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MEDICAMENTO SOLICITADO: Mirabegrona 50mg.  

INDICAÇÃO DE BULA: Indicado para o tratamento sintomático da urgência 
miccional, aumento da frequência de micções e incontinência de urgência em adultos 
com síndrome da bexiga hiperativa (BH)1.  
 
DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID N 40 – Hiperplasia da prostáta2. 
 
 RESPOSTA 
 
 A mirabegrona é um agonista potente e seletivo dos receptores adrenérgicos beta 
3 e de acordo com a indicação em bula, o mesmo pode ter sido prescrito para tratamento 
dos sintomas de armazenamento do trato urinário inferior, tais como: urgência, 
frequência, incontinência de urgência e noctúria1.                                        
 Não foi informado qual sintoma o paciente apresenta, no entanto, ressaltamos 
que recentemente a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - 
CONITEC avaliou esse medicamento para o tratamento de indivíduos adultos com 
incontinência urinária de urgência e não recomendou a sua incorporação ao SUS.  
 A comissão considerou que o medicamento apresenta custo alto comparado ao 
baixo beneficio apresentado, além da qualidade das evidências disponíveis serem muito 
baixas, somando-se ao fato dos resultados obtidos apontarem para pouca relevância 
clínica com o uso do medicamento, uma vez que foi verificado redução de apenas um 
episódio de incontinência urinária por urgência ou menos3.    
 No SUS estão disponíveis apenas opções não farmacológicas, como fisioterapia 
e cirurgias para o tratamento da incontinência urinária. Seriam necessárias informações 
mais detalhadas sobre o caso do paciente, por isso, sugerimos que o mesmo seja 
encaminhado ao especialista da rede pública, para avaliação da situação clínica 
apresentada.             
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