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“Podes me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui?”, perguntou Alice 

“Isto depende muito para onde queres ir”, respondeu o gato 

“Preocupa-me pouco para onde ir”, disse Alice 

“Neste caso, pouco importa o caminho que sigas”, replicou o gato 

Lewis Carroll, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, 1865



RESUMO 

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição patológica frequentemente 

associada ao desenvolvimento de sintomas do trato urinário inferior (STUI). A hiperatividade 

detrusora pode ser secundária ao processo obstrutivo ou pode estar relacionada a uma 

doença de base desconhecida. O estudo urodinâmico é a única ferramenta capaz de 

diagnosticar obstrução infravesical e a hiperatividade detrusora e deve fazer parte da 

avaliação pré-operatória para correção cirúrgica do HPB. Objetivo: Avaliar o padrão 

urodinâmico e verificar se a causa dos STUI é decorrente da obstrução infravesical ou se há 

uma hiperatividade da musculatura detrusora associada. Materiais e métodos: Estudo 

prospectivo, no qual foram incluídos nove pacientes, com indicação cirúrgica para HPB por 

refratariedade dos sintomas. Dos nove pacientes, oito realizaram avaliação urodinâmica 

completa. Os parâmetros avaliados foram o tamanho da próstata dimensionado em 

ecografia, o escore dos índices International Prostate Symptom Score (IPSS) e Quality of 

Life (QoL), urofluxometria, volume residual pós miccional, presença ou ausência de 

hiperatividade detrusora, pressão detrusora (Pdet), vazão do fluxo máximo (Qmax) e resíduo 

pós urodinâmica. Resultados: 62,5% dos pacientes apresentaram IPSS de moderado a 

grave. 25% dos pacientes apresentaram hiperatividade detrusora. Pacientes com 

hiperatividade detrusora apresentaram diferença significativa (p-valor 0,0008) no valor médio 

do IPSS de armazenamento, em relação àqueles pacientes sem hiperatividade detrusora. 

Valor médio do IPSS de esvaziamento e tamanho médio da próstata visto em ecografia não 

apresentaram diferença significativa quando correlacionados ao Pdet e Qmax. Conclusão: 

A hiperatividade detrusora esteve associada à piora nas queixas de armazenamento. 

Pacientes com hiperatividade detrusora apresentaram os sintomas mais incômodos. 

Parâmetros urodinâmicos que avaliam obstrução não apresentaram associação na piora dos 

sintomas de esvaziamento. 

 

 

 

Palavras-chave: estudo urodinâmico; hiperplasia prostática benigna; hiperatividade 

detrusora; sintomas do trato urinário inferior 



ABSTRACT 

The benign prostatic hyperplasia (BPH) is a pathological condition frequently associated with 

the development of lower urinary tract symptoms (LUTS). The detrusor overactivity may be 

secondary to the obstructive process or may be related to an unknown underlying disease. 

The urodynamics is the only way of diagnosing bladder outlet obstruction and detrusor 

overactivity and should be part of the preoperative evaluation for surgical correction of BPH. 

Aims: Assess the urodynamic pattern and check if the cause of LUTS is due to bladder outlet 

obstruction or if there is an associated detrusor overactivity. Methods: Prospective study, in 

which nine patients were included, with surgical indication for BPH due to refractory 

symptoms. Of the nine patients, eight underwent a complete urodynamic evaluation. The 

parameters were the size of the prostate measurement by ultrasound, the International 

Prostate Symptom Score (IPSS) and Quality of Life (QoL) score, urofluxometry, post-void 

residual volume, presence or absence of detrusor overactivity, detrusor pressure (Pdet), 

maximum flow rate (Qmax) and post urodynamic residue. Results: 62,5% of the patients had 

moderate to severe IPSS. 25% of the patients had detrusor overactivity. Patients with 

detrusor overactivity showed a significant difference (p-value 0,0008) in the mean value of 

the storage IPSS, in relation to those patients without detrusor overactivity. While the mean 

value of emptying IPSS and average prostate size had no significant difference when 

correlated with Pdet and Qmax. Conclusion: The detrusor overactivity were associated with 

worsening of storage complaints and had the most bothersome symptoms. Urodynamics 

parameters that measure obstruction didn’t show any association in worsening symptoms of 

emptying. 

 

 

 

 

 

Keywords: benign prostatic hyperplasia; detrusor overactivity; lower urinary tract symptoms; 

urodynamics. 
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INTRODUÇÃO 

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição patológica 

frequente em homens acima dos 50 anos, cuja prevalência aumenta 

progressivamente com a idade, acometendo 8% dos homens na 4ª década, 50% 

dos homens na 6ª década e cerca de 90% dos homens na 9ª década. 

Clinicamente, a HPB é descrita pela interação de três fatores: o aumento da 

próstata, a obstrução infravesical e a presença de sintomas, que podem ocorrer 

em virtude do processo obstrutivo ou de alterações na musculatura da bexiga. 

(GOMES; ARAP; ARAP, 2001; LANGAN, 2019; THORPE; NEAL, 2003) 

Os sintomas do trato urinário inferior (STUI) formam um conjunto maior que 

incluem queixas urinárias de armazenamento, esvaziamento e pós-miccionais.  A 

etiologia dos STUI é multifatorial, não só relacionada ao aumento prostático, mas 

também a prostatite, infecção do trato urinário inferior, cálculo vesical, urgência 

sensorial, falência da contratilidade detrusora, contração involuntária detrusora e 

carcinomas. Assim como a HPB, os STUI têm uma prevalência aumentada com 

idade. Em um estudo epidemiológico brasileiro, Soler et al observou que 36% dos 

homens acima dos 40 anos relataram sintomas ocorrendo metade das vezes, 

valor que sobe para 70% em pacientes acima dos 70 anos. Apesar de serem 

entidades distintas, a HPB e o STUI aparecem muitas vezes associados e são 

responsáveis por considerável morbidade e afetam na qualidade de vida dos 

pacientes. (EL-ZAWAHRY; ALANEE; MALAN-ELZAWAHRY, 2016; GOMES; 

ARAP; ARAP, 2001; SOLER et al., 2018) 

Alguns questionários foram criados no intuito de facilitar o entendimento e 

comunicação entre o médico e o paciente, além da possibilidade de classificar a 

intensidade dos sintomas na HPB, como o IPSS e o QoL. O estudo urodinâmico 

é uma ferramenta importante na decisão terapêutica, pois é o único método capaz 

de avaliar o grau de obstrução infravesical e a contratilidade detrusora durante a 

fase de micção, além de documentar a existência de hiperatividade detrusora 

durante a cistometria. (GRATZKE et al., 2015; TANAKA et al., 2006) 
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A hiperatividade detrusora surge como um elemento que merece atenção 

na avaliação de pacientes com STUI por HPB. A Sociedade Internacional de 

Continência a define por uma contração involuntária da musculatura detrusora 

observada na avaliação urodinâmica, responsável por considerável morbidade, 

principalmente em idosos, e que possa estar subjacente a sintomas de uma 

bexiga hiperativa. A hiperatividade detrusora pode coexistir, e ser independente 

à HPB, em pacientes que possuem alguma doença metabólica ou neurológica 

prévia desconhecida ou pode ser secundária à HPB, devido à obstrução 

prolongada que evolui com alterações estruturais na musculatura da bexiga. 

Embora controverso, a hiperatividade detrusora pode ser considerada um fator de 

mau prognóstico para pacientes com HPB, uma vez que alguns pacientes no pós-

operatório podem evoluir com a persistência dos sintomas, sobretudo aqueles que 

apresentaram hiperatividade detrusora sem a comprovação da obstrução 

infravesical no estudo urodinâmico. (ABRAMS et al., 2003; MIN et al., 2013; 

SHAHAB et al., 2009; TANAKA et al., 2006; ZHAO et al., 2014) 

Por esse motivo, a avaliação urodinâmica no pré-operatório é relevante 

devido à possibilidade de se esclarecer e documentar as causas dos sintomas 

miccionais, direcionando uma escolha terapêutica mais racional e eficaz, uma vez 

que muitos pacientes têm sido submetidos à cirurgia prostática sem uma 

avaliação rigorosa de sua condição, gerando um contingente não desprezível de 

pacientes com maus resultados cirúrgicos. (GOMES; ARAP; ARAP, 2001) 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o padrão urodinâmico e verificar se a etiologia dos sintomas 

miccionais é decorrente da obstrução infravesical ou se há uma hiperatividade da 

musculatura detrusora associada. 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar se a hiperatividade detrusora tem impacto nos sintomas dos 

pacientes e avaliar a função urinária global dos pacientes, na tentativa de associar 

a intensidade dos STUI à severidade da obstrução. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

STUI representam uma das queixas mais comuns em homens adultos e a 

prevalência aumenta com a idade. Dados epidemiológicos da Europa e Estados 

Unidos da América demonstram prevalência acima de 60% em homens e 

mulheres acima dos 40 anos. Utilizando a definição de sintomas ocorrendo menos 

da metade das vezes, um estudo brasileiro encontrou uma prevalência de 75% 

entre homens e mulheres. No mesmo estudo, mas utilizando a definição de 

sintomas ocorrendo metade das vezes, a prevalência foi de 49%. O impacto dos 

sintomas é amplo e significativo, comprometendo a qualidade de vida, as relações 

sociais e a produtividade no local de trabalho. Especialmente o impacto nas 

atividades laborais pode desencadear, ainda, problemas econômicos nos 

indivíduos afetados. (GRATZKE et al., 2015; SOLER et al., 2018) 

As queixas podem ser divididas em três grupos: armazenamento, 

esvaziamento e pós-miccionais. Sintomas de armazenamento incluem aumento 

da frequência, nictúria, urgência e incontinência urinária. Sintomas de 

esvaziamento compreendem jato fraco e intermitente, necessidade de se fazer 

força ao urinar, hesitação e gotejamento terminal. Pós-miccionais estão 

relacionados a esvaziamento incompleto da bexiga e gotejamento pós-miccional. 

STUI podem abranger ainda sintomas relacionados à relação sexual e a dor 

genito-urinária. (COYNE et al., 2009) 

Aumento da frequência urinária é a queixa do paciente que vai muitas 

vezes durante o dia ao banheiro. É um termo equivalente à polaciúria, que pode 

ser definida como mais de oito micções durante o dia. Nictúria é a queixa que o 

indivíduo necessita acordar uma ou mais vezes, durante o sono noturno, para 

urinar. Na população idosa é importante diferenciar nictúria de poliúria noturna. 

Poliúria noturna se refere a uma inversão no ritmo urinário desses pacientes, que 

passam a urinar mais durante o período noturno. A diferenciação é necessária, 

pois nestes pacientes algumas comorbidades associadas como insuficiência 
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renal crônica, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática e síndrome nefrótica 

podem ser responsáveis pelos sintomas. Urgência é definida como um desejo 

repentino de urinar, o qual é difícil suprimir. Jato urinário fraco é a percepção do 

paciente de um fluxo diminuído em comparação a desempenhos anteriores. 

Intermitência é a queixa do fluxo urinário iniciar e parar, por uma ou mais vezes, 

durante a micção. A necessidade de se fazer força ao urinar pode se referir à 

força muscular empregada para iniciar, manter ou melhorar o fluxo urinário. 

Hesitação se refere à dificuldade de iniciar a micção, pois existe um aumento do 

intervalo entre o desejo miccional e a ocorrência efetiva do fluxo urinário. 

Gotejamento terminal se refere a um período final prolongado da micção, quando 

fluxo urinário diminui para um gotejamento, enquanto gotejamento pós miccional 

é descrito como uma perda involuntária de urina imediatamente após terminar a 

micção. (ABRAMS et al., 2003; GOMES; ARAP; ARAP, 2001) 

Diversos estudos têm demonstrado que os STUI em homens não estão 

relacionados, necessariamente, a patologias da próstata, podendo ser causados 

por outras patologias que cursem com urgência sensorial, falência da 

contratilidade detrusora, contração detrusora involuntária, conformidade 

deficiente da bexiga, cálculo e infecções vesicais e carcinomas. Identificar a 

etiologia dos STUI é importante no manejo da terapêutica, afetando a qualidade 

de vida dos pacientes. (BLAYA; FORNARI, 2010; EL-ZAWAHRY; ALANEE; 

MALAN-ELZAWAHRY, 2016; GRATZKE et al., 2015) 

Para avaliação dos sintomas, o questionário mais difundido é o IPSS, que 

dispõe de sete questões objetivas acerca dos sintomas urinários, como 

esvaziamento incompleto, frequência, intermitência, urgência, força do jato, força 

para urinar e nictúria, além do QoL que representa uma questão subjetiva acerca 

da qualidade de vida do paciente na persistência dos sintomas. As questões 

objetivas são pontuadas de 0 a 5, em que 0 indica que os sintomas nunca estão 

presentes e 5, que estão sempre presentes. A somatória classifica os sintomas 

em leves (0 a 7), moderados (8 a 19) e intensos (20 a 35). Já a questão subjetiva 

é pontuada de 0 a 6, em que 0 indica muito satisfeito e 6, muito insatisfeito. 

(BARRY et al., 2017) 
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A incontinência urinária é um sintoma não abordado no IPSS. Trata-se de 

qualquer perda involuntária de urina. Pode ser dividida em incontinência urinária 

de esforço, urge-incontinência e incontinência urinária mista. A primeira está 

relacionada à perda de urina ao fazer uma atividade que demande esforço ou ao 

tossir e espirrar. A segunda é a perda de urina acompanha ou imediatamente 

precedida pelo sintoma de urgência. A mista apresenta os dois componentes, o 

sintoma de urgência e a perda de urina por esforço. Para abordar os pacientes 

com sintomas de incontinência foi criado o OABSS (Overactive Bladder 

Symptoms Score), que compreende quatro questões: frequência diária, 

frequência noturna, urgência e urge-incontinência. (ABRAMS et al., 2003; 

HOMMA et al., 2006) 

 

2.2 HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA 

A HPB é uma condição patológica que decorre do aumento do número de 

células epiteliais e estromais da região periuretral da próstata. A etiologia é 

desconhecida, mas provavelmente envolve questões genéticas e alterações 

hormonais relacionadas à idade. O HPB apresenta um componente genético 

hereditário autossômico dominante, principalmente em pacientes com parentesco 

de 1° grau que necessitaram de cirurgia antes dos 60 anos. Os homens 

apresentam um aumento prostático durante toda a vida, pois à medida em que o 

homem envelhece, é natural que se aumentem os níveis de estrogênio em seu 

sangue. O estrogênio induz as células prostáticas a expressarem receptores de 

androgênio e assim têm seu estímulo trófico potencializado. Como os níveis de 

testosterona livre podem se manter inalterados, boa parte dos homens passa a 

apresentar crescimento prostático com o tempo. A evidência histológica de HPB 

chega a estar presente em até 90% das autópsias da glândula de indivíduos após 

os 80 anos, tornando o aumento da próstata uma inevitável consequência da 

idade para os homens. (ENGERT; VEGH; KOVACS, 1993; SANDA et al., 1994; 

WALDEN et al., 1998) 
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A próstata apresente três regiões distintas: central, de transição e 

periférica. Fisiologicamente, a zona de transição apresenta uma maior 

proliferação quando comparada às outras duas porções. Ela aumenta 

progressivamente com a idade pelo estímulo hormonal da testosterona e é a 

principal região relacionada à fisiopatologia da HPB. A testosterona, uma vez 

dentro da próstata, sofre ação da enzima 5-alfa redutase, presente na membrana 

das células estromais. A 5-alfa redutase apresenta duas isoformas: a tipo 1 está 

presente em outros tecidos do corpo, enquanto a tipo 2 é predominantemente do 

tecido prostático. A 5-alfa redutase tipo 2 é responsável por converter a 

testosterona em di-hidrotestosterona (DHT), que apresenta um potencial 

androgênico maior que o da testosterona. A DHT se liga a receptores 

androgênicos nucleares, formando um complexo que atua sobre genes 

específicos e inicia um processo de síntese proteica que modula a proliferação 

das células epiteliais da glândula. Além de atuar diretamente no epitélio, a DHT 

estimula também as células do estroma, levando-as a secretar fatores de 

crescimento, que, através de mecanismos parácrinos, estimulam ainda mais a 

proliferação glandular. (BABINSKI et al., 2001; LANGAN, 2019; PARTIN; 

DMOCHOWSKI; KAVOUSSI, 2020) 

O aumento da próstata no HPB guarda relação direta com o 

desenvolvimento de STUI. No entanto, HPB não é causa exclusiva de STUI, 

apresentando outras possíveis causas, como já foi citado neste trabalho. 

Inicialmente, as principais queixas não são decorrentes da obstrução, mas devido 

a um estímulo adrenérgico na musculatura lisa das células estromais, gerando 

diminuição da complacência vesical e contrações involuntárias da musculatura 

detrusora, cursando com sintomas de aumento da frequência e urgência urinária. 

As complicações mais tardias envolvem a obstrução infravesical. Após um 

período de tempo obstruído, o paciente passa a apresentar sintomas de 

esvaziamento dos STUI, jato fraco, hesitação, intermitência e aumento do resíduo 

pós miccional. Além disso, o aumento da próstata provoca alterações na bexiga. 

A obstrução infravesical faz que o músculo detrusor se hipertrofie na tentativa de 

manter um fluxo adequado. Entretanto, em situações de HPB severa, o exercício 
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em altas pressões leva à isquemia do músculo pela distensão. A musculatura 

detrusora é substituída por colágeno, numa modificação irreversível, culminando 

em uma parede dura e resistente, de aspecto trabeculado. Essa trabeculação 

pode fazer surgir inclusive pseudodivertículos nas paredes da bexiga. Outra 

alteração na musculatura detrusora está relacionada a alterações neurogênicas, 

como ativação dos receptores de tensão presentes na mucosa vesical, redução 

do número de terminações colinérgicas e aumento de receptores alfa-

adrenérgicos. Juntas, essas alterações condicionam o surgimento de contração 

involuntária da musculatura detrusora, que agrava o quadro de sintomas de 

armazenamento dos STUI. (JABS; STANTON, 2001; PARTIN; DMOCHOWSKI; 

KAVOUSSI, 2020) 

Se não tratados em tempo, pacientes com HPB de longo tempo ou nas 

formas mais severas podem evoluir com retenção urinária aguda, litíase vesical, 

infecção urinária de repetição, falência da musculatura detrusora, insuficiência 

renal pós-renal e hematúria. HPB é uma causa importante de hematúria 

macroscópica e microscópica, pela ruptura de vasos submucosos. É 

recomendada a investigação adicional nesses casos pelo risco de uma neoplasia 

de bexiga como diagnóstico diferencial. A retenção urinária aguda é um desfecho 

previsível da obstrução prolongada pelo HPB e é uma das indicações absolutas 

de correção cirúrgica. (BLAYA; FORNARI, 2010; LANGAN, 2019; PARTIN; 

DMOCHOWSKI; KAVOUSSI, 2020; REIS et al., 2001) 

 

2.3 HIPERATIVIDADE DETRUSORA 

Na vida cotidiana, em condições não patológicas, o indivíduo consegue 

inibir a atividade da musculatura detrusora, até o momento em que deseja urinar. 

Um músculo detrusor eficaz relaxa para acomodar a urina durante o enchimento 

e se contrai para expulsá-la. O funcionamento normal indica que a bexiga se 

encha com pouca ou nenhuma variação da pressão intravesical. Hiperatividade 

detrusora é um achado urodinâmico caracterizado por uma contração involuntária 
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da musculatura detrusora durante a fase de enchimento da bexiga que pode ser 

espontâneo ou provocado. (ABRAMS et al., 2003) 

Nem toda contração involuntária é igual, diferenciando a hiperatividade 

detrusora de acordo com a padrão de contração, podendo ser a contração fásica, 

terminal ou associada à incontinência. A hiperatividade detrusora fásica 

apresenta contrações em forma de onda, que podem ou não estar acompanhadas 

de incontinência urinária. Quanto à interpretação do paciente, a contração fásica 

pode se apresentar sem qualquer sintoma ou sensação, pode ser interpretada 

como a primeira sensação da bexiga enchendo ou ainda como desejo de urinar. 

Hiperatividade detrusora terminal é definida por uma única contração involuntária 

durante o enchimento, que não pode ser suprimida e geralmente resulta em 

incontinência com esvaziamento da bexiga. Ocorre usualmente em pacientes 

idosos, sobretudo naqueles que tiveram acidente vascular cerebral (AVE), 

apresentando o sintoma de urgência associado, quase sempre, à perda de urina. 

Por fim, hiperatividade detrusora associada à incontinência, como próprio nome 

diz, é a incontinência devido a uma contração detrusora involuntária.(ABRAMS, 

2003; ABRAMS et al., 2003) 

A hiperatividade detrusora pode ser classificada de acordo com a sua 

causa em neurogênica e idiopática. Os termos hiperatividade detrusora 

neurogênica e idiopática são mais recentes e têm sua nomenclatura 

recomendada pela Sociedade Internacional de Continência para a padronização. 

Anteriormente, hiperatividade detrusora neurogênica e idiopática eram tratados 

por hiperreflexia detrusora e instabilidade detrusora, respectivamente. A 

hiperatividade detrusora neurogênica ocorre quando há uma condição 

neurológica reconhecida, como AVE, trauma raquimedular, doença de Parkinson, 

esclerose múltipla, entre outros. Quando não há uma causa conhecida, dá-se o 

nome de hiperatividade detrusora idiopática. Acredita-se que muitos dos casos de 

hiperatividade detrusora idiopática possa ser pela falta de uma investigação 

neurológica mais aprofundada, seja por erro na avaliação ou falta de aparato 

técnico para a realização. (ABRAMS et al., 2003) 
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2.4 BEXIGA HIPERATIVA 

Bexiga hiperativa é uma síndrome caracterizada pela presença do sintoma 

de urgência, com ou sem a presença de urge-incontinência e geralmente com 

nictúria e aumento da frequência urinária. O sintoma principal é a urgência, mas 

por se tratar de uma síndrome, dificilmente o paciente apresenta apenas um dos 

sintomas. Por definição, deve-se excluir outras causas de para sintomas de 

armazenamento, bem como infecção do trato urinário inferior. (ABRAMS, 2003) 

A etiologia da bexiga hiperativa é multifatorial. Algumas proposições foram 

elaboradas para compreender a fisiopatologia da síndrome. Foram elencados 

fatores miogênicos, uroteliais e neurogênicos, além de situações específicas 

como síndrome metabólica, diabetes mellitus, processos inflamatórios sistêmicos 

e obstrução infravesical. Sabe-se que a HPB, após um tempo, gera alterações na 

musculatura detrusora, devido à presença de obstrução infravesical. A bexiga 

hiperativa induzida pela obstrução pode ser explicada por algumas hipóteses, 

entre elas, o aumento da secreção de fatores de crescimento nervoso (NGF), 

diminuição da expressão do canal TREK-1, alteração na expressão de canais de 

K+, além da ativação de receptores muscarínicos. (MENG et al., 2012) 

A primeira linha de tratamento da bexiga hiperativa envolve medidas 

comportamentais incluindo treinamento vesical, estratégias de controle vesical, 

controle da ingesta de líquidos e treinamento dos músculos do assoalho pélvico. 

São medidas que devem ser recomendadas para todos os pacientes. A segunda 

linha de tratamento inclui os medicamentos anti-muscarínicos ou agonistas do 

receptor beta 3. Pacientes que permanecem com sintomas após as duas 

modalidades de tratamento são indicados para injeção de toxina botulínica, 

estimulação periférica do nervo tibial e neuromodulação sacral. (GORMLEY et al., 

2012) 

 

2.5 ESTUDO URODINÂMICO 

A Sociedade Internacional de Continência indica a realização de práticas 

clínicas antes da realização do estudo urodinâmico. Anamnese completa e 
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detalhada, com história completa do paciente, queixa principal, uso de 

medicamentos, diário miccional e hábitos de vida. Exame neurológico, avaliando-

se maneira de deambular, sensibilidade e reflexo sacrais e identificação de 

achados neurológicos que tenham influência nas queixas urológicas. Exame 

físico abdominal, avaliação de extremidades com edema, avaliação de genitália 

externa e estimativa do tamanho da próstata pelo exame digital da próstata. 

Dosagem do PSA, creatinina a fim de se avaliar função renal e parcial de urina 

também são recomendações prévias. (ROSIER et al., 2017) 

Os algoritmos ainda sugerem a realização de práticas não invasivas como 

ultrassonografia transabdominal para aferição do tamanho da próstata, 

urofluxometria e o resíduo urinário pós miccional. A urofluxometria avalia o fluxo 

urinário dos pacientes, sem distinguir se há um processo obstrutivo ou uma 

contratilidade não satisfatória da musculatura detrusora. Apesar de valores de 

fluxo urinário inferiores a 10 ml/s serem indicativos de pacientes com obstrução 

infravesical, o estudo urodinâmico é o único método capaz de comprovar e avaliar 

o grau de obstrução infravesical e determinar a contratilidade da musculatura 

detrusora durante a fase miccional. (COX; JAFFE, 2014; GOMES; ARAP; ARAP, 

2001; GRATZKE et al., 2015; ROSIER et al., 2017) 

O estudo urodinâmico consiste em um método invasivo, caro, não isento 

de complicações e de longa duração. Há certo grau de exposição física e 

emocional, uma vez que são colocadas sondas na uretra e no reto do paciente. A 

relação médico-paciente é fundamental durante a realização do exame, pois o 

médico deve ser muito claro e transparente na explicação de cada etapa do 

exame, a fim de se evitar prejuízo emocional ao paciente, como prejuízo de 

informações à avaliação médica. O estudo consiste de duas etapas, a cistometria 

e o estudo de pressão e fluxo. A primeira é utilizada para se avaliar a capacidade, 

a sensibilidade, a complacência e a estabilidade vesicais durante o enchimento 

da bexiga. O estudo de pressão e fluxo permite avaliar a pressão registrada pela 

musculatura detrusora (Pdet) durante o fluxo máximo (Qmax) de esvaziamento. 

Analisando as duas variáveis é possível classificar os pacientes em obstruídos, 

inequívocos e não obstruídos. O modelo sugerido por Abrams e Griffiths utiliza a 
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fórmula: PdetQmax - 2Pdet. Valores abaixo de 20 são considerados 

desobstruídos, entre 20 e 40, inequívocos e maiores que 40, obstruídos. Outro 

aspecto analisado na segunda etapa é a contratilidade do detrusor, classificando-

o em forte, normal, hipoativo ou acontrátil. Esse valor é obtido pela fórmula: 

PdetQmax + 5Qmax. Valores maiores que 150 indicam contração forte, entre 100 

e 150, contração normal e menores quem 100, hipoatividade. (ABRAMS, 1999; 

GRATZKE et al., 2015; MIN et al., 2013; ROSIER et al., 2017) 

O paciente é orientado previamente acerca do procedimento que é 

realizado com materiais esterilizados, em local privativo, na presença do médico 

e de um assistente.  O paciente é alocado em uma maca e recebe a sondagem 

vesical e retal, com duas sondas introduzidas na uretra e uma no canal do reto. A 

sonda retal apresenta um balão que é inflado com água destilada ou soro 

fisiológico. Uma das sondas vesicais é conectada a uma ampola de soro 

fisiológico responsável pelo enchimento da bexiga, a outra vesical a um transdutor 

externo que informa a pressão intravesical e a sonda retal a um transdutor externo 

que informa a pressão intra-abdominal. A pressão detrusora é calculada 

subtraindo-se a pressão intra-abdominal da pressão intravesical. Todo o processo 

é registrado em um monitor conectado aos transdutores, que fornece a pressão 

intra-abdominal, pressão vesical, pressão detrusora, fluxo de enchimento da 

bexiga e o fluxo urinário durante a micção. (ROSIER et al., 2017) 

O paciente é acomodado em um vaso sanitário e a avaliação se inicia com 

a cistometria, mediante à infusão da solução salina a uma velocidade de 50 

ml/min. O médico orienta o paciente a informar tudo o que sentir durante o 

processo e questiona periodicamente o paciente durante a realização do estudo. 

O paciente é orientado a informar quando existir o primeiro desejo de urinar, o 

segundo desejo e o desejo muito forte, quando não é mais possível segurar a 

micção. É também solicitado para ele tossir e realizar a manobra de Valsalva, a 

fim de se aumentarem as pressões intracorporais, verificando se ocorre perda de 

urina aos esforços ou contrações involuntárias da musculatura detrusora. A 

conformidade da bexiga é um importante parâmetro a ser considerado e, embora 

menos comumente visto no pacientes com STUI, a perda de complacência vesical 
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é outro achado pode afetar as decisões do médico. (COX; JAFFE, 2014; ROSIER 

et al., 2017) 

Quando o paciente informa que não é mais possível segurar a micção, 

inicia-se a segunda etapa do estudo urodinâmico, o estudo pressão e fluxo, 

solicitando que o paciente urine no local indicado. Nesta etapa são importantes 

os valores de pressão detrusora e o fluxo urinário máximo. No estudo de pressão 

e fluxo é possível identificar pacientes com obstrução infravesical, que envolve o 

aumento da pressão do detrusor e diminuição do fluxo urinário durante a fase de 

esvaziamento. A obstrução infravesical deve ser diferenciada de hipoatividade 

detrusora, definida como diminuição da pressão do detrusor durante a micção em 

combinação com diminuição do fluxo urinário. (GRATZKE et al., 2015; ROSIER 

et al., 2017) 

 

2.6 TRATAMENTO STUI/HPB 

O tratamento dos pacientes diagnosticados com STUI vem para aliviar 

sintomas incômodos, melhorar a qualidade de vida, retardar progressão e 

complicações da doença e evitar a morbidade. Existem três formas de tratamento 

de STUI por HPB: o não farmacológico, o farmacológico e o cirúrgico. O método 

não farmacológico é indicado para pacientes cujos sintomas são leves e não 

causam significativa mudança na qualidade de vida, entretanto, devem ser 

reavaliados anualmente. (EL-ZAWAHRY; ALANEE; MALAN-ELZAWAHRY, 2016; 

LANGAN, 2019) 

O tratamento farmacológico pode ser realizado em pacientes que possuem 

sintomas moderados, porém incômodos. As principais classes de medicamento 

utilizadas são os bloqueadores alfa-adrenérgicos, como doxazosina e 

tansulosina, e inibidores da 5-alfa-redutase, como finasterida e dudasterida. A 

primeira classe bloqueia as fibras simpáticas da próstata e bexiga, responsáveis 

pela contração do músculo liso e pelo aumento da obstrução urinária. Agem 

relaxando a musculatura do colo vesical e da próstata, promovendo o aumento 

do calibre da uretra e melhorando os sintomas, sobretudo de armazenamento. A 
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segunda classe é responsável por impedir a síntese de DHT, metabólito produzido 

pela enzima 5-alfa redutase a partir da testosterona, que estimula o tecido 

prostático. Agem impedindo o crescimento glandular e diminuindo sua 

vascularização. O tratamento mais preconizado atualmente é a associação de 

ambas as classes. O estudo CombAT (Combination of Avordart e Tamsulosin) 

propôs a combinação da tansulosina com a dudasterida. A tansulosina é um 

inibidor alfa-adrenérgico mais seletivo para receptores do colo vesical e da 

próstata, enquanto a dudasterida é um inibidor da 5-alfa redutase mais potente, 

atuando tanto na isoforma tipo 1 quanto na 2, específica da próstata. A terapia 

combinada com tansulosina e dutasterida, considerando os conhecimentos atuais 

em HPB, é a terapia medicamentosa padrão para pacientes com STUI associado 

à HPB e fatores de risco para progressão da doença, como volume prostático 

superior a 40 gramas. (DORNAS; DAMIAO; CARRERETTE, 2010; LANGAN, 

2019) 

O procedimento cirúrgico consiste na retirada da zona de transição, 

responsável pela obstrução, podendo ser feita cirurgia aberta ou endoscópica. É 

indicada na falha do tratamento medicamentoso, pacientes pouco dispostos a 

utilizar outras terapias, retenção urinária refratária secundária ao HPB, infecção 

recorrente de trato urinário, hematúria persistente, cálculos vesicais e 

insuficiência renal secundária ao HPB. A ressecção transuretral da próstata 

(RTUP) é considerada padrão-ouro, principalmente em próstatas acima de 60 

gramas. Próstatas acima de 80 gramas têm indicação para realização de 

prostatectomia a céu aberto. As possíveis complicações cirúrgicas incluem 

ejaculação retrógrada, disfunção erétil, estenose de uretra, hematúria e infecção 

do trato urinário. (FOSTER et al., 2019; LANGAN, 2019; MIN et al., 2013; 

TANAKA et al., 2006) 

Pacientes com STUI podem ser classificados em vários padrões, inclusive 

aqueles com STUI de moderado a grave, sem alteração no estudo urodinâmico. 

Por esse motivo, é importante determinar, previamente, aqueles pacientes que 

não apresentariam potencial benefício do procedimento cirúrgico. A RTUP, como 

já foi dito, é o procedimento cirúrgico mais eficaz para STUI por HPB, a fim de 
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aliviar os sintomas pela desobstrução. A hipocontratilidade detrusora parece não 

apresentar um valor preditivo para o resultado da RTUP. Por outro lado, pacientes 

com obstrução infravesical comprovada pelo estudo urodinâmico apresentam 

melhores resultados do que aqueles sem obstrução. Muitos pacientes 

apresentam hiperatividade detrusora secundária à obstrução infravesical, que 

desparece após a RTUP, em aproximadamente 60% dos pacientes que 

apresentam STUI por HPB com hiperatividade detrusora. Nestes casos, a 

presença de hiperatividade detrusora não influencia no resultado da RTUP. 

Entretanto, nos pacientes com hiperatividade detrusora, sem a presença da 

obstrução infravesical, o desfecho da RTUP é desfavorável, com eficácia de 

apenas 20%. (MIN et al., 2013; TANAKA et al., 2006) 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo individuado intervencionista prospectivo 

unicêntrico em nove pacientes, entre os meses de janeiro e março de 2020, no 

qual foi feita uma avaliação urodinâmica pré-operatória em pacientes que 

acompanhavam o ambulatório de Urologia do Hospital Universitário Evangélico 

Mackenzie (HUEM). A coleta dos dados foi realizada após parecer favorável do 

CEP (Anexo 1). Foram incluídos no estudo homens acima de 40 anos, com STUI 

por HPB, em tratamento no ambulatório de Urologia do HUEM, com indicação 

para RTUP ou prostatectomia por refratariedade dos sintomas. Foram excluídos 

prontuários de pacientes com incontinência urinária, presença de sonda vesical 

de demora, cistostomia ou nefrostomia, câncer de próstata, histórico de cirurgias 

prévias na próstata, doença uretral estenosante, trauma raquimedular e doença 

neurológica de bexiga previamente conhecida. Todos os pacientes foram 

informados dos riscos e benefícios inerentes ao estudo urodinâmico e assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) após a leitura 

feita na presença do paciente e de um acompanhante. 

Os parâmetros avaliados foram o tamanho da próstata, o escore do índice 

IPSS (Anexo 2) e QoL (Anexo 3), urofluxometria, VRPM, presença ou ausência 

de hiperatividade detrusora, Pdet, Qmax e resíduo pós urodinâmica. O tamanho 

da próstata, em gramas, determinado pela ecografia transabdominal, foi retirado 

do prontuário. O IPSS e o QoL foram aplicados imediatamente antes da 

realização do estudo urodinâmico, em uma sala privativa, na presença do 

paciente e de um acompanhante, e cada pergunta foi lida para o paciente sem 

qualquer indução de resposta, ficando a interpretação a cargo do paciente. Na 

sala de procedimento, antes da colocação das sondas, foi coletada a queixa 

principal e realizada a urofluxometria. Durante a urofluxometria, o médico 

responsável, a enfermeira e o pesquisador ficavam fora da sala de procedimento 

para deixar o paciente mais confortável.  

Para o estudo urodinâmico, foram utilizadas sondas de calibre 6 Fr e 8 Fr.  

O balão da sonda retal foi inflado com 5 ml de soro fisiológico. O VRPM foi retirado 

com uma seringa, imediatamente antes de se iniciar o estudo urodinâmico.  A 
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pressão detrusora foi calculada subtraindo-se a pressão intra-abdominal da 

pressão intravesical. A cistometria foi realizada com a infusão salina a uma 

velocidade de 50 ml/min. Todos os pacientes tiveram o enchimento superior a 200 

ml. Qualquer contração durante a fase de enchimento foi considerada 

hiperatividade detrusora. No estudo pressão e fluxo foi solicitado que o paciente 

urinasse no local indicado, da maneira que ele costumasse urinar, seja em pé ou 

sentado. 

Dos nove pacientes, não foi coletado o IPSS e QoL de um paciente. Dos 

nove pacientes, não foi possível realizar o estudo urodinâmico completo de um 

deles. Eram pacientes diferentes.  

Os pacientes foram estratificados de acordo com o valor numérico do IPSS 

em sintomas leves (0-7), moderados (8-19) e severos (maior que 20). Para análise 

dos dados obtidos o IPSS total foi desmembrado em IPSS de esvaziamento, que 

contemplava as perguntas 1 (esvaziamento incompleto), 3 (intermitência), 5 (força 

do jato) e 6 (força ao urinar), e IPSS armazenamento, que continha as perguntas 

2 (frequência), 4 (urgência) e 7 (nictúria). 

O material coletado foi disponibilizado pelo HUEM e os pacientes não 

foram indicados por nome ou iniciais, apenas pelo código de atendimento. 

Comparações estatísticas dos valores médios dos grupos foram feitas 

utilizando o teste t de Student e as correlações utilizando o coeficiente de 

correlação de Pearson. P valor < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 
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RESULTADOS 

 

Tabela 1 - Médias das variáveis analisadas  

Variável  N Média (DP) 

Idade 9 65,4 (8,7) 

IPSS total 8 14,5 (8,2) 

IPSS armazenamento  8 6,25 (3,9) 

IPSS esvaziamento  8 8,25 (4,7) 

QoL  9 4,33 (1,4) 

US de próstata  8 71,8 (36,9) 

Urofluxometria  8 8,25 (3,7) 

VRPM  8 116,9 (138,2) 

Qmax  8 7 (3,3) 

Pdet  8 76,25 (33,8) 

Resíduo  8 93,5 (76) 

Fonte: Os Autores (2020). 

 

A idade média dos pacientes do estudo foi de 65,4 anos ± 8,7. Dentre os 

parâmetros subjetivos, como IPSS total e QoL, os escores médios foram 14,5 ± 

8,2, e 4,33 ± 1,4, respectivamente. Ao analisarmos as médias do IPSS 

subdividindo em IPSS de armazenamento e IPSS de esvaziamento, as médias 

foram 6,25 ± 3,9 e 8,25 ± 4,7, respectivamente. (Tabela 1) 

No que se refere aos parâmetros objetivos, o tamanho médio da próstata 

pela ecografia foi de 71,8 gramas ± 36,9, a média da urofluxometria foi de 8,25 

ml/s ± 3,7, o Qmax apresentou média de 7 ml/s ± 3,3, a média do VRPM foi de 

116,9 ml ± 138,2, o valor médio do Pdet foi de 76,25 cm H2O ± 33,8  e o resíduo 

pós urodinâmica foi de 93,5 ml ± 76. (Tabela 1). 
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          Figura 1 - Distribuição da queixa principal dos pacientes 

 

         Fonte: Os Autores (2020).  

 

Da amostra coletada, 55,6% relataram como queixa principal jato fraco 

(N=5), 11,1% relataram dor (N=1), 11,1% relataram retenção urinária (N=1), 

11,1% relataram urge-incontinência (N=1) e 11,1% relataram urgência miccional 

(N=1). (Figura 1) 
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         Figura 2 - Distribuição da severidade dos sintomas de acordo com IPSS 

 

         Fonte: Os Autores (2020). 

Foram analisados o IPSS de 8 pacientes no estudo, dos quais 37,5% 

apresentaram IPSS leve (N=3), 25% IPSS moderado (N=2) e 37,5% IPSS grave 

(N=3). (Figura 2)  
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         Figura 3 – Presença de Hiperatividade Detrusora 

 

         Fonte: Os Autores (2020).  

De 8 pacientes que realizaram o estudo urodinâmico completo, a presença 

de hiperatividade detrusora, diagnosticada pela cistometria, foi observada em 

25% da amostra (N=2). (Figura 3) 
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Tabela 2 - Correlação entre idade e parâmetros 

urodinâmicos 

Variável Coeficiente de 

Correlação 

p-valor  

Urofluxometria  -0,1 0,82 

VRPM 0,31 0,46 

Qmax -0,11 0,8 

Pdet -0,49 0,22 

Resíduo 0,2 0,63 

Fonte: Os Autores (2020) 

 

Correlacionando-se a média de idade à urofluxometria, ao VRPM e aos 

parâmetros objetivos do estudo urodinâmico, a idade não foi um fator que 

influenciou significativamente (p-valor > 0,05) nos achados da amostra. (Tabela 

2) 

 

 

Tabela 3 - Correlação entre IPSS total e 

parâmetros urodinâmicos 

Variável Coeficiente de 

Correlação 

p-valor  

Urofluxometria 0,55 0,19 

VRPM -0,15 0,74 

Qmax 0,56 0,15 

Pdet 0,11 0,79 

Resíduo 0,28 0,51 

Fonte: Os Autores (2020). 

 

O valor médio do IPSS total não apresentou diferença significativa (p-valor 

> 0,05) quando correlacionado aos parâmetros de urofluxometria, VRPM, Qmax, 

Pdet e resíduo. (Tabela 3) 
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Tabela 4 - Correlação entre IPSS de 

armazenamento e parâmetros urodinâmicos 

Variável Coeficiente de 

Correlação 

p-valor  

Urofluxometria 0,67 0,1 

VRPM 0,008 0,98 

Qmax 0,48 0,23 

Pdet 0,03 0,94 

Resíduo 0,29 0,48 

Fonte: Os Autores (2020). 

 

As variáveis analisadas não impactaram significativamente (p-valor > 0,05) 

no valor médio do IPSS de armazenamento. (Tabela 4) 

 

 

Tabela 5 - Correlação entre IPSS de esvaziamento 

e parâmetros urodinâmicos 
 

Variável Coeficiente de 

Correlação 

p-valor  

Urofluxometria 0,4 0,37 

VRPM -0,27 0,56 

Qmax 0,58 0,13 

Pdet 0,17 0,69 

Resíduo 0,24 0,56 

Fonte: Os Autores (2020). 

 

Ao correlacionarmos o valor médio do IPSS de esvaziamento com 

urofluxometria, VRPM e parâmetros urodinâmicos, não houve diferença 

significativa entre os grupos (p-valor > 0,05). Sobretudo se pensarmos no Qmax 

(p-valor 0,13) e Pdet (p-valor 0,69) que tem relação direta com o processo 

obstrutivo. (Tabela 5) 
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Tabela 6 - Correlação entre índice QoL e parâmetros 

urodinâmicos 

Variável Coeficiente de 

Correlação 

p-valor  

Urofluxometria 0,55 0,15 

VRPM 0,0005 0,99 

Qmax 0,47 0,24 

Pdet -0,21 0,61 

Resíduo 0,16 0,7 

Fonte: Os Autores (2020). 

 

Os valores médios dos parâmetros urodinâmicos não apresentaram 

diferença significativa (p-valor > 0,05) na qualidade de vida amostra, de acordo 

com o valor médio do QoL. (Tabela 6) 

 

 

Tabela 7 - Correlação entre US de próstata e 

parâmetros urodinâmicos 

Variável Coeficiente de 

Correlação 

p-valor  

Urofluxometria 0,04 0,92 

VRPM -0,18 0,68 

Qmax -0,3 0,47 

Pdet -0,37 0,37 

Resíduo 0,23 0,57 

Fonte: Os Autores (2020). 

 

O tamanho da próstata, dimensionado em ecografia, não apresentou 

diferença estatística significativa (p-valor > 0,05) quando correlacionado aos 

parâmetros urodinâmicos. (Tabela 7) 
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Tabela 8 - Correlação entre hiperatividade detrusora e parâmetros clínicos  

Variável Hiperatividade Detrusora  
 

p-valor 
 

Presente Ausente 

Idade 63,5 (16,3) 66 (7,5) 0,86 
IPSS total 24,5 (4,9) 11,2 (6) 0,08 

IPSS armazenamento 11,5 (0,7) 4,5 (2,5) 0,0008 
IPSS esvaziamento 13 (4,2) 6,7 (4) 0,23 

QoL 5 (1,4) 4,1 (1,5) 0,54 
US de próstata 114,5 (34,6) 59,6 (29) 0,22 

Fonte: Os Autores (2020). 

 

Ao separarmos dois grupos para análise, aqueles com a presença e 

aqueles com ausência de hiperatividade detrusora, houve diferença estatística 

significativa entre os grupos (p-valor 0,0008) na correlação com o valor médio do 

IPSS de armazenamento. Na correlação com IPSS total, IPSS de esvaziamento 

e QoL foi constatado um valor maior de escore médio desses parâmetros nos 

pacientes com a presença da contração involuntária, em detrimento daqueles sem 

contração. Contudo, não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p-valor > 0,05). A idade e o tamanho da próstata também não 

apresentaram associação estatística significativa (p-valor > 0,05) quando 

correlacionadas aos dois grupos. (Tabela 8) 
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DISCUSSÃO 

Avaliar a função urinária global dos pacientes e correlacioná-la à 

intensidade dos sintomas e à severidade da obstrução pela urodinâmica é, muitas 

vezes, complicado devido à heterogeneidade dos itens avaliados e das queixas 

apresentadas. Diversos fatores estão associados à maneira como os pacientes 

com HPB desenvolvem STUI e como os interpretam. Há pacientes que se 

apresentam com uma obstrução severa e não relatam muitas queixas, enquanto 

outros apresentam um estudo urodinâmico sem a comprovação da obstrução, 

mas referem insatisfação com a sua condição urinária. No presente estudo, 62,5% 

dos pacientes apresentaram sintomas de moderados a severos de acordo com o 

valor do IPSS. 

Há divergência entre os autores quanto ao grau de obstrução estar 

associado à severidade dos sintomas e ao prognóstico. Seki et al.  encontrou uma 

correlação positiva quanto ao grau de obstrução e os valores de IPSS e QoL no 

pós-operatório. Já Tanaka et al.  relatou que o efeito geral do tratamento cirúrgico 

foi melhor, com uma melhora sintomática maior em pacientes que tinham um 

componente obstrutivo maior, no entanto os diferentes graus de obstrução não 

apresentaram diferença significativa quando comparados a itens isolados como 

IPSS e QoL. Nesse estudo, apesar dos valores de Qmax e Pdet indicarem 

pacientes obstruídos, tais parâmetros não apresentaram diferença significativa 

com a média do IPSS total, nem diferença significativa com o QoL. (GRATZKE et 

al., 2015; LIM; ABRAMS, 1995; SEKI et al., 2006; TANAKA et al., 2006) 

A hipótese de que grau de obstrução estivesse relacionado aos sintomas 

de esvaziamento não apresentou diferença significativa quando analisados valor 

médio do IPSS de esvaziamento com o Qmax (p-valor 0,13) e com Pdet (p-valor 

0,69). Apesar de o Qmax demonstrar uma tendência a apresentar correlação 

positiva com os sintomas de esvaziamento, essa associação não ocorreu. Uma 

análise com um número maior de pacientes talvez pudesse confirmar esta 

associação.  
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Um segundo ponto de análise foi verificar se o tamanho da próstata 

guardava relação com um componente obstrutivo maior, que afetasse nos 

resultados dos parâmetros urodinâmicos e na sintomatologia. Correlacionando-

se o tamanho médio da próstata dimensionada em ecografia aos achados da 

urodinâmicos não houve diferença significativa, sobretudo com o Qmax (p-valor 

0,47) e Pdet (p-valor 0,37). Em outro estudo com 565 pacientes, Eckhardt et al. 

também não encontrou um dado estatístico significativo na correlação do tamanho 

da próstata e do grau de obstrução com as queixas dos pacientes. (ECKHARDT; 

VAN VENROOIJ; BOON, 2001) 

O terceiro parâmetro avaliado no trabalho foi a presença de hiperatividade 

detrusora durante a cistometria. Na nossa amostra, 25% dos pacientes 

apresentaram contração da musculatura detrusora significante durante a fase de 

enchimento. Em outros dois estudos com amostras de pacientes com HPB 

sintomática e que realizaram a urodinâmica, Yuan Chen et al. encontrou 33% dos 

pacientes com hiperatividade detrusora e Tanaka et al. 47,8% da amostra. (CHEN 

et al., 2010; TANAKA et al., 2006) 

Ao correlacionarmos a presença de hiperatividade detrusora às médias de 

IPSS de esvaziamento e QoL, estes parâmetros tiveram um valor médio maior 

em pacientes que apresentaram contração involuntária em detrimento daqueles 

sem contração, contudo não houve diferença significativa entre os grupos. Já ao 

correlacionar a presença de hiperatividade detrusora com a média de IPSS 

armazenamento, houve diferença significativa (p-valor 0,0008) entre os dois 

grupos. Pacientes com hiperatividade detrusora apresentaram sintomas de 

armazenamento como urgência, frequência e nictúria mais intensos do que 

pacientes sem hiperatividade detrusora na cistometria, de acordo com o IPSS.  

Inicialmente, pode-se pensar que pacientes por muito tempo obstruídos, 

com retenção de urina e jato fraco se adaptam melhor a sua situação urinária, 

acostumando-se à condição obstrutiva, a ponto de incomodá-los menos. No 

entanto, Yat-Ching Tong avaliou em seu trabalho a ausência de sintomas de 

urgência em pacientes com hiperatividade detrusora e verificou que, além de 

situações fisiológicas como a contração esfincteriana autônoma que cessa a 
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contração detrusora involuntária, os pacientes, muitas vezes, também se 

adaptam para não sentir o sintoma de urgência, seja bebendo menos água, ou 

trocando o sintoma de urgência pelo sintoma de frequência, indo muitas vezes ao 

dia no banheiro, a fim de se ter uma qualidade de vida melhor. Por esse motivo, 

acreditamos que a grande diferença entre pacientes com hiperatividade detrusora 

e sintomas de armazenamento seja a característica incomodativa desses 

sintomas do que a adaptabilidade dos demais pacientes. Em seu estudo Peters 

et al. encontrou os sintomas de esvaziamento como mais prevalentes e os de 

armazenamento, incluindo-se a incontinência, como os mais incomodativos. Já 

Eckhardt et al. viu em seus resultados os sintomas de jato fraco, frequência e 

urgência como os mais prevalentes e os de urgência, nictúria e hesitação como 

os mais incômodos, porém concluiu que jato fraco e hesitação afetam menos o 

bem-estar dos pacientes que nictúria e frequência. Em outro estudo, Shahab et 

al. encontrou nictúria como o sintoma incômodo mais prevalente, mas quase 

sempre associado à urgência. Em um estudo epidemiológico brasileiro, Soler e 

colaboradores encontraram, também, os sintomas de armazenamento como os 

mais incômodos, sobretudo urgência e urge-incontinência. (ECKHARDT et al., 

2001; PETERS et al., 1997; SHAHAB et al., 2009; SOLER et al., 2018; TONG, 

2007) 

Por fim, não foi possível avaliar o pós-operatório desses pacientes na 

tentativa de se verificar a permanência ou desaparecimento dos sintomas, 

principalmente nos pacientes com hiperatividade detrusora. Pacientes que 

persistem no pós-operatório com sintomas de urgência miccional sugerem duas 

hipóteses principais, já descritas na literatura: HPB por muito tempo como causa 

de mudanças estruturais irreversíveis na musculatura detrusora ou alguma 

doença neurológica ou metabólica desconhecida, mas não o HPB, que tenha 

associação com o quadro. Seki et al. encontrou a hiperatividade detrusora com 

um achado independente e negativo na evolução pós-operatória dos pacientes, 

enquanto Jensen et al. e Nitti et al.  não encontraram essa associação. Parece 

ser consenso que pacientes com obstrução confirmada pelo estudo urodinâmico 

evoluem com melhora dos sintomas, com ou sem hiperatividade detrusora. 
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Entretanto, nos pacientes com hiperatividade detrusora, sem a presença da 

obstrução infravesical, o desfecho cirúrgico parece ser desfavorável, com eficácia 

de apenas 20%, dependendo da referência. (JENSEN; JØRGENSEN; 

MOGENSEN, 1996; NITTI; KIM; COMBS, 1997; SEKI et al., 2006; TANAKA et al., 

2006; ZHAO et al., 2014) 
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CONCLUSÃO 

No presente estudo, a presença de hiperatividade detrusora, confirmada 

pelo estudo urodinâmico, foi um fator que influenciou significativamente a 

presença de sintomas de armazenamento, como frequência, urgência e nictúria. 

Os pacientes com hiperatividade detrusora apresentaram os sintomas mais 

incômodos pelo escore IPSS. Parâmetros urodinâmicos que avaliam obstrução 

não apresentaram associação na piora dos sintomas de esvaziamento. 
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Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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Anexo 2 – International Prostate Symptom Score (IPSS) 
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Anexo 3 – Quality of Life (QoL) 
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Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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