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RESUMO

A Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença reumática crônica pertencente ao
grupo das espondiloartrites que afeta principalmente a população masculina.
Sua característica mais marcante é a inflamação e eventual fusão das
articulações axiais, levando a sintomatologia que evolui de forma insidiosa e
progressiva. Portanto, além de ser incurável, trata-se de uma patologia de difícil
compreensão e controle preventivo. Foi demonstrado que pacientes do sexo
masculino com EA podem ter um desempenho sexual ruim, mas poucos estudos
foram feitos para analisar os níveis hormonais sexuais nesse cenário. Objetivo:
O presente estudo pretende avaliar a disfunção erétil em pacientes do sexo
masculino com EA tentando correlacioná-lo com o perfil hormonal sexual e a
atividade da doença. Método: através de um estudo observacional transversal
analítico realizado em um centro de Reumatologia foram incluídos 35 pacientes
com EA e 104 controles. Os pacientes e controles foram submetidos à dosagem
de testosterona total sérica, testosterona livre, testosterona biodisponível,
SHBG, albumina, LH e ao questionário IIEF, além da coleta de dados clínicos
dos prontuários como atividade da doença. Resultados: foi possível observar
que os níveis totais de testosterona e SHBG foram significativamente mais altos
nos pacientes com EA do que nos controles, mas não foram observadas
diferenças na testosterona livre e na testosterona biodisponível. Entretanto,
apresentaram valores inferiores no IIEF, parecendo que as variáveis hormonais
não se correlacionaram com as sexuais, mas os indicadores de atividade da
doença e qualidade de vida fizeram-no. Como resultados secundários, levantase o questionamento sobre o papel da SHBG no processo de doenças
vasculares sendo necessário mais estudos nesta área. Conclusão: destaca-se
a ocorrência de disfunção erétil em alta proporção de pacientes com EA e sua
associação com atividade da doença e pior qualidade de vida, mas não ao perfil
hormonal sexual masculino.
Palavras-chaves: Espondilite Anquilosante. Disfunção erétil. Testosterona.

ABSTRACT

Ankylosing Spondylitis (AS) is a chronic rheumatic disease belonging to the group
of spondyloarthritis that mainly affects the male population. Its most striking
feature is the inflammation and eventual fusion of the axial joints, leading to
symptoms that evolve in an insidious and progressive way. Therefore, in addition
to being incurable, it is a pathology that is difficult to understand and preventive
control. It has been shown that male patients with AS can have poor sexual
performance, but few studies have been done to analyze sexual hormone levels
in this setting. Objectiv: the present study aims to evaluate the sexual
performance of male patients with AS trying to correlate it with the sexual
hormonal profile and disease activity. Method: through a cross-sectional
observational analytical study carried out at a Rheumatology center, 35 patients
with AS and 104 controls were included. Patients and controls underwent total
serum testosterone, free testosterone, bioavailable testosterone, SHBG,
albumin, LH and the IIEF questionnaire, in addition to collecting clinical data from
medical records as disease activity. Results: it was possible to observe that the
total testosterone and SHBG levels were significantly higher in patients with AS
than in controls, but there were no differences in free testosterone and
bioavailable testosterone. However, they presented worse values in the IIEF, it
seems that the hormonal variables did not correlate with the sexual ones, but the
indicators of disease activity and quality of life did. Conclusion: highlights the
occurrence of erectile dysfunction in a high proportion of patients with AS and its
association with disease activity and poor quality of life but not with the profile of
sex hormones. As secondary results, the question arises about the role of SHBG
in the vascular disease process and further studies in this area are needed.

Keywords: Ankylosing Spondylitis. Erectile dysfunction. Testosterone.
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1 INTRODUÇÃO

Espondiloartrite (SpA) é um grupo de doenças reumáticas com
predominância masculina que engloba espondilite anquilosante (EA), artrite
reativa, espondiloartrite associada a doenças inflamatórias intestinais, artrite
psoriática, entre outras. (TOUSSIROT,2005)
Como a maioria das patologias reumáticas, a EA não possui cura e sua
atividade está associada a diversas comorbidades que impactam no estilo de
vida de seus portadores. Por exemplo, a disfunção sexual masculina pode ser
encontrada em pacientes com SpA e contribui para afetar a qualidade de vida
desses indivíduos. (SANTANA, 2017)
Diversos questionamentos e teorias foram levantados para tentar explicar
a gênese da disfunção sexual associada à SpA. Algumas das explicações se
referem a distúrbios da imagem corporal e ao seu funcionamento físico, devido
à fusão óssea da coluna vertebral, culminando em dor, alterações posturais,
fadiga, rigidez articular, ansiedade e depressão, sendo que todas essas
consequências têm intima relação com a atividade da doença.(AYKURT, et
al.,2019)(STRAND, 2017) (PIRILDAR, et al., 2004)
Estudos específicos sobre EA demonstraram que pacientes do sexo
masculino, diagnosticados com a enfermidade em questão, apresentavam
redução importante da função erétil, orgásmica, desejo e satisfação sexual
quando comparados a controles saudáveis. (SANTANA, 2017) (LIU, et al.,
2015)(FAN, et al., 2015)
Níveis elevados de indicadores inflamatórios como proteína C reativa
(PCR), fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina-6 (IL-6) estão associados a
baixos níveis hormonais, especificamente, à testosterona. BAILLARGEON et al.
(2016), em um estudo retrospectivo – utilizando a base de dados de uma
seguradora norte americana – demonstraram que homens com hipogonadismo
e não tratados de forma eficiente com reposição hormonal de testosterona
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possuíam um maior risco de desenvolver qualquer doença autoimune reumática
que o grupo controle.
Portanto, o aparecimento de doença reumática – favorecida pelo
hipogonadismo – poderia explicar a alta prevalência de disfunção sexual
encontrada nesse contexto. No entanto, poucos estudos abordam a importância
dos níveis hormonais sexuais em pacientes do sexo masculino com EA.
(ODEH,et al., 2019) (GILTAY, et al., 1998)

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS
Investigar a ocorrência de disfunção erétil e determinar as concentrações
séricas de testosterona em pacientes do sexo masculino com EA e controles.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar a possível correlação das concentrações séricas do hormônio
sexual masculino, atividade da doença e qualidade de vida com a disfunção
erétil.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 ESPONDILITE ANQUILOSANTE
Espondilite anquilosante (EA) é uma doença reumática crônica
pertencente ao grupo das espondiloartrites que afeta principalmente a população
masculina (SIEPER et al., 2009). Sua característica mais marcante é a
inflamação e eventual fusão das articulações axiais, levando a sintomatologia
13

que evolui de forma insidiosa e progressiva. Comorbidades extra-axiais, como:
uveíte aguda, artrite periférica, dactilite, entesite e até mesmo inflamações
intestinais também podem aparecer associadas à doença (STOLWIJK et al.,
2015). Do ponto de vista do paciente, anos de dor, postura rigidamente
encurvada e uma percepção deturpada de sua própria imagem implicam elevado
custo econômico e grande perda da autoestima e da qualidade de vida
(SANTANA et al., 2017; SMITH, 2015).
De um modo geral, as doenças autoimunes desenvolvem-se a partir de
uma complexa interação de risco genético e desencadeantes ambientais. Entre
as condições reumatológicas, a EA é uma das patologias com risco genético
mais determinante (SMITH, 2015). A presença de genes que codificam para o
antígeno leucocitário humano B27 (HLA-B27) é responsável pela maior parte
deste risco genético, ocorrendo em mais de 90% dos pacientes portadores de
EA (REVEILLE, 2014). Embora o HLA-B27 desempenhe um papel importante
para a patogênese da EA, apenas 5% de seus portadores desenvolvem a
doença, e seus mecanismos ainda não estão totalmente elucidados. Estimativas
recentes sugerem que a presença de HLA-B27 representa 40% do risco
genético, sendo o restante atribuído a outros lócus gênicos associados a
diferentes vias imunomoduladoras (CORTES et al., 2013; REVEILLE, 2014).
Portanto, além de não ter cura, trata-se de uma patologia de difícil compreensão
e controle preventivo (COCK; VAN VUUREN, 2014), o que implica em dizer que
seu tratamento visa basicamente melhorar a qualidade de vida e diminuir a
morbimortalidade, seja pela diminuição da dor, seja pela preservação da
funcionalidade do esqueleto afetado (FARMACÊUTICA; SAS-SCTIE/MS, 2017).

3.1.1 Diagnóstico e atividade da doença
O diagnóstico precoce de espondilite anquilosante não é fácil. Deve ser
feito utilizando-se os critérios ASAS (ANEXO B). Para controle da atividade
inflamatória da doença, pode-se usar provas como PCR, VHS e calcular a
resposta clínica através do ankylosing spondylitis disease activity score (ASDASPCR e ASDAS-VHS) ou através do BASDAI. Com relação ao ASDAS, valores
14

<1,3 caracteriza doença inativa, entre 1,3 e 2,1 doença com baixa atividade, e
para valores acima de 2,1 doença ativa. Já para o Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Index (BASDAI), é obtido por meio da soma dos valores de uma
escala visual analógica. E, para valores acima de 4, consideramos atividade da
doença. (VAN DER HEIJDE, et al.,2016;)

3.1.2 Tratamento
O manejo dos pacientes com EA se faz com anti-inflamatórios não
esteroidais (AINEs) são a primeira linha no tratamento da EA. Sulfassalazina e,
em alguns casos, o metotrexato podem ser considerados em pacientes com
artrite periférica,

mas

não

há

evidências

do

benefício

de

drogas

antirreumáticas modificadoras da doença para o tratamento do envolvimento
axial. De acordo com as recomendações do Assessment in SpondyloArthritis
International Society (ASAS), o tratamento com biológicos anti-fator de necrose
tumoral (anti-TNF) está indicado em pacientes que mantêm alta atividade de
doença, a despeito do tratamento recomendado com AINEs. (VAN DER
HEIJDE, et al.,2016) (SIEPER, et al., 2009)

3.2 DISFUNÇÃO SEXUAL E ESPONDILOARTRITE
Tendo em vista que a qualidade de vida é um parâmetro multifatorial,
dependente de vários aspectos, dentre os quais a satisfação sexual ostenta
grande relevância, SANTANA et al. (2017) redigiram um estudo transversal no
qual investigaram a disfunção erétil em pacientes com EA. Os resultados foram
de encontro ao que já havia sido constatado em outros estudos: pacientes com
EA têm pior função erétil do que a população geral (FAN et al., 2015;
GALLINARO et al., 2012).
Níveis elevados de indicadores inflamatórios como proteína C reativa
(PCR), fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina-6 (IL-6) estão associados a
baixos níveis hormonais, especificamente, a testosterona. BAILLARGEON et al.
(2016), em um estudo retrospectivo, utilizando a base de dados de uma
15

seguradora norte-americana, demonstraram que homens com hipogonadismo e
não tratados de forma eficiente com reposição terapia de reposição hormonal
(TRH) possuíam um maior risco de desenvolver qualquer doença autoimune
reumática que o grupo controle.

3.3 CONCENTRAÇÕES DE TESTOSTERONA NA SpA
Em relação aos níveis séricos de testosterona estarem elevados ou não
em pacientes com EA, há uma certa divergência literária. Uma vez que a
população masculina prevalece no perfil epidemiológico da doença, a hipótese
de que os hormônios androgênicos teriam alguma influência na patogênese da
EA suscitou estudos sobre o tema. Alguns deles demonstraram que os níveis
séricos de testosterona não estão elevados em pacientes do sexo masculino
(GILTAY et al., 1998, 2000; STRAUB et al., 2002). EL MAGHRAOUI et al. (2005),
por sua vez, constatou o oposto, apesar de que todos os pacientes que
compuseram sua amostra estavam sob o uso de anti-inflamatórios não
esteroidais (AINEs), e GINTAY et al. (1998, 2000) já anteciparam que o uso de
AINEs durante o tratamento, especialmente a fenilbutazona, pode aumentar
falsamente os níveis de testosterona no soro não extraído. Outro estudo mais
recente, no qual nenhum paciente estava sob o uso de AINEs, não encontrou
diferenças significativas entre os níveis de testosterona dos pacientes com EA e
os níveis considerados normais. Demonstrou, ainda, que a perda óssea nos
casos masculinos pode estar associada a baixos níveis séricos de sulfato de
desidroepiandrosterona – precursor da testosterona (AYDIN et al., 2005).
Parece, portanto, ser mais robusta a tese de que os níveis séricos de
testosterona não estão elevados em pacientes com EA em relação à população
normal, o que permite considerar a reposição hormonal como alternativa viável
para melhoria da qualidade de vida dos portadores homens que sofrem
simultaneamente com o hipogonadismo.
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3.4 HIPOGONADISMO E TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL
O hipogonadismo, por sua vez, relaciona-se à investigação por serem as
queixas sexuais seus sintomas mais específicos (CORONA et al., 2015). Tratase de uma síndrome clínica e bioquímica caracterizada pela presença de baixos
níveis de testosterona sérica associada à sintomatologia que pode afetar
múltiplos órgãos e sistemas. Integrando tal sintomatologia, destaca-se a
diminuição da libido, disfunção erétil, perda de vitalidade, perda de massa
muscular magra e densidade óssea, aumento da gordura abdominal, fadiga,
anemia e depressão (CORONA et al., 2015; RODRIGUEZ; PASTUSZAK;
KHERA, 2018). Segundo KHERA et al. (2016), a investigação da deficiência de
testosterona pode também partir de circunstâncias como diabetes mellitus tipo 2;
moderada ou severa doença pulmonar obstrutiva crônica; doenças, massa ou
radiação da região selar; doença renal terminal e HIV com perda de peso.
Apesar de não haver um valor de corte universalmente aceito para
determinar a deficiência de androgênio, a literatura converge num número por
volta dos 627 ng/dL para definir níveis séricos de testosterona matinais
considerados normais num adulto jovem, sendo tidos como baixos os níveis
iguais ou menores a 325 ng/dL (HARMAN et al., 2001; VERMEULEN, 2001). Há
de se notar que a prevalência do HG aumenta nas idades mais avançadas
(KHERA et al., 2016), e segundo SARTORIUS et al. (2012), o declínio de
esteroides sexuais é ainda maior em pacientes que apresentam comorbidades
no decorrer do envelhecimento do que nos que acreditam ser saudáveis.
Expostas as evidências de que a baixa testosterona está associada ao
aumento de várias causas de mortalidade, é fato que a terapia de reposição de
testosterona tem potencial para trazer enormes benefícios para o paciente tanto
em relação a sintomas específicos quanto à qualidade de vida em geral.
HACKETT et al. (2017) fizeram TRT em um grupo de 189 pacientes com
diabetes mellitus do tipo 2 durante 30 semanas e relataram uma significativa
melhoria tanto da função erétil quanto do desejo sexual. CORONA et al. (2016)
provou em uma meta-análise de 59 estudos que a suplementação de
testosterona é uma estratégia útil para o manejo do sobrepeso. Ele encontrou
alterações significativas no peso corporal, circunferência abdominal e IMC,
17

havendo redução da gordura e aumento da massa magra, bem como, redução
da glicemia em jejum e da resistência à insulina. O efeito sobre a glicemia de
jejum foi ainda maior em indivíduos mais jovens e com doenças. Quando apenas
ensaios clínicos randomizados inscrevendo indivíduos hipogonadais foram
considerados, uma redução do colesterol e triglicerídeos também foi detectada.
Em relação ao hemograma, espera-se um leve aumento da hemoglobina e do
hematócrito, principalmente, nos pacientes com idade mais avançada.
(BACHMAN et al., 2010; COVIELLO et al., 2008; SHAHANI; MAGGIO;
BASARIA, 2009).
A ideia de que a TRT estaria associada à ocorrência de câncer de próstata
e doenças cardiovasculares impediu que ela se popularizasse mais rapidamente.
No entanto, estudos recentes já começam a expor a fragilidade desta
associação, como é o caso de um estudo de base populacional de 2016, que
usando bancos de dados de saúde canadenses, investigou 10.311 homens
tratados com TRT e 28.029 controles durante 5 anos. Constatou-se que os
homens submetidos a TRT de longo prazo tiveram uma menor incidência de
câncer de

próstata,

doenças

cardiovasculares e

mortalidade

quando

comparados ao grupo com HG (WALLIS et al., 2016). Outro estudo recente
comparou 999 homens com HG que receberam e não receberam TRT. Após 36
meses de avaliação, biópsias positivas foram semelhantes entre os homens em
TRT (37,5%) e aqueles que não estavam em TRT (37,0%) (DEBRUYNE et al.,
2017). LOEB et al. (2017), usando dados de registro de base populacional de
âmbito nacional, não constataram associação entre a TRT e o risco geral de
câncer de próstata, encontrando mais especificamente uma maior tendência à
hiperplasia prostática benigna e menor tendência ao desenvolvimento de
neoplasias malignas nos pacientes submetidos à terapia em questão. Por fim,
uma meta-análise, que incluiu 22 estudos, todos controlados por placebo,
randomizados e duplo-cegos, chegou-se à conclusão de que a TRT é segura a
curto prazo (menos de 12 meses), não promovendo o desenvolvimento ou a
progressão do câncer de próstata (CUI et al., 2014).
Apesar dos inúmeros benefícios potencialmente trazidos pela TRT, sua
aplicação ainda é limitada devido à ideia de que há um aumento da prevalência
de câncer de próstata e de doenças cardiovasculares. Essa teoria é proveniente
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de dados discrepantes encontrados na literatura, as quais sofrem de falhas
metodológicas graves, de deficiências científicas e de medicina baseada em
evidências (CHILES, 2016; TRAISH, 2014). Na verdade, a maioria dos estudos
recentes já convergem para a ideia de que a TRT não está associada ao
desenvolvimento nem de um nem de outro (CUI et al., 2014; DEBRUYNE et al.,
2017; LOEB et al., 2017; WALLIS et al., 2016).

3.4.1 Associação com espondilite anquilosante
CHILES et al.,2016 ressalta a necessidade de atenção ao processo de
envelhecimento da população, principalmente, no que diz respeito à disfunção
erétil e ao HG, pois é inegável que essas condições debilitantes possuem
impacto direto na qualidade de vida dos homens, sobrepondo-se às múltiplas
comorbidades. Em se tratando de pacientes com EA, dentre os principais
aspectos que contribuem para a perda de qualidade de vida, também, figura a
preocupação com a aparência e o impacto da doença na vida sexual (KOTSIS et
al., 2014; SANTANA et al., 2017).
Portanto, é natural pensar que um tratamento que melhore os indicadores
comuns de ambas as comorbidades trará um grande impacto positivo na saúde
geral dos portadores de EA diagnosticados com HG. Ademais, o fato da EA não
ter cura e apresentar profilaxia dificultada, até por ser uma das condições
reumatológicas com fator genético mais determinante (COCK; VAN VUUREN,
2014; SMITH, 2015), torna, ainda, mais razoável que se destinem esforços para
a investigação de métodos que melhorem a qualidade de vida destes pacientes,
especialmente, os que trazem abordagens novas no combate de problemas com
importância muitas vezes subestimada na composição do cada vez mais amplo
conceito de saúde.
A TRT seria uma opção muito bem-vinda para tal finalidade, uma vez
expostos os benefícios que ela pode trazer em relação à função erétil, desejo
sexual, aparência (através do aumento da massa magra e diminuição da
circunferência abdominal e gordura geral), depressão, fadiga, todos fatores
chaves na preservação da autoestima e qualidade de vida masculina, além de
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sintomas muito prevalentes em ambas as patologias – EA e HG (CORONA et
al., 2016; HACKETT et al., 2017; ZARROUF et al., 2009). Além disso, não foi
encontrado nenhum outro estudo que se propôs a fazer uma investigação nos
moldes que o presente projeto sugere, o que é determinante para conferir caráter
de inovação nos resultados encontrados, sejam eles positivos ou negativos.

4 MÉTODOS

Este é um estudo observacional transversal analítico realizado em um
único centro de Reumatologia do Hospital Evangélico Mackenzie do Paraná.
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa local, (Comitê de Ética da
Faculdade Evangélica Mackenzie de Medicina, Curitiba, PR, Brasil, número
2873147) (ANEXO A) e obteve o consentimento por escrito de todos os
participantes (APÊNDICE A). Trata-se de uma amostra de conveniência,
composta por todos os pacientes do sexo masculino que consultam
regularmente – durante o período de dezembro de 2018 há fevereiro de 2020 –
e concordaram em participar do estudo. Os controles foram obtidos em base de
dados de um consultório particular de Curitiba. Pacientes e controles foram
pareados por idade e índice de massa corporal.
Para serem incluídos, os pacientes com EA deviam atender aos critérios
da ASAS (ANEXO B) para espondiloartrite axial, ter início da doença após os 16
anos de idade e aceitarem o termo de consentimento. Foram excluídos da
amostra pacientes que possuíam condição inflamatória crônica, além da EA,
caráter de acometimento predominantemente periférico, outras doenças que
poderiam levar à dor e prontuários incompletos.
Os pacientes e controles foram submetidos à dosagem de testosterona
total sérica, testosterona livre, testosterona biodisponível, SHBG (globulina de
ligação ao hormônio sérico), albumina, LH (hormônio luteinizante) e ao
questionário IIEF (Índice Internacional de Função Erétil).
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O IIEF – 5 (ANEXO C) é um instrumento com cinco perguntas respondidas
em escala Likert. Pacientes com resultados menores que 7 pontos foram
considerados com disfunção grave; aqueles com valores entre 8 e 11, com
moderado, valores de 12 a 16 como com disfunção leve à moderada, valores de
17 a 21 como disfunção leve e aqueles com valores acima de 21 como normal.
(ROSEN, et al., 1999)
Os pacientes com EA tiveram seus dados clínicos, laboratoriais e de
tratamentos coletados dos prontuários; incluindo idade, tempo da doença,
atividade da doença medida pela VHS (taxa de sedimentação de eritrócitos) e
PCR (proteína C reativa); BASDAI (Índice de Atividade da Doença da Espondilite
Anquilosante do Banho), ASDAS (Índice de Atividade da Doença da Espondilite
Anquilosante), usando a taxa de sedimentação de eritrócitos (ou ASDAS-ESR)
ou proteína C reativa (ou ASDAS-CRP). O BASDAI é um instrumento de seis
itens que varia de 0 (sem atividade da doença) a 10 (pior cenário) que leva em
consideração dor na coluna, dor periférica e dor na entesis, fadiga e rigidez
matinal. O ASDAS é uma medida composta da atividade da doença que usa VHS
ou PCR e dor nas costas, a pontuação global da atividade da doença do
paciente, dor / inchaço periférico e duração da rigidez matinal. Valores abaixo de
1,3 são considerados como inatividade da doença; entre 1,3 e abaixo de 2,1
como baixa atividade da doença, entre 2,1 e menor que 3,5 como moderada
atividade da doença e 3,5 ou mais como alta atividade da doença. (SIEPER, et
al., 2009)
Os pacientes também tiveram a qualidade de vida mensurada através 12Item-Short-Form Health Survey (SF-12) (ANEXO D). Constitui-se de uma
pesquisa de formulários com 12 Itens que possui um domínio mental e físico;
avaliado por 12 perguntas e que medem a saúde e o bem-estar funcional do
ponto de vista do paciente. Vai de 0 a 100; valores altos estão associados à
melhor qualidade de vida. (ANDRADE, et al., 2007)
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4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram coletados em tabelas de frequência e contingência. Para
julgar a distribuição dos dados, foi utilizado o teste Shapiro-Wilk. A frequência foi
expressa em porcentagem, tendência central como média e desvio padrão (DP)
para dados paramétricos e mediana e intervalo interquartil (IQR) para dados não
paramétricos.
Pacientes e controles apresentaram níveis de testosterona total,
testosterona livre, testosterona biodisponível, SHBG (globulina de ligação ao
hormônio sérico), albumina, LH (hormônio luteinizante) e resultados numéricos
do IIEF comparados pelo teste de Mann Whitney. Os resultados do questionário
IIEF – como categoria – foram comparados entre pacientes e controles pelo teste
do qui-quadrado. Os estudos de correlação do IIEF e variáveis associadas à
atividade da doença (VHS, PCR, BASDAI, ASDAS) e do IIEF com medidas
hormonais (testosterona total, testosterona biodisponível, SHBG, LH e albumina)
foram realizados pelo teste de Spearman. A significância adotada foi de 5%.

5 RESULTADOS

5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA
Aplicados os critérios de inclusão e exclusão, participaram da pesquisa 35
pacientes com EA e 104 controles. Em relação à amostra estudada as principais
características dos 35 pacientes com EA, como dados epidemiológicos gerais,
tratamento, tempo de doença e a qualidade de vida seguem descritos na tabela
1 a seguir. A idade média dos pacientes com EA ficou em 52 anos, com IMC
variando em eutrofia a obesidade grau 1, com tempo de diagnóstico de doença
em 10 anos. Com relação ao tratamento, 70% da amostra utiliza AINS e ANTI –
TNF alfa como terapêutica principal. Os indicadores de atividade de doença
ASDAS VHS e PCR indicaram baixa atividade da doença na amostra analisada.
Já com relação à qualidade de vida dos pacientes, através do SF-12 em seus
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dois âmbitos físico e metal, os pacientes obtiveram média inferior a 50% dos
quesitos analisados.

TABELA 1 – EPIDEMIOLOGIA, TRATAMENTO, ATIVIDADE DA DOENÇA, QUALIDADE DE
VIDA EM 35 PACIENTES COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE
Idade média (anos)(±DP)

52,8 ± 7,1

Tempo de doença (anos)

10,0 (6 – 12)

IMC mediana (Kg/m²)

26,0 (24,5 – 32,3)

ASDAS PCR mediana

1,86 (1,36 – 3,65)

ASDAS VHS mediana

2,10 (1,61 – 2,80)

BASDAI mediana

2,50 (0,80 – 3,60)

VHS mediana (mm)

12,4 (10 – 47)

PCR mediana (mg/dL)

5,05 (2,88 – 17,75)

Média SF-12 domínio mental (±DP)

36,6 ± 8,87

Média SF-12 domínio físico (±DP)

44,74 ± 9,13

Tratamento farmacológico
AINS

25/35 – 71,4%

Glicocorticoide

1/35 – 2,8%

Sulfassalazina

4/35 – 11,4%

Metotrexato

3/35 – 8,5%

Anti TNF-α

24/35 – 68,5%

Anti IL-6

1/35 – 2,8%

DP= desvio padrão; ASDAS= Ankylosing Spondylitis Disease activity Scor; BASDAI= Bath
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; ; VHS= velocidade de hemo-sedimentação; PCR=
proteína C reativaa; SF-12= 12-Item Short Form Health Survey
Fonte: O Autor (2020).

Nos 104 controles, a idade média foi de 51,9 ± 8,0 anos (p = 0,52 com
pacientes com EA) e o índice mediano de massa corporal foi de 26,7 (24,9 a
29,7) kg / m2 (p = 0,93 com pacientes com EA).

5.2 COMPARAÇÃO ENTRE PACIENTES COM EA E CONTROLES
A tabela 2 mostra a comparação dos dados laboratoriais de pacientes
com EA e controles. É possível observar que os níveis totais de testosterona e
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SHBG foram significativamente mais altos nos pacientes com EA do que nos
controles, mas não foram observadas diferenças na testosterona livre e na
testosterona biodisponível.

TABELA 2 – COMPARAÇÃO DOS DETERMINANTES HORMONAIS EM PACIENTES COM
EA E CONTROLES
Espondilite

Controles

P

anquilosante
(N=34)

(N= 104)

LH (ug/mL) mediana (IIQ)

4,98 (3,49 – 7,01)

4,65 (3,00 – 6,01)

0,32

Testosterona total (ng/dL)

456,0 (364,0 – 582,0)

355,0 (267,0 – 459,5)

0,01

SHBG (nmol/mL) mediana(IIQ)

44,0 (35,0 – 63,0)

32,0 (22,78 – 41,0)

<0,0001

Albumina (g/dL) mediana(IIQ)

4,57(4,18 – 4,90)

4,31 (4,30 – 4,70)

0,18

Testosterona livre (ng/dL)

7,66 (5,25 – 8,54)

7,20 (5,57 – 8,80)

0,79

179,0 (124,0 – 210,0)

176,0 (132,5 – 220,5)

0,59

mediana(IIQ)

mediana(IIQ)
Testosterona biodisponível
(ng/dL) mediana (IIQ)
LH= hormônio luteinizante; SHBG= globulina ligadora de hormônios sexuais; IIQ= interval
interquartil
Fonte: O Autor (2020).

Já a comparação dos resultados do IIEF, mostrou que os pacientes com
EA possuíam um valor mediano de 16,0 (13,0 - 22,0) e controles um valor
mediano de 22,0 (13,0 - 25,0) com p = 0,004, demonstrando um pior
desempenho sexual em pacientes com EA. O estudo do IIEF de acordo com as
categorias de desempenho sexual nos dois grupos está no gráfico 1.
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GRÁFICO 1 - DESEMPENHO SEXUAL DE ACORDO COM OS
RESULTADOS CATEGÓRICOS DO IIEF - 5
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disfunção
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Fonte: O Autor (2020).

A tabela 3 expressa os dados de maneira absoluta dos resultados
categóricos de disfunção erétil, quando comparados os pacientes com EA e
controles.

TABELA 1 – DESEMPENHO SEXUAL DE ACORDO COM OS RESULTADOS
CATEGÓRICOS DO IIEF
Sem

Leve

disfunção

Leve-

Moderada

Severa

moderada

EA

28,50%

20%

34,20%

0

17,10%

Controles

53,80%

8,60%

25%

7,60%

4,80%

Espondilite anquilosante (EA).
Fonte: O Autor (2020).

5.3 DISFUNÇÃO SEXUAL EM PACIENTES COM EA
O estudo das correlações dos valores do IIEF – de acordo com as
variáveis estudadas para pacientes com EA – está na tabela 4. Parece que as
variáveis hormonais não se correlacionaram com a disfunção sexual, mas os
indicadores de atividade da doença e qualidade de vida fizeram-no.
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TABELA 2 – ESTUDOS DE CORRELAÇÃO DO IIEF COM PARÂMETROS HORMONAIS,
ATIVIDADE DA DOENÇA E QUALIDADE DE VIDA.
Spearmam R

Intervalo

de

P

confiança 95%
LH

-0,13

-0,45 a +0,21

0,42

Testosterona total

-0,004

-0,34 a +0,33

0,97

Testosterona livre

0,09

-0,25 a +0,42

0,58

Testosterona biodisponível

0,16

-0,18 a +0,47

0,34

SHBG

-0,09

-0,42 a +0,25

0,57

BASDAI

-0,52

-0,73 a -0,22

0,001

ASDAS VHS

-0,29

-0,58 a -0,04

0,08

ASDAS PCR

-0,37

-0,63 a -0,04

0,02

VHS

-0,003

-0,52 a +0,52

0,96

PCR

0,25

-0,28 a +0,67

0,32

Domínio físico SF-12

0,51

+0,21 a +0,73

0,001

Domínio mental SF-12

0,4

+0,07 a +0,65

0,01

SHBG= globulina ligadora de hormônios sexuais. BASDAI= Bath Ankylosing Spondylitis Disease
Activity Index; ASDAS= Ankylosing Spondylitis Disease activity Score; VHS= velocidade de
hemo-sedimentação; PCR= proteína C reativa; SF-12= 12-Item Short Form Health Survey
Fonte: O Autor (2020).

6 DISCUSSÃO

Nossos resultados mostraram que pacientes com EA e controles
apresentam a mesma quantidade de níveis de testosterona livre e biodisponível,
que são os componentes hormonais capazes de influenciar o desempenho
sexual. No entanto, não se há um consenso na literatura acerca do tema, para
GILTAY (2000), STRAUB (2002) e AYDIN (2005) não há diferença na dosagem
do hormônio em questão, quando comparado com a população normal,
convergindo com os dados encontrados no nosso estudo. Porém, divergindo
desses resultados, encontramos um estudo de EL MAGHRAOUI (2005) que
afirmou que pacientes com EA apresentavam aumento de testosterona sérica, o
que pode ser explicado pela sua amostra ser composta, exclusivamente, de
pacientes que faziam tratamento com AINES, os quais provaram que podem
causar falso aumento dos níveis hormonais extraídos no soro.
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No entanto, a testosterona total (TT) e SHBG foram maiores nos homens
com EA do que nos controles, mostrando que a fração hormonal ligada ao seu
transportador é alta nos indivíduos com esta doença. Não há estudos similares
para comparar dados. A SHBG é uma glicoproteína produzida e secretada pelo
fígado e sua síntese é regulada por fatores hormonais, metabólicos e
nutricionais. Curiosamente, alterações nos níveis de SHBG têm sido
consideradas como um marcador para o aumento do risco de mortalidade
cardiovascular (GYAWALI, 2019). Enquanto alguns autores descobriram que
baixos níveis favoreceram complicações cardiovasculares (KALME, et al., 2005)
outros apontaram alguns resultados no sentido oposto. Um estudo de GYAWALI
et al.(2019) em 2563 homens (35 a 80 anos) mostraram que, naqueles com mais
de 65 anos, SHBG elevado e menor TT associado à maior risco de doenças
cardiovasculares do que naqueles sem eles. A EA é uma doença com risco
aumentado de complicações cardiovasculares, como: infarto do miocárdio
(PARK, et al., 2018) e acidente vascular cerebral isquêmico (LEE, 2018). E, isso
foi creditado ao processo inflamatório persistente crônico (SHLOSS, 2020) e / ou
ao amplo uso de AINEs (DUBREUIL, et al., 2018). Até onde sabemos, o papel
do SHBG, nesse contexto, ainda não foi examinado, mas pode merecer mais
atenção. Sendo assim, não havendo consenso na literatura, levanta-se o
questionamento sobre o papel da SHBG no processo de doenças vasculares,
necessitando de mais pesquisas futuras.

Nosso resultado converge com o de SANTANA (2017), FAN (2015) e
GALLINARO (2012), os quais afirmaram que pacientes com EA apresentam IIEF
baixo, quando comparado à população geral. Porém, não foram atribuídos
fatores causais para seus achados.
Apesar dos níveis equivalentes de testosterona livre e biodisponível, o
desempenho sexual na EA foi muito pior que os controles, mostrando que, nesse
contexto, o papel central do problema não é hormonal. Por outro lado, foram
encontradas correlações positivas do IIEF com a atividade da doença,
mostrando que a inflamação é importante nesse cenário. Nossos resultados
concordam com os de BERG et al.(2019) que estudaram o desempenho sexual
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em 360 pacientes com SpA axial de ambos os sexos e constataram que a
inflamação teve papel fundamental na redução da qualidade de vida sexual.
A atividade inflamatória está associada à dor, à rigidez matinal e à fadiga
e é bem conhecida por prejudicar a função sexual em doenças reumáticas
(GALLINARO, et al., 2012) . Além disso, devido à sua preferência noturna, a dor
inflamatória, geralmente, interrompe o sono. E, os distúrbios do sono são uma
variável independente; associados à diminuição da atividade sexual, segundo
ROSTON et al.(2013).
Os resultados também mostraram que a disfunção erétil está ligada à
diminuição da qualidade de vida nos dois domínios do questionário SF–12: físico
e mental. Embora não possamos inferir nenhuma relação de causa e efeito, é
claro que esses dois problemas (sexual e qualidade de vida) se associam, e o
tratamento da disfunção sexual pode ajudar a melhorar a qualidade de vida.
Nesse contexto, é necessário o controle rígido da atividade inflamatória da
doença e de comorbidades associadas, propondo quando necessário TRH para
melhoras ambas, como sugerido por HACKETT (2017).
Este trabalho é limitado pelo seu desenho transversal e pelo pequeno
número de pacientes com EA que cumpriram os requisitos de inclusão. No
entanto, destaca a ocorrência de disfunção erétil em alta proporção de pacientes
com EA, sendo um tema pouco abordado nas consultas de rotina desses
pacientes. Pensando nisso, este trabalho possui como desdobramentos a
abordagem farmacológica da disfunção sexual para aqueles que assim o
quiserem.

7 CONCLUSÃO

Conclui-se que pacientes com EA apresentaram índices de disfunção
erétil significativamente piores, quando comparados à população geral. Com
relação aos níveis séricos de hormônios sexuais masculinos, não houve
diferença significativa entre a fração livre de testosterona e biodisponível. No
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entanto, apresentaram níveis de testosterona total e SHBG significativamente
maiores que os controles.
Quanto aos testes de correlação, foi possível observar que os piores
indicadores de função erétil estavam diretamente relacionados à atividade
inflamatória da doença e à qualidade de vida, mas não ao perfil hormonal sexual
masculino.
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