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INTRODUÇÃO
Síndrome da Bexiga Hiperativa (SBH) é definida como um complexo de sintomas que compreende

urgência urinária, com ou sem incontinência urinária, geralmente acompanhada de aumento da frequência
urinária e noctúria, na ausência de infecção do trato urinário comprovada ou outra patologia óbvia.
Estudos epidemiológicos da América do Norte têm relatado prevalência em mulheres de 16,9%. A
prevalência aumenta com a idade, subindo para 30,9% naquelas com idade superior a 65 anos.
A SBH tem efeito negativo na qualidade de vida das pacientes, determinando profundo impacto
psicológico e social. Mulheres com SBH adotam uma série de medidas comportamentais visando reduzir
o impacto dos sintomas em seu cotidiano, tais como: uso constante de protetores, restrição da ingesta
hídrica, limitação de atividades físicas e sociais.

3.

ETIOLOGIA
A origem da Bexiga Hiperativa é desconhecida. A predisposição genética parece ter papel

importante e mulheres com história familiar de incontinência urinária em mãe e irmã apresentam maior
risco de desenvolver bexiga hiperativa. Outros fatores associados com bexiga hiperativa incluem
obesidade, tabagismo, consumo de bebidas carbonatadas e cafeína.
A SBH pode ser caracterizada como neurogênica e não-neurogênica. Entre as causas
neurogênicas mais comuns, podemos citar acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, esclerose
múltipla, tumores cerebrais e lesões da medula espinhal. Etiologias não neurogênicas podem estar
relacionadas com obstrução do fluxo urinário, deficiência de estrógeno, mas a maioria dos casos é
idiopática.

4.

FISIOPATOLOGIA
A fisiopatologia da bexiga hiperativa não é totalmente conhecida. Provavelmente, existem vários

mecanismos envolvidos. Quatro principais hipóteses tentam explicar a base fisiopatológica para a SBH:
hipótese neurogênica, hipótese miogênica, hipótese aferente e teoria integral.
A hipótese neurogênica afirma que a alteração do controle neural induz hiperatividade vesical
através do aumento da unidade eferente, redução da inibição central e alteração da atividade sensorial,
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desencadeando inadequadamente o reflexo da micção. Por exemplo, as lesões do lóbulo frontal podem
reduzir a inibição supra-pontina que normalmente suprime o centro pontino da micção.
A hipótese miogênica é baseada na observação de que os miócitos de pacientes com SBH se
comportam de forma diferente dos de pacientes normais. Atividade espontânea anormalmente aumentada
combinada com o aumento da comunicação intercelular permite que a excitação se propague amplamente
através da parede da bexiga.
A hipótese aferente centra-se sobre a base sensorial da SBH, sugerindo que as alterações na
transdução ou transferência central sensorial levam

ao aumento da transmissão aferente,

consequentemente, aumento da consciência de enchimento vesical.
A teoria integral afirma que as terminações nervosas localizadas na base da bexiga são
extremamente sensíveis e sua estabilização requer a integridade anatômica da vagina e de seus tecidos
de sustentação. A estimulação desses receptores causa o relaxamento reflexo do músculo pubococcígeo,
com o consequente relaxamento da musculatura estriada periuretral. Simultaneamente, a uretra proximal
é tracionada póstero-inferiormente pela contração dos músculos levantadores do ânus e longitudinal do
ânus, com a abertura do colo vesical. Cria-se um círculo vicioso de estimulação dos receptores e contração
vesical.

5.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
As pacientes com SBH podem apresentar vários sintomas. A presença de urgência miccional é

considerada característica. Outros sintomas que podem estar presentes são aumento da frequência
urinária, noctúria, incontinência de urgência, enurese noturna e incontinência coital.
Não há sinais clínicos específicos, mas é sempre importante procurar escoriação vulvar, atrofia
urogenital, incontinência urinária de esforço e sinais de doença neurológica subjacente.

6.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da SBH é eminentemente clínico. Anamnese cuidadosa, exame físico e exame de

urina são mandatórios.
A história deve incluir sintomas como urgência, incontinência de urgência, noctúria, aumento da
frequência, disúria, hematúria e dor do trato urinário inferior. Todos os medicamentos e comorbidades
devem ser revistos. Um exame físico focado também é necessário, com especial atenção ao exame
abdominal, geniturinário e neurológico. Os exames de sumário de urina e urocultura são indispensáveis
para afastar infecções.
O diário miccional é útil na obtenção de uma medida objetiva da ingestão diária de fluidos e dos
hábitos miccionais. É auxiliar importante no diagnóstico, além de ser útil para avaliar os efeitos do
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tratamento. Pacientes com bexiga hiperativa costumam apresentar várias micções com pequeno volume,
bem como diminuição do volume máximo urinado.
Urodinâmica, cistoscopia, e ultrassonografia do trato urinário geralmente não são utilizados na
avaliação inicial. Eles podem ter papel nas pacientes em que os sintomas persistem apesar da aderência
à terapia inicial adequada ou para descartar outras patologias.
O estudo urodinâmico permite o diagnóstico da hiperatividade do detrusor, que se caracteriza pela
presença de contrações detrusoras involuntárias durante a cistometria. Estima-se que 64% dos pacientes
com SBH têm hiperatividade do detrusor urodinamicamente comprovada e que 83% dos pacientes com
hiperatividade do detrusor têm sintomas sugestivo de SBH. Assim, os termos não são sinônimos.
A cistoscopia também deve ser realizada nas pacientes com sintomas de bexiga hiperativa caso
haja suspeita de corpo estranho intravesical (fios de sutura), cálculos, tumores vesicais ou divertículos.

7.

TRATAMENTO
O objetivo do tratamento é reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida da paciente, visto

que, na maioria das vezes, não há cura.
A terapia comportamental consiste no tratamento de primeira linha e inclui modificações do estilo
de vida, treinamento vesical e treinamento muscular do assoalho pélvico.
As modificações do estilo de vida englobam uma variedade de mudanças de comportamento que
podem reduzir e até mesmo eliminar os sintomas da SBH, incluindo:


Diminuir a ingestão de líquidos para 6 a 8 copos de água por dia;



Evitar a ingestão de líquidos 2-3 horas antes de deitar, para reduzir a produção de urina durante
a noite;



Reduzir a ingestão de substâncias irritantes da bexiga tais como a cafeína, bebidas carbonatadas,
alimentos condimentados, adoçantes artificiais e álcool;



Evitar a constipação;



Parar de fumar;



Otimizar saúde geral, melhorando controle da hipertensão, diabetes, apnéia do sono.
O treinamento vesical e o treinamento da musculatura do assoalho pélvico são componentes

valiosos e podem reestabelecer algum controle inibitório sobre o armazenamento da bexiga.
O tratamento medicamentoso é considerado terapia de segunda linha. A classe principal de
agentes farmacêuticos utilizados é de anticolinérgicos, que agem bloqueando os receptores muscarínicos
no músculo detrusor, sendo estes estimulados pela acetilcolina liberada a partir da ativação parassimpática
dos nervos colinérgicos. Dessa forma, atuam diminuindo a urgência e aumentando a capacidade vesical.
Entretanto, como os receptores muscarínicos são amplamente encontrados em todo o corpo, os efeitos
colaterais são comuns, incluindo boca seca, constipação, visão turva e prejuízo cognitivo.
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Existem diversos agentes antimuscarínicos disponíveis para o tratamento da SBH, incluindo
oxibutinina, tolterodina, darifenacina, solifenacina. Diferem entre si em relação a sua especificidade pelo
receptor M3, porém nenhum agente tem sido claramente demonstrado que é mais eficaz do que outro.
Avanços na compreensão da fisiopatologia da SBH tem identificado receptores beta adrenérgicos
na bexiga. Os receptores ß3 adrenérgicos predominam na bexiga e pensa-se que seja responsável pelo
relaxamento muscular do detrusor durante o armazenamento da urina. Mirabegron é o único agonista ß3
adrenérgico disponível. Este medicamento pode ser usado como uma terapia de segunda linha ou em
pacientes que não toleraram os agentes antimuscarínicos.
Quando os pacientes não melhoram com a terapia de primeira e segunda linha, são considerados
refratários, sendo elegíveis para o tratamento de terceira linha, que inclui neuromodulação sacral e toxina
botulínica.


Neuromodulação sacral: envolve a estimulação neural aferente que controla a função da bexiga
através do plexo sacral, a fim de restaurar o armazenamento normal e a função de esvaziamento.
Esta forma de neuromodulação sacral é realizada com um implante cirúrgico permanente. O
primeiro passo neste tratamento é uma fase de teste, em que um eletrodo é implantado no 3º
forame sacral sob anestesia local, conectado a um estimulador externo e deixado no local por 34 semanas. Se os sintomas da paciente melhorarem pelo menos 50%, a paciente é candidata a
se submeter à 2ª fase, na qual o gerador de impulsos permanente é implantado no tecido
subcutâneo. Contraindicações a neuromodulação sacral incluem resposta inadequada à fase de
teste, a necessidade de frequentes imagiologia por ressonância magnética, gestação ou planos
de engravidar;



Injeção intravesical de toxina botulínica: a toxina botulínica é derivada do Clostridium botulinum e
atua na inibição da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular pré-sináptica. Esta ação
leva à paralisia das fibras musculares até que fibras novas cresçam, criando assim um efeito
temporário nos miócitos na parede da bexiga. A aplicação é realizada através da cistoscopia e a
toxina injetada em uma série de 20 a 30 locais ao longo da parede posterior da bexiga, acima do
trígono. O efeito terapêutico ocorre dentro de 7-10 dias após a injeção e pode durar até 12 meses.
Eventos adversos incluem retenção urinária, ITU, disúria, hematúria.
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ALGORITMO – MANEJO DA SÍNDROME BEXIGA HIPERATIVA
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