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RESUMO 

 

 
Introdução: A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma patologia que está 
relacionada ao envelhecimento do homem, e devido a sua frequência e morbidade, 
causa um impacto muito grande na qualidade de vida destes pacientes.  
Classicamente os sintomas do trato urinário inferior (do inglês LUTS, Low Urinary 
Tract Symptoms) relacionados a HPB são causados pelo crescimento da próstata. 
No entanto, já há alguns estudos que mostram que os sintomas podem possuir outra 
origem, e alguns deles estão focados nas alterações do óxido nítrico (ON) que é um 
neurotransmissor periférico que tem como uma de suas funções o relaxamento da 
musculatura lisa. Objetivo: Avaliar a relação dos níveis séricos de ON com o grau 
de intensidade da sintomatologia urinária dos pacientes com HPB e outras 
características clínicas e laboratoriais. Materiais e Métodos: Esse é um estudo 
analítico, quantitativo, transversal, onde foi recrutado 36 pacientes com LUTS, com 
uma idade média de 60,21 anos, avaliado a intensidade dos seus sintomas com o 
questionários I-PSS (International Prostate Symptom Score) e coletados dados 
laboratoriais e clínicos, para posteriormente realizar uma correlação com os níveis 
de ON séricos destes mesmos pacientes, considerando os níveis de significância de 
p<0,05. Para analisar a normalidade dos dados, foi usado o Teste de Kolmogorov-
Smirnov; e utilizados os testes não paramétricos de Speerman, Kruskal-Wallis, Chi-
Quadrado e Mann-Whitney a depender da variável avaliada. Resultados: O ON 
sérico apresentou uma média dos seus níveis nos pacientes de 126,05 µmol/L. 
Houve uma tendência com uma maior quantidade de ON em pacientes com LUTS 
de intensidade Leve, mas sem uma significância estatística (p = 0,20).  O fato de ser 
ou não tabagista, não modifica os níveis de ON, diferente na síndrome metabólica, 
que os pacientes que a apresentam têm níveis séricos mais elevados daqueles que 
não os têm de maneira significativamente estatística (p = 0,02).  Não houve 
significância estatística nas variáveis peso prostático e Índice de Massa Corporal 
(IMC) quando correlacionados com o ON. Conclusões: Encontramos uma possível 
influência do ON nos LUTS, mostrando que quando maior sua quantidade, menos 
intenso são os sintomas. Vimos também, de maneira surpreendente, que quantidade 
de ON é maior em pacientes com Síndrome Metabólica. É necessária mais 
investigação para comprovar esta tendência incluindo em outro estudo um grupo 
com pacientes assintomáticos e avaliar se há outra via metabólica ou se as outras 
isoenzimas do ON possa ter alguma influência nestes resultados, respectivamente. 
 
Palavras Chave: Óxido Nítrico, Hiperplasia Prostática Benigna, LUTS, Síndrome 
Metabólica. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a pathology that is related to the 
aging of men, and due to its frequency and morbidity, it causes a very large impact 
on the quality of life of these patients. Classically, lower urinary tract symptoms 
(LUTS), related to BPH are caused by the growth of the prostate. However, there are 
already some studies that show that the symptoms may have another origin, and 
some of them are focused on the alterations of nitric oxide (NO), which is a 
peripheral neurotransmitter that has as one of its functions the relaxation of smooth 
muscles. Objective: To evaluate the relationship between serum NO levels and the 
degree of intensity of urinary symptoms in patients with BPH and other clinical and 
laboratory characteristics. Materials and Methods: This is an analytical, quantitative, 
cross-sectional study, in which 36 patients with LUTS, with an average age of 60.21 
years, were recruited, evaluating the intensity of their symptoms using the I-PSS 
questionnaire (International Prostate Symptom Score) and laboratory and clinical 
data were collected, to subsequently perform a correlation with the serum NO levels 
of these same patients, considering the significance levels of p <0.05. To analyze the 
normality of the data, the Kolmogorov-Smirnov test was used; and Speerman, 
Kruskal-Wallis, Chi-Square and Mann-Whitney non-parametric tests were used 
depending on the variable evaluated. Results: The serum NO showed an average of 
its levels in patients of 126.05 µmol / L. There was a trend with a greater amount of 
NO in patients with LUTS of Mild intensity, but without statistical significance (p = 
0.20). The fact of being a smoker or not does not modify the levels of NO, differently 
in the metabolic syndrome, that the patients who present it have higher serum levels 
than those who do not have them in a statistically significant way (p = 0.02). There 
was no statistical significance in the variables prostate weight and body mass index 
(BMI) when correlated with NO. Conclusions: We found a possible influence of NO 
on LUTS, showing that the greater the quantity, the less intense the symptoms are. 
We also saw, surprisingly, that the amount of NO is greater in patients with Metabolic 
Syndrome. Further research is needed to prove this trend by including in another 
study a group of asymptomatic patients and to assess whether there is another 
metabolic pathway or whether the other NO isoenzymes may have any influence on 
these results, respectively. 
 
Keywords: Nitric Oxide, Benign Prostatic Hyperplasia, LUTS, Metabolic Syndrome. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os sintomas urinários certamente acompanham a humanidade desde os seus 

primórdios, haja vista que qualquer alteração ou patologia que acometesse às vias 

urinárias refletiam com sintomatologias desde leve desconfortos até severas e 

angustiantes retenções miccionais. A próstata, já conhecida como principal causa da 

gênese destes sintomas, há muitos anos  foi descrita pelo anatomista veneziano 

Niccolò Massa (Figura 1) em 1536, e ilustrada pelo anatomista flamengo Andreas 

Vesalius (Figura 2) em 1538, no entanto, doenças prostáticas como câncer de 

próstata e consequentemente os sintomas urinários que o acompanham, foram 

identificados e relatados com detalhes  somente em 1853(1), onde há relatos em 

uma publicação de cirurgiões britânicos de vários pacientes acometidos pela 

neoplasia e que apresentava: “hemorragias que aconteciam em intervalos, seguido 

de grande irritabilidade da bexiga, frequente desejo miccional e grande tortura”; “em 

constante estado de tormento devido o desejo de urinar”; “...este paciente suportou 

grande dor e sofrimento por vários meses prévios a sua morte”. Recentemente, foi 

descoberto uma múmia egípcia de mais de 2.200 anos, lesões osteoblásticas em 

sua coluna lombo-sacral e pelve (Figura 3), sendo a principal hipótese da causa 

morte um câncer de próstata metastásico(2), onde podemos deduzir que este 

homem tenha passado pelas mesmas angústias que os senhores do século XIX, 

como relatado anteriormente, assim como muitos pacientes nos dias atuais. 

 

Figura 1 – Niccolò Massa 
Fonte: https://alchetron.com/Niccol%C3%B2-Massa (Acesso 01/12/2019) 

https://alchetron.com/Niccol%C3%B2-Massa
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Figura 2 – Andreas Versalius 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius (Acesso 01/12/2019) 
 

 

Figura 3 – Ressonância Magnética de múmia egípcia com metástase. 
Fonte: Int J Paleopathol (2) 
 

1.1. HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (HPB) 

 Além do câncer de próstata, existe outra patologia prostática que se chama 

Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) (Figura 4), que é considerada por alguns 

estudiosos como uma condição natural e irrefutável do envelhecimento 

masculino(3), e provavelmente devido a isso, ela é a doença urológica mais comum 

no homem adulto ( acima dos 40 anos ) e a quarta na gama de patologias que 

afetam a saúde do homem, sendo superada apenas pela doença arterial 

coronariana associada a dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e o diabetes 

mellitus do tipo 2(4).  E devido a sua frequência, os sintomas urinários por ela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius
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provocados, podem causar um intenso impacto negativo no ponto de vista 

econômico, social e na qualidade de vida, afetando o sono e suas atividades diárias, 

podendo causar não apenas danos nas vias urinárias, mas também outros tipos de 

problemas médicos como fraturas no colo do fêmur ao sofrer quedas durante a noite 

na necessidade frequente de ir ao banheiro neste período por exemplo(5). 

 

Figura 4 – Próstata e sua relação com a Bexiga e a Uretra. 
Fonte: https://diplomadomedico.com/correlacion-nodulos-hipo-ecoicos-ecografia-la-

hiperplasia-benigna-la-glandula-prostatica-exterior/ (Acesso 01/12/2019) 

 

A expressão HPB historicamente foi cunhada para determinar um diagnóstico 

histológico, no qual se refere a proliferação de elementos estromais, compostos por 

células musculares lisas e epiteliais glandulares. Tinha-se como percepção que tal 

proliferação, geraria um crescimento da próstata, provocando em uma parte da 

população masculina os sintomas urinários.   

Devido a frequência do HPB, se popularizou um termo ou um “diagnóstico” 

entre os urologistas que era dado aos pacientes com sintomas urinários, o 

prostatismo(6). No entanto, hoje sabemos que não é adequado usá-lo, já que além 

das enfermidades prostáticas, outras podem causar tais sintomas, como 

hiperatividade detrusora, estreitamentos uretrais e infecções urinárias por 

exemplo(7,8).  Então, a partir de 1994, após um editorial assinado por Paul Abrahms 

no British Medical Journal, e respaldado pela Sociedade Internacional de 

Continência (International Continence Society – ICS), o termo foi mudado para o 

https://diplomadomedico.com/correlacion-nodulos-hipo-ecoicos-ecografia-la-hiperplasia-benigna-la-glandula-prostatica-exterior/
https://diplomadomedico.com/correlacion-nodulos-hipo-ecoicos-ecografia-la-hiperplasia-benigna-la-glandula-prostatica-exterior/
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moderno “Sintomas do Trato Urinário Inferior” (do inglês LUTS, Low Urinary Tract 

Symptoms)(9). 

Os LUTS são indicadores subjetivos de doença percebidas pelos pacientes, 

cuidadores ou parceiros. Podem ser descritos voluntariamente ou através de 

questionamentos diretos na hora da entrevista. São normalmente qualitativos e em 

geral, não podem ser usados para fazer um diagnóstico definitivo. De acordo com a 

ICS, os sintomas urinários inferiores são variados e divididos em três grupos: 

Enchimento ou Armazenamento, Esvaziamento e Sintomas pós- miccionais(9). 

Os sintomas de enchimento ou armazenamento, são sentidos ou 

experimentados durante a fase de enchimento vesical durante o período diurno ou 

noturno. E esses sintomas são definidos da seguinte maneira(9): 

   

1) Polaciúria: queixa do paciente que considera que urina com 

demasiada frequência durante o dia. 

2) Noctúria: queixa do paciente que precisa acordar uma ou mais 

vezes à noite para urinar.   

3) Urgência: desejo súbito e imperioso de urinar, sendo difícil de ser 

postergado. 

4) Incontinência urinária: É a queixa de alguma perda ou vazamento 

involuntário de urina.  Neste caso, poderá ser descrita especificando 

mais detalhes relevantes tais como tipo, frequência, severidade, 

fatores predisponentes, impacto social, qualidade de vida etc. 

Também, é importante distinguir de transpiração e corrimento 

vaginal. Podemos diferenciar a incontinência urinária das seguintes 

formas: 

a) Incontinência aos esforços: perda involuntária de urina 

causada por esforço, ou por tossir ou por espirrar. 

b) Incontinência de urgência: perda involuntária de urina 

acompanhada ou imediatamente precedida por sensação de 

urgência. 
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c) Incontinência mista: perda involuntária de urina associada à 

urgência e também a esforços, espirros ou tosse (uma 

mescla de sintomas). 

d) Enurese: qualquer perda involuntária (semelhante à 

incontinência urinária). 

e) Enurese noturna: perda de urina que ocorre durante o sono 

(sintoma involuntário, em oposição à “noctúria” que é o 

sintoma voluntário e “consciente”). 

f) Incontinência urinária contínua: a queixa de diurese contínua. 

g) Outros tipos de incontinência: pode ser circunstancial, por 

exemplo, incontinência durante o ato sexual, ou falsa 

incontinência.  

 

5) Sensação vesical: Pode ser questionada durante a entrevista do 

paciente, e pode ser dividida em cinco categorias; 

a)  Normal: consciência do enchimento da bexiga com aumento 

da sensação até atingir um desejo intenso de urinar. 

b) Aumentada: desejo precoce e persistente de urinar. 

c) Reduzida: consciência do enchimento da bexiga, porém, sem 

desejo definido de urinar. 

d) Ausente: sem consciência do enchimento vesical e sem 

desejo de urinar. 

e) Não específica: sem sensações vesicais específicas, 

podendo perceber o enchimento a bexiga como plenitude 

abdominal ou espasticidade (mais frequente em pacientes 

neuropatas, particularmente aqueles com trauma medular ou 

malformações medulares). 

  Os sintomas de esvaziamento, são sentidos ou experimentados na 

fase de esvaziamento vesical. Sendo definidos da seguinte maneira: 

1) Jato fraco ou lento: é a percepção de fluxo urinário reduzido, 

geralmente comparado ao desempenho prévio ou com outros 

indivíduos. 

2) Jato dividido ou em spray (espalhado): descrição do jato urinário. 
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3) Jato intermitente: o fluxo de urina é interrompido e reiniciado uma 

ou mais vezes durante a micção. 

4) Hesitância: dificuldade para iniciar a micção, com retardo do seu 

início, mesmo com o indivíduo pronto para urinar. 

5) Esforço miccional: necessidade de esforço muscular para iniciar, 

manter ou aumentar o jato urinário. 

6) Gotejamento terminal: prolongamento da fase final da micção, 

quando o fluxo se transforma em gotejamento (comparar com 

gotejamento pós-miccional). 

 Sintomas pós-miccionais são sentidos ou experimentados imediatamente 

após a micção. Podendo se apresentar da seguinte forma: 

1) Sensação de esvaziamentos incompleto: sensação experimentada 

pelo indivíduo após ter urinado. 

2) Gotejamento pós-miccional: perda involuntária de urina 

imediatamente após o indivíduo ter terminado de urinar, no caso 

dos homens, geralmente após deixar o vaso, e, nas mulheres, após 

se levantar do vaso (compare com gotejamento terminal). 

 Após a definição e a padronização dos conceitos apresentados anteriormente 

e o interesse cada vez maior sobre a temática LUTS, surgiu a pergunta, serão estes 

sintomas prevalentes na população? Foi então realizado um estudo para avaliar a 

prevalência destes sintomas na população entre 40 e 99 anos  de três países, 

Estados Unidos, Reino Unido e Suécia, chamado EpiLUTS(10), e chegaram a 

conclusão que 72,% dos homens e 76,3% das mulheres apresentam o sintoma 

“alguma vez” e 47,9% dos homens e 52,5% das mulheres apresentam os sintomas 

“frequentemente”, sendo que, na fase de enchimento, o sintoma mais prevalente foi 

noctúria e urgência miccional em homens e mulheres, respectivamente, e na fase de 

esvaziamento o sintoma mais relatado foi o gotejamento terminal em ambos os 

sexos. Inspirado neste trabalho, no ano de 2017 foi realizado em moldes 

semelhantes um estudo no Brasil, denominado Brazil LUTS(11); onde foi 

questionado e encontrado que os sintomas urinários ocorrem “menos da metade das 

vezes” em 69% dos homens e em 82% das mulheres, e “na metade das vezes ou 

mais” em 40% dos homens e 59% das mulheres; sendo que na fase de enchimento 
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os sintomas mais frequentes são a polaciúria nos homens e também a polaciúria 

juntamente com a noctúria nas mulheres, e na fase de esvaziamento o gotejamento 

terminal é o sintoma mais prevalentes em ambos os sexos. Com estes dados, 

podemos estender este entendimento para outras regiões, e ao menos na população 

ocidental perceber o quão prevalente são estas sintomatologias. 

Toda esta gama de sintomas urinários mencionados podem ser causados por 

uma grande variedade de patologias que podem estar afetando a uretra, a próstata e 

a bexiga (Quadro 1)(12).  

PATOLOGIAS 
VESICAIS 

PATOLOGIAS 
PROSTÁTICAS 

PATOLOGIAS 
URETRAIS 

Cistites Infecciosas Prostatites Estenose Uretral 

Cistite Actínica Câncer de Próstata Uretrites 

Cálculo Vesical Infarto Prostático Divertículo Uretral 

Câncer de Bexiga Abcesso Prostático Cálculo Uretral 

Hiperatividade Vesical Cálculo Prostático 
Dissirnergia 
Esfincteriana 

Quadro 1  – Diagnósticos diferenciais para o LUTS. 
Fonte: Urologia Fundamental (12). 
 

 No entanto, existe estudos que vêm avaliando outras possíveis causas dos 

LUTS, e um que está sendo abordado de maneira mais intensiva nos últimos anos 

como influenciador direto ou indireto destes sintomas é o óxido nítrico (ON). Não só 

devido apresentar à ação já conhecida no relaxamento da musculatura lisa do 

endotélio através da ativação do monofosfato cíclico de guanosina (GMPc)(13), mas 

também nos possíveis mecanismos como na inibição da atividade Rho-quinase, na 

modulação da hiperatividade dos sistemas autonômicos e de nervos aferentes 

prostáticos e vesicais, no aumento da perfusão sanguínea pélvica e na redução da 

inflamação prostática(14). 

 

1.2. ÓXIDO NÍTRICO (ON) 

 O ON é uma molécula de gás sinalizadora que se difunde rapidamente pela 

membrana celular e regula uma ampla variedade de processos fisiológicos e 

fisiopatológicos de natureza cardiovascular, inflamatória e neuronal. Esta molécula é 
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intensamente reativa e é sintetizada por qualquer uma das três isoenzimas NO-

sintetase (NOS), que são estreitamente relacionadas, cada uma delas codificada por 

um gene distinto e nomeadas em função do tipo de célula em que foi inicialmente 

isolada.  Essas enzimas, NOS neuronal (nNOS ou NOS-1), NOS macrofágica ou 

induzível (iNOS ou NOS-2) e NOS endotelial (eNOS ou NOS-3), independente de 

sua denominação, são expressas em uma grande variedade de células, 

frequentemente com distribuição sobreposta. Essas isoenzimas produzem ON a 

partir do aminoácido L-arginina em uma reação dependente de O2 e de fosfato de 

dinucleótido de nicotinamida e adenina (NADPH)(15). 

 Nos casos de nNOS e eNOS, a síntese de ON é disparada por agentes e 

processos que aumentam a concentração de cálcio no citosol. O cálcio do citosol 

forma complexos com a calmodulina, uma proteína abundante ligadora de cálcio, 

que então se ligam às eNOS e nNOS, ativando-as(15). 

 O ON possui três alvos principais como mecanismo de sinalização para 

produzir os seus efeitos, as Metaloproteínas, os Tióis e a Nitração da tirosina. Será 

enfatizado as Metaloproteínas, já que são elas que atuam diretamente na contração 

muscular endotelial e que está relacionada com os sintomas urinários inferiores(15). 

 O ON interage com metais, especialmente com o ferro do heme. O principal 

alvo do ON é a guanililciclase solúvel (sGC), uma enzima que contém um grupo 

heme e que produz monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) a partir do trifosfato de 

guanosina (GTP). O ON se liga ao heme na sGC, o que resulta em ativação 

enzimática e aumento nos níveis intracelulares de GMPc. O GMPc ativa a 

proteinocinase G (PKG) que catalisa a fosforilação de proteínas específicas. Nos 

vasos sanguíneos, a elevação da GMPc e da atividade da PKG dependentes de ON 

resulta na fosforilação de proteínas que leva à redução da concentração de cálcio no 

citosol e subsequentemente redução da contração da musculatura lisa(15).  

 O ON é altamente lábil em razão de sua reação rápida com metais, O2 e 

espécies reativas de oxigênio. O ON pode reagir com heme e hemoproteínas, 

incluindo oxiemoglobina, que oxida ON a nitrato. A reação do ON com a 

hemoglobina também pode levar à S-nitrosilação da hemoglobina, resultando em 

transporte de ON pela vasculatura. O ON também é inativado pela reação com O2 

para formar dióxido de nitrogênio. Reage com superóxido, o que resulta na formação 
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de peroxinitrito, uma espécie oxidante altamente reativa. Eliminadores de ânion 

superóxido, como a superóxido dismutase, talvez protejam o ON, aumentando sua 

potência e prolongando sua ação(15). 

 Um dos efeitos mais significativos do ON é sobre o tônus da musculatura lisa 

e pressão arterial. O ON se difunde pela musculatura lisa vascular, produzindo 

relaxamento do vaso. Camundongos portadores da mutação nocaute do gene da 

Enos,  apresentam aumento do tônus vascular e elevação da pressão arterial média, 

indicando que a eNOS é fundamental na regulação da pressão arterial, assim como 

a capacidade vesical(16).  O ON também tem efeito protetor contra aterogênese. O 

principal mecanismo antiaterogênico do ON envolve a inibição de proliferação e 

migração de células musculares lisas vasculares. O ON reduz a adesão endotelial 

de monócitos e leucócitos, etapas iniciais no desenvolvimento de placas 

ateromatosas. Esse efeito é explicado pela ação inibidora do ON sobre a expressão 

de moléculas de adesão sobre a superfície endotelial. A formação de placa também 

é afetada pela redução ON-dependente da permeabilidade da célula endotelial às 

lipoproteínas. A importância da eNOS na doença cardiovascular é corroborada por 

experimentos que demostram maior aterosclerose em animais tratados com 

inibidores da eNOS. Os fatores de risco para aterosclerose, como tabagismo, 

hiperlipidemia, diabetes mellito e hipertensão arterial, estão associados à menor 

produção de ON pelo endotélio com aumento da aterogênese.(15) 

 A fosfodiesterase é uma enzima que tem um papel importante na fisiologia 

das contrações da musculatura lisa vascular. Ela hidrolisa o GMPc em 5GMP, 

fazendo com que o cálcio retorne ao interior do citosol, consequentemente induzindo 

a associação actina-miosina e posteriormente a contração da fibra muscular do 

endotélio (Figura 5).  Os inibidores da fosfodiesterase 5 (PDE5), tais como a 

sildenafila e a tadalafila, bloqueiam esta hidrolização do GMPc, potencializando 

assim os efeitos do ON, mantendo o cálcio fora do citosol e o consequente 

relaxamento das fibras musculares endoteliais.  Esta reação já é bem conhecida nos 

corpos cavernosos, no tratamento da disfunção erétil(17,18). 
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Figura 5 – Ilustração da atuação do ON no relaxamento muscular liso. 
Fonte: Farmacologia Básica e Clínica, 12º Ed. Pág. 335. 

 

 Com o incremento do uso de inibidores da PDE5, percebeu-se que além da 

melhora da função erétil, nos pacientes com LUTS/HPB apresentavam uma melhora 

dos seus sintomas urinários. E isso motivou vários estudos, mostrando que a tal 

melhora induzida pelos inibidores da PDE 5 poderiam estar relacionados a um maior 

fluxo sanguíneo da próstata e da bexiga(19–21), a um relaxamento vesical(22) e a 

uma supressão da atividade nervosa autônoma(23). Fazendo com que estas 

medicações entrassem no rol de alternativas para o tratamento desta patologia com 

grau de recomendação A(24). 

 No entanto, apesar do vasto número de estudos sobre o ON ou sua 

potencialização pelos inibidores da PDE5, não há um que relacione os níveis séricos 

de ON com o LUTS relacionado com o HPB, e se uma maior ou menor quantidade 

deste no soro poderá influenciar nos sintomas urinários. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar se a variação dos níveis séricos de ON no organismo podem 

influenciar na intensidade dos sintomas de LUTS/HPB. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1  Descrever os principais aspectos epidemiológicos da população 

estudada e avaliar parâmetros tais como idade, tabagismo, alteração 

do PSA (Prostate Antigen Specific) Total Sérico, tamanho prostático, 

resíduo vesical pós-miccional e função renal. 

 

2.2.2   Buscar a existência de uma correlação entre os níveis séricos de ON 

e a presença de síndrome metabólica, classificados de acordo com as 

Sociedades Internacionais de Endocrinologia, e de obesidade através 

do Índice de Massa Corporal. 

 

 

2.2.3     Investigar se os níveis de ON podem estar relacionados no 

crescimento prostático. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. POPULAÇÃO ESTUDADA  

 Foram selecionados 41 pacientes oriundos dos consultórios médicos de 

urologia do Hospital Wilson Rosado e da Clínica, “Nossa Clínica", que apresentavam 

LUTS  associados a HPB, tais como, polaciúria, hesitância, esvaziamento 

incompleto, noctúria etc. Sendo que, cinco foram excluídos do estudo devido não 

terem retornado ou não terem realizado os exames laboratoriais completos conforme 

solicitados na consulta médica, resultando 36 pacientes ao final da pesquisa. 

 Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa e aprovado no dia 

23 de dezembro de 2018, com o número do CAAE: 02176918.7.0000.5294, e do 

parecer com o número 3.101.647 (vide em anexos). 

 

3.2. METODOLOGIA UTILIZADA 

3.2.1. Caracterização e desenho do estudo 

Tratou-se de uma análise descritiva, quantitativa e transversal.  Onde a 

amostra de 41 participantes foi obtida de maneira aleatória e por cálculo amostral a 

partir da média anual de atendimentos por LUTS-HPB nestes consultórios, que é em 

torno de 260 pacientes com este diagnóstico; com 5% de erro amostral e 95% de 

confiança.  Foram excluídos 5 participantes devido não terem trazido os exames 

solicitados na consulta.  Na primeira consulta, aqueles pacientes com sintomas do 

trato urinário inferior foram submetidos ao questionário do Escore Internacional de 

Sintomas Prostáticos (do inglês I-PSS, International Prostate Symptom Score, vide 

em anexo) para definir a gravidade dos seus sintomas, posteriormente foi realizado 

o toque retal para estimar o volume prostático e afastar lesões que sugerissem 

neoplasia prostática. Aqueles que foram levantado a hipótese diagnóstica de HPB, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram 

acrescidos aos exames de rotina já solicitados para estes casos (Hemograma, Ureia, 

Creatinina, PSA Total e Livre, Glicose em Jejum, Lipidograma, Sumário de Urina, 

Aferição da Pressão Arterial e Ultrassom prostático com medição de resíduo 

miccional)  e o óxido nítrico sérico; este exame foi coletado em parceria com os 

Laboratórios Analisys, onde foram analisados uma amostra de 1 a 2ml do soro do 

sangue através do método de imunoensaio enzimático. 
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 No retorno, as informações solicitadas foram coletadas e tabuladas, e em 

seguida foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov com a finalidade de verificar a 

normalidade dos dados. Confirmando a distribuição não normal dos dados, foi 

utilizado os testes não paramétricos diferentes de acordo com a relação das 

variáveis independente e dependente como mostrado a seguir:  

a) Teste de Correlação Coeficiente de Spearman foi utilizado com as 

seguintes variáveis:  

a. PSA x ON. 

b. USG x ON. 

c. Resíduo Miccional x ON. 

d. Creatinina x ON. 

e. Ureia x ON. 

f. IMC x ON 

b) Buscando a existência de diferença entre o ON e o I-PSS, foi utilizado o 

Teste de Kruskal-Wallis e o Teste Estatístico do Chi-Quadrado para avaliar 

a significância do mesmo. 

c) Submetemos a relação entre as variáveis Tabagismo e Síndrome 

Metabólica com o ON, através do Teste Estatístico de Mann-Whitney. 

 

 Em todos os casos foram considerados os níveis de significância de p < 0,05.  

Sendo que, a variável independente foi o nível sérico de óxido nítrico e as 

dependentes foram a classificação dos sintomas urinários em Leve ( 1 – 7 pontos ), 

Moderado ( 8 – 19 pontos ) e Severo (20 – 35 pontos) de acordo com a pontuação 

no questionário I-PSS, a Idade, Tabagismo, Creatinina, PSA Total, volume prostático 

e resíduo miccional pelo ultrassom trans abdominal, o Índice de Massa Corporal 

definido pela a altura ao quadrado dividido pelo peso (IMC = m²/kg) e a Síndrome 

Metabólica avaliada pelo seu critério diagnóstico, necessitando a presença de três 

ou mais dos seguintes fatores de risco: Triglicerídeos >/= 150 mg/dL, HDL Colesterol 

< 40 mg/dL, Pressão Arterial >/= 130/85 mmHg, Obesidade Central >/= 102 cm, 

Glicose em Jejum >/= 100mg/dL.  (Fonte: Adaptado do NCEP-ATP III). Sendo que 

as variáveis categóricas foram convertidas em numéricas. 

 Os pacientes foram avaliados de maneira individualizada e rotineira; e 

conduzidos sem que tenham prejuízos ao seu tratamento. 
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3.2.2. Plano de Recrutamento 

 

 Após o diagnóstico do paciente com LUTS-HPB, o pesquisador fez uma 

explanação acerca do projeto (objetivo, métodos e finalidades da pesquisa) e então, 

questionou-se o interesse do mesmo em participar do estudo.  Posteriormente ao 

convidar o paciente, foi esclarecido sobre suas garantias éticas e sobre as medidas 

que garantam a liberdade de participação, a integridade do participante e a 

preservação dos dados que possam identificá-lo, garantindo, especialmente, a 

privacidade, sigilo e confidencialidade e o modo de efetivação. Sendo realizado 

sempre em ambiente de consultório, confortável, e com a privacidade garantida, 

assim como exigido na ética médica. 

 Foram incluídos na amostra pacientes que tinham entre 45 e 80 anos e que 

tinham sido diagnosticados com HPB através de exames laboratoriais, de imagem e 

clínico. 

 E aqueles pacientes que já faziam algum tipo de tratamento medicamentoso 

para o HPB, que já tinham sido submetidos a cirurgia prostática ou que tivessem 

alterações no PSA ou no toque retal que estaria indicado uma biopsia de próstata 

por suspeita de câncer, não entraram no estudo.  
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4. RESULTADOS 

 

Ao excluir os pacientes que não se adequaram ao estudo, coletamos as 

informações epidemiológicas de 36 pacientes, com idade média de 60,21 anos, 

onde o paciente mais jovem tinha 46 anos e o mais idoso 80 anos; e tivemos uma 

média, mediana e desvio padrão de características clínicas e laboratoriais tais como 

descritos na tabela abaixo: 

Clínico / 

Laboratorial 

Média Mediana Desvio 

Padrão 

Valores de 

Referência 

IMC 26,54 27,12 5,81 20 – 25 

Óxido Nítrico Sérico 126,05 75 109,63 13 -97µmol/L 

PSA Total 2,02 1,56 1,92 < 4ng/dL 

Ureia 33,29 31 10,54 16-40 mg/dL 

Creatinina 0,90 0,90 0,20 0,6-1,2 mg/dL 

Tamanho Prostático 38,97 36,40 20,26 20 – 25g 

Resíduo Miccional 57,11 18,50 151,36 < 15ml 

 
Tabela 1 – Análise descritiva da população estudada. 
 

O tabagismo como hábito atual também foi questionado, e vimos que da 

amostra dos 36 pacientes, 5 eram fumantes; não havendo assim influência direta do 

tabagismo com os níveis de ON e nem significância estatística ( p = 0,58 ): (Figura 

6). 
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Figura 6 – Associação entre ON e o Tabagismo. 
 

 

Após coletarmos as informações referentes aos sintomas urinários inferiores 

através do questionário IPSS, transformamos esta variável categórica em numérica 

e correlacionamos com oxido nítrico, e vimos que os pacientes com sintomas Leves 

tem uma média maior de ON comparados com os sintomas Moderado e Severo, no 

entanto, sem uma significância estatística ( p = 0,206 ) como visto neste gráfico 

boxplot à baixo: (Figura 7). 

                               

Figura 7 – Associação entre ON e o IPSS. 
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Ao avaliarmos o ON em relação a síndrome metabólica, encontramos que os 

portadores deste conjunto de patologias, um total de 15 pacientes, têm um valor 

médio de ON maior do que aqueles que não às possuem, assim como indicado na 

tabela à baixo, mostrando uma relação significativamente estatística (p = 0,02). 

(Figura 8).   

     

Figura 8 – Associação entre ON e o Síndrome Metabólica. 
 
 

 Em um gráfico de dispersão, relacionamos o índice de massa corporal com o 

ON,  notamos que há uma tendência que os pacientes com índices entre 20 e 30, ou 

seja, normal e sobrepeso, tenham níveis de ON mais baixos, como visto a seguir, no 

entanto, sem ser significantemente estatístico (p = 0,179). (Figura 9). 
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Figura 9 – Correlação entre ON e o IMC. 

 
 

 O volume prostático e o resíduo miccional, aferidos pelo ultrassom, além do 

PSA Total, apresentaram uma grande variabilidade na amostra. Vemos à baixo que 

não houve uma tendência em seus resultados e nem uma significância estatística (p 

= 0,268; p = 0,582; p = 0,982; respectivamente). (Figura 10, 11 e 12). 

 

 

Figura 10 – Correlação entre ON e o peso prostático avaliado pelo 
ultrassom. 
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Figura 11 – Correlação entre ON e o Resíduo Miccional avaliado pelo 
ultrassom. 

 

  

 

Figura 12 – Correlação entre ON e o PSA Total. 
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Ao longo da análise dos resultados adquiridos, encontramos que os níveis de 

ON sérico tendem a ser mais baixos quando os valores da Função Renal são 

normais, como visto nos gráficos à baixo; encontramos também valores do “p” 

próximos a significância estatística (ureia  p = 0,060 ; creatinina  p = 0,079). 

(Figura 13 e 14). 

 

 

 

Figura 13 – Correlação entre ON e a Creatinina. 
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Figura 14 – Correlação entre ON e o Ureia. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Nos últimos anos a busca da relação do óxido nítrico com vários sistemas 

fisiológicos foi amplamente investigada e discutida. E quando focamos os 

LUTS/HPB, encontramos uma relação inversa, ou seja, quanto menor ou quando 

inibida a formação do óxido nítrico, os sintomas urinários são mais evidentes e 

severos. Em nossos resultados, quando comparamos a severidade dos sintomas 

com os níveis séricos de ON, não encontramos uma diferença estatística 

significativa, porém, visualizamos uma tendência onde a quantidade de ON é maior 

nos pacientes com sintomas leves quando comparamos com os sintomas 

moderados e severos, o que estaria de acordo com que afirma Yukihito Higashi(25) 

quando ele diz que a função endotelial regulada pela via ON/PDE5/GMPc está 

correlacionada com a severidade do LUTS/HPB além da disfunção erétil. Em 

estudos na Ásia e na Europa também mostraram essa relação de maneira indireta, 

quando foi utilizado um inibidor da PDE5 (tadalafila) fazendo com que a exposição 

das células musculares lisas estivessem por mais tempo sob a influência do 

ON/GMPc melhorando consequentemente os sintomas urinários(26–28). Em outros 

dois estudos, nesse caso utilizando os níveis séricos do ADMA (Asymmetric 

dimethylarginine),  que é um inibidor endógeno da eNOS;  Obayashi et al(29),  

mostrou que esta molécula está elevada nos indivíduos  idosos, fase da vida onde 

consequentemente aumenta a frequência dos sintomas urinários, e Schulze et al(30) 

encontrou esta mesma elevação em pacientes com noctúria, uma das principais 

queixas urinárias.   

Provavelmente, o principal sítio da origem da sintomatologia urinária deve ser 

a bexiga onde ocorre um aumento das contrações espontâneas e diminuição da 

capacidade total da mesma(31),  apesar que a uretra e a próstata também podem 

estar envolvidas (16,32).  Após pesquisa no PUBMED, não encontramos estudos 

que aferissem a quantidade de ON sérico e o relacionasse com o LUTS. Em 

trabalhos posteriores, poderia ser adicionado ao grupo de pacientes avaliados, um 

grupo de pacientes assintomáticos com o objetivo de averiguar nestes também o 

comportamento do ON. 

 A HPB se caracteriza por um aumento do volume desta glândula e 

consequentemente uma diminuição do calibre uretral, fazendo com que ocorra uma 
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maior resistência ao esvaziamento vesical e posteriormente os sintomas urinários. 

Mas, além desta etiologia já bastante conhecida, alguns estudos  sugerem que a via 

eNOS-ON está envolvida na inervação autonômica em todos os compartimentos do 

tecido prostático, mas nos pacientes com HPB a inervação nitrinérgica 

(Neurotransmissores Não-Adrenérgicos Não-Colinérgicos) que são responsáveis 

pela liberação de óxido nítrico, estão diminuídas em relação aos pacientes sem 

HPB(32). Além disso, há estudos como o de Ryc et al(33), sugerindo que 

polimorfismos do NOS2, poderiam influenciar na agressividade do câncer de 

próstata, por isso a nossa busca por correlações do ON com o PSA. Entretanto em 

nossos achados, encontrarmos uma grande variabilidade da amostra, sem 

tendências claras nos resultados e sem uma diferença significativamente estatística 

quando relacionamos o ON com o PSA Total, o tamanho prostático e a o resíduo 

miccional aferidos pelo ultrassom; isso pode estar associado a uma presença da 

multifatorialidade da gênese dos LUTS/HPB e que o tratamento deverá ser mais 

amplo, para um melhor resultado no controle dos sintomas e consequentemente um 

maior benefício para o paciente.  Além do mais, sugere não haver uma influência 

das alterações prostáticas locais, ou seja, crescimento da glândula ou alterações 

estruturais que façam elevar o PSA, com a produção ou variação do valor sérico de 

ON. 

 Sabendo que o LUTS/HPB, além de deteriorar a qualidade de vida do 

paciente, também tem a possibilidade de aumentar o risco de eventos 

cardiovasculares (25), e como a Síndrome Metabólica possui uma relação com o 

LUTS, assim como visto nos estudos do The Boston Area Community Health 

Survey(34) e Third National Health and National Examination Survey(35), foi 

identificado que a disfunção vascular joga um papel importante nestas patologias, e 

consequentemente provocando uma tendência a aterosclerose e um prejuízo na 

produção de ON. Assim, devido a isso, fizemos uma correlação entre os níveis 

séricos de ON e a Síndrome Metabólica  na tentativa de assegurar ainda mais a 

importância desta molécula na raiz de todos estes eventos, no entanto, de maneira 

inesperada, encontramos justamente uma relação inversa, ou seja, os pacientes 

com a Síndrome apresentaram níveis mais elevados de ON quando comparado com 

os que não tinha a Síndrome, com uma relação estatisticamente significativa (p = 

0,02). Com este dado, somos levados a refletir qual seria a origem deste excesso de 
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óxido nítrico; talvez seja proveniente de uma outra via da síntese desta molécula, 

como a neurológica ou macrofágica, na tentativa de repor o déficit sérico, no 

entanto, sem possuir mesma capacidade fisiológica de relaxamento das fibras lisas 

musculares e tendo como consequência a persistência do risco cardiovascular e 

sintomas urinários baixos.  

 Alguns estudos usando a tadalafila, para manter a via ON/GMPc ativa, 

mostraram que através dela, os pacientes evoluíam com uma melhora dos níveis de 

testosterona sérico(36,37) e com uma redução da resistência a insulina(16). A 

obesidade, que também aumenta o risco de eventos cardiovasculares, tem como 

outras possíveis consequências o aumento da resistência à insulina e a diminuição 

dos níveis séricos de testosterona. Hilde et al (38) relacionou os níveis séricos de 

ADMA, para inibir o ON,  com o IMC, e chegou à conclusão que o ADMA estava 

elevado quando o IMC era maior ou igual a 26m/kg2, ou seja, tinha um sobre peso 

ou uma obesidade presente. Mostrando uma possível relação entre a obesidade e a 

diminuição do ON, justificando a melhora dos parâmetros relatados à cima com o 

uso da tadalafila. Com isso avaliamos uma possível relação entre o ON e a 

obesidade através da avaliação do IMC, no entanto, não encontrarmos uma 

diferença estatisticamente significante.   

 A lesão vascular renal oriunda da hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus e de diversas vasculites já é bastante conhecida, então avaliamos se a 

função renal, através da medida sérica de creatinina e da ureia, poderia ter relação 

com o ON sérico. Vimos então, que além da tendência, encontramos um p, na 

comparação das duas variáveis dependentes, com valores muito próximos da 

significância estatística, com ênfase na ureia (p = 0,06). Mostrando que o 

metabolismo do ON ou o equilíbrio da função renal com os níveis de ON poderão 

estar diretamente relacionados. Não encontramos trabalhos em pesquisa no 

PUBMED avaliando esta relação; mas seria importante em futuros estudos avaliar os 

valores de creatinina e ureia em pacientes renais agudos e crônicos comparando 

com o ON, para buscarmos ainda mais dados que pudessem comprovar esta 

hipótese.  

 O tabagismo por ser um dos conhecidos fatores de risco para eventos 

vasculares, tem sido investigada a sua interação com o ON. Hilde et al (38), 

avaliando ainda de maneira indireta esta relação com o uso do ADMA, não 
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encontrou dados claros que pudessem comprova-la. O mesmo passou com este 

estudo, quando não vimos diferenças estatísticas entre fumantes e não fumantes 

com o ON. 

 Um viés deste trabalho, que pode ter influenciado no achado que nos chamou 

a atenção na correlação do ON com a Síndrome metabólica, quando vimos que há 

uma maior quantidade de ON quando o paciente possuía a Síndrome, sendo que o 

esperado seria o contrário; assim como a falta de diferença estatisticamente 

significante quando correlacionamos o ON com a obesidade através no IMC, e com 

as outras variáveis; poderia ser a influência dos níveis de ON sérico através do 

consumo aumentado e frequente de certos tipos de alimentos tais como 

leguminosas, frutas cítricas e oleaginosas, assim como o consumo de vinho tinto,  

carnes vermelhas e frutos do  mar ricos  em Coenzima Q10 (CoQ10), além de 

exercícios físicos; todos estes comprovadamente  relacionados com o aumento de 

ON no organismo. E que não foram considerados neste estudo, e que terá que ser 

considerados em estudos futuros(39–41).
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CONCLUSÃO 

 

 Apesar de não haver uma diferença estatística significativa entre os LUTS e 

os níveis séricos de ON, vimos uma tendência clara para um maior valor de ON nos 

que tinham sintomas mais leves.  

 Encontramos também, que o ON está elevado em pacientes com síndrome 

metabólica, o que nos surpreende, já que tal síndrome tem relação com HPB/LUTS 

e enquanto maior a gravidade menor teria que ser os níveis de ON. Provavelmente 

este aumento do ON esteja relacionado a outra via de síntese do mesmo, 

necessitando ser mais investigado. 

 O ON também está em níveis menores quando relacionando com a os valores 

normais da Creatinina e da Ureia sérica. Mostrando uma possível relação desta 

molécula entre seu metabolismo e a função renal. Necessitando novos estudos para 

caracterizar melhor esta relação. 

 Não foi visto relações com tabagismo, IMC, PSA, tamanho prostático e 

resíduo miccional. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 11 – Questionário IPSS: International Prostatic Symptom Score 
 
 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Sintomas Leves:  escore de 0 a 7 

Sintomas Moderados:  escore de 8 a 19 
Sintomas Severos:   escore de 20 a 35 
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