintomatologia. Apenas os bloqueadores-α e inibidores da 5α-redutase têm aprovação 

pela administração de drogas e alimentos dos Estados Unidos da América (FDA – food 

and drug administration).5 Destes, os bloqueadores-α são os mais utilizados como 

primeira linha de tratamento por serem os mais eficazes e rápidos no alívio dos SVUI e 

na melhoria da QoL, sem estarem associados a impotência ou diminuição da líbido, ao 

contrário  dos inibidores da 5α-redutase.53 Uma alteração de 4 pontos no IPSS traduz-se 

por uma melhoria notável nas queixas do doente sendo usada como valor limite para 

verificar a relevância clínica das diferentes intervenções terapêuticas e da progressão 

dos sintomas. Com base neste critério, aproximadamente 60% dos homens vai ter uma 

melhoria sintomática com o tratamento farmacológico.50 Os tratamentos farmacológicos 

são um compromisso a longo prazo, sendo que 20% a 40% dos doentes descontinua a 

medicação nos primeiros 12 meses e até 50% descontinua aos 3 anos, frequentemente 

por falta de eficácia e/ou efeitos adversos.31  

A fitoterapia está a tornar-se mais popular com vários medicamentos de 

hervanária (Serenoa repens e Pygeum africanum, por exemplo) estudados. São 

constituídos por flavonóides, β-sitosterol, campesterol e stigmasterol que reduzem o 

edema e a inflamação e inibem a 5α-redutase, bem como bloqueiam a ligação da DHT 

aos receptores de androgénios prostáticos. Alguns estudos demonstraram que levam a 

uma melhoria dos sintomas a curto prazo de forma semelhante aos inibidores da enzima 

5α-redutase,46 outros concluem que têm efeitos iguais ao placebo em homens com HBP 

e sintomas moderados a severos51. Desta forma a sociedade americana de urologia 

recomenda que se façam mais estudos antes de implementar esta forma terapêutica nas 

normas orientadoras.46  
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No passado o tratamento farmacológico era focado no controlo dos sintomas, com 

recurso a anticolinérgicos ou bloqueadores-α para a incontinência devida a bexiga 

hiperactiva ou nos doentes com sintomas obstrutivos condicionados por próstatas 

aumentadas. Ao contrário destes agentes que apenas controlam os sintomas, os 

inibidores da enzima 5α-redutase diminuem os níveis prostáticos de DHT, atrasando a 

progressão da doença e condicionando redução volumétrica das células epiteliais 

prostáticas - terapêutica modificadora da doença.42 Estes agentes farmacológicos 

diminuem o volume prostático, com melhoria sintomática, dos parâmetros 

urodinâmicos, da qualidade de vida, com redução do risco de RUA ou cirurgia 

prostática. Os bloqueadores-α permitem um alívio sintomático mais rápido, mas não 

reduzem o risco global de RUA ou cirurgia prostática, pois não têm efeitos no volume 

prostático.49 Os bloqueadores selectivos α1-adrenérgicos (bloqueadores-α) são mais 

eficazes que os inibidores da 5α-redutase na melhoria dos sintomas ao longo do 

primeiro ano após início da terapêutica. 

A avaliação do volume prostático através do toque rectal e a obtenção do PSA sérico 

constituem dois factores essenciais da avaliação dos doentes antes da terapêutica 

médica. Para os homens com sintomas leves que optem por vigilância, o valor de PSA 

pode condicionar a terapêutica. Se > 1,5 ng/ml deve ser ponderado o tratamento 

preventivo com os inibidores da enzima 5α-redutase.54 Para os homens com próstatas 

mais pequenas (< 30 mL) e sem sintomas, deve-se optar por vigilância com modificação 

nos estilos de vida (perda ponderal, evitar líquidos à noite) e revisão da terapêutica em 

curso. Para homens com próstatas mais pequenas (< 30 mL) e sintomas incomodativos 

pode ser iniciado um tratamento sintomático com bloqueadores-α (e/ou 

anticolinérgicos), com monitorização dos potenciais efeitos adversos. Para homens com 

próstatas de dimensões maiores (≥ 30 mL) e sem sintomas deve-se iniciar o tratamento 

com os inibidores da enzima 5α-redutase para prevenir a progressão da doença, embora 
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se possa também optar apenas por vigilância. Para homens com próstatas de dimensões 

maiores (≥ 30 mL) e sintomas incomodativos, deve-se iniciar tratamento com inibidores 

da enzima 5α-redutase para reduzir o volume prostático, de forma a melhorar os 

sintomas e reduzir o risco de RUA e a necessidade de cirurgia subsequente. A longo 

prazo, alguns destes doentes podem ser tratados apenas com inibidores da enzima 5α-

redutase. Os bloqueadores-α (e/ou anticolinérgicos) podem ser utilizados em doentes 

com sintomas particularmente incomodativos e severos.  

A terapêutica combinada (inibidores da enzima 5α-redutase e bloqueadores-α) é 

mais apropriada em homens sintomáticos com elevado risco de progressão da doença 

(próstata maior que 30-40 ml, mais de 70 anos, IPSS elevado, PSA superior a 1,4 ng/ml 

ou elevado RUPM). Nestes casos os bloqueadores-α podem ser parados na maioria dos 

doentes quando os efeitos terapêuticos dos inibidores da enzima 5α-redutase tiverem 

sido obtidos (geralmente após 6 a 9 meses), embora alguns indivíduos beneficiem da 

manutenção prolongada da terapêutica combinada. Devem ser realizadas reavaliações 

periódicas para monitorizar a progressão da doença (Figura 9.).42 A terapêutica 

combinada pode estar também indicada para os homens gravemente sintomáticos e com 

PSA elevado54, permitindo benefícios maiores e mais duradouros que a monoterapia.49 

A associação americana de urologia recomenda a terapêutica combinada nos homens 

com SVUI significativos e próstatas com volume superior a 40 ml e/ou PSA superior a 

4 ng/ml.52 A combinação de um bloqueador-α e de um inibidor da enzima 5α-redutase 

tem efeitos semelhantes no controlo dos sintomas no primeiro ano e meio, quando 

comparado com a medicação isolada com um bloqueador-α, levando em média a uma 

redução no IPSS de 7 pontos.31, 46, 52 Aos 2 anos a redução média do IPSS é de 6,2 

pontos na terapêutica combinada, 4,9 pontos em monoterapia com dutasteride e 4,3 

pontos com tamsulosina. Há uma melhoria na qualidade de vida superior nos doentes 

tratados com terapêutica combinada (redução no score de 1,4 versus 1,1 pontos na 
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monoterapia). Os parâmetros urodinâmicos são igualmente superiores nos doentes 

tratados com terapêutica combinada (elevação no Qmax de 2,4 ml/s versus 1,9 ml/s em 

monoterapia com dutasteride e 0,9 ml/s com tamsulosina).49 Estes efeitos benéficos na 

redução dos sintomas, no risco de RUA e de cirurgia prostática estão em relação com 

próstatas de maiores dimensões, sendo nulos nos homens com próstatas mais pequenas. 

A terapêutica combinada tem desvantagens quando comparada com o tratamento com 

bloqueadores-α isolados, como necessidade de mais de um ano de tratamento antes de 

se notarem diferenças significativas nos resultados, a maioria dos homens não tem 

benefícios adicionais, aumento dos custos medicamentosos, maiores riscos de efeitos 

sexuais secundários (dos inibidores da enzima 5α-redutase) com um acréscimo de 

aproximadamente 4%. São necessários mais estudos para estabelecer o custo-benefício 

na melhoria da progressão da HBP da terapêutica combinada, sendo necessário ponderar 

os benefícios terapêuticos versus o aumento dos efeitos adversos e custos.51, 52,55,56 

 

Figura 9. Algoritmo de orientação da terapêutica farmacológica dos doentes com HBP 

e SVUI (DRE – digital rectal examination; PSA – prostate specific antigen; 5ARI - 

inibidores da enzima 5α-redutase). (Kaplan SA. Identification of the patient with 

enlarged prostate: diagnosis and guidelines for management. Osteopath Med Prim Care. 

2007;1:11.) 
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Todos os bloqueadores-α têm eficácias semelhantes na melhoria sintomática e no 

fluxo urinário, com resultados máximos no primeiro mês após o tratamento. São a 

categoria farmacológica que permite o alívio mais rápido dos sintomas, através da 

redução do tónus do músculo liso no estroma e na cápsula prostáticos e relaxamento do 

colo vesical, tratando o componente dinâmico da obstrução prostática, com aumento 

rápido mas modesto do fluxo urinário (aumento de 2 a 3 ml/s no Qmax; 15%-30%) e 

redução no IPSS (geralmente de 4 a 6 pontos; 30-45%). São considerados a mono 

terapia mais eficaz para o tratamento da HBP, sendo frequentemente o primeiro fármaco 

a ser utilizado por serem adequados como 1ª linha na maioria dos pacientes com baixo 

risco de progressão da doença.5,31,46,52 Nos homens que respondem inicialmente bem aos 

bloqueadores-α, tolerando bem a medicação desde o início, a medicação continuará a 

funcionar com bons resultados e bem tolerada durante muitos anos. Os doentes que não 

respondem inicialmente são em geral doentes com elevado risco de RUA a necessitar de 

cirurgia prostática. Desta forma, um tratamento de 1ª linha com um bloqueador-α pode 

ajudar a seleccionar os doentes com elevado risco de progressão da HBP e permitir 

optimizar o seu tratamento.56 Os principais efeitos adversos destes fármacos estão em 

relação com efeitos hipotensivos como a fadiga, cefaleia, hipotensão ortostática, 

síncope, edema, astenia ou tonturas. Rinite, dispneia, angina, arritmia, sonolência, e 

redução da função sexual (em 5% a 9% da população tratada) são outros possíveis 

efeitos secundários.53 Podem ser utilizados os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 para 

melhorar a função sexual, havendo um efeito benéfico sinergístico com os 

bloqueadores-α no tratamento da disfunção eréctil e ejaculatória e dos SVUI. Contudo o 

uso concomitante destes fármacos aumenta o risco de efeitos secundários 

hipotensivos.34 

Os inibidores da enzima 5α-redutase reduzem o volume prostático, tratando o 

componente estático, com base no papel que os androgénios têm na patogénese da 
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HBP.5 Estão indicados em homens com volume prostático superior a 30-40 mL, sem 

indicação para cirurgia ou como 1ª linha nos homens sintomáticos com HBP 

progressiva (volume prostático superior a 30-40 ml e/ou PSA superior a 1,5 ng/ml).49 

São o tratamento mais indicado como monoterapia preventiva em homens com poucos 

sintomas urinários (baixo IPSS) e próstatas volumosas e/ou elevado PSA.52 Levam a 

uma redução média do IPSS de 3,3 pontos, com melhoria no fluxo urinário (aumento do 

Qmax em média de 2 a 2,5 ml/s), podendo contudo ser ineficazes em alguns homens e 

demorar alguns meses até ter efeitos nos sintomas (geralmente 6 meses). Os inibidores 

da enzima 5α-redutase reduzem o volume prostático, prevenindo a conversão da 

testosterona em DHT (suprimem a produção de DHT em 70%-93%), levando a uma 

próstata de menores dimensões, com menor proliferação e menor vascularização. Os 

principais efeitos adversos são a impotência, diminuição da líbido, diminuição na 

quantidade de sémen durante a ejaculação, disfunção eréctil e da ejaculação (risco de 

2,1% a 38%) e diminuição do PSA sérico (geralmente 50%). A disfunção eréctil é o 

efeito adverso mais frequente (8%–15,8%), seguida da diminuição de líbido (5%-10%) 

e da disfunção ejaculadora (4%-7,7%). A ginecomastia também pode ocorrer apesar de 

ser rara (risco inferior a 1%). A DHT estimula a produção de óxido nítrico pela sintetase 

do óxido nítrico nos corpos cavernosos, sendo um elemento fundamental na erecção. A 

inibição da produção de DHT pelos inibidores da enzima 5α-redutase leva a uma 

diminuição da actividade da enzima sintetase do óxido nítrico nos corpos cavernosos e, 

desta forma, a disfunção eréctil. Este efeito pode explicar o facto da associação dos 

inibidores da fosfodiesterase tipo 5 ser eficaz no tratamento da disfunção eréctil 

condicionada pelos inibidores da enzima 5α-redutase. Se o PSA não baixar de forma 

significativa após 6 meses de tratamento com inibidores da enzima 5α-redutase pode 

indicar progressão da HBP ou cancro prostático.31,46,49 Um terço dos doentes tratados 

com finasteride abandona a terapêutica por falta de eficácia clínica (em 6%) ou pelos 
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efeitos adversos (em 4%-12%), evidenciando a importância dos efeitos adversos sexuais 

na manutenção terapêutica.29,56  

O uso de antimuscarínicos (ou anticolinérgicos) pode ser aplicado nos homens 

com problemas de armazenamento vesical como urgência urinária com ou sem 

incontinência, polaquiúria, pequenos volumes urinários e noctúria, na ausência de 

sintomas obstrutivos marcados (síndrome de bexiga hiperactiva). O treino vesical e o 

“biofeedback” também podem ser usados isoladamente ou em combinação com 

tratamentos médicos dirigidos para a HBP (bloqueadores-α ou inibidores da enzima 5α-

redutase). Boca seca é o efeito secundário mais frequente, sem haver um aumento no 

risco de efeitos adversos graves. Alterações no estado cognitivo e agravamento de 

obstipação podendo levar a empactação fecal são riscos adicionais no idoso, com 

redução das capacidades físicas e do estado funcional.52 A adição de um 

antimuscarínico em doentes tratados com bloqueadores-α melhora bastante a qualidade 

de vida nos pacientes com sintomas obstrutivos e bexiga hiperactiva, pelo que é 

razoável considerar a terapêutica conjugada com estes fármacos quando persistem 

sintomas de bexiga hiperactiva em doentes tratados com bloqueadores-α e/ou inibidores 

da enzima 5α-redutase.31 

 

 Opções terapêuticas invasivas 

 

As indicações cirúrgicas nos doentes com HBP e SVUI incluem sintomas 

incomodativos e severos refractários à terapêutica médica, retenção urinária refractária à 

terapêutica medicamentosa, retenção urinária recorrente, hematúria macroscópica 

recorrente refractária à terapêutica com os inibidores da enzima 5α-redutase, 

insuficiência renal obstrutiva prostática, hidronefrose, infecções urinárias recorrentes, 

RUPM elevado ou litíase vesical.31  
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Quando se considera a terapêutica cirúrgica, deve ser realizada uma ecografia 

prostática endo-rectal para melhor avaliação do volume prostático. A redução nos 

valores do PSA após a cirurgia é um factor preditivo importante da durabilidade da 

resposta à terapêutica.54  

Existem várias opções cirúrgicas actualmente como a ressecção prostática trans-

uretral (RPTU), a prostatectomia aberta ou laparoscópica, as técnicas de ablação 

tecidular, a colocação de stents uretrais e as técnicas minimamente invasivas.46 

Se o tratamento conservador não providencia alívio sintomático suficiente, o 

tratamento cirúrgico de eleição-padrão é a ressecção prostática trans-uretral (RPTU), 

que envolve a remoção endoscópica nas zonas interiores para-uretrais da próstata com 

recurso a uma ansa diatérmica. É o procedimento de eleição em próstatas com volume 

inferior a 60-100 mL (dependendo das instituições). Isto acarreta os riscos de 

queimaduras da pele, aquecimento excessivo de tecidos profundos, lesão nervosa, 

estimulação nervosa inadvertida (reflexo do nervo obturador) e disfunção de 

pacemakers cardíacos. A RPTU requer, também, a utilização de fluídos de irrigação 

hipo-osmolares não hemolíticos, que se absorvidos em grandes volumes podem levar ao 

síndrome de ressecção trans-uretral (hiponatrémia dilucional).58 A RPTU tem sido o 

tratamento cirúrgico padrão para a HBP nos últimos 50 anos. Antigamente constituia 

mais de 90% das prostatectomias por HBP. Actualmente corresponde apenas a 60-80% 

das prostatectomias devido à implementação de novas técnicas menos invasivas. 

Geralmente é altamente eficaz, com melhoria do IPSS aos 16 meses de 10 a 18 pontos e 

dos parâmetros urodinâmicos. A melhoria sintomática após RPTU é imediata, 

consistente, duradoura, subjectiva e objectiva, com franco aumento do nível de 

qualidade de vida e do Qmax em 70 a 85% dos doentes.57 É bastante menos invasiva 

que a prostatectomia por via aberta, contudo trata-se de um procedimento cirúrgico que 

requer suporte anestésico e internamento hospitalar de 2-5 dias, com um risco de 
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hemorragia severa (2%-4,8%), hiponatrémia de diluição (síndrome de ressecção trans-

uretral – 0-1,1%), estenoses uretrais, perda/disfunção da ejaculação (risco de 48,6%), 

infecção urinária de 5%, de impotência/disfunção eréctil de 4-26,5% e de incontinência 

urinária de 0,5-1,5%. Perfuração vesical e queimaduras diatérmicas são complicações 

raras. O doente geralmente permanece algaliado 2-5 dias após o procedimento. A taxa 

de recorrência aos 5 anos é de 2-10% e o risco cumulativo de necessidade de re-

intervenção aos 8 anos é de 14,7%.52,58  

A prostatectomia por via aberta ou laparoscópica está recomendada nos casos em 

que o volume prostático é superior a 60-100 mL (dependendo das instituições), 

aumentando a eficácia de forma mais duradoura e diminuindo o risco de recorrência, 

apesar de condicionar maior duração do desconforto pós-operatório.31,51,52,58 A 

prostatectomia simples laparoscópica pode ser efectuada por via trans-vesical ou trans-

peritoneal, com resultados clínicos semelhantes à prostatectomia por via aberta (mesmas 

taxas de melhoria e complicações), mas menor perda sanguínea, tempo de algaliação ou 

de internamento, embora com maior tempo operatório. Estes dados, associados à curva 

de aprendizagem prolongada e elevados custos têm reduzido o interesse nesta 

abordagem.58  

A incisão trans-uretral da próstata (ITUP) com resultados semelhantes à RPTU, 

menor tempo de procedimento e risco inferior de ejaculação retrógrada ou de 

hemorragia. Requer menor tempo de algaliação após o procedimento. Tem como grande 

desvantagem o facto de não remover tecido prostático, levando a elevadas taxas de 

recorrência sintomática e necessidade de re-intervenção.57,58 

A utilização de stents endo-uretrais para manter a patência luminal é uma forma 

bem estabelecida de tratar doentes com HBP gravemente sintomática com co-

morbilidades severas que impedem o tratamento cirúrgico. Os stents podem ser 

permanentes ou temporários, os stents temporários são biodegradáveis e não absorvíveis 
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permitindo remoção fácil. Migração, infecção urinária e incrustação são os problemas 

mais frequentes, não havendo ainda dados sobre a sua eficácia. Doentes com HBP 

sintomática sem condições cirúrgicas, ou algaliados cronicamente que entram em 

retenção após tentativa de remoção da algália são os candidatos ideais.52 

Devido aos elevados custos e alguns efeitos adversos deletérios da RPTU e da 

prostatectomia que podem alcançar 20% dos doentes tratados e devido ao facto de até 

25% dos pacientes não terem resultados satisfatórios (taxa de re-operação anual de 1% a 

2%), foram desenvolvidos novos procedimentos utilizando fontes energéticas 

alternativas (ultra-sons, laser ou microondas), algumas das quais não requerem anestesia 

geral, podendo ser realizadas em ambulatório, com poucos efeitos adversos. Estão 

indicados em doentes com volume prostático pequeno31, contudo permanece a incerteza 

quanto aos benefícios clínicos a longo prazo e à relação custo-benefício. Estas 

modalidades terapêuticas estão agrupadas em dois grupos – técnicas minimamente 

invasivas e de ablação tecidular.31,46,51  

As técnicas minimamente invasivas (não-ablativas) não removem tecido 

prostático, causando necrose coagulativa através de aparelhos de aquecimento com 

baixa energia (40º-80º). Dentro destas, as técnicas mais estudadas são a termoterapia 

com microondas trans-uretral (TMTU), a ablação por agulha de radiofrequência trans-

uretral (AARTU) e a coagulação por laser intersticial ou trans-uretral (CLTU).  

A termoterapia com microondas trans-uretral (TMTU) é uma das técnicas 

minimamente invasivas mais estudada e utilizada. Aumenta a temperatura nas células 

prostáticas entre 45º-80ºC levando a lesão térmica que induz necrose coagulativa dos 

tecidos. Requer anestesia tópica e local podendo ser efectuado em ambulatório, com 

duração de aproximadamente uma hora. Leva a uma redução no IPSS de 68%, da QoL 

de 4,2 para 1,1 e a uma melhoria do Qmax de 10,7 ml/s para 17 ml/s. A melhoria 

sintomática e no fluxo urinário é duradoura a longo prazo com resultados semelhantes à 
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RPTU, embora com taxas de re-operação variáveis, geralmente por volta de 20%-30% 

(variando entre 7% e 36%). A morbilidade associada é bastante aceitável, estando 

relacionada com sintomas irritativos (disúria, urgência e polaquiúria em 31,2%), 

podendo estar associada a disfunção eréctil em 5,7%-18,2% dos doentes, disfunção 

ejaculatória em 22,2%-28,1%, infecção urinária em 17,7%, hematúria moderada em 

3,9%, retenção urinária em 23,9%. Trata-se de uma das técnicas mais utilizadas como 

alternativa nos doentes com elevado risco cirúrgico e anestésico ou que recusem a 

RPTU, com resultados clínicos e urodinâmicos a longo prazo semelhantes à RPTU, mas 

com menor morbilidade e com maior taxa de preservação da função sexual.52,59  

A ablação por agulha de radiofrequência trans-uretral (AARTU) foi introduzida 

em 1993 havendo ainda poucos estudos a comprovar a sua eficácia. Permite reduções no 

IPSS de 23,7 para 11,9 e a um aumento no Qmax de 8,7 ml/s para 14,6 ml/s. Parece ser 

menos eficaz que a RPTU (melhoria no Qmax e do IPSS inferior) embora com menor 

morbilidade associada (taxa de complicações pós-operatórias de até 31% e de falha 

terapêutica de 12%), com aproximadamente 20% de risco de disfunção eréctil, 24,3% 

de risco de disfunção ejaculatória, 15%-40% de RUA (necessita de algaliação durante 

3-5 dias), 2% de orquiepididimite e 25% de re-intervenções.52,59  

A coagulação por laser (CLTU) recorre a necrose coagulativa pelo laser. Pode 

ocorrer disfunção eréctil em 18,4% dos doentes e disfunção ejaculatória em 21,6%. 

Existem outras técnicas menos estudadas e menos eficazes como a ultrassonografia de 

elevada intensidade focada (HIFU) que utiliza ultra-sons focados que condicionam 

necrose tecidual, tendo sido abandonado o seu uso no contexto da HBP e estando a ser 

investigado no contexto do cancro prostático.59 Termoterapia induzida por água é 

outra alternativa menos estudada. As injecções de etanol são ainda consideradas como 

método em estudo, com recurso a ablação química da próstata.31,57 
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Alguns urologistas consideram as técnicas minimamente invasivas como estando 

entre a terapêutica farmacológica e as restantes técnicas cirúrgicas mais invasivas.59 Em 

geral podem ser efectuadas em ambulatório com analgesia simples, com sedação ou 

anestesia mínimas, com baixa morbilidade sendo adequadas em homens com extensas 

co-morbilidades. Contudo geralmente requerem um longo período de algaliação.57 A 

melhoria dos sintomas e do fluxo urinário é inferior nestes tratamentos minimamente 

invasivos quando comparados com a RPTU (diferenças de 2.26 a 3,90 na melhoria do 

IPSS e de 5,08 a 9,04 ml/s na melhoria do Qmax)60, mas melhores que os bloqueadores-

α.57 Os efeitos adversos são menos comuns do que com a RPTU, mas geralmente há 

maior risco de RUA e de necessidade de repetir o tratamento por recidiva sintomática 

(em cerca de 30% dos homens).60 A TMTU e a AARTU são as únicas técnicas que 

constam como alternativa à RPTU nas normas orientadoras da associação americana de 

urologia de 2003.34 No contexto do sistema nacional de saúde inglês o uso sistemático 

destas técnicas como 1ª linha não é considerado apropriado, sendo preferível o recurso à 

RPTU.60  

Os tratamentos de ablação tecidular utilizam instrumentos trans-uretrais 

semelhantes aos da RPTU mas com fontes energéticas diferentes, que permitem 

remover tecido prostático de forma eficiente e com menos hemorragia com recurso à 

vaporização ou ressecção. São tão invasivos quanto a RPTU, requerendo o mesmo tipo 

de suporte anestésico e geralmente com a mesma duração de algaliação pós-

procedimento.57 Dentro deste grupo de tratamentos existe a electrovaporização trans-

uretral (vaporização diatérmica monopolar e ressecção/vaporização diatérmica bipolar), 

a ressecção/enucleação trans-uretral a laser holmium, a vaporização a laser trans-uretral 

e a coagulação a laser trans-uretral. A vaporização diatérmica monopolar (VDM) e a 

enucleação a laser holmium (ELH) da próstata têm resultados semelhantes à RPTU na 

melhoria dos sintomas e da qualidade de vida, com menos riscos de hemorragia e de 
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hiponatrémia dilucional.51,57 A enucleação a laser holmium (ELH) é uma das técnicas 

inovadoras mais promissoras e estudadas, sendo um alternativa eficaz à RPTU na 

melhoria sintomática, com menor morbilidade, menor tempo de algaliação pós-

operatória e menor tempo de hospitalização. Alguns estudos demonstraram que a ELH 

pode levar a uma melhoria do Qmax superior à da RPTU, sendo única dentro das novas 

tecnologias nas vantagens urodinâmicas comparativamente à RPTU, embora faltem 

estudos a comprovar os resultados a longo prazo.57 A vaporização diatérmica trans-

uretral bipolar (VDTUB) utiliza soro fisiológico como irrigante, evitando a síndrome 

de ressecção trans-uretral. Adicionalmente, o risco de lesão térmica aos tecidos 

envolventes é reduzido, bem como há uma redução no risco de queimaduras cutâneas e 

de interferência com pacemakers cardíacos. Muitos estudos têm sido efectuados 

comparando a VDTUB e a RPTU com resultados a médio e longo prazo controversos e 

que põem em questão a eficácia da VDTUB, sem clara redução na morbilidade. A 

vaporização prostática foto selectiva é uma nova técnica de vaporização com recurso 

à energia laser do potássio de fosfato de titanil. O tempo operatório, a melhoria do IPSS, 

da QoL, Qmax, e a função sexual pós-terapêutica são semelhantes à RPTU, com menor 

tempo de hospitalização, de algaliação e menor hemorragia.58 Uma das desvantagens da 

técnica é o facto de não permitir análise histológica do tecido prostático, pelo que deve 

ser feita uma avaliação prévia adequada para excluir o cancro prostático.52 A ressecção 

prostática a laser thulium foi recentemente introduzida, com poucos estudos a validar 

a técnica. Parece estar associada a menor hemorragia, tempo de algaliação e de 

internamento, com resultados semelhantes no IPSS, QoL e Qmax e nas taxas de 

complicações quando comparada com a RPTU.58  

Diferentes estudos avaliaram comparativamente as técnicas de ablação e a 

RPTU. A maioria deles conclui que a melhoria clínica (do IPSS), da QoL e dos 

parâmetros urodinâmicos (Qmax) é sobreponível entre as diferentes técnicas, com 
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excepção de uma tendência ligeira para superioridade da ELH relativamente à RPTU. A 

natureza invasiva dos procedimentos é semelhante, geralmente necessitando de suporte 

anestésico e internamento de 2-4 dias (geralmente menos 1 dia que a RPTU). Contudo, 

a morbilidade é ligeiramente inferior nas técnicas de ablação, com uma redução no risco 

de hemorragia a requerer suporte transfusional de 4,8% para 0,7%. A necessidade de re-

intervenção é sobreponível entre as técnicas. Assim, as técnicas ablativas oferecem 

apenas a vantagem de menor risco de hemorragia e de encurtamento do internamento 

hospitalar em 1 dia quando comparadas com a RPTU, com os restantes resultados 

sobreponíveis e sem haver ainda estudos e meta-análises com avaliação a longo prazo. 

Desta forma, não é possível definir qual a melhor técnica invasiva na HBP, sendo que a 

RPTU permanece como padrão com elevada morbilidade associada. Dentro das técnicas 

ablativas a ELH parece ser a mais promissora faltando, contudo mais estudos que 

demonstrem se é ou não superior à RPTU.61   

Todas as diferentes opções cirúrgicas e minimamente invasivas têm efeitos sexuais 

secundários permanentes, particularmente a perda de ejaculação e disfunção eréctil que 

são duas preocupações frequentes nos homens submetidos a cirurgia. O risco de 

ejaculação retrógrada é significativamente inferior para os procedimentos minimamente 

invasivos que têm, contudo, fraca durabilidade dos resultados com elevadas taxas de re-

intervenção. Nos tratamentos ablativos, o risco é semelhante ao da RPTU. As taxas de 

disfunção eréctil são semelhantes em todos os procedimentos, embora a falta de valores 

basais e o desenvolvimento espontâneo de disfunção eréctil neste grupo de doentes 

idosos sejam prováveis fontes de viés.51,62 

O risco de incontinência urinária é semelhante em todas as modalidades 

cirúrgicas, com excepção da AARTU e da CLTU com taxas inferiores. Infecção 

urinária, hematúria significativa e irritação pós-procedimento são outros efeitos 

adversos das terapêuticas cirúrgicas.31  
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O outro risco a longo prazo mais pertinente é a necessidade de tratamentos 

adicionais por estenoses uretrais pós-terapêuticas, RUA ou recidiva sintomática da 

HBP. Ainda não existem estudos a longo prazo comparando as diferentes técnicas, 

contudo alguns estudos comprovaram que há um risco de aproximadamente 1% por ano 

com necessidade de cirurgia adicional em doentes tratados com RPTU. Estudos a menor 

prazo sugerem que a necessidade de tratamentos adicionais é mais frequente após 

tratamento com técnicas minimamente invasivas como a TMTU, em provável relação 

com a menor quantidade de tecido destruído.51 

A RPTU é amplamente utilizada em todo o mundo, contudo as novas técnicas 

invasivas são importantes em populações cada vez mais idosas, com extensas co-

morbilidades e recurso a anticoagulação, permitindo reduzir o risco de hemorragia após 

ressecção a laser ou vaporização. Os procedimentos minimamente invasivos têm 

melhoria sintomática inferior à RPTU, enquanto as técnicas de ablação tecidular 

permitem obter melhoria sintomática equivalente à RPTU. A RPTU é a técnica com 

maior taxa de hemorragia e as taxas de incontinência urinária após o procedimento são 

semelhantes entre todas as técnicas. A RUA e a necessidade de re-intervenção foram 

mais frequentes nas novas tecnologias, principalmente nas técnicas minimamente 

invasivas. Desta forma, modelos económicos sugerem que os procedimentos 

minimamente invasivos não têm uma relação custo-benefício eficaz quando comparados 

com a RPTU. Doentes menos sintomáticos podem optar pelas técnicas minimamente 

invasivas como 1ª linha, seguidas de técnicas de ablação ou pela RPTU em caso de 

falha.57 

Os benefícios da introdução generalizada destas novas técnicas na maioria dos 

sistemas de saúde são insuficientes para justificar os custos associados à sua 

implementação. Em países como a Inglaterra, opções como a TMTU não estão 

aprovadas para utilização generalizada e a disponibilidade de novos métodos de ablação 
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como a vaporização a laser ou a ELH da próstata actualmente dependem do 

investimento e entusiasmo local de cada instituição.51 Na ausência de evidência forte a 

favor das novas técnicas invasivas, a RPTU permanece como a forma terapêutica 

cirúrgica de eleição para a HBP, sendo a mais eficaz clinicamente e com melhor relação 

custo-eficácia. Há necessidade de mais estudos que determinem quantos anos de 

tratamento médico são necessários para favorecer economicamente uma intervenção 

minimamente invasiva ou de ablação tecidular, que estabeleçam quais as alternativas 

mais custo-eficazes comparativamente à RPTU e quais as melhores estratégias para 

melhorar os resultados após a RPTU.57,58  
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Embolização arterial de órgãos pélvicos 

 

 Revisão bibliográfica e contextualização histórica da 

embolização arterial de órgãos pélvicos 

 

Nas últimas quatro décadas surgiram aproximadamente mil publicações sobre 

embolização de órgãos pélvicos, a maioria das quais sobre embolização arterial. Um dos 

primeiros trabalhos data de 1963 por Greene63 demonstrando os efeitos da embolização 

de próstatas de cães utilizando microesferas marcadas com yttrium-90.  

Contudo, só na década de 1970 surgiram os primeiros trabalhos demonstrando os 

resultados da embolização arterial de órgãos pélvicos em seres humanos. Em 1975, 

Dotter et al64 publicaram o primeiro estudo com resultados num paciente no controlo de 

hemorragia pélvica. Ainda em 1975, Gerlock65 descreve um caso de fractura pélvica 

com hemorragia controlada com sucesso através de embolização arterial e Barlow et 

al66 mostram resultados semelhantes no mesmo contexto clínico aplicado na população 

pediátrica. Miller et al67 utilizaram com sucesso partículas de Gelfoam no controlo de 

hemorragia pélvica em dois doentes com neoplasia ginecológica. Mais estudos vieram 

confirmar a eficácia da técnica no contexto oncológico e traumático.68,69,70,71,72,73,74,75 

Maull KI e Sachatello CR76 concluem que a hemorragia de ramos da artéria hipogástrica 

pode ser tratada de forma eficaz através de embolização arterial utilizando coágulos 

autólogos, evitando a cirurgia nos doentes com fracturas pélvicas. São descritas 

complicações após embolização da artéria ilíaca interna (EAII)77, como o enfarte da 

parede da bexiga após utilização de coágulos autólogos no controlo de hemorragia por 

traumatismo e fractura pélvicas.78,79,80,81 Brown et al82 descrevem o primeiro caso de 

embolização dos vasos hipogástricos no controlo da hemorragia pós-parto severa. 
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Oliver e Lance83 descrevem a eficácia da técnica no controlo de hemorragia após 

cirurgia pélvica. 

Na década de 1980 era aceite que a EAII era o tratamento de eleição no tratamento 

de hemorragias pélvicas em doentes num contexto traumático, oncológico ou obstétrico 

e ginecológico. Marx et al84 descrevem o primeiro caso de embolização da artéria 

ovárica para controlo de hemorragia após parto. Wilms e Baert85 descrevem a eficácia 

da EAII no tratamento de hemorragias pélvicas iatrogénicas após artroplastia total da 

anca e biópsia do ilíaco. Surgem algumas séries com maior número de doentes a 

confirmar a eficácia da EAII no tratamento de hemorragias pélvicas em diferentes 

contextos clínicos. Em situações de malformações artério-venosas (MAV) com Palmaz 

et al86 (7 doentes) e Natali et al87 (7 doentes). No contexto oncológico, Pisco et al88 

(108 doentes) obtiveram bons resultados concluindo que é necessário realizar uma 

embolização bilateral dos vasos hipogástricos recorrendo a agentes embolizantes 

permanentes. Jander e Russinovich89 (55 doentes), Lang90 (46 doentes) e Neri et al91 (27 

doentes) demonstraram a eficácia da técnica em contextos variados. No contexto 

oncológico surgem outros trabalhos a confirmar a eficácia da técnica (Carmignani et 

al92, Keller et al93 Löhr et al94, Kudo et al95, Woods et al96). No contexto oncológico 

deve-se tentar uma embolização definitiva recorrendo ao polivinil de álcool (PVA) ou 

semi-definitiva com o Gelfoam. Em situações ginecológicas/obstétricas, há referência a 

aproximadamente 22 casos tratados por embolização devido a hemorragia pós-parto, 

pós-aborto, após histerectomia, curetagem com dilatação e cesariana.97,98,99,100,101,102,103 

Nas situações de hemorragia após trauma há referência a aproximadamente 56 doentes 

tratados com sucesso.104,105,106,107,108 

Na década de 1990 já é de uso corrente a EAII no tratamento da hemorragia 

pélvica por tumores inoperáveis localmente invasivos, fracturas e trauma pélvicos, por 

lesões vasculares iatrogénicas, nas malformações artério-venosas e nos casos de 
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hemorragia pós-parto ou noutros contextos obstétricos e ginecológicos. Em 1995, 

Ravina et al109 publicam um estudo que viria a revolucionar todo o contexto médico de 

embolização arterial pélvica. Até então, a técnica era vista como medida de última linha 

ou de utilização em casos extremos, quando surgiam hemorragias que punham em jogo 

a sobrevivência dos doentes ou num contexto oncológico avançado como medida 

paliativa. Neste estudo, são tratadas de forma electiva 16 pacientes com fibromiomas 

uterinos sintomáticos, através da embolização das artérias uterinas (EAU) com recurso a 

partículas de PVA, obtendo resposta sintomática completa aos 20 meses em 11 doentes, 

reposta parcial em 3 e com 2 casos de insucesso, tratados cirurgicamente. A partir deste 

trabalho, muitos outros têm surgido e a EAU no tratamento dos fibromiomas 

sintomáticos é actualmente o tema dominante na embolização de órgãos pélvicos. 

Estudos posteriores vieram a confirmar a eficácia da técnica (Ravina et al110;Goodwin et 

al111;Spies et al112; Abulafia e Sherer113; Vedantham et al114). Ainda na década de 1990 

surgem outros artigos documentando contextos clínicos diversos para a aplicação da 

EAII no tratamento da hemorragia pélvica (Hendrickx et al115; Ferrer Puchol et al116; 

Gujral et al117; Sawhney et al118; Quillin et al119; Menasse et al120; Alvarez et al121). 

Em 1997, Seppänen et al122 descrevem a eficácia da emboloterapia com recurso a 

micro-catéteres co-axiais em 29 doentes com hemorragias de diversos locais, recorrendo 

a micropartículas de PVA ou microcoils de platina. 

Ainda na década de 1990 surgem mais alguns estudos com especial enfoque nas 

complicações associadas à EAII no tratamento da hemorragia pélvica. Hori123 em 

doentes tratados após trauma conclui que os sintomas de impotência sexual masculina, 

alterações da sensibilidade, dificuldades da marcha, disúria e dificuldade na defecação 

que apareceram em alguns doentes após o tratamento estão associados à lesão 

traumática e não à oclusão vascular em si. Sieber124 descreve um caso de necrose da 

bexiga secundária à embolização das artérias pélvicas no controlo de hemorragia por 



	   	   	   Introdução	  

 65 

trauma e fractura pélvicos. Obaro e Sniderman125 descrevem um caso de necrose 

avascular da cabeça femoral após embolização da artéria circunflexa femoral anterior.  

No contexto oncológico surgem alguns novos estudos associados à EAII com 

quimioterapia pélvica intra-arterial (Li et al126,127; Chen128; Görich et al129; Takayama et 

al130; Nasu et al131; Nyam e Pemberton132 ). 

Na década de 2000, os artigos sobre EAU no tratamento de fibromiomas uterinos 

sintomáticos têm dominado o contexto da embolização pélvica arterial. Do ponto de 

vista social e económico a EAU provou ser a melhor estratégia terapêutica no 

tratamento de mulheres com fibromiomas sintomáticos.133 Esta técnica permite alívio 

sintomático de longa duração com melhoria franca e duradoura na qualidade de 

vida.134,135,136,137,138,139,140,141,142 ,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 

No contexto oncológico, a quimioembolização intra-arterial começa a demonstrar 

mais resultados positivos (Chiras et al156; Hao e Liu157; Liu et al158).  

São publicados alguns estudos descrevendo novas técnicas de EAII usando novos 

catéteres,159 novos agentes embolizantes como o copolímero de vinil de álcool etileno 

(Onyx®) no tratamento de MAV pélvicas160 ou de hemorragias arteriais agudas 

periféricas,161 bem como de novas colas acrílicas como o Glubran®, em MAV pélvicas. 

São também publicados vários trabalhos sobre as possíveis complicações da 

EAII.162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 

No contexto específico da próstata, o primeiro estudo a demonstrar a eficácia da 

embolização selectiva bilateral das artérias hipogástricas no controlo de hemorragia 

severa de origem prostática, no ser humano, surge em 1976 (Mitchell et al179). Vários 

estudos vieram confirmar a eficácia da EAII no tratamento da hematúria de origem 

prostática (Bischoff e Goerttler180; Küss et al181; Russinovich et al182; Nadalini et al183; 

Galloway184; Siegelbaum et al185; Li186;Nabi et al187; Park et al188). Em 1980, Darewicz  

et al189 estudaram os efeitos da embolização prostática no cão, sendo da opinião que a 
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EAII possa ser utilizada no contexto clínico do tratamento de hemorragias da glândula 

prostática.  

Lenz et al190 concluem que a EAII é superior à técnica cirúrgica no tratamento de 

hemorragia por cancro prostático por ter melhores resultados e ser menos invasiva. Kato 

et al191 descrevem a aplicação de microquimioembolização arterial no tratamento do 

carcinoma prostático. Em 1992, Nakamura et al192 publicam um estudo com 21 doentes 

com carcinoma da próstata tratados com quimioterapia de infusão arterial pélvica 

(cisplatina e doxorrubicina). 

Já na última década, Rastinehad et al193 tratam 8 pacientes com hematúria de origem 

prostática, 6 com cancro e 2 com HBP, através de embolização arterial prostática 

selectiva (EAPS), com controlo eficaz da hemorragia em todos os casos.  

Relativamente à preservação da função sexual masculina após EAII, Ramirez et 

al194 (2004) concluem que o procedimento não produz efeitos adversos na função 

urogenital. Existe, ainda, referência à preservação da função sexual após embolização 

selectiva da artéria cavernosa em doentes com priaprismo de alto débito.195,196 

 

 Contextos clínicos e aplicações mais frequentes: indicações, 

contra-indicações, possíveis complicações e materiais 

embolizantes mais utilizados na embolização arterial de órgãos 

pélvicos 

 

Pelo que foi explicado no capítulo anterior, existem actualmente algumas 

indicações bem fundamentadas e documentadas para a EAII: 

- No controlo de hemorragia pélvica consequente de trauma e fracturas. 
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- No controlo de hemorragia pélvica no contexto de neoplasias localmente invasivas 

(bexiga, próstata, colo do útero, endométrio, ovário, recto, sarcomas uterinos e pélvicos, 

carcinomatose).  

- No tratamento de malformações artério-venosas. 

- No tratamento de fibromiomas uterinos sintomáticos. 

- No controlo de hemorragia pélvica após ou intra parto, após aborto ou por 

patologia trofoblástica. 

- Quimioterapia intra-arterial como terapêutica adjuvante no controlo de neoplasias 

pélvicas localmente invasivas ou ósseas secundárias. 

- No controlo de hemorragia pélvica no contexto de fístulas artério-ureterais. 

- Como terapêutica adjuvante no tratamento de tumores ósseos pélvicos benignos e 

malignos. 

- No controlo de hemorragia pélvica por situações iatrogénicas (após cirurgias 

pélvicas, biópsias percutâneas, radioterapia, ressecções trans-uretrais prostáticas e 

vesicais, drenagem de abcessos, entre outras). 

- No controlo de hemorragia pélvica por hiperplasia benigna da próstata ou em 

outras situações benignas menos frequentes como a cistite, a polipose rectal ou 

hemorróidas. 

 

Existem algumas situações consideradas como contra-indicações relativas: 

- Gravidez. 

- Antecedentes atópicos. 

- Insuficiência renal. 

- Hipertiroidismo não controlado. 
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- Doentes diabéticos medicados com antidiabéticos orais, mieloma múltiplo, 

desidratação, medicação nefrotóxica, hiperuricemia (aumentam o risco de nefropatia 

pelo contraste). 

- Preservação da fertilidade (controverso). 

 

Contudo não existem contra-indicações absolutas uma vez que o risco/benefício 

deve ser ponderado em cada contexto clínico específico e as possíveis complicações 

podem ser controladas posteriormente. 

 

Como possíveis complicações, pode ocorrer: 

- A dor é o sintoma principal após o procedimento, sendo comum e requerendo 

analgesia endovenosa (anti-inflamatória ou narcótica).  

- Síndrome de pós-embolização (náuseas, vómitos, dor e febre). 

- Lesão vascular ou nervosa no local de punção (trombose da artéria femoral, 

dissecção arterial, hematoma, pseudoaneurisma, fístula artério-venosa, parestesias 

inguino-crurais, glúteas e perineais). 

- Insucesso terapêutico. 

- Endometrite com piometra ou outras infecções pélvicas (doença inflamatória 

pélvica, abcessos pélvicos). 

- Infecção urinária. 

- Retenção urinária aguda. 

- Necrose da bexiga, uterina ou de outros órgãos pélvicos ou muscular glútea. 

- Trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar. 

- Complicações associadas ao catéter e/ou fio-guia como embolia distal, dissecção 

ou passagem subintimal com e sem injecção de contraste, embolização de locais não 

desejados, extravasamento de contraste com lesões da parede arterial. 
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- Nefropatia pelo contraste, sendo um situação actualmente menos frequente devido 

à utilização de novos meios de contraste não-iónicos, de baixa osmolaridade. 

- Crise hipertensiva ou reacções vaso-vagais. 

- Reacções alérgicas ao meio de contraste, moderadas ou severas (choque 

anafiláctico). 

- No contexto específico da EAU pode ainda ocorrer - expulsão do fibromioma, 

embolização inadvertida de um leiomiossarcoma uterino, re-crescimento do 

fibromioma. 

 

São possíveis complicações, actualmente controversas e sem estudos conclusivos ou 

muito raras: 

- Diminuição na qualidade da erecção e disfunção eréctil/impotência.  

- Infertilidade feminina, com possível disfunção ovárica ou lesão isquémica do 

endométrio. 

- Dor ciática. 

- Necrose avascular da cabeça femoral ou cutânea. 

- Morte. 

 

Agentes embolizantes actualmente mais utilizados na EAII197: 

1. Partículas de PVA – talvez o agente embolizante mais utilizado actualmente, com 

dimensões entre 50–1200 µm. Podem ter formatos esféricos ou irregulares. Tratam-se 

de partículas embolizantes permanentes, inertes, injectadas pelo catéter, levadas pelo 

fluxo arterial ao ponto de embolização. A escolha das dimensões correctas, do grau de 

embolização pretendido e do ponto-final de embolização, para o vaso a embolizar são 

essenciais para obter bons resultados. As partículas são usadas numa suspensão de 
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contraste e soro, devendo ser evitada a embolização retrógrada por refluxo ou para 

locais não pretendidos (controlando a força de injecção).  

2. Partículas de Spongostan® (Gelfoam) – esponjas de gelatina que actuam por 

efeito direccionado pelo fluxo arterial, sendo compressíveis e absorvíveis dentro de 4 a 

6 semanas, pelo que permitem uma embolização não permanente, com efeito transitório. 

São fornecidos em quadrados que são posteriormente seccionados e configurados nas 

dimensões pretendidas, de acordo com o vaso a embolizar, suspensos numa solução de 

contraste e soro. Podem ser utilizados com adjuvantes à terapêutica com coils. 

3. Microesferas – materiais esféricos de acrílico que permitem uma embolização 

permanente direccionada pelo fluxo arterial, com dimensões entre os 200–1200 µm, 

disponíveis em mistura, suspensas em soluções aquosas. Como não são radiopacas 

requerem mistura com contraste. 

4. Coils – um dos agentes mais utilizados, disponíveis em formas e tamanhos 

diversos (de 3 a 16 mm de diâmetro e com 6 ou mais cm de comprimento). São fios 

espiralados sobre si mesmos de platina ou aço inoxidável, com ou sem tufos de fibras 

poliéster associados para promover a trombose. Levam a oclusão vascular por obstrução 

e trombose. 

5. Balões destacáveis – balões de silicone ou látex, que são colocados através do 

catéter no interior do vaso a ocluir. 

6. Colas e líquidos adesivos à base de cianoacrilatos – São agentes líquidos 

polimerizáveis que solidificam no interior do vaso a ocluir. O isobutyl 2-cianoacrilato 

(Glubran®) misturado com lipiodol (para opacificação como contraste) é 

frequentemente utilizado no contexto de malformações artério-venosas ou de fístulas e 

de hemorragias agudas por ruptura de aneurismas de difícil controlo com coils. Novas 

colas acrílicas como o Onyx® (copolímero de vinil de álcool etileno) têm sido 
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utilizadas em malformações artério-venosas ou hemorragias, mas não são ainda de uso 

corrente na maior parte dos centro de radiologia de intervenção. 

7. Quimioembolização – mistura de agentes quimioterápicos com partículas de 

PVA, Gelgoam ou microesferas, no tratamento de tumores pélvicos, com resultados 

promissores em alguns estudos efectuados, mas ainda não sendo aplicado de rotina na 

maior parte dos centros de radiologia de intervenção. 

8. Com interesse histórico, mas sem uso actual – coágulos autólogos, seda, músculo, 

entre outros. 

 

 

 A experiência do nosso centro no tratamento de tumores 

pélvicos 

 

Temos actualmente uma vasta experiência no tratamento de tumores pélvicos por 

EAII, quer em situações de tumores malignos complicados por hemorragia 

incontrolável (da bexiga, próstata, útero, recto, entre outros), quer no tratamento de 

fibromiomas uterinos sintomáticos. 

Já tratamos mais de 1000 mulheres com fibromiomas sintomáticos através da 

embolização das artérias uterinas, com excelentes resultados no controlo dos sintomas a 

médio e longo prazo e permitindo efectuar o procedimento num regime de ambulatório, 

com bom controlo dos sintomas e de possíveis complicações que possam ocorrer após o 

procedimento.198,199,200,201 
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 Experimentação animal da embolização das artérias prostáticas 

no tratamento da hiperplasia benigna da próstata 

 

Sun et al202 em 2008 estudaram se era tecnicamente fazível e se era seguro realizar a 

EAPS em porcos saudáveis. Dezasseis porcos foram estudados utilizando microesferas 

de 500-700 µm para ocluir os vasos prostáticos. Os autores concluem que a EAPS pode 

induzir redução volumétrica da próstata sem comprometer o desejo sexual nem a função 

eréctil dos animais, sendo um tratamento alternativo com potencial para a terapêutica da 

HBP em humanos. 

Faintuch et al203 em 2008 estudaram 6 cães com HBP que foram submetidos a 

angiografia sob anestesia geral e embolização arterial prostática unilateral ou bilateral, 

com recurso a microesferas de 100-300 µm. Concluem que a EAPS é fazível e segura e 

que os resultados iniciais em cães têm um potencial promissor para reduzir o volume 

prostático e a estenose uretral. 

Jeon et al204 em 2009 induziram HBP em 9 cães submetidos a EAPS com PVA de 

250-355 µm. Os autores concluem que a EAPS é um procedimento fazível permitindo 

redução no volume prostático, sem complicações associadas no modelo canino. 

 

 Experimentação no ser humano da embolização das artérias 

prostáticas no tratamento da hiperplasia benigna da próstata 

 

Em 2000, DeMeritt et al205 relatam um caso de HBP com sintomas obstrutivos 

graves e hematúria persistente, refractárias à terapêutica conservadora tratada com 

sucesso através de EAPS. Embolizaram-se os ramos prostáticos da artéria vesical 

inferior com recurso a PVA de 150–250 µm. O volume prostático reduziu 

aproximadamente 40% aos 5 e 12 meses após o procedimento e o PSA desceu de 40 
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ng/mL para 4 ng/mL. O paciente não referiu qualquer tipo de disfunção sexual após o 

tratamento. Os autores frisam a importância da cateterização selectiva da artéria vesical 

inferior, evitando embolização indesejada da artéria pudenda interna. São da opinião 

que as partículas de PVA de pequenas dimensões são o melhor agente embolizante 

neste contexto por serem de fácil controlo e compatíveis com vasos de pequenas 

dimensões podendo ser libertados através de um microcatéter e providenciando elevada 

isquémia do órgão de forma duradoura, que permita a redução do volume prostático. 

Concluem que a EAPS é minimamente invasiva, não requer anestesia geral, e é 

aparentemente eficaz no tratamento da hemorragia e dos sintomas obstrutivos 

associados à HBP, com redução do PSA e do volume prostático de forma duradoura, 

sem significativos efeitos adversos, sendo necessários mais estudos e com maior 

número de doentes que venham confirmar estes achados. 

Existe referência a um artigo infelizmente publicado numa revista não indexada e 

em língua não-inglesa206 que documenta a aplicação da EAPS no tratamento da HBP 

sintomática em 12 doentes, com partículas de PVA de 150–250-µm e Gelfoam. Os 

sintomas foram avaliados antes e 6 meses após com recurso ao score IPSS, com uma 

redução média de 24,2 para 4,8 e do volume prostático médio de 127 ml para 90 ml, 

com uma redução média de 29%. 

Mais recentemente há referência a um estudo207 com 2 doentes tratados por EAPS 

por HBP em retenção urinária aguda, recorrendo a microesferas de 300-500 µm. Um 

doente foi submetido a embolização unilateral com redução de 27,8% do volume 

prostático e o outro bilateral com redução de 47,8% aos 6 meses. 

Em 2008, Mauro208 citando a experimentação animal publicada, levanta a questão: 

“Será que a HBP pode seguir os fibromiomas uterinos e ser tratada por embolização 

arterial transcatéter? “ 
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Objectivos 

 
Está evidenciado um vazio terapêutico na abordagem da HBP refractária à 

terapêutica médica ou gravemente sintomática. As técnicas mais invasivas (RPTU e 

técnicas da ablação tecidular mais recentes) estão associadas a maiores taxas de efeitos 

secundários nomeadamente de disfunção sexual e incontinência urinária. As técnicas 

minimamente invasivas têm melhoria sintomática menos satisfatória com fraca 

durabilidade dos resultados. É necessária uma nova forma de tratamento que seja eficaz 

no controlo da sintomatologia, com resultados duradouros e sem significativos efeitos 

adversos, nomeadamente com preservação ou mesmo melhoria da função sexual, para 

que possa competir com as diferentes opções terapêuticas actualmente existentes. 

É neste contexto e tentando dar resposta a estas questões que se realizou este 

trabalho, com o objectivo de determinar se a EAPS é uma forma terapêutica efectiva no 

controlo dos sintomas decorrentes da HBP, sem complicações significativas associadas, 

associada a uma redução do volume prostático. 

Deparámo-nos ainda com um vazio na literatura relativamente à anatomia 

radiológica das artérias pélvicas e prostáticas. Desta forma, pretendeu-se complementar 

o estudo clínico com um estudo anatómico, descrevendo as diferentes variantes da 

artéria ilíaca interna e da artéria prostática. O nosso trabalho teve, assim, o objectivo de 

complementar os estudos anatómicos existentes para melhor esclarecimento da 

anatomia das artérias pélvicas, nomeadamente da artéria prostática.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - Material e Métodos 
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 Estudo anatómico 
 

 Técnica de estudo vascular arterial prostático in vivo 

 

Procedeu-se a uma avaliação retrospectiva de todas as angiografias pélvicas dos 

doentes incluídos no estudo, com análise do tipo de bifurcação das artérias hipogástricas 

e da origem, trajecto e terminação das artérias prostáticas. Para tal, durante o 

procedimento realizaram-se aquisições angiográficas no tronco comum inicial da artéria 

hipogástrica e no tronco anterior da artéria hipogástrica (volume de 8 mL, com débito 

de 4 mL/s) em posição neutra (PA) e com oblíqua anterior homo lateral (35º) e 

angulação caudo-cranial (-10º). Após identificação da origem da artéria prostática, 

procedeu-se a cateterização selectiva da artéria prostática com angiografia em posição 

neutra (PA) e com oblíqua anterior homo lateral (35º) e angulação caudo-cranial (-10º), 

com injecção manual de 5 mL de contraste não iónico de baixo peso molecular 

(Iomeron; Iomeprol; Bracco; concentrações de 300-400 mg de Iodo por mL de solução). 

Estas aquisições realizaram-se com uma magnificação de 25, em AP, posição 

oblíqua (de 30º-60º) anterior esquerda (no lado esquerdo) e oblíqua anterior direita (no 

lado direito) e com angulação caudo-cranial (de -7º a -14º).  

O estudo anatómico angiográfico foi precedido de uma avaliação anatómica de 

todas as Angio-RM e Angio-TC realizadas antes do tratamento.  

As Angio-RM foram realizadas num aparelho de 1.5T da Philips® com o doente 

em decúbito dorsal com recurso a sequencias rápidas 3D de eco de gradiente saturadas 

ponderadas em T1 (T1-FFE; TR 5 ms; TE 1.6 ms, flip angle 40°) antes e após 

administração de contraste endovenoso  (aquisições de subtracção após contraste e.v. 

com Gadolíneo). Aquisição num plano axial em apneia com cortes com espessura de 2 

mm. O protocolo de injecção do quelato de gadolíneo intravenoso foi de 0.1 mmol/kg 

de quantidade, com um débito de 2 mL/s, com lavagem com 30 mL de soro em seguida 
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a 2 mL/s. Reformatações posteriores com MIP (maximum intensity projections) sagital, 

axial e coronal e volume rendering com reconstruções 3D. 

Estudo de Angio-TC num aparelho GE® de 16 cortes, com o doente em decúbito 

com os braços elevados, sem opacificação digestiva. Aquisição centrada à pélvis (das 

cristas ilíacas até fémur proximal) com  matriz 512x512 pixéis, com colimação de 16 x 

1.25 mm, avanço de mesa de 25 mm/s (Pitch de 1.3), com 100 kV e 300 mA. Injecção 

de 150 mL de contraste com concentração de 350 mg/mL de iodo através de uma veia 

de médio calibre (cubital/umeral), com débitos de 4 a 5 mL/s, utilizando bollus trigering  

na aorta abdominal a nível supra-renal. Reformatações posteriores com MIP (maximum 

intensity projections) sagital, axial e coronal e volume rendering com reconstruções 3D. 

Posterior análise e interpretação de todas as angiografias, Angio-RM e Angio-TC 

com documentação do tipo de bifurcação das artérias hipogástricas, do local de origem, 

trajecto e terminação das artérias prostáticas. Avaliaram-se ainda os padrões de 

vascularização intra-prostática. 

 

 Técnica de estudo vascular arterial prostático em cadáver 
 

Dissecção cadavérica da escavação pélvica. Foram utilizados cadáveres 

previamente congelados e conservados no Departamento de Anatomia da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Isolamento por dissecção da aorta 

abdominal, das artérias ilíacas comuns, internas e externas. Laqueação das artérias 

ilíacas primitivas e externas na origem. Colocação de Abocat 14 Gauge no tronco 

comum das hipogástricas de ambos os lados. 

Nos cadáveres para estudo de diafanização procedeu-se à injecção manual através 

do Abocat de 50-100 mL de Micropaque® diluído a 50% em soro, corado de vermelho. 

O controlo da injecção foi feito através da visualização da opacificação dos vasos supra-

púbicos e vesicais, com controlo e laqueação de focos de extravasamento. Após uma 
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semana procedeu-se à exérese pélvica em bloco, com posterior estudo radiográfico e por 

Tomografia Computorizada da peça. Cortes axiais e coronais de 3-4 mm para avaliação 

seccional. Seguiu-se de tratamento da peça para a diafanização ou transparentização 

(clearing) através de fixação em aldeído fórmico a 10%, posterior branqueamento com 

água oxigenada (volumes e diluições variadas consoante dimensões da peça), com 

imersão da peça durante 2-5 dias e renovação por 2-5 vezes. Posterior desidratação com 

imersão em acetona com diluições sucessivas (70º-100º), com passagens de 24 a 48 

horas e clarificação (imersão no líquido clarificador de salicilato metilo/benzoato 

benzilo 50/50 ou 3/2).  

Nos cadáveres para estudo de injecção-corrosão procedeu-se à injecção manual 

através do Abocat de 50 mL de Perspex tensol® corado de vermelho, com controlo e 

laqueação de focos de extravasamento (polimerizada após adição de catalisador). 

Exérese pélvica em bloco com tratamento da peça através de corrosão mergulhando a 

peça em ácido clorídrico onde permaneceu até à completa corrosão (5-7 dias). Lavaram-

se os moldes em água corrente, com posterior análise e interpretação. 
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 Estudo clínico 
 

 
 Selecção de doentes – critérios de admissibilidade 
 

1. Doentes do sexo masculino com idade superior a 50 anos e diagnóstico de 

Hiperplasia Benigna da Próstata. 

2. Sintomatologia do Aparelho Urinário Baixo (LUTS – Lower Urinary Tract 

Symptoms) moderada a grave (International Prostate Symptom Score - IPSS superior a 

18) refractária à terapêutica médica por mais de 6 meses.  

3. Urofluxometria com Qmax inferior a 12 ml/s. 

4. Ter impotência sexual ou aceitar o risco de impotência sexual. 

5. Baixa suspeição de cancro prostático ou com prévia biópsia prostática negativa. 

6. Biópsia prostática positiva para cancro, extensas alterações ateroscleróticas das 

artérias ilíacas e/ou prostáticas estudadas na Angio-TC ou Angio-RM prévias à EAPS, 

divertículos ou litíase vesicais de grandes dimensões, insuficiência renal e alergia ao 

contraste iodado foram critérios de exclusão. 

 

 Avaliação dos doentes antes do procedimento 
 

 

1. Avaliação clínica pelo Médico Urologista com toque rectal, medição do IPSS e 

da QoL e quantificação da função sexual (utilizando 6 perguntas  da escala IIEF – 

international index of erectile function – perguntas 1 a 5 e a pergunta 15 que indagam 

sobre a capacidade eréctil. Cada pergunta cotada de 0 até 5 com score total de 0 a 30).  

2. Avaliação pelo Médico Urologista dos parâmetros urodinâmicos por 

urofluxometria – pico de fluxo urinário (Qmax) e o resíduo urinário pós-miccional 

(RUPM). 

3. PSA total e conjugado séricos. 



	   	   Material	  e	  Métodos	  

 80 

4. Ecografia prostática endo-rectal para avaliação das dimensões e morfologia 

prostáticas com eventual biópsia se houver elevada suspeição de malignidade. Todos 

doentes com PSA superior a 4 ng/dL ou com toque rectal ou ecografia suspeitos de 

cancro foram submetidos a biópsia e excluídos se positiva para cancro. 

5. Ressonância Magnética (RM) pélvica para avaliação prostática (dimensões, 

morfologia e exclusão de sinais suspeitos de cancro). Estudo por Angio-RM e/ou 

Angio-TC pélvica para avaliação dos vasos pélvicos previamente ao tratamento.  

 

 Descrição da técnica de embolização e terapêutica concomitante 
 

Os doentes suspenderam a terapêutica médica à base dos bloqueadores-α e 

inibidores da 5α-redutase 2 semanas antes da embolização.   

Os doentes foram medicados per os na véspera (pequeno-almoço e jantar) e no dia 

da intervenção (pequeno-almoço) com Naproxeno 1000 mg, Omeprazol 20 mg, 

Levofloxacina 500 mg e hidroxizina 25 mg.  

Os pacientes foram internados no mesmo dia do procedimento e durante a EAPS 

forma administrados analgésicos e anti-inflamatórios e.v. (ketorolac trometamine 30 mg 

i.v., Toradol, Roche; metamizol 2 g i.v, Nolotil, Boehringer Ingelheim). 

Para a embolização colocou-se um cateter numa ou em ambas as artérias femorais 

pela técnica de Seldinger. 

Com recurso a catéter Cobra 5Fr efectuou-se uma angiografia da divisão anterior de 

ambas as hipogástricas para identificar os vasos responsáveis pela hipervascularização 

da próstata, utilizando a curva de Waltman para cateterização homo lateral. Na maioria 

dos casos a hipervascularização prostática observada na HBP teve origem na artéria 

prostática que se cateterizou selectivamente com um microcatéter co-axial (3 Fr – 

Progreat, Terumo®). As artérias vesicais foram mantidas permeáveis para evitar 

isquémia vesical.  
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De seguida embolizaram-se os vasos prostáticos com partículas de polivinil de 

álcool (PVA), com dimensões de 100 µm e 200 µm (Cook®). Concluída a embolização 

de uma das artérias prostáticas procedeu-se à embolização contra-lateral.  

Terminada a embolização realizou-se angiografia de controlo para analisar a 

oclusão de todos os vasos responsáveis pela hiperplasia. O ponto de terminação da 

embolização foi considerado quando se observou fluxo lento ou quase estase nos vasos 

prostáticos com interrupção do fluxo arterial e com opacificação da glândula prostática. 

Por fim retirou-se o ou os cateteres, fez-se compressão manual durante 10 minutos 

e colocou-se um penso compressivo.  

O doente teve alta no próprio dia ou no dia seguinte, com medição da dor pós-

procedimento nas 6-8 horas após a EAPS através de questionários verbais ou escritos.  

Após a embolização os doentes continuaram a medicação com Naproxeno, 

Omeprazol e Levofloxacina durante uma semana, descontinuando toda a medicação 

prostática. 

 

 Protocolo de seguimento 
 

Avaliação clínica de todos os doentes pelo Radiologista de Intervenção no próprio 

dia após o procedimento e no dia seguinte através de chamada telefónica com consulta 

se clinicamente justificado. 

Avaliação clínica pelo Médico Urologista nos primeiros 7 dias após o 

procedimento. 

Exames de controlo ao fim de 1 mês – medição e avaliação sintomática (IPSS; QoL 

e função sexual - IIEF), urofluxometria (Qmax e RUPM); PSA sérico total e conjugado; 

ecografia endo-rectal (avaliação da redução do volume prostático). 
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Exames de controlo ao fim de 3 meses – medição e avaliação sintomática (IPSS; 

QoL e função sexual - IIEF), urofluxometria (Qmax e RUPM); PSA sérico total e 

conjugado; ecografia endo-rectal (avaliação da redução do volume prostático). 

Exames de controlo ao fim de 6 meses - medição e avaliação sintomática (IPSS; 

QoL e função sexual - IIEF), urofluxometria (Qmax e RUPM); PSA sérico total e 

conjugado; ecografia endo-rectal e RM pélvica (avaliação da redução do volume 

prostático – apenas nos primeiros doentes). 

Exames de controlo ao fim de 12 Meses, 18 Meses e 2 anos - medição e avaliação 

sintomática (IPSS; QoL e função sexual - IIEF), urofluxometria (Qmax e RUPM); PSA 

sérico total e conjugado; ecografia endo-rectal (avaliação da redução do volume 

prostático). 

Pacientes com sintomas severos persistentes após EAPS (IPSS ≥ 20 pontos e/ou 

QoL ≥ 4 pontos) e/ou Qmax ≤ 7 mL/s após EAPS e/ou a necessitarem de tratamentos 

prostáticos adicionais foram considerados falhas clínicas.   
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 Protocolo aprovado pela comissão de ética 
 

PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO EM EMBOLIZAÇÃO TRANSARTERIAL 
SUPRASELECTIVA DA PROSTATA PARA TRATAMENTO DE OBSTRUÇÃO 
PROSTÁTICA 
 

i. INSTITUIÇÕES E INVESTIGADORES E PROMOTOR 

Prof. João Pisco  
Faculdade de Ciências Médicas e Hospital de S. Louis 
 
Prof. Luís Campos Pinheiro 
Faculdade de Ciências Médicas e Hospital de Curry Cabral  
Dr. Rocha Mendes 
Hospital de Curry Cabral 
 
Dr. Tiago Bilhim 
Faculdade de Ciências Médicas e Hospital de S. Louis 
 
O presente projecto de investigação científica foi realizado no pleno respeito pelo 
doente, pela ética e deontologia estando de acordo com o regime jurídico aplicável à 
realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano (Lei nº 46/2004 de 19 
de Agosto), o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, a Declaração de 
Helsínquia, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a Convenção de Oviedo. 
 

ii. INTRODUÇÃO 

O tratamento da obstrução prostática devida a hiperplasia benigna da próstata depende 
da gravidade e incómodo da sintomatologia do aparelho urinário baixo (LUTS-Lower 
Urinary Tract Symptoms) podendo ser médico ou cirúrgico. 
A terapêutica médica actual envolve os antagonistas alfa1 (doxazosina, alfasusina e 
tamsulosina) e os inibidores da 5 alfa reductase (finasteride e dutasteride) tendo 
indicação nas situações de sintomatologia urinária ligeira. 
As terapêuticas cirúrgicas têm tido um grande desenvolvimento com o aparecimento de 
inúmeras técnicas ditas minimamente invasivas como a vaporização trans-uretral 
prostática e ablação ou coagulação por laser mantendo-se, no entanto, a ressecção trans-
uretral prostática e a prostatectomia (retro púbica ou supra púbica) como as técnicas 
cirúrgicas de referência. 
As terapêuticas cirúrgicas estão indicadas em doentes com sintomatologia severa 
resistente à terapêutica médica (indicação relativa) e nas situações de retenção urinária, 
insuficiência renal obstrutiva secundária a obstrução prostática crónica, litíase 
intravesical, infecção urinária recorrente ou hematúria prostática persistente (indicações 
absolutas). 
As terapêuticas cirúrgicas RTU-P ou Prostatectomia podem estar contra-indicadas em 
doentes com patologia associada grave já que implicam anestesia geral ou loco-regional 
e podem cursar com hemorragia abundante. No caso da RTU-P há ainda o risco de 
desenvolvimento de hiponatrémia de diluição (Sindrome RTU-P) e na cirurgia aberta 
(prostatectomia) há a necessidade de uma incisão mediana infraumbilical com 
internamento e tempo de convalescença maiores. 
A embolização das artérias hipogástricas tem sido tentada e descrita para tratamento de 
situações de hemorragia incontrolável secundária a situações oncológicas prostáticas ou 
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vesicais ou após rtu-p (Mitchell ME, Waltman AC, Athanasoulis e tal. Control of 
massive prostatic bleeding with angiographic techniques. J Urol 1976; 115:692-695. 
Bishoff W, Goertler U. Successful intra-arterial embolization of bleeding carcinoma of 
the prostate. Urologe A 1977; 16;99-102) 
A embolização arterial supra selectiva para tratamento da sintomatologia urinária 
secundária a HBP foi a técnica utilizada em um doente com hematúria persistente e 
descrita por DeMeritt. (Demeritt J S, Elmasri FF, Esposito MP, et al. Relief of benign 
prostatic hyperplasia related bladder outlet obstruction after transarterial polyvinyl 
alcohol prostate embolization. JVIR 2000;11:767-770) 
A técnica de embolização super selectiva de HBP (artéria vesical inferior) pode ser 
considerada uma técnica mini-invasiva que se apresenta como muito atractiva como 
uma alternativa à cirurgia para o tratamento da obstrução prostática em doentes com 
patologia associada grave em que a cirurgia prostática seja um risco considerável. 
Em doentes que, por motivos religiosos (testemunhas de Jeová), ou outros que não 
queiram ser submetidos a cirurgia ou a transfusões sanguíneas poder-se-á considerar a 
opção de embolização prostática. 
 

iii. OBJECTIVOS: 

1. Avaliar a evolução da sintomatologia urinária e fluxometria após a embolização. 

2. Avaliar a evolução da função sexual após a embolização 

3. Avaliar a morbilidade da embolização prostática 

iv. MATERIAL E MÉTODOS 

Proceder-se-á à embolização prostática de 10 a 20 doentes do sexo masculino com os 
seguintes critérios de admissibilidade: 
 

a. Critérios de admissibilidade: 

1. Doentes	  do	  sexo	  masculino	  com	  idade	  superior	  a	  50	  anos	  e	  diagnóstico	  de	  Hiperplasia	  
Benigna	  da	  Próstata	  ou	  Carcinoma	  da	  Próstata	  

2. Sintomatologia	   do	   Aparelho	   Urinário	   Baixo	   (LUTS	   –	   Lower	   Urinary	   Tract	   Symptoms)	  

moderada	   a	   grave	   (International	   Prostate	   Symptom	   Score	   -‐	   IPSS	   superior	   a	   18)	   ou	  
indicação	   cirúrgica	   absoluta	   (retenção	   urinária,	   insuficiência	   renal	   secundária	   a	  

obstrução	  prostática,	  hematúria,	  divertículo,	  litíase	  vesical)	  
3. Urofluxometria	  com	  Qmax	  inferior	  a	  12	  ml/s	  
4. Ter	  impotência	  sexual	  ou	  aceitar	  o	  risco	  de	  impotência	  sexual.	  

	  
b. Descrição	  da	  técnica	  de	  embolização	  e	  terapêutica	  concomitante:	  

O doente deve suspender a terapêutica médica à base dos antagonistas alfa 1 e os 
inibidores de alfa 5 reductase 2 semanas antes da embolização.   
Os doentes serão medicados, na véspera e ao pequeno-almoço e jantar, e no dia da 
intervenção ao pequeno-almoço com Naproxeno 500 mg 2x/dia, Omeprazol 20 mg e 
hidroxizina 25 mg.  
Para a embolização coloca-se um cateter numa ou em ambas as femorais pela técnica de 
Seldinger. 
Efectua-se uma angiografia de divisão anterior de ambas as hipogástricas para 
identificar os vasos responsáveis pela hipervascularização da próstata. Na maioria dos 
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casos a hipervascularização prostática observada na HBP tem origem na artéria vesical 
inferior de que se embolizam apenas os vasos prostáticos. As artérias vesicais serão 
mantidas permeáveis para evitar a isqémia.  
De seguida cateterizam-se selectivamente os vasos respectivos com consequente 
embolização com partículas de polivinil álcool (PVA), com dimensões de 100 µm e 200 
µm. Concluída a embolização de uma das hipogástricas procede-se com a embolização 
de outra hipogástrica.  
Terminada a embolização realiza-se angiografia de controlo para analisar a oclusão de 
todos os vasos responsáveis pela hiperplasia.  
Por fim retira-se o ou os cateteres, faz-se compressão manual durante 5 minutos e 
coloca-se um penso compressivo.  
O doente terá alta no dia seguinte.  
Após a embolização os doentes continuam com Naproxeno e Omeprazol durante uma 
semana. 
 

c. PROTOCOLO DE FOLLOW-UP: 

 Pré-
Embolização 

0  
Embolização 

1M 3M 6M 

IPSS √ √ √ √ √ 
QoL √ √ √ √ √ 
IIEF √ √ √ √ √ 
Incontinência 
urinária 

√ √ √ √ √ 

Eco Prostática 
TR 

√ √ √ √ √ 

Qmax √ √ √ √ √ 
PSA √ √ √ √ √ 
 

v. COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS:  

a) No local da punção 
1 - Hematoma inguinal. Cerca de 5% segundo a literatura. 
2 - Trombose da artéria femoral inferior a 0.2% 
3 - Pseudoaneurisma da artéria femoral inferior a 0.5% 
 
b) Resultado da Embolização  
1 - Impotência  

Nos poucos casos publicados de embolização prostática nunca foi avaliada a 
função sexual após a embolização prostática pelo que não é possível prever o 
risco e gravidade de ocorrer impotência sexual. Nesse sentido deve ser admitido 
que o risco é elevado e serem excluídos os doentes com vida sexual normal antes 
do tratamento. 

2 - Embolia inferior a 1%. 
3 - Incontinência urinária secundária a insuficiência esfincteriana deverá ser muito 
improvável: não está descrita na literatura em nenhum caso. A ausência desta 
complicação deve-se ao facto da uretra membranosa ser irrigada pelos ramos da artéria 
vesical inferior que são poupados nesta técnica. 
4 - Necrose cutânea inferior a 1%. 
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v.1. DISCUSSÃO DO BENEFÍCIO DA TÉCNICA DE EMBOLIZAÇÃO E 
COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS À LUZ DA LITERATURA CIENTIFICA 
PUBLICADA: 
Baseado nos diversos trabalhos publicados, tanto dos trabalhos resultantes de 
experimentação animal como das embolizações realizadas no ser humano para controlo 
de hemorragia em doentes prostáticos ou com outros tumores pélvicos é possível inferir 
o seguinte: 
O benefício para os doentes resultará da obtenção duma provável melhoria sintomática 
através da sujeição a uma técnica minimamente invasiva, não cirúrgica, requerendo 
apenas anestesia local realizada em ambulatório. 
Efectivamente ficou claramente demonstrada a exequibilidade da técnica de 
embolização com a identificação, cateterização e embolização das artérias prostáticas 
em todos os casos. 
Tanto nos animais como nos seres humanos demonstrou-se haver diminuição 
significativa do volume prostático após a embolização quando comparado com o 
volume prostático prévio ou com os animais controle. 
Em um dos estudos animais foi avaliado o efeito da embolização no grau de estenose da 
uretra prostática havendo melhoria em todos os animais. 
No ser humano foram publicados 2 casos clínicos em que o alívio sintomático foi 
avaliado com melhoria significativa após a embolização. 
Fica pois demonstrado haver um potencial importante que esta técnica tenha 
repercussões importantes no alívio da sintomatologia da hiperplasia benigna da próstata 
em virtude da diminuição do volume prostático e da obstrução prostática. 
 
No que diz respeito ao risco da técnica de embolização e possíveis complicações 
demonstra-se através da literatura científica que esta técnica é segura e susceptível de 
complicações pouco importantes: 
Nos diversos estudos as complicações foram mínimas tendo sido extremamente raras as 
complicações graves. 
A embolização extensa das artérias ilíacas com possibilidade de desenvolvimento de 
complicações graves como necrose da parede vesical, lesão neurológica ou necrose 
muscular ou cutânea nunca ocorreram. Eram complicações receadas no passado em 
virtude de tecnologia de então ultrapassada e em desuso actualmente. 
Em nenhuma publicação foi descrita nenhum caso de incontinência urinária. 
 
 
Súmula das publicações em experimentação animal – Documentação de 
complicações: 

 
Espécie 
(nº 
animais) 

Necrose 
muscular, 
vesical ou 
cutânea 
Défices 
neurológicos 

Febre Incontinência 
urinária 

Impotência 
sexual 

Jeon GS et al 
J Vasc Interv Radiol 2009; 20:384-390 

Cão 
(5) Não * * * 

Sun F et al 
Radiology 2008; 246:783-789 

Porco 
(8) Não * * Não 

Faintuch S et al 
J Vasc Interv Radiol 2008; 19:S7 

Cão 
(6) Não Não * * 

* Não documentado 
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Súmula das publicações de embolização prostática em doentes com hematúria – 
Documentação de complicações: 
 Nº 

doentes 
Complicações 
Major 

Náuseas 
Febre 

Incontinência 
urinária 

Impotência 
sexual 

Rastinehad AR et al 
Urology 2008; 71:181-184 8 1 

** * * * 

Nabi G et al 
BJU International 2003; 92, 245-247 6 Não Sim * * 

Pisco JM e tal 
Radiology 1989; 172:337-339 53 2 

*** 70% * * 

DeMeritt JS et al 
JVIR 2000; 11:767-770 1 * * Não Não 

Michel F e tal 
JUrol 2002; 168, 2550-2551 1 * * * * 

* Não documentado 
** Fístula vesico-rectal num doente T4 atribuído a invasão rectal do tumor prostático e não à técnica de embolização 
*** Isquemia gástrica num caso/necrose cutânea e isquémia glútea num caso (ambos tratados conservadoramente) 
 
 

VI. INFORMAÇÃO GENÉRICA SOBRE EMBOLIZAÇÃO POR PVA 

O álcool polivinil (PVA) é o agente embólico mais usado e está aprovado pela FDA e 
pela CE há vários anos.  
Dentro das várias indicações refere-se: hemorragia digestiva, hemoptises, epistaxis, 
hematúria, lesões traumáticas vasculares, tumores renais, tumores hepáticos, tumores 
pancreáticos, fibromiomas uterinos, hiperesplenismo, tumores ósseos, tumores vesicais, 
vários tipos de tumores inoperáveis complicados por hemorragia, lesões iatrogénicas. 
O PVA é seguro e em mãos experientes, é o êmbolo mais utilizado e sem reacção da 
parte do organismo.  
Tendo sido já efectuadas várias centenas de embolizações com PVA, das quais se 
destacam 820 em fibromiomas uterinos e cerca de 400 em outras embolizações pélvicas 
pode ser afirmado que as complicações major são muito raras e que há vários anos, não 
temos nenhuma.  
Dentro das complicações da embolização há a referir as locais no sítio de introdução do 
cateter: hematoma (cerca de 3%) pseudoaneurisma (0.5%), dissecção (0.1%) e as 
resultantes da embolização (necrose, isquémia, embolias distais, trombose da artéria 
femoral (inferior 0.2%) e síndrome pós-embolização. Este consiste em náuseas, 
vómitos, dor e febre (10%). 
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Estudo anatómico 
 

 Glândula prostática – aspectos imagiológicos e por diafanização 
 

As glândulas prostáticas foram avaliadas imagiologicamente por ecografia, TC, RM 

(estudos in vivo) em 20 doentes e por diafanização (estudos cadavéricos) em 4 

cadáveres. 

A ecografia pélvica supra-púbica permite ter uma noção do volume prostático, de 

possíveis alterações na parede da bexiga ou endoluminais. Permite também determinar o 

RUPM. Após a EAPS foi possível documentar uma redução do RUPM em todos os 

doentes (Figura 10.).  

 

 

Figura 10. Ecografia pélvica de um dos doentes tratados por embolização das artérias 

prostáticas. Determinação do resíduo urinário pós-miccional (RUPM). a) Antes do 

tratamento – 120 mL; b) Um mês após o tratamento – 41.6 mL (redução de 65.6%); c) 

Três meses após o tratamento – 37.3 mL (redução de 69.2%). 

 

A ecografia endo-rectal é uma das técnicas que permite com maior acuidade 

determinar o volume prostático. Apesar do volume limite superior normal ser de 20-25 

mL, apenas próstatas de dimensões superiores a 40 mL no idoso foram consideradas de 

volume aumentado. Observa-se um aumento da região glandular interna (hipoecogénico 
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e heterogéneo) com compressão da cápsula cirúrgica e da zona periférica. Após EAPS 

documentou-se por esta técnica uma redução do volume prostático (Figura 11.). O 

estudo por TC não tem acuidade na avaliação da próstata, podendo ser utilizado para 

medir o volume prostático e avaliar a região pélvica, contudo não permite diferenciar a 

região glandular periférica e a zona periférica. Neste estudo a TC foi habitualmente 

utilizada para avaliação da vascularização arterial pélvica e prostática e não para 

caracterização da glândula prostática. 

 

 

Figura 11. Ecografia endo-rectal de um dos doentes tratados por embolização das 

artérias prostáticas. Aumento da região glandular interna (hipoecogénico e heterogéneo) 

com compressão da cápsula cirúrugica e da zona periférica em relação com hiperplasia 

benigna da próstata. Determinação do volume prostático. a) Antes do tratamento – 120 

mL; b) Um mês após o tratamento – 93.5 mL (redução de 22.1%); c) Três meses após o 

tratamento – 91.6 mL (redução de 23.7%). 

 

A RM foi utilizada para caracterização do volume e morfologia prostáticos e 

avaliação da resposta à terapêutica nos primeiros doentes. Os aspectos RM de HBP são 

sobreponíveis aos ecográficos, com aumento do volume prostático, com aumento e 

heterogeneidade da região glandular interna (hiperintensa nas sequências ponderadas 
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em T2), comprimindo a região periférica. Após EAPS documentou-se por esta técnica 

uma redução do volume prostático e em alguns casos foi possível determinar isquémia 

intra-prostática (Figuras 12. e 13.).  

 

 

Figura 12. RM pélvica (sequências sagitais e axiais ponderadas em T2) de um dos 

doentes tratados por embolização das artérias prostáticas. Aumento da região glandular 

interna (hiperintenso e heterogéneo) com compressão da cápsula cirúrugica e da zona 

periférica em relação com hiperplasia benigna da próstata. Determinação do volume 

prostático. a) e b) Antes do tratamento – 95.5 mL; c) e d) Seis meses após o tratamento 

– 36.6 mL (redução de 61.3%). 
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Figura 13. RM pélvica de um dos doentes tratados por embolização das artérias 

prostáticas selectiva (EAPS).  Sequências sagitais ponderadas em T1 após contraste e.v. 

com Gadolíneo (a; d); Axiais ponderadas em T2 (b; e); Sagitais ponderadas em T2 (c; 

f).  Determinação do volume e isquémia prostáticos. Volume pré-EAP (b; c) – 81.1 mL; 

Seis meses após EAP  (e; f) – 53 mL (redução de 31%). Isquémia na região glandular 

interna prostática (seta) evidenciada na imagem d). 
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No estudo cadavérico foram realizados cortes axiais de 3-4 mm das peças pélvicas 

antes e após diafanização. Foi possível observar  a uretra intra-prostática, o colículo 

seminal e a glândula prostática envolvendo estas estruturas, bem como a relação 

próxima com as vesículas seminais (Figura 14.).  

 

 
Figura 14. Anatomia da glândula prostática em cadáver antes (imagens a; b e c) e após 

diafanização (imagnes d; e e f) em cortes axiais de 3-4 mm de espessura. A próstata tem 

uma cor cinzento-esbranquiçada e consistência elástica. O interior da uretra prostática 

tem uma forma de fenda quando colapsada, curva de concavidade posterior ao nível do 

veru montanum ou colículo seminal e disposta horizontalmente acima deste. O veru 

montanum ou colículo seminal é uma saliência da parede posterior no interior da uretra 

prostática (imagem c – seta), com um vértice anterior onde se encontra o orifício do 

utrículo prostático. Lateralmente observam-se duas goteiras laterais do veru montanum 

onde terminam os orifícios dos canais excretores prostáticos. v – veículas seminais; u –

uretra intra-prostática; p – glândula prostática.  

v
s 

p 

v
s 

p 

v
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p 
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u u 
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 Padrões vasculares arteriais hipogástricos - aspectos 
imagiológicos – experiência inicial 

 

A vascularização arterial hipogástrica foi avaliada quanto à forma de bifurcação e 

terminação dos diferentes ramos colaterais pélvicos, utilizando a classificação de 

Yamaki et al11 com recurso à Angio-TC e Angio-RM pélvicas e às angiografias 

efectuadas. Nesta classificação as artérias hipogástricas foram classificadas de acordo 

com 4 grupos (A – D) pela forma de terminação dos seus principais ramos colaterais 

(artérias glúteas inferior e superior e pudenda interna). Foram avaliados 20 indivíduos 

por estas técnicas (40 hemipélvis).   

Grupo A - terminação da artéria ilíaca interna em dois ramos, a artéria glútea 

superior e o tronco comum glúteo-pudendo (glútea inferior e pudenda interna). Esta foi 

a terminação mais frequentemente encontrada (em 26 das hemipélvis dos indivíduos 

estudados, 65%), considerada como padrão (Figura 15.). 

Grupo B - tronco comum para as artérias glúteas superior e inferior e a artéria 

pudenda interna nasce isoladamente. Esta foi a segunda forma mais frequentemente 

encontrada de bifurcação das artérias hipogástricas (em 11 das hemipélvis dos 

indivíduos estudados, 27.5%) (Figura 16.). 

Grupo C - divisão em 3 ramos independentes (artérias glúteas superior e inferior e 

pudenda interna com origem simultânea). Esta forma de bifurcação foi encontrada em 3 

das hemipélvis dos indivíduos estudados, 7.5% (Figura 17.). 

Grupo D - divisão num tronco comum dando origem à glútea superior e pudenda 

interna e com a artéria glútea inferior a ter origem independente. Esta forma de divisão é 

considerada rara e não foi encontrada em nenhuma das hemipélvis dos indivíduos 

estudados. 
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Figura 15. Bifurcação das artérias hipogástricas à direita tipo A. Tronco posterior dá 

origem à artéria glútea superior. Tronco anterior glúteo-pudendo dá origem às artérias 

glútea inferior e pudenda interna. Também com origem no tronco anterior observa-se a 

artéria obturadora proeminente. a) Angio-RM (3D); b) Angio-TC (3D); c) Angiografia 

selectiva da arteria hipogástrica direita em AP; d) Angiografia selectiva da arteria 

hipogástrica direita em oblíqua anterior direita. 1 – Artéria glútea superior; 2 - Tronco 

anterior glúteo-pudendo; 3 - Artéria pudenda interna; 4 - Artéria glútea inferior; 5 – 

Artéria obturadora. 

 

1 
1 

1 1 

2 

2 

2 2 

3 
3 

3 

4 
4 

4 

5 

5 

5 



	   	   	   Resultados	  

 96 

 

Figura 16. Bifurcações das artérias hipogástricas tipo B à direita (a e b) e à esquerda (c 

e d). Tronco posterior dá origem às artérias glúteas superior e inferior. Tronco anterior 

dá origem à artéria pudenda interna. Também com origem no tronco anterior observa-se 

a artéria obturadora proeminente à direita. a) Angio-RM (3D); b) Angiografia selectiva 

da arteria hipogástrica direita em oblíqua anterior direita; c) Angio-RM (3D); d) 

Angiografia selectiva da arteria hipogástrica esquerda em AP. 1 – Tronco posterior; 2 - 

Artéria glútea superior; 3 - Artéria glútea inferior; 4 - Artéria pudenda interna; 5 – 

Artéria obturadora. 
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Figura 17. Bifurcações das artérias hipogástricas tipo C à direita (a e b) e à esquerda (c 

e d). Hipogástrica dá origem às artérias glúteas superior e inferior e pudenda interna 

simultaneamente. Observa-se a artéria obturadora proeminente de ambos os lados. a) 

Angio-RM (3D); b) Angiografia selectiva da arteria hipogástrica direita em oblíqua 

anterior direita; c) Angio-RM (3D); d) Angiografia selectiva da arteria hipogástrica 

esquerda em oblíqua anterior esquerda. 1 – Tronco comum da hipogástrica; 2 - Artéria 

glútea superior; 3 - Artéria glútea inferior; 4 - Artéria pudenda interna; 5 – Artéria 

obturadora. 
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A distinção destes 3 principais ramos colaterais da artéria hipogástrica (artérias 

glútea superior, glútea inferior e pudenda interna) é geralmente simples por estas 

técnicas de imagem (Figura 18.).  

 

Figura 18. Prevalência dos diferentes tipos de bifurcações da artéria hipogástrica no 

grupo estudado (n=40). 

 

A artéria glútea superior contorna o rebordo superior da grande chanfradura ciática 

(concavidade para cima) e dirige-se para cima e fora terminando na região glútea 

superior com numerosos ramos colaterais (Figura 19.). A artéria glútea inferior tem 

trajecto para baixo e fora, saindo da pélvis pela grande chanfradura ciática abaixo da 

glútea superior terminando na região glútea inferior com numerosos ramos colaterais. A 

artéria pudenda interna tem trajecto inicial semelhante ao da glútea inferior embora seja 

de fácil distinção uma vez que reentra na pélvis contornando a espinha ciática onde 

descreve uma curvatura típica. Igualmente dá numerosos ramos colaterais perineais e 

termina habitualmente como artéria dorsal do pénis (Figura 20.). 

BifurcaBifurcaççõões da Artes da Artéé ria Hipogria Hipogáástrica strica 
(n=40) (n=40)   
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Figura 19. Anatomia radiológica da artéria glútea superior (setas). É um dos troncos 

arteriais de maior calibre da artéria hipogástrica. Inicialmente dirige-se para baixo e 

fora, depois descreve uma curvatura côncava para cima ao sair da escavação pélvica 

adjacente ao rebordo superior da grande chanfradura ciática, para depois se dirigir para 

fora terminando em numerosos ramos colaterais musculares na região glútea superior. 

a); b) e c) Reformatações 3D de Angio-TC da hipogástrica direita; d) Angio-RM (3D); 

e) Angiografia hipogástrica direita; f) Angiografia hipogástrica esquerda. 
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Figura 20. Anatomia radiológica das artérias glútea inferior e pudenda interna. A artéria 

glútea inferior (1) tem um trajecto para baixo e fora, saindo da pélvis pela grande 

chanfradura ciática abaixo da glútea superior (3) terminando na região glútea inferior. A 

artéria pudenda interna (2) tem trajecto inicial semelhante ao da glútea inferior embora 

seja de fácil distinção uma vez que reentra na pélvis contornando a espinha ciática onde 

descreve uma curvatura típica. a) e c) Angio-TC 3D da hipogástrica direita; b) 

Angiografia da hipogástrica direita; d) Angio-TC da hipogástrica esquerda. 
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Outra característica encontrada e não previamente descrita é a presença e 

proeminência da artéria obturadora. A artéria obturadora foi encontrada na grande 

maioria dos indivíduos estudados, com origens bastante variáveis (Figura 21.). Quando 

presente pode ter calibre bastante considerável, semelhante às artérias glúteas superior e 

inferior e à pudenda interna (utilizadas para classificar o tipo de bifurcação das 

hipogástricas). Tem uma direcção característica com trajecto rectilíneo para diante, 

passando no canal obturado e terminação típica com dois ramos musculares que se 

destacam num ângulo de aproximadamente 90º em simultâneo, um dirigindo-se para 

dentro e o outro para fora. 
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Figura 21. Anatomia imagiológica da artéria obturadora (setas). A artéria obturadora 

foi encontrada na grande maioria dos indivíduos estudados, com origens bastante 

variáveis, mais frequentemente destacando-se do tronco anterior glúteo-pudendo 

(imagens a; b; c e e), podendo destacar-se do tronco posterior (imagem d) ou do tronco 

comum da hipogástrica (imagem f). Tem um trajecto para diante, passando no canal 

obturado (imagem e) e terminação típica com dois ramos que se destacam num ângulo 

de aproximadamente 90º em simultâneo, um dirigindo-se para dentro e o outro para 

fora.  

a); b) e c) Reformatações 3D de Angio-TC  e angiografias da hipogástrica direita no 

mesmo doente; d) e e) Angio-TC da hipogástrica esquerda em doentes diferentes; f) 

Angiografia hipogástrica esquerda. 
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Como variantes anatómicas, foi encontrado apenas um caso de artéria pudenda 

acessória (2.5%) com origem na pudenda interna antes de sair da grande chanfradura 

ciática, passando próximo da base da bexiga, na porção superior da próstata, terminando 

na artéria dorsal do pénis (Figura 22.). O trajecto e origem desta artéria são bastante 

semelhantes ao da artéria prostática, sendo fundamental a sua distinção para evitar 

embolização inadvertida do pénis.  

 

 

Figura 22. Variantes anatómicas - artéria pudenda acessória (1) com origem na 

pudenda interna (2) antes de sair da grande chanfradura ciática, passando próximo da 

base da bexiga, na porção superior da próstata, terminando na artéria dorsal do pénis 

(4). O trajecto e origem desta artéria são bastante semelhantes ao da artéria prostática 

(3), sendo fundamental a sua distinção para evitar embolização inadvertida do pénis.  

a) e b) Angiografias selectivas da pudenda interna esquerda; c) opacificação do dorso e 

base do pénis (abaixo da sínfise púbica) após opacificação com contraste da artéria 

pudenda acessória. 
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 Vascularização arterial prostática – aspectos 
imagiológicos, por diafanização e injecção-corrosão – 
experiência inicial 

 

A vascularização arterial prostática foi avaliada quanto à origem das artérias 

prostáticas, trajecto e formas de terminação, com análise do número de pedículos 

vasculares de cada lado e sistemas anastomóticos com as artérias vizinhas. 

A artéria prostática foi avaliada quanto à origem com recurso aos estudos de 

Angio-TC, Angio-RM e angiografia com cateterização selectiva dos ramos arteriais 

prostáticos. Foi possível identificar as artérias prostáticas em todos doentes (n=20), 

perfazendo um total de 40 hemipélvis estudadas (Figura 23.).  

 

 

Figura 23. Origem da artéria prostática no grupo estudado (n=40). 

 

A origem mais frequente da artéria prostática foi a partir da pudenda interna (Figura 

24.) acima da curvatura em que contorna a espinha ciática (n=22; 55%).  

Origem da ArtOrigem da Artéé ria ria 
ProstProstáá ticatica   

(n=40)(n=40)   
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Figura 24. Exemplos de artérias prostáticas (1) com origem como ramo colateral da 

artéria pudenda interna (2) antes de contornar a espinha ciática. De notar o trajecto 

espiralado típico em “saca rolhas” bem evidenciado na figura e). 

a) Angio-TC 3D da hipogástrica esquerda e respectivos MIP axial b) e sagital c). 

d) Angio-RM – permite avaliação geral dos vasos pélvicos mas falha na avaliação 

pormenorizada de ramos de pequenas dimensões como a artéria prostática. 

e) Angio-TC 3D da hipogástrica direita.  

f) Angiografia selectiva da pudenda interna esquerda com g) cateterização selectiva da 

respectiva artéria prostática. 
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A artéria prostática pode ter uma origem mais superior e proximal, como colateral 

do tronco anterior glúteo-pudendo da hipogástrica (Figura 25.). Esta origem foi a 

segunda mais encontrada (n=11; 27.5%).  

 

Figura 25. Exemplos de artérias prostáticas (1) com origem alta e proximal, próximo do 

estreito supeiror da bacia, como ramo colateral do tronco anterior glúteo-pudendo (2). 

De notar o trajecto espiralado e turtuoso mais longo bem evidenciado na figura g). 

a) Angio-RM – permite avaliação geral dos vasos pélvicos mas falha na avaliação 

pormenorizada de ramos de pequenas dimensões como a artéria prostática.  

b) Angio-TC 3D da hipogástrica esquerda e respectivos MIP coronal c) e sagital d). 

e) Angiografia selectiva da pudenda interna direita com f) cateterização selectiva da 

respectiva artéria prostática. 

g) Angiografia selectiva da artéria prostática direita. 

 

Origens menos frequentes foram como colateral da artéria obturadora (n=5; 12.5%; 

Figura 26.) ou da glútea inferior (n=2; 5%; Figura 27.). 
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Figura 26. Exemplos de artérias prostáticas (1) com origem como ramo colateral da 

artéria obturadora (2). De notar o trajecto espiralado e turtuoso bem evidenciado na 

figura g). 

a) e b) Angio-TC 3D da hipogástrica direita e respectivos MIP sagital c) e coronal d). 

e) Angio-RM – permite avaliação geral dos vasos pélvicos mas falha na avaliação 

pormenorizada de ramos de pequenas dimensões como a artéria prostática.  

f) Angiografia selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo direito com g) cateterização 

selectiva da respectiva artéria prostática. 
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Figura 27. Exemplos de artérias prostáticas (1) com origem como ramo colateral da 

artéria glútea inferior (2). De notar o trajecto espiralado e turtuoso bem evidenciado na 

figura e). 

a) Angio-TC 3D da hipogástrica esquerda e respectivos MIP sagital b) e coronal c). 

d) Angiografia selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo esquerdo com e) 

cateterização selectiva da respectiva artéria prostática. 

 

Após a sua origem a artéria prostática tem um trajecto mais ou menos tortuoso e 

espiralado com uma direcção oblíqua para baixo diante e dentro em direcção à base da 

bexiga dando ramos vesicais inferiores, terminando com ramos prostáticos no ângulo 

superior e póstero-externo da base da próstata (Figura 28.). O comprimento da artéria 

prostática é variável de acordo com a origem, tendo um comprimento maior quando a 

origem é mais proximal no tronco anterior glúteo-pudendo ou mais posterior na artéria 
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glútea inferior. Tem geralmente comprimento inferior quando tem origem na pudenda 

interna ou na obturadora, uma vez que se destaca mais próximo da próstata. 

 

 

Figura 28. Estudo de diafanização cadavérico 

a) Pélvis masculina após injecção de Micropaque® corado com Abocat 14G nas artérias 

hipogástricas. Opacificação dos vasos púbicos e vesicais – injecção suficiente. 
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b) Estudo radiográfico e por TC das peças pélvicas removidas. Os ramos arteriais 

alcançam a cápsula prostática pela vertente lateral externa da base da glândula. Em 

seguida contornam as faces laterias e vão dando ramos intra-glandulares perfurantes a 

partir dos ramos capsulares. 

c) Após diafanização de cortes axiais de 3-4mm observam-se os ramos arteriais 

preenchidos por micropaque corado de vermelho alcançando as vesículas seminais e 

base da próstata. 

 

Antes ou ao alcançar o sulco vésico-prostático é comum haver uma bifurcação de 

ramos arteriais prostáticos, com dois pedículos vasculares. Um em topografia mais 

posterior contornando as vesículas seminais e canais deferentes e alcançando a base 

prostática (ramo vesículo-deferencial – pedículo póstero-lateral) e outro anterior, 

contornando as faces laterais da próstata até alcançar a base vesical dando ramos 

vesicais inferiores e prolongando-se por um ramo capsular prostático anterior (ramo 

vésico-prostático, pedículo ântero-lateral) que percorre a face anterior da próstata de 

cima para baixo (Figura 29.).  
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Figura 29. Estudo de injecção-corrosão em cadáver. 

a) Molde da artéria prostática direita, unipediculada, com vários ramos glandulares 

espiralados. 

b) Molde da artéria prostática esquerda, bipediculada, com um pedículo arterial superior 

e posterior (vesículo-deferencial e prostático) e outro inferior (prostático e vesical 

inferior). 

 

Estes dois pedículos vasculares podem ter origem independente ou num tronco 

comum que depois se bifurca. Na maioria dos casos foi apenas documentado um 

pedículo arterial prostático (Figura 30.). Foi claramente documentada a presença de dois 

pedículos vasculares independentes em 11 hemipélvis (27.5%). Nestes casos, a 

penetração aparente dos ramos arteriais na cápsula prostática é feita às 2 e 10 horas para 

os pedículos ântero-laterais e às 5 e 7 horas para os pedículos póstero-laterais (Figuras 

31. e 32.). Quando se observam dois pedículos vasculares prostáticos com origens 

independentes é necessário ter o cuidado de avaliar se a artéria vesical superior tem 

origem independente (geralmente mais superior e proximal) de forma a poupá-la 

durante a embolização dos dois pedículos para evitar necrose vesical. Igualmente após 

cateterização dos pedículos posteriores é necessário excluir a presença de ramos 

colaterais rectais. 
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Figura 30. Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática. Exemplos de 

artérias prostáticas unipediculadas (1). A artéria vesical superior (2) tem origem 

superior e proximal. 

a)  Angiografia com cateterização selectiva da artéria prostática esquerda.  

b) Angiografia com cateterização selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo direito e 

da respectiva artéria prostática. 

c) Angiografia com cateterização selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo esquerdo 

e da respectiva artéria prostática com opacificação da próstata após embolização. 
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Figura 31. Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática. Exemplos de 

artérias prostáticas bipediculadas (1). A artéria vesical superior (2) tem origem superior 

e proximal. 

a) Angiografia com cateterização selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo esquerdo 

e da respectiva artéria prostática. De reparar a existência de dois pedículos arteriais 

prostáticos com origem independente, com anastomoses entre si que se destacam 

distalmente à origem da artéria vesical superior. 
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b) Angiografia com cateterização selectiva artéria prostática esquerda. Dois pedículos 

arteriais que se destacam de um tronco comum (antes e após embolização). 

c) Estudo axial de TC a demonstrar dois pedículos arteriais prostáticos independentes de 

cada lado (setas) um ântero-lateral que se dirige para a base da bexiga (vésico-

prostático) e outro póstero-lateral que contorna posteriormente as vesículas seminais e 

termina na vertente lateral externa da base da próstata. Os pedículos ântero-laterais têm 

uma penetração aparente na cápsula prostática às 2 e 10 horas; os pedículos póstero-

laterais têm uma penetração aparente na cápsula prostática às 5 e 7 horas. 
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Figura 32. Angio-TC e angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática 

esquerda. Exemplo de artéria prostática esquerda (1) bipediculada num doente. A artéria 

obturadora (2), a artéria vesical superior (3) e a artéria vesículo-deferencial (4) têm 

origem superior e proximal. 

a) Estudo TC vascular axial do pedículo prostático esquerdo.  

b) Reformatações de Angio-TC 3D e MIP sagital e coronal 
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c) Angiografia da artéria hipogástrica esquerda, com cateterização selectiva da artéria 

prostática esquerda. 

1 – Artéria prostática esquerda; 2 – artéria obturadora; 3 – artéria vesical superior; 4 – 

artéria vesículo-deferencial. 

 

Os ramos arteriais prostáticos ao alcançarem a cápsula prostática dão numerosos 

ramos perfurantes que vão vascularizar a glândula com uma morfologia muito 

característica muito tortuosos e espiralados comparado por Clegg a um aspecto em 

“saca-rolhas” que foi possível documentar na maioria dos casos. A forma de 

terminação das artérias prostáticas foi relativamente variável. Na maioria dos casos 

terminam com ramos para a glândula prostática sem anastomoses significativas para os 

sistemas arteriais vizinhos (Figura 33.), contudo em 25% dos casos (n=10) foi possível 

documentar uma continuação das artérias prostáticas ao longo do seu trajecto 

inferiormente, com anastomoses para a terminação da artéria pudenda interna, ao nível 

do períneo.  
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Figura 33. Diferentes exemplos de terminações de artérias prostáticas sem anastomoses 

com outros sistemas arteriais vizinhos após angiografia com cateterização selectiva dos 

ramos prostáticos. As artérias prostáticas terminam com ramos glandulares 

homolaterais. De notar o aspecto espiralado típico dos ramos capsulares perfurantes em 

“saca-rolhas” (seta). 

 

Essas anastomoses podem ser para a artéria dorsal do pénis ou para ramos vesicais 

(sobretudo para os pedículos prostáticos ântero-laterais) ou para a artéria rectal inferior 

(sobretudo para os pedículos póstero-laterais) do mesmo lado ou contra-lateral (Figura 

34.). De todas as técnicas de imagem, a angiografia é a mais sensível na detecção deste 

tipo de anastomoses, sendo que a Angio-TC conseguiu detectá-las em alguns casos 

(Figura 35.) e a Angio-RM geralmente não conseguiu evidenciá-las. Igualmente 

documentaram-se anastomoses intra-prostáticas para o lado contra-lateral em 10% dos 

casos (n=4) e para a artéria vesical superior homo e contra lateral em 10% dos casos 

(n=4) (Figura 36.).  
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Figura 34. Anastomoses da artéria prostática com ramos perineais da pudenda interna 

comprovadas por angiografia. 

a) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática esquerda a documentar 

continuação inferior da artéria prostática (1) com anastomose para ramos perineais 

homolaterais da artéria pudenda interna (2). De notar o aspecto espiralado típico dos 

ramos capsulares perfurantes em “saca-rolhas” (seta). 

b) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática direita a documentar 

continuação inferior da artéria prostática (1) com anastomose para ramos perineais 

(rectais inferiores) contralaterais da artéria pudenda interna (2). 
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c) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática direita a documentar 

continuação inferior da artéria prostática (1) com anastomose para ramos perineais 

(rectais inferiores) homolaterais da artéria pudenda interna (2). 

d) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática esquerda a documentar 

continuação inferior da artéria prostática (1) com anastomose para ramos perineais 

homolaterais (rectais inferiores) da artéria pudenda interna (2). 
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Figura 35. Estudo TC com cortes axiais que documentam a anastomose entre um ramo 

arterial capsular anterior prostático (setas) que se bifurca para depois se anastomosar ao 

nível do períneo com as duas artérias dorsais do pénis (imagens a; b; c e d). 

e) Reformatação por TC sagital MIP do mesmo doente mostrando o ramo arterial 

capsular anterior a dirigir-se inferiormente e a bifurcar-se.   

f) Reformatação por TC axial MIP do mesmo doente demonstra a anastomose com as 

artérias dorsais do pénis. 
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Figura 36. Anastomoses da artéria prostática com ramos vesicais superiores e 

prostáticos contra-laterais comprovadas por angiografia. 

a) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática esquerda (1) a 

documentar anastomose para ramos vesicais superiores homolaterais (2) e para a artéria 

prostática contra-lateral (3). 

b) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática esquerda (1) a 

documentar anastomose para ramos vesicais superiores contralaterais (2)  e para a 

artéria prostática contra-lateral (3). 

c) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática esquerda (1) a 

documentar anastomose para ramos vesicais superiores homolaterais (2). 

d) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática direita (1) a documentar 

anastomose para ramos vesicais superiores homolaterais (2)  e para a artéria prostática 

contra-lateral (3). 
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 Padrões vasculares arteriais hipogástricos e 
vascularização arterial prostática – experiência actual 

 

Actualmente foram estudados 63 doentes com recurso a Angio-TC e Angiografia 

(126 hemipélvis). Foram observados 75 casos (59.5%) de bifurcações tipo A das 

artérias hipogástricas, 38 casos (30.2%) de bifurcações tipo B e 13 casos (10.3%) de 

bifurcações tipo C. 

Foram observados 71 casos de artérias prostáticas com origem única num pedículo 

que depois bifurca (56.3%) e 55 casos de artérias prostáticas com 2 pedículos com 

origem independente (43.7%) (Figura 37.). Nestes casos, geralmente o pedículo 

prostático ântero-lateral tem uma origem mais superior e proximal, destacando-se 

próximo ou de um tronco comum com os ramos vesicais superiores. O pedículo 

prostático póstero-lateral tem uma origem mais distal e inferior, geralmente da pudenda 

interna ou obturadora, acima da espinha ciática (Figura 38.). 
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Figura 37. Exame em doente com artéria prostática direita com 2 pedículos com origem 

independente e com apenas uma artéria prostática à esquerda (2) que depois se bifurca 

em 2 pedículos. Artéria pudenda interna (1); pedículo prostático ântero-lateral (2a); 

pedículo prostático póstero-lateral (2b); artéria rectal média (3); artéria mesentérica 

inferior (AMI). 

a) Angio-TC – cortes axiais de cima para baixo da esquerda para a direita. É possível 

identificar os pedículo prostáticos ântero-lateral (2a) e póstero-lateral (2b) com origem 

independente do lado direito, enquanto que à esquerda apenas se identifica uma artéria 

prostática (2) que mais inferiormente se bifurca nos pedículo prostáticos ântero-lateral 

(2a) e póstero-lateral (2b). De notar, ainda, que a artéria rectal média (3) direita se 

destaca do pedículo póstero-lateral homolateral (2b), tendo um trajecto mais posterior e 

inferior terminando ao nível do períneo, próximo do ânus. Sem evidência concreta de 

uma artéria rectal média à esquerda. 

b) Reformatação sagital MIP de Angio-TC pélvica do lado direito demonstra os dois 

pedículos prostáticos com origens independentes (2a; 2b).  
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c) Angiografia após cateterização selectiva do pedículo prostático póstero-lateral (2b) 

direito evidenciando as anastomoses entre a circulação prostática e rectal condicionando 

opacificação retrógrada da artéria mesentérica inferior (AMI). 

d) Angiografia após cateterização selectiva do pedículo prostático póstero-lateral (2b) 

direito evidenciando as anastomoses interpediculares prostáticas homolaterais. 

e) Reformatação sagital MIP de Angio-TC pélvica do lado esquerdo demonstra uma 

única artéria prostática (2) que se destaca da pudenda interna (1). 

f) e g) Angiografia após cateterização selectiva da artéria prostática esquerda (2), não 

evidenciando anastomoses com sistemas arteriais vizinhos. 

 

 

Figura 38. Artérias prostáticas com 2 pedículos com origem independente. Tronco 

anterior glúteo-pudendo (4) dá origem a colateral com origem alta e proximal que 

fornece os ramos vesicais superior e inferior (5) e o pedículo prostático ântero-lateral 

(2a). A artéria pudenda interna (1) dá origem ao pedículo prostático póstero-lateral (2b) 
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em topografia mais inferior e distal, acima da espinha ciática. Artéria glútea inferior (3); 

artéria mesentérica inferior (AMI). 

a) Reformatação sagital MIP de Angio-TC pélvica do lado direito.  

b) Reformatação coronal MIP de Angio-TC pélvica a demontrar o pedículo prostático 

ântero-lateral (2a). 

c) Reformatação coronal MIP de Angio-TC pélvica a demontrar o pedículo prostático 

póstero-lateral (2b). 

d) Reformatação coronal oblíqua de MIP de Angio-TC pélvica a demonstrar os 

pedículos prostáticos ântero-laterais (2a) de ambos os lados. 

e) Angiografia com cateterização selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo direito 

(oblíqua anterior direita de 35º com projecção caudo-cranial de -10º). 

f) Angiografia após cateterização selectiva do pedículo prostático póstero-lateral (2b) 

direito evidenciando as anastomoses inter-pediculares com o pedículo prostático ântero-

lateral (2a) homolateral, com a artéria mesentérica inferior (AMI) através de 

anastomoses rectais e ainda com opacificação da artéria prostática contra-lateral. 

g) Angiografia de controlo após embolização selectiva do pedículo prostático póstero-

lateral (2b) com PVA de 200µm. 

 

Desta forma foram identificados 181 pedículos prostáticos, com 72 casos (39.7%) 

destacando-se da artéria pudenda interna, em 38 casos (21%) com origem mais superior 

no tronco anterior glúteo-pudendo próximo, mas independente dos ramos vesicais 

superiores. Em 33 casos observou-se uma origem mais superior e proximal com um 

tronco comum que originava os ramos vesicais superior e inferior, e mais distalmente os 

ramos prostáticos (origem da vesical superior em 18.2%) (Figura 39.).  
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Figura 39. Esquema representativo das origens mais frequentes da artéria prostática. 

 

Em 22 casos originou-se da artéria obturadora (12.1%). Origens menos frequentes e 

consideradas raras foram da glútea inferior (n=7; 3.9%); da artéria mesentérica inferior 

através de ramos rectais que depois vascularizavam a porção mais posterior da próstata 

(n=3; 1.7%) (Figura 40.); do tronco posterior ou da glútea superior (n=3; 1.7%) e da 

pudenda acessória (n=3; 1.7%) (Figura 41.). 
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Figura 40. Artérias prostáticas com origens menos frequentes. a); b) e c) Hemipélvis 

direita no mesmo doente. d) Hemipélvis esquerda em outro doente. e) e f) hemipélvis 

direita em outro doente. Artéria pudenda interna (1); pedículo prostático ântero-lateral 

(2a); pedículo prostático póstero-lateral (2b); artéria prostática (2); artéria glútea inferior 

(3); tronco anterior glúteo-pudendo (4); ramos vesicais superior e inferior (5); artéria 

glútea superior (6).  

a) Reformatação sagital MIP de Angio-TC pélvica do lado direito. Tronco anterior 

glúteo-pudendo (4) dá origem a colateral com origem alta e proximal que fornece os 

ramos vesicais superior e inferior (5) e o pedículo prostático ântero-lateral (2a). A 

artéria pudenda interna (1) dá origem ao pedículo prostático póstero-lateral (2b) em 

topografia mais inferior e distal, acima da espinha ciática. 

b) Reformatação sagital MIP oblíqua de Angio-TC pélvica do lado direito. 
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c) Angiografia com cateterização selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo direito 

(oblíqua anterior direita de 35º com projecção caudo-cranial de -10º) no mesmo doente. 

d) Angiografia com cateterização selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo esquerdo 

(oblíqua anterior esquerda de 35º com projecção caudo-cranial de -10º) a demonstrar 

pedículo prostático ântero-lateral (2a) com origem alta destacando-se da artéria vesical 

superior (5). 

e) Angiografia com cateterização selectiva do tronco anterior glúteo-pudendo direito 

(oblíqua anterior direita de 35º com projecção caudo-cranial de -10º). 

f) Angiografia com cateterização selectiva da artéria glútea superior direita (oblíqua 

anterior direita de 35º com projecção caudo-cranial de -10º) a comprovar a origem da 

artéria prostática. 
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Figura 41. Artérias prostáticas com origens menos frequentes. a); b) e c) Origem da 

mesentérica inferior através de ramos comuns próstato-rectais no mesmo doente. d) e) e 

f) Hemipélvis esquerda em outro doente a demonstrar a origem de ramos arteriais 

prostáticos a partir de uma pudenda acessória. Artéria pudenda interna (1); pedículo 

prostático ântero-lateral (2a); pedículo prostático póstero-lateral (2b); artéria glútea 

inferior (3); tronco anterior glúteo-pudendo (4); ramos vesicais (5); artéria pudenda 

acessoria (6); artéria rectal média (7); artéria mesentérica inferior (AMI).  

a) Reformatação sagital MIP de Angio-TC pélvica do lado esquerdo. Tronco anterior 

glúteo-pudendo (4) dá origem a colateral com origem alta e proximal que fornece a 

arteria vesical superior (5). O pedículo prostático ântero-lateral (2a) tem origem um 

pouco mais abaixo próximo da origem da pudenda interna (1). O pediculo prostático 

póstero-lateral (2b) destaca-se de ramos rectais com origem na artéria mesentérica 

inferior. 
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b) Reformatação coronal de Angio-TC pélvica a comprovar a origem do pediculo 

prostático póstero-lateral (2b) esquerdo de ramos rectais com origem na artéria 

mesentérica inferior. À direita, o pedículo prostático ântero-lateral (2a) destaca-se da 

pudenda interna (1). 

c) Angiografia após cateterização selectiva do pediculo prostático póstero-lateral (2b) 

direito a demonstrar anastomoses entre os sistemas arteriais prostáticos e rectais com 

opacificação retrógrada da artéria mesentérica inferior (AMI) 

d) Reformatação axial MIP de Angio-TC pélvica do lado esquerdo a demonstrar 

pediculo prostático póstero-lateral (2b) que se destaca de uma pudenda acessória (6). 

e) Reformatação coronal MIP de Angio-TC pélvica do lado esquerdo a demonstrar 

pediculo prostático póstero-lateral (2b) que se destaca de uma pudenda acessória (6) 

com origem no tronco anterior glúteo-pudendo (4). 

f) Angiografia após cateterização selectiva da artéria pudenda acessória esquerda (6) 

que termina como artéria dorsal do pénis (8). Como ramos colaterais fornece 2 

pedículos prostáticos ântero-laterais (2a) e um outro ramo próstato-rectal que fornece 

um pedículo prostático póstero-lateral (2b) e a artéria rectal média (7), que se 

anastomosa com a artéria rectal inferior da pudenda interna (seta). De notar a 

terminação mais precoce da pudenda interna (1), com os seus habituais ramos terminais 

(8) com origem na pudenda acessória (6). 

 

Em 53 casos (42.1%) o sistema arterial prostático estava isolado, sem anastomoses 

significativas com os sistemas arteriais vizinhos. Em 73 casos (57.9%) detectaram-se 

anastomoses com os sistemas arteriais peri-prostáticos. Em alguns destes casos 

detectaram-se mais de um tipo de anastomose, com um total de 77 anastomoses 

identificadas. A anastomose mais frequente foi com a pudenda interna (n=32; 41.6%;). 

Outras anastomoses frequentes foram com ramos prostáticos contra-laterais (n=14; 
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18.2%), com ramos rectais e através destes com a artéria mesentérica inferior (n=12; 

15.6%), com ramos vesicais (n=10; 12.9%) e entre pedículos prostáticos do mesmo lado 

(n=9; 11.7%) (Figura 41.). As situações de anastomoses com ramos rectais são mais 

frequentes ao nível dos pedículos póstero-laterais, identificando um tronco comum 

recto-prostático que depois bifurca em artéria rectal média e artéria prostática em 11 

casos (8.7%). Contudo, na maioria das situações as anastomoses recto-prostáticas 

derivam de ramos prostáticos capsulares de pequenas dimensões não individualizáveis. 

Foi apenas identificado um caso de artéria rectal média (0.8%) sem qualquer tipo de 

evidência de vascularização prostática (Figura 42.). Foram identificados 4 casos de 

artérias pudendas acessórias (3.2%). 
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Figura 42. Tronco comum recto-prostático (1) que depois se bifurca em artéria 

prostática (2) e artéria rectal media (3). Artéria mesentérica inferior (AMI). 

a) Reformatação sagital MIP de Angio-TC pélvica do lado direito. 

b) Angiografia com cateterização selectiva da artéria pudenda interna direita (oblíqua 

anterior direita de 35º com projecção caudo-cranial de -10º) no mesmo doente. 

c) Angiografia com cateterização selectiva do tronco recto-prostático após ultrapassar 

ramo rectal médio isolando selectivamente a artéria prostática (2). 

d); e) Angiografia com cateterização selectiva do tronco recto-prostático (1) em outro 

doente, evidenciando as anastomoses da artéria rectal média (3) com a artéria 

mesentérica inferior (AMI) opacificada retrogradamente. 
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f) Anastomoses recto-prostáticas (3) com origem em ramos prostáticos capsulares (2) de 

pequenas dimensões não individualizáveis. 

Artéria rectal média (3) sem qualquer tipo de evidência de vascularização prostática. 

g) Reformatação sagital MIP de Angio-TC pélvica do lado esquerdo evidencia um 

trajecto muito semelhante ao de uma artéria prostática. 

h) Reformatação coronal MIP de Angio-TC pélvica comprova uma topografia mais 

posterior, rectal (3). 

i) Angiografia com cateterização selectiva da artéria pudenda interna esquerda (oblíqua 

anterior direita de 35º com projecção caudo-cranial de -10º) no mesmo doente. 

j) e k) Angiografia com cateterização selectiva da artéria rectal média (3) sem evidência 

de ramos prostáticos.  
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Estudo clínico inicial 
 

 Caracterização da amostra (doentes seleccionados) 
 

Entre Março de 2009 e Junho de 2010 foram incluídos no estudo clínico 20 

doentes. Todos de etnia caucasiana, com idades compreendidas entre 62-83 anos (média 

de idades de 73.3 anos). Dos 20 doentes incluídos, 2 foram excluídos pela presença de 

extensas alterações ateroescleróticas e tortuosidade das artérias ilíacas. Dos restantes 18 

doentes foi possível obter avaliação prévia e após EAPS em 14 doentes. Os restantes 4 

doentes aguardam a realização de exames de controlo evolutivo. 

Dos 14 doentes estudados, todos doentes tinham HBP com sintomas moderados-

graves, com IPSS compreendido entre 8-33 (média de 21), refractária à terapêutica 

médica pelo menos nos últimos 6 meses. Para serem incluídos os doentes tinham 

disfunção sexual ou aceitavam o risco de poder desenvolvê-la e as provas de 

urofluxometria demonstravam uma obstrução prostática moderada-severa com Qmax 

inferior a 12mL/s. Doentes em retenção urinária aguda (algaliados) foram igualmente 

incluídos (n=6). Um dos doentes incluídos tinha sido submetido a duas prostatectomias 

parciais há 14 e 8 anos. 

Os pacientes não foram randomizados e a EAPS não foi proposta quando a cirurgia 

estava indicada por razões como insuficiência renal secundária à obstrução prostática, 

divertículos ou litíase vesicais. 

Todos doentes foram informados sobre a técnica de embolização e a natureza 

experimental foi claramente indicada, com consentimento informado assinado por todos 

os participantes. Os pacientes puderam escolher entre EAPS, RPTU/prostatectomia ou 

cirurgia por laser. O estudo foi aprovado pela comissão de ética do Hospital Curry 

Cabral e do Hospital Saint Louis. 
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 Avaliação dos sinais e sintomas e dos exames auxiliares de 
diagnóstico antes do procedimento  

 

Catorze doentes com estudo prévio e após EAPS completo e incluídos. 

Todos doentes foram avaliados por observação clínica com medição de: 

- Gravidade dos sintomas obstrutivos – IPSS de 8-33 (média de 21) 

- Qualidade de vida – QoL de 2-5 (média de 3.1) 

- Função sexual – IIEF de 0-30 (média de 16.2) 

Todos doentes foram avaliados por urofluxometria para avaliação dos parâmetro 

urodinâmicos, com quantificação de: 

- Pico de fluxo urinário – Qmax de 3.1-10 mL/s (média de 7.1 mL/s) 

- Resíduo urinário pós miccional – RUPM de 97-160 mL (média de 130.8 mL) 

O volume prostático foi calculado com recurso a ecografia prostática endo-rectal 

em todos os casos (59-143 mL; média de 97.4 mL) e os valores de PSA sanguíneos 

foram obtidos em todos doentes (2.29-15 ng/mL; média de 8.8 ng/mL).  

Angio-RM foi efectuada nos primeiros 15 doentes e Angio-TC nos últimos 5 

doentes, para avaliação dos eixos vasculares pélvicos. 

Estes dados de base foram obtidos previamente à EAPS e 1; 3; 6 e 12 meses após a 

EAPS (excepto a RM que apenas foi efectuada antes e 6 meses após a EAPS). 

Biópsia prostática para excluir cancro foi efectuada em 9 doentes em que PSA total 

foi superior a 4 ng/mL.  

Pacientes com sintomas severos persistentes após EAPS (IPSS ≥ 20 pontos e/ou 

QoL ≥ 4 pontos) e/ou Qmax ≤ 7 mL/s após EAPS e/ou a necessitarem de tratamentos 

prostáticos adicionais foram considerados falhas clínicas. 
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 Aplicação da técnica - embolização das artérias prostáticas no 
tratamento da hiperplasia benigna da próstata 
 

A EAPS foi possível em todos os 14 doentes incluídos no estudo, com sucesso 

técnico para embolização bilateral de 92.9% (n=13). Num doente (doente 11) a EAPS 

foi apenas unilateral por extensas alterações ateroescleróticas (7.1%). 

O procedimento durou entre 25-135 minutos (média de 85 minutos), com tempos 

de fluoroscopia entre 15 e 45 minutos (média 35 minutos) e uma média de seguimento 

de 7.9 meses (variando entre 3-12 meses). Apenas uma embalagem de PVA de 200 µm 

foi utilizada em cada doente. 

Além dos 6 doentes algaliados em retenção urinária, um doente referiu dor intensa 

intra-procedimento pelo que foi igualmente algaliado (doente 10). Todos os restantes 

doentes não tiveram dor durante ou após a EAPS, sendo que 12 tiveram alta hospitalar 

no mesmo dia e 2 na manhã seguinte (18 horas após a EAPS). A algália foi retirada 5 

dias após a EAPS em 4 doentes e 10 dias após EAPS em 3 doentes. 

 

 Avaliação dos sinais e sintomas e dos exames auxiliares de 
diagnóstico uma semana, três meses e um ano após o 
procedimento  

 

Um mês após EAPS sem medicação prostática houve uma melhoria de todos os 

parâmetros avaliados na maioria dos doentes. A severidade do sintomas medida pelo 

IPSS melhorou em todos os 14 doentes estudados. A estabilidade dos resultados foi 

confirmada nos exames subsequentes (Tabela I). 
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Tabela I – Média de variação dos valores basais 

Nota: Os valores correspondem a médias dentro de cada grupo. EAP – embolização 

arterial prostática; ∆ - variações médias dos valores basais; IPSS – international prostate 

symptom score; QoL - Quality of life; IIEF – international index of erectile function; 

PSA – prostate specific antigen; Qmax – peak urinary flow; ECO – ecografia; RM – 

ressonância magnética; RUPM – resíduo urinário pós-miccional. 

 

O seguimento foi possível a 1 e 3 meses em todos os pacientes e aos 6 meses em 9 

doentes. Um doente com cancro do cólon e metástases pulmonares (desconhecidas 

previamente à EAPS) morreu 3 meses após a EAPS. Os restantes 4 doentes estão 

actualmente bem e aguardam o seguimento dos 6 e 12 meses. 

Na última avaliação aos 3 meses (em 5 doentes) e aos 6 meses (em 9 doentes), 

houve uma redução média do IPSS de 6.5-9.4 pontos, uma melhoria da QoL (redução 

do score) de 0.9-1.14 pontos e um aumento da função sexual de 1.7 pontos. Houve uma 

redução média do PSA de 26.1%, um aumento do Qmax de 3.85-4.4 mL/s e uma 

redução do volume prostático média de 27.2% por ecografia e 23.4% por RM. O RUPM 

reduziu 66%. A melhoria do IPSS, do Qmax e a redução do volume prostático e do 

RUPM foram estatisticamente significativas (tabelas II e III).  

 Antes da EAP ∆ 1 mês ∆ 3 meses ∆ 6 meses 

Nº de doentes 14 14 14 9 

IPSS 21 - 6.7 - 7 - 6 

QoL 3.1 - 1 - 1.3 - 1 

IIEF 16.2 0.9 1.6 1.4 

PSA (ng/mL) 8.8 - 25.8% - 53.9% - 31.1% 

Qmax (mL/s) 7.1 1.6 3.4 4.4 

Volume prostático ECO (mL) 97.4 - 22% -23.1% -21.3% 

RM  volume prostático  (mL) 99.2   -22.6% 

ECO RUPM (mL) 130.8 -49.6 -60% -71.9% 
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Tabela II – Resposta ao tratamento por embolização das artérias prostáticas 

Variable n Antes do 
tratamento 
mean±SD 

Último 
follow-up 
mean±SD 

Diferença 
média 
(SEM) 

P-value 

IPSS 8 21.0±8.38 14.5±8.00 -6.5 (1.58) 0.005 
QoL 7 3.86±1.07 2.71±1.38 -1.14 (0.51) 0.065 
IIEF 14 16.2±9.42 17.9±8.77 1.71 (0.84) 0.063 
PSA (ng/mL) 14 8.76±6.69 6.49±6.73 -2.27 (1.16) 0.072 
Qmax (mL/s) 8 7.06±2.63 10.91±5.34 3.85 (1.21) 0.015 
Volume prostático por 
ecografia (mL) 

14 97.4±27.0 70.9±24.3 -26.5 (4.62) 0.0001 

Volume prostático por 
ressonância (mL) 

9 104.9±36.3 76.0±27.9 -28.9 (8.28) 0.008 

RUPM (mL) 8 130.8±30.8 51.3±21.8 -79.5 (12.4) 0.0004 
 
Nota: IPSS – international prostate symptom score; QoL - quality of life; IIEF – 

international index of erectile function; PSA – prostate specific antigen; Qmax – peak 

urinary flow; RUPM – resíduo urinário pós-miccional; SD – standard deviation: SEM – 

standard error of the mean. 

 

Como complicações minor houve 2 doentes com infecção urinária após EAPS 

tratadas com antibioterapia. Como complicações major houve um caso (7.1%) em que 

surgiu uma pequena área de isquémia (1.5 cm2) da parede da bexiga após a EAPS, do 

lado direito (mesmo doente com dor intra-procedimento – doente 10). A área de 

isquémia foi removida cirurgicamente sem outras complicações. Quatro doentes 

(28.6%) foram considerados falha clínica (doentes 3; 4; 10 e 12). Dois tinham sintomas 

severos persistentes após EAPS (IPSS persistente após EAPS superior a 20 pontos – 

doentes 4 e 10) e todos tinham um Qmax ≤ 7 mL/s (doentes 3; 4; 10 e 12).  

Apesar destes resultados todos os doentes estão actualmente bem, pararam toda 

a medicação prostática e não têm disfunção sexual.  


