
Um esboço sobre os melhores 
tratamentos da próstata aumentada A primeira pergunta que você deve fazer quando se trata 

do tratamento da próstata aumentada é se você deve ou não curar a situação. Se você quer 

curar o problema da sua próstata, então você deve ir online e Comprar Avodart Portugal. 

Quando a situação foi analisada por seu médico especialista (uma etapa vital para confirmar 

que as indicações que você enfrenta são devido a uma próstata aumentada e não a qualquer 

outra coisa), você precisaria tomar uma decisão se a situação o irrita ou não . Caso não seja, 

então, para alguns homens, a resposta não é curá-la de forma alguma, mas apenas deixar seu 

médico verificar a situação para você por alguns meses. 

 

Porém, se você está preocupado com os sintomas da próstata ou se o seu médico especialista 

achar que existe o perigo de desenvolver problemas decorrentes desse problema, o 

tratamento para o aumento da próstata deve ser necessário. 

A primeira linha de defesa será o tratamento medicamentoso ou para Comprar Dutasteride 

e há muitos medicamentos em uso agora e alguns outros em desenvolvimento e testes ativos. 

No geral, o tratamento médico não curaria a situação, mas pode aliviar completamente os 

sinais de inflamação da próstata. Você precisaria conversar sobre o tratamento 

medicamentoso com seu médico, pois alguns pacientes na faixa etária para a qual o problema 

de aumento da próstata é comum já estarão em tratamento médico para algumas outras 

situações. O seu médico especialista irá até falar sobre a gama de possíveis efeitos colaterais 

que os remédios para o tratamento da próstata aumentada trazem com eles. Caso não 

encontre o tratamento adequado para curar o seu problema, deve consultar o seu médico ou 

optar pela Reduza a próstata com Avodart Dutasteride. 

Caso você não se sinta adequado para o tratamento medicamentoso (ou o seu médico não 

ache que o tratamento medicamentoso seria bom em seu caso em particular), outro passo é 

lembrar-se de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Existem muitos 

procedimentos disponíveis agora, alguns dos quais podem ser iniciados com base no 
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paciente-dia e alguns dos quais necessitariam de uma curta permanência no hospital. Em 

alguns casos, uma cirurgia ligeiramente invasiva é planejada para reduzir a glândula da 

próstata ou eliminar o tecido da próstata da parte ao redor da uretra e assim facilitar o aperto 

na uretra e restabelecer o fluxo de urina da bexiga. 

 

Caso esses tipos de tratamento não sejam apropriados ou tenham sido comprovados e 

julgados ineficazes, o tratamento da próstata aumentada passará para o tratamento cirúrgico. 

Duas operações normalmente realizadas são a TUIP e a TURP, ambas podem ser realizadas 

por laparoscopia ou com a ajuda de tecnologia de robô e precisam de uma internação de 2 a 3 

dias. Em alguns outros casos, e principalmente quando a próstata está excepcionalmente 

aumentada, a cirurgia aberta desatualizada pode ser executada com hospitalização durando 

principalmente cerca de uma semana. 

 


