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RESUMO 

Rosenblatt, A. Perfil androgênico em pacientes graves do sexo masculino 

submetidos à cirurgia bariátrica [Tese]. São Paulo; “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2012. 

A obesidade está associada com um perfil hormonal reprodutivo alterado que 

afeta ambos os sexos. A perda de peso decorrente de intervenções cirúrgicas 

normaliza os níveis androgênicos nos indivíduos masculinos no curto prazo, porém 

nenhum estudo avaliou se estas alterações são duradouras, e se estão relacionadas 

a uma melhora da qualidade de vida sexual destes indivíduos. Objetivos: Avaliar o 

comportamento dos hormônios sexuais masculinos e a qualidade de vida sexual nos 

indivíduos obesos graves que perderam peso após a cirurgia bariátrica, em um 

seguimento pós-operatório ≥ cinco anos. Materiais e Métodos: Realizou-se um 

estudo prospectivo e observacional com 52 pacientes, que foram divididos em três 

grupos. O grupo operado compreendeu 23 indivíduos obesos graves que foram 

submetidos à cirurgia bariátrica há mais de cinco anos na Disciplina de Cirurgia do 

Aparelho Digestivo do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). O grupo obeso controle era 

formado de 14 indivíduos obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) atendidos no ambulatório da 

mesma instituição. O grupo controle não-obeso foi composto de 15 indivíduos com 

IMC < 30 kg/m2 selecionados de um ambulatório de urologia geral. Foram avaliados 

parâmetros antropométricos (índice de massa corporal (IMC), circunferência 

abdominal, volume testicular, ginecomastia e pressão arterial), exames bioquímicos, 

análise hormonal (incluindo testosterona total (TT), testosterona livre (TL), globulina 

ligadora dos hormônios sexuais (SHBG), sulfato de dehidroepiandrosterona (S-

DHEA), dehidroepiandrosterona (DHEA), hormônio folículo-estimulante (FSH), 

hormônio luteinizante (LH), estradiol (E2), prolactina, hormônio tireoestimulante 

(TSH), tiroxina (T4) e leptina), e questionários validados IIEF e AMS. O protocolo foi 

aplicado entre agosto de 2010 e janeiro de 2011. Resultados: A idade média (dp) 

dos participantes foi 47.6 ± 12.6, 53.1 ± 8.7 e 51.4 ± 9.8, respectivamente, o IMC nos 

pacientes operados reduziu de 59.8 ± 12.1 kg/m2 para 35.1 ± 7.7 kg/m2 (P<0.001), e 

o percentual de perda do excesso de peso médio foi de 71%. Nos três grupos, 

respectivamente, foram encontrados os seguintes valores hormonais relevantes, 



 

 

sendo que os demais hormônios não se mostraram diferentes (média ± dp): TT- 

534.2 ± 231.4, 297.0 ± 110.3 e 494.7 ± 143.3 (P=0.001); TL - 349.4 ± 169.2, 243.3 ± 

75 e 378.8 ± 147.6 (P=0.03); SHBG - 48.8 ± 23.8, 23.5 ± 8.3 e 32.8 ± 15.7 

(P=0.001); insulina - 7.9 ± 6.5, 17.1 ± 6.9 e 5.7 ± 2.6 (P<.001). No grupo operado, TT 

se correlacionou negativamente com IMC (P<0.02), circunferência abdominal 

(P=0.009), níveis de insulina (P=0.004), leptina (P=0.001) e glicemia (P=0.002). 

SHBG correlacionou-se negativamente com IMC (P=0.002), circunferência 

abdominal (P=0.003), triglicérides (P=0.02), e leptina (P=0.01). TL correlacionou-se 

negativamente com idade (P=0.003), glicemia (P=0.01) e insulina (P=0.03). Os 

exames de função hepática TGO/ALT, TGP/AST e GGT mostraram diferenças 

estatísticas significantes entre os grupos, assim como HDL e LDL - colesterol, PCR, 

leucócitos e fibrinogênio (P<0.05). No questionário IIEF, os índices médios globais 

do grupo obeso operado foram melhores do que os do grupo obeso controle (56.7 ± 

14.5, 49.1 ± 11.9 e 61.7 ± 7.5), embora sem significância estatística para qualquer 

das três populações. Na análise por domínios deste questionário, houve diferença 

estatística significante relativa à função erétil (P=0.01) e satisfação sexual de modo 

geral (p=0.04), mas somente entre os grupos controles obesos e não- obesos. O 

questionário AMS mostrou que, embora sem significância estatística, os indivíduos 

do grupo operado apresentavam o mesmo padrão de respostas dos não-obesos 

controles (31.0 ± 9.4, 37.4 ± 15.1 e 31.0 ± 8.8). Conclusão: Após cinco anos ou 

mais, os níveis de alguns hormônios sexuais e certos aspectos da qualidade de vida 

sexual mostraram-se melhores nos operados que em obesos controles, e 

compatíveis com os da população não obesa. Tal sucedeu a despeito da 

manutenção na categoria de obesos de quase ¾ dos indivíduos. Pode-se afirmar, 

portanto, que a cirurgia bariátrica, ainda sem reverter a totalidade das anormalidades 

androgênicas, revelou-se um método útil e vantajoso a longo prazo sob este prisma. 

Descritores: 1. Obesidade 2. Cirurgia bariátrica 3. Andrógenos 4. Qualidade de vida 

sexual 5. Hormônios sexuais masculinos 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

Rosenblatt, A. Androgenic profile in severely obese male patients submitted to 

bariatric surgery [Thesis]. São Paulo; “University of São Paulo Medical School, São 

Paulo, SP, Brazil”; 2012. 

Obesity is associated with an altered reproductive hormonal profile that can 

affect both sexes. The weight loss caused by bariatric surgery normalizes male 

hormone levels in the short term. However, the outcome of the levels of these 

hormones in the long term, and whether they are related to an improved sexual 

quality of life has not been evaluated. Objective: Evaluate the outcome of sex 

hormones and sexual quality of life of male subjects who underwent bariatric surgery 

for morbid obesity over a long follow-up period (> 5 years). Material and Methods: 

This was a prospective, observational study. Male patients (N=52) were 

consecutively recruited  and three groups were considered: I) Bariatric subjects who 

underwent Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) >5 years earlier (n=23) at the Division 

of Digestive Surgery, Department of Gastroenterology at the Faculty of Medicine, 

São Paulo University; II) Overweight and obese non-operated controls (n= 14) (IMC ≥ 

30 kg/m2) recruited from the outpatient clinic of the same institution; III) Non-obese 

controls (n= 15) (IMC < 30 kg/m2) recruited from a urological outpatient clinic. 

Clinical, hormonal and biochemical parameters were evaluated, including 

retrospective information collected from hospital files. Variables analyzed were 

anthropometric parameters (body mass index (BMI), waist circumference,  testicular 

volume, gynecomastia and blood pressure), inflammatory markers (C- reactive 

protein, fibrinogen), total testosterone (TT), free testosterone (FT), sex hormone 

binding globulin (SHBG),  follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone 

(LH),  dehydroepiandrosterone (DHEA), DHEA sulfate (DHEA-S), estradiol (E2), 

prolactin, thyroid-stimulating hormone (TSH), thyroxine (T4) and leptin, along with 

two validated questionnaires (International Index of Erectile Function (IIEF) and the 

Aging Males` Symptoms (AMS). The protocol was applied between August 2010 and 

January 2011. Results: Mean age (sd) of the subjects was 47.6 ± 12.6, 53.1 ± 8.7 

and 51.4 ± 9.8, respectively, BMI of the operated patients decreased from 59.8 ± 

12.1 kg/m2  to 35.1 ± 7.7 kg/m2 (P<0.001), and mean percentage weight loss was 

71%. In the three groups, respectively, the following hormones showed significant 



 

 

differences in mean levels (mean ± sd): TT- 534.2 ± 231.4, 297.0 ± 110.3 and 494.7 

± 143.3 (P=0.001); FT- 349.4 ± 169.2, 243.3 ± 75 and 378.8 ± 147.6 (P=0.03); SHBG 

- 48.8 ± 23.8, 23.5 ± 8.3 and 32.8 ± 15.7 (P=0.001); insulin - 7.9 ± 6.5, 17.1 ± 6.9 and 

5.7 ± 2.6 (P<.001). In the operated group, TT correlated negatively with BMI 

(P<0.02), waist circumference (P=0.009), insulin levels (P=0.004), leptin (P=0.001) 

and glucose (P=0.002). SHBG correlated negatively with IMC (P=0.002), waist 

circumference (P=0.003), triglycerides (P=0.02), and leptine (P=0.01). TL correlated 

negatively with age (P=0.003), glucose (P=0.01) and insulin (P=0.03). Liver function 

tests (LFT) TGO/ALT, TGP/AST and gamma-glutamyltransferase (GGT) showed 

statistically significant differences among the groups, as well as HDL and LDL 

cholesterol, CRP, leucocytes and fibrinogen (P<0.05). The operated group scored 

higher in the IIEF questionnaire than the obese controls (56.7 ± 14.5, 49.1 ± 11.9 e 

61.7 ± 7.5), but no significant differences among the three groups were found.  

Significant improvements in the IIEF domains erectile function (P=0.01) and overall 

sexual satisfaction (p=0.04) were found, but only between the obese controls and 

non-obese individuals. In the AMS questionnaire, operated patients and non-obese 

individuals showed the same pattern of responses, but no significant differences 

between these groups could be found (31.0 ± 9.4, 37.4 ± 15.1 e 31.0 ± 8.8). 

Conclusion: Despite almost ¾ of patients that were submitted to bariatric surgery 6-

16 years earlier were still categorized in the obese category, these individuals have 

shown a healthier sex hormone profile than obese control individuals and, in some 

aspects, they behaved like non-obese individuals. Bariatric surgery proved to be a 

reliable method to improve both male androgens and sexual quality of life in the long-

term, even when a complete resolution of the hormonal imbalance has not been 

achieved. 

Descriptors: 1. Obesity 2. Bariatric surgery 3. Androgens 4. Sexual quality of life  

5. Male sex hormones 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna, favorecida por um acesso fácil a uma oferta abundante 

de alimentos industrializados e não saudáveis, e aliada a uma tecnologia que 

promove a indolência e a redução da atividade física, segue formando indivíduos 

obesos a um nível epidêmico. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula que a nível global existam 

aproximadamente 400 milhões de indivíduos adultos obesos(1). Segundo um estudo 

recente realizado por Ogden et al.(2), a prevalência de sobrepeso em crianças e 

adolescentes, e de obesidade em adultos do sexo masculino aumentou 

significativamente nos Estados Unidos durante os últimos 10 anos, enquanto que a 

prevalência em mulheres adultas permaneceu estável. Segundo a mais recente 

estimativa americana de obesidade, aproximadamente 78 milhões de Americanos 

adultos (35.7%) são obesos (IMC igual ou superior a 30.0 kg/m2), o que corresponde 

a 41 milhões de mulheres e 37 milhões de homens com idade igual ou superior a 20 

anos(2). (Figura 1) 

 

Figura 1 Número de indivíduos obesos nos EUA (2009-2010) (Fonte-CDC/NCHS, 2009-2010) 

Dados de prevalência de obesidade entre indivíduos do sexo masculinos no 

Brasil mostram um aumento de 4.1% ao ano, passando de 5.1% em 1989 para 8.8% 

em 2002/2003. Já em mulheres, houve um aumento de 0.4% ao ano, passando de 

12.4% em 1989 para 13.0% em 2002/2003(3). Projeções futuras de prevalência da 
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obesidade em adultos também não são animadoras. Wang et al.(4)  relataram que, 

caso esta progressão da obesidade a níveis epidêmicos persista inalterada, 86.3% 

dos adultos americanos estarão acima do peso ou serão obesos em 2030, e em 

2048 a totalidade dos adultos americanos será obesa ou irá desenvolver sobrepeso. 

E, segundo o mesmo estudo, os gastos de saúde atribuíveis à obesidade e/ou 

sobrepeso serão responsáveis por 16-18% do custo total com cuidados relativos à 

saúde nos Estados Unidos. 

Vários trabalhos mostram que indivíduos obesos apresentam um risco 

aumentado de morbidades e mortalidade(5-8). Além disso, a obesidade está 

associada com um perfil hormonal reprodutivo alterado que afeta ambos os sexos. 

Porém, ao contrário das mulheres obesas que experimentam um excesso de 

andrógenos(9), os homens obesos demonstram uma propensão a serem 

hipogonadais(10). 

A perda de peso decorrente de intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas 

normaliza, no curto prazo, os níveis de testosterona total (TT), testosterona livre (TL) 

e globulina ligadora dos hormônios sexuais (SHBG) nos indivíduos do sexo 

masculino(11-16), porém a melhora do perfil hormonal androgênico observada com a 

perda de peso não cirúrgica pode não ser tão duradora e consistente quando 

comparada com a redução de peso resultante da cirurgia bariátrica(17). A redução de 

peso pela cirurgia também provou ser mais eficaz na melhora da qualidade de vida 

sexual quando comparada com a perda de peso não cirúrgica(18). Entretanto, devido 

ao tamanho reduzido das populações de indivíduos obesos operados nestes 

estudos como também pelos seguimentos pós-operatórios não prolongados 

(inferiores a 24 meses), investigações adicionais se fazem necessárias para melhor 

esclarecer o comportamento a longo prazo dos hormônios sexuais masculinos após 

a cirurgia bariátrica. Além disso, devido à constante possibilidade de ocorrer reganho 

de peso após a cirurgia(19), são necessários estudos com um seguimento mais longo 

para verificar se a recidiva da obesidade está associada com piora do perfil 

hormonal sexual masculino, e/ou piora da qualidade de vida sexual anos após a 

cirurgia bariátrica. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi avaliar, nos indivíduos obesos graves tratados 

pela cirurgia bariátrica em um seguimento pós-operatório superior a cinco anos: 

1. O comportamento dos hormônios sexuais masculinos e  

2. A qualidade de vida sexual destes indivíduos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

A obesidade é um fator independente de risco para várias doenças 

cardiovasculares, além de contribuir para um aumento da mortalidade. Também 

predispõe o individuo à distúrbios metabólicos, tais como intolerância à glicose e 

diabetes mellitus, patologias osteoarticulares (osteoartrite), distúrbios do sono 

(apnéia), anormalidades reprodutivas e distúrbios sexuais. Em indivíduos do sexo 

masculino, a disfunção sexual abrange não somente problemas relacionados à 

ereção, mas também distúrbios associados aos níveis diminuídos de hormônios 

masculinos tais como, redução da libido, redução de massa muscular e força 

muscular, diminuição de pêlos corporais, ginecomastia, redução da consistência e 

do volume testicular, infertilidade, distúrbios do sono, diminuição da capacidade de 

memorização e concentração, entre outros. Além de promover comorbidades que 

irão afetar adversamente a função sexual masculina, a obesidade mórbida (IMC 

superior a 40 kg/m2), também pode atuar como um fator de risco independente 

devido a alterações endócrinas complexas que acarreta, ocasionando desequilíbrio 

de vários hormônios masculinos. Nestes casos, um quadro de hipogonadismo 

hipogonadotrófico pode se estabelecer(20, 21).   

Portanto, junto com o envelhecimento e as doenças crônicas, a obesidade é 

um fator importante que pode influenciar os níveis de testosterona no homem(22, 23).  

3.1 Fisiologia dos esteróides sexuais 

Os hormônios sexuais esteróides são derivados do colesterol. A conversão de 

colesterol em pregnenolona é o passo limitante na síntese dos esteróides sexuais, 

sendo estimulado pelo hormônio luteinizante (LH). Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

é produzida na adrenal e nos testículos a partir de pregnenolona, sendo a 

hidroxipregnenolona um produto intermediário deste processo. DHEA é convertida 

em androstenediona, o qual pode ser convertido em testosterona pela enzima 

17beta-hidroxiesteróide desidrogenase. Androstenediona pode ser convertida para 

estrona, e a testosterona pode ser convertida para 17-estradiol por uma enzima 

microssomal que faz parte da superfamília do citocromo P450, chamada citocromo 

aromatase P450 (P450arom, produto do gene Cyp19)(24). A síntese do estradiol 

provém principalmente da aromatização periférica da testosterona circulante 

(ocorrendo em sua maioria na pele e no tecido adiposo, e neste último 
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preferencialmente no componente visceral)(25, 26), enquanto que os testículos são 

responsáveis por aproximadamente 15% da secreção de E2(26). Testosterona pode 

também ser convertida em dihidrotestosterona (DHT), um andrógeno mais potente, 

pela enzima 5-alfa-redutase presente nos tecidos da glândula prostática e folículos 

pilosos. A síntese dos esteróides sexuais está detalhada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 Síntese dos esteróides sexuais (adaptado de Rao et al. 
(17)

) 

 

3.2 Síndrome de Deficiência de Testosterona (SDT) 

Indivíduos com baixos níveis séricos de andrógenos fisiologicamente 

importantes associados à presença de sintomas clínicos atribuídos aos níveis 

reduzidos de testosterona apresentam a Síndrome de Deficiência de Testosterona 

(SDT), designação empregada atualmente em substituição à andropausa ou 

hipogonadismo de aparecimento tardio(27). 

Dentre os sintomas e sinais da SDT em adultos, queda da libido e redução da 

atividade sexual, perda de ereções espontâneas e disfunção erétil, calores e 

sudorese, redução de massa muscular e força muscular, aumento da adiposidade e 

IMC, diminuição de pêlos corporais, ginecomastia e redução da consistência e 

volume testicular (menor que 5 ml), além de infertilidade, são considerados os mais 
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específicos para a deficiência da testosterona. Além disso, estudos mostram que a 

incapacidade de responder com uma ereção firme a uma dose oral máxima de 

inibidor da fosfodiesterase-5 (PDE-5) pode ser o primeiro sinal de insuficiência 

androgênica(28, 29). Perda da memória e dificuldade para se concentrar, labilidade no 

humor e depressão, insônia, perda da energia e iniciativa são também sintomas 

observados, embora sejam menos específicos(20, 21). 

Segundo um grande estudo populacional que analisou vários perfis 

hormonais de indivíduos entre 39 e 70 anos, homens obesos apresentam níveis de 

testosterona total 25% inferiores aos indivíduos não-obesos(30). Consequentemente, 

a deficiência de testosterona em indivíduos do sexo masculino portadores de 

obesidade visceral gera um círculo vicioso perigoso, pois ocasiona uma taxa 

metabólica reduzida, uma diminuição da lipólise, aumento da deposição de gordura 

visceral e uma maior resistência à insulina.  

3.3 Hormônios Sexuais e Obesidade 

O IMC foi correlacionado negativamente com testosterona em vários estudos 

clínicos que avaliaram homens com peso normal e sobrepeso(11, 12). Um ganho de 

peso de 4.5 kg foi associado com redução dos valores de TL e TT de 1.35 pg/mL e 

11.79 ng/dL, respectivamente(11). 

Hofstra et al.(31) demonstraram que em homens obesos os níveis de 

testosterona estão frequentemente na faixa hipogonadal, caracterizando um 

hipogonadismo hipogonadotrófico (HH). Além disso, estes pesquisadores verificaram 

que a prevalência de HH aumenta linearmente com o índice de massa corporal 

(IMC), passando de 40% em indivíduos com IMC igual ou superior a 40 kg/m2. 

Mulligan et al.(32) relataram que pacientes com hipogonadismo apresentavam 

um IMC mais elevado (IMC médio = 31.5 kg/m2) quando comparado com homens 

eugonadais (IMC médio = 28.5 kg/m2). O risco de apresentar hipogonadismo foi 

maior em pacientes com diabetes (razão de possibilidades [“odds ratio”] [OR] = 

2.09), hipertensão (OR = 1.84), e hiperlipidemia (OR = 1.47). 

Lima et al.(33) também observaram que homens obesos apresentam níveis de 

testosterona total sérica significativamente diminuídos, quando comparados com os 

níveis encontrados em homens normais e com idade similar. 
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Estudos mostram também que níveis reduzidos de TT (OR = 0.43), 

testosterona biodisponível (OR = 0.62) e sulfato de dihidroepiandrosterona (S-

DHEA) (OR = 0.76) aumentam o risco de desenvolver síndrome metabólica(34, 35).  

3.4 Teorias para explicar a presença de níveis reduzidos de hormônios sexuais 

em homens obesos 

1. Hormônios sexuais avaliados  

A testosterona total (TT) representa a soma da testosterona livre (TL), da 

testosterona ligada às proteínas (albumina e globulina ligadora do hormônio sexual 

(SHBG)), e está, portanto, sujeita a variações nas concentrações das proteínas 

ligadoras, ao contrário da TL que não sofre variação (quando avaliada por técnicas 

confiáveis). Além disso, somente a TL pode agir a nível intracelular, regulando a 

expressão dos genes. Em homens normais, 2% da testosterona encontra-se sob a 

forma livre, 30-60% está fortemente ligada à SHBG e o restante está ligado menos 

fortemente à albumina e a outras proteínas(36). 

A SHBG é uma glicoproteína produzida em sua grande maioria pelo fígado, 

que se liga aos hormônios sexuais testosterona e estradiol. A SHBG tem maior 

afinidade pela testosterona do que pelo estradiol e, portanto, mudanças na SHBG 

podem influenciar os níveis de andrógenos. Níveis elevados de SHBG reduzem a 

testosterona livre(37), porém, em indivíduos obesos, a SHBG encontra-se diminuída a 

níveis importantes, levando a uma maior redução dos níveis de TT(23). A SHBG está 

reduzida tanto em obesidade severa como em indivíduos moderadamente 

obesos(38). A diminuição de SHBG pode aumentar a quantidade de testosterona 

circulando na forma livre, mas, alternativamente, também estimula o efeito de 

retroalimentação negativo (“feedback” negativo) causado pelos estrógenos. 

Aumento do IMC é um determinante negativo importante do nível de SHBG, e 

foi demonstrado que o efeito negativo significante do IMC nos níveis de testosterona 

sérica se faz principalmente através de seus efeitos nos níveis de SHBG(39, 40). 

A SHBG se correlaciona positivamente com sensibilidade à insulina(41), 

envelhecimento e processos inflamatórios crônicos(42, 43), e negativamente com 

níveis de glicose em jejum(44). Embora a correlação com este último persista após 

correção para gordura hepática, a correlação com sensibilidade à insulina deixa de 

existir. Portanto, a hepatoesteatose pode ser um fator de confusão na relação entre 

sensibilidade à insulina e SHBG. SHBG não se correlaciona com secreção de 
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insulina, e estudos sugerem que a SHBG pode exercer um efeito direto sobre a 

glicemia(44).  

Nielsen et al.(45) recentemente demonstraram que a TT, testosterona 

biodisponível (que representa o somatório da testosterona livre com a fração ligada 

fracamente à albumina), TL, SHBG e a diidrotestosterona (DHT) reduzem 

linearmente com o aumento da massa adiposa central em indivíduos jovens, e que 

os tecidos adiposos viscerais são independentemente responsáveis pelo declínio da 

TL e testosterona biodisponível, enquanto que a redução da TT e da DHT ocorre 

pelo aumento do tecido adiposo subcutâneo, sendo secundária aos níveis reduzidos 

de SHBG. 

2. Níveis de estrógenos  

Homens obesos produzem níveis aumentados de estrógeno, resultado da 

conversão aumentada da testosterona em estradiol (E2) pela enzima citocromo 

aromatase P450, encontrada em níveis importantes nos adipócitos(46, 47). Por sua 

vez, o aumento de E2 sérico exerce uma retroalimentação (“feedback”) negativa na 

secreção de hormônio luteinizante (LH) pela hipófise(48, 49) (levando a uma redução 

da síntese de testosterona), e aumenta a produção de SHBG pelo fígado, o que leva 

a uma redução da TL. 

3. Leptina  

O aumento da massa gordurosa na obesidade aumenta os níveis de leptina. 

Leptina, um hormônio que é secretado pelos adipócitos, exerce um papel importante 

na homeostasia do peso corporal através de efeitos centrais.  

Este hormônio exerce, em homens obesos, efeitos negativos na 

esteroidogênese, que são mediados por receptores específicos nas células de 

Leydig(50). 

Existe uma correlação negativa entre leptina e TL, TT e 17-

hydroxyprogesterona. A massa gordurosa possui relação similar, e ainda se 

correlaciona negativamente com níveis de SHBG, devido provavelmente à níveis 

elevados de insulina associados(50). Em contraste, leptina parece potencializar a 

estimulação do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) pela insulina “in vitro”, 

porém a leptina isolada não exerce nenhum efeito(51). Entretanto, Yuet al.(52) 

relataram um efeito estimulatório direto da leptina na secreção do hormônio liberador 

do LH no hipotálamo, e na secreção do LH na hipófise “in vitro”. Os autores também 
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relataram que estes efeitos foram mediados pelo óxido nítrico como um mensageiro 

secundário. 

Em modelos animais e similarmente ao que acontece com a insulina, o 

transporte de leptina do sangue para o SNC também está diminuído na 

obesidade(53). Isto contribuiria para um menor efeito da leptina ao nível do SNC. 

4. Hiperinsulinemia 

A hiperinsulinemia, achado frequente em homens obesos, exerce um efeito 

inibitório na síntese de SHBG pelo fígado(54). 

Simon et al.(55) demonstraram  correlação inversa entre testosterona 

plasmática e níveis de insulina em homens diabéticos, a qual é independente de  

idade e obesidade(55). Este achado pode ser explicado pela resistência à insulina 

encontrado na obesidade e no diabetes mellitus tipo 2, o que levaria a um aumento 

nos níveis de insulina. 

A insulina é transportada para o liquido cerebroespinhal por um transportador 

saturável. A função deste transportador está diminuída na obesidade. Portanto, o 

aumento da insulina periférica encontrado na obesidade não se traduz em níveis 

aumentados de insulina no sistema nervoso central (SNC), conforme demonstrado 

em modelos animais(56). Este fato contribuiria para a resistência à insulina ao nível 

do SNC observada em pacientes obesos, e pode explicar a estimulação diminuída 

de GnRH causada por níveis diminuídos de insulina no SNC. 

Pasquali et al.(57) usaram diazóxido para reduzir a secreção de insulina pelo 

pâncreas de homens obesos e controles com peso normal. Os autores relataram 

que níveis reduzidos de insulina aumentaram os níveis de SHBG em ambos os 

grupos, o que poderia explicar a redução dos níveis de SHBG em pacientes obesos / 

portadores de diabetes mellitus tipo 2 e que apresentam hiperinsulinemia associada. 

Além disso, estudos mostram que a SHBG age ativando seus próprios 

receptores para aumentar os níveis da proteína quinase, a qual altera o estado de 

fosforilação de co-receptores que atuariam ao nível dos receptores de 

andrógenos(58). Isto pode sugerir uma relação cruzada entre o receptor de SHBG e o 

receptor de andrógenos(58). 
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5. Apnéia do sono  

A apnéia do sono, frequentemente observada em homens obesos, pode 

influenciar o eixo hipotálamo-hipofisário, levando a uma secreção noturna diminuída 

de LH com consequente redução da produção de testosterona(59). 

6. Níveis de gonadotrofinas  

 A LH participa ativamente na patogênese do hipogonadismo da obesidade. A 

amplitude de pulso e a freqüência da secreção de LH estão alteradas na 

obesidade(38). Vermeulen et al.(60) observaram que, embora a freqüência de pulso de 

LH estivesse similar em pacientes obesos e indivíduos controles, níveis médios de 

LH diurno, média da amplitude de pulso de LH diurno, e a somatória das amplitudes 

de pulso de LH diurno e massas secretórias estavam significativamente  mais 

reduzidas em pacientes obesos que em controles 

A inflamação hipotalâmica tem sido relacionada com secreção diminuída de 

GnRH e LH em vários estudos animais(61). Além disso, o aumento da liberação de 

adipocinas pode causar um efeito tóxico no espermatozóide através da liberação de 

oxigênio reativo(62). Rodriguez-Pacheco et al.(63) demonstraram o efeito da 

adiponectina em culturas de células da hipófise de ratos. Os autores relataram que a 

adiponectina inibiu a secreção de LH e a secreção de LH estimulada pelo GnRH. A 

adiponectina também diminuiu os níveis de receptores de GnRH RNA mensageiros, 

e inibiu a secreção de GnRH dos neurônios. Devido a estes efeitos inibitórios no 

GnRH e na secreção de gonadotrofinas da hipófise, são necessários estudos 

adicionais para se confirmar estes dados, pois é conhecido que níveis de 

adiponectina aumentam com a perda de peso. 

Os níveis de FSH na obesidade foram, ao contrário do esperado, descritos 

como “não elevados”(13) em cinco de sete homens que apresentavam níveis de 

inibina B reduzidos (ver abaixo), provavelmente devido a um efeito direto da 

obesidade na função das células de Sertoli do testículo (causando os níveis 

reduzidos de inibina), ou devido a um efeito do aumento dos estrógenos na 

obesidade, sendo que a primeira explicação parece ser mais plausível. 

7. Inibina B 

O papel da inibina B no hipogonadismo hipogonadotrófico da obesidade é 

controverso. No homem adulto, a inibina B controla a secreção de hormônio folículo-
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estimulante (FSH) através de um mecanismo de retroalimentação (“feedback”) 

negativo, havendo portanto uma relação inversa entre inibina B sérica e níveis de 

FSH.  A produção de inibina B depende do FSH e do status espermatogênico, 

porém o exato mecanismo pelo qual as células germinativas contribuem para a 

produção da inibina B ainda é desconhecido(64). Indivíduos obesos apresentam 

níveis reduzidos de inibina B, o qual juntamente com outras alterações (i.e., apnéia 

do sono, baixos níveis androgênicos, elevação do estradiol, elevação da 

temperatura escrotal pelo aumento do tecido adiposo da região perigenital) pode 

influenciar direta ou indiretamente nos efeitos da obesidade sobre a infertilidade 

masculina. 

8. Níveis de glicemia  

Experimentos animais demonstraram que hiperglicemia continuada por mais 

de seis meses pode resultar em função testicular diminuída e redução da 

fertilidade(65). Alterações na concentração e motilidade espermática, além de 

morfologia alterada e aumento de anormalidades no líquido seminal foram 

observadas em homens diabéticos. Dentre as prováveis causas que podem levar a 

estas alterações estão as mutações no DNA mitcondrial decorrentes do estresse 

oxidativo e dano tecidual causado pelo diabetes (66). 

3.5 Redução de Peso e Melhora do Hipogonadismo 

A obesidade mórbida atinge 3% da população adulta masculina americana(67), 

e a associação de hipogonadismo com obesidade em ambos os sexos é bem 

conhecida. Estudos mostram que as intervenções para reduzir o peso podem 

reverter as manifestações clínicas e as alterações laboratoriais decorrentes do 

hipogonadismo masculino. Os métodos de perda de peso não cirúrgica incluem 

dieta, atividade física e tratamento medicamentoso. Entretanto, atualmente não 

existem medicamentos eficazes para o tratamento da obesidade grave(68).  

A abordagem cirúrgica (cirurgia bariátrica) é um tratamento que promove 

redução de peso substancial(69), aumenta a expectativa de vida(70), e melhora as 

comorbidades da obesidade, tais como hipertensão arterial(71), diabetes mellitus tipo 

2(72) e apnéia do sono(73). A técnica de derivação gastro-jejunal em “Y-de-Roux” 

proporciona a resolução do diabetes em até 78% dos casos, além de perda de até 

76% do excesso de peso corpóreo(74).  
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Vários estudos mostram uma melhora importante na psicopatologia dos 

indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica e que emagreceram(75-77). 

Depressão, somatização, negação de estresse emocional, redução da auto-estima e 

relações interpessoais, além de atitudes indiferentes frente a certos aspectos do 

comportamento são frequentemente encontrados em testes psicométricos realizados 

em pacientes obesos.  Estas alterações psicológicas são quase que totalmente 

revertidas após a redução de peso induzida pela cirurgia(75, 76). Porém, apesar destes 

resultados, ainda não está claro se esta melhora é devida somente a perda do peso, 

ou se é secundária a significativa melhora dos níveis hormonais resultantes do 

emagrecimento. Além disso, poucos artigos na literatura avaliaram se as mudanças 

hormonais e a qualidade de vida sexual nos homens obesos graves (utilizando-se de 

questionários específicos) poderiam ser melhoradas após a cirurgia bariátrica(11, 12, 15, 

78, 79). 

3.6 Perda de Peso Não-Cirúrgica e Hormônios Sexuais 

Kaukua et al.(80) avaliaram o efeito da dieta muito baixa em energia (sigla em 

inglês, VLED) associada à programa de modificações comportamentais em um 

grupo de 19 homens (IMC médio = 39.3 kg/m²), comparado com um grupo controle 

(19 homens, IMC médio = 39.4 kg/m²) que não sofreu intervenção. Após oito meses, 

os autores observaram correlação importante entre níveis reduzidos de insulina 

associado com a perda de peso e aumento dos níveis de TT no grupo que sofreu 

intervenção. Neste estudo, também foi relatado aumento dos níveis de SHBG 

associado com a redução do peso. 

Niskanen et al.(81) relataram que, embora tenha sido observado reganho de 

peso em pacientes que utilizaram uma dieta calórica muito reduzida (sigla em inglês, 

VLCD), não houve redução nos níveis de TL após nove semanas do término da 

dieta. Além disso, os níveis de TL permaneceram elevados após seguimento total de 

12 meses. Houve uma leve redução dos valores médios da SHBG nove semanas 

após o termino da dieta VLCD, porém os níveis deste hormônio apresentavam-se 

ainda maiores que os valores basais.  

Pasquali et al.(82) acompanharam um grupo de pacientes obesos submetidos 

a dieta de quase jejum (“semi-starvation diet”) seguido por realimentação com uma 

dieta hipocalórica. Os autores relataram aumento significativo nos valores de TT, TL 

e S-DHEA, independente da ingestão alimentar. 
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Pritchard et al.(83) investigaram alterações hormonais masculinas após um 

esquema de exercícios padronizados em sete pares de homens monozigóticos e 

relataram aumento da testosterona e S-DHEA, com um maior aumento naqueles que 

apresentavam níveis de insulina de jejum mais reduzidos. 

Håkonsen et al.(84) avaliaram a qualidade do sêmen e hormônios sexuais de 

43 homens com IMC superior a 33 kg/m² que foram submetidos à programa de 

redução de peso por 14 semanas. A perda de peso foi associada com um aumento 

na contagem de espermatozoides (P = 0.02), volume do ejaculado (P = 0.04), TT (P 

= 0.02) e SHBG (P = 0.03). 

Embora os estudos clínicos tenham demonstrado um aumento nos valores de 

TT e TL, as alterações nos valores de SHBG, estradiol e gonadotrofinas após a 

redução de peso não cirúrgica permanecem incertos. A melhora na qualidade de 

vida sexual após a perda de peso não cirúrgica também tem sido inconsistente, já 

que muitos indivíduos reganham peso após o termino da dieta(85). Portanto, as 

alterações nos níveis de hormônios sexuais em homens que obtiveram uma redução 

constante de peso após a cirurgia bariátrica pode oferecer respostas mais 

conclusivas. 

3.7 Perda de Peso Cirúrgica (Cirurgia Bariátrica) e Hormônios Sexuais 

Procedimentos cirúrgicos bariátricos são cada vez mais realizados para o 

tratamento da obesidade. Entretanto, indivíduos do sexo masculino representam 

somente 20% dos pacientes que são submetidos a estes procedimentos(79). 

Considerando-se que a disfunção sexual e o hipogonadismo são complicações da 

obesidade e de suas comorbidades, alguns autores analisaram se estas disfunções 

da esfera sexual masculina são potencialmente reversíveis com a cirurgia bariátrica. 

Um aumento substancial nos níveis de TT foi encontrado após a cirurgia de 

gastroplastia vertical com bandagem (sigla em inglês, VBG)(78), derivação 

biliopancreática (BPD)(12), derivação gástrica em Y de Roux (RYGB)(11), e 

gastrectomia laparoscópica vertical (“laparoscopic sleeve gastrectomy”- LSG)(14).  

Bastounis et al.(78)  estudaram 57 pacientes obesos mórbidos (19 homens 

[IMC médio = 57.1 kg/m2] e 38 mulheres) que foram submetidos à gastroplastia 

vertical com bandagem, com um seguimento de 12 meses. Os autores relataram 

uma redução significativa dos níveis de estradiol associado com um aumento dos 

níveis de TT, SHBG e FSH nos pacientes do sexo masculino.  
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Segundo Alagna et al.(12), que avaliaram os hormônios sexuais de 20 

indivíduos obesos graves (IMC médio = 47.3 kg/m2) antes e 12 meses após serem 

submetidos à BPD, houve melhora significativa dos níveis de TT, 17-estradiol, LH, 

FSH e leptina após o procedimento. Os valores de testosterona sérica 

correlacionaram-se inversamente com IMC e massa gordurosa antes e após a 

BPD(12), e pacientes submetidos a este procedimento obtiveram os maiores 

aumentos de TT (224%). 

Em 2009, Hammoud et al.(11) estudaram 64 homens obesos mórbidos (22 

pacientes [IMC médio = 44.9 kg/m2] submetidos à derivação gastrojejunal com Y de 

Roux e 42 controles [IMC médio = 48.9 kg/m2]). Após um seguimento de dois anos, 

o grupo operado apresentou uma diminuição importante do IMC e níveis de 

estradiol, e um aumento da TT e TL.  

Omana et al.(14) avaliaram níveis hormonais de um grupo de 10 homens (IMC 

médio = 48.3 kg/m2) que foram submetidos previamente à cirurgia bariátrica (RYGB 

e LSG). Após um período de 12 meses, os níveis de TT e SHBG mostraram 

aumento que foi estatisticamente significante (P< 0.001 e P< 0.01, respectivamente),  

Reis et al.(15) recentemente realizaram um estudo prospectivo comparando 

dois grupos de 10 indivíduos obesos mórbidos por 24 meses. Um grupo (IMC médio 

= 55.7 kg/m2) foi submetido a um programa de quatro meses de exercícios físicos e 

dieta e posterior derivação gástrica, e o grupo controle (IMC médio = 54.0 kg/m2) foi 

orientado a respeito de mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida.  Os 

investigadores relataram aumento nos níveis de TT, TL e FSH, e redução da 

prolactina no grupo que sofreu intervenção, porém os níveis hormonais não se 

modificaram após o período inicial de mudanças de hábitos alimentares e de 

atividade física.  

Woodard et al.(86) avaliaram níveis de TT pré e pós-cirurgia bariátrica de 58 

pacientes do sexo masculino (45 submetidos à derivação gástrica, sete à bandagem 

gástrica  e cinco à gastrectomia vertical). Os autores relataram um aumento 

estatisticamente significante dos níveis de TT até 12 meses após a cirurgia, que foi 

correlacionado com a redução do IMC. 

Globerman et al.(13) avaliaram níveis de inibina B e hormônios gonadais de 17 

homens obesos (IMC médio = 44.3 kg/m2) antes e após a gastroplastia vertical com 

bandagem (VBG). Após a cirurgia, os níveis de inibina B normalizaram-se em três 

dos sete (43%) pacientes que apresentavam valores reduzidos no pré-operatório. E, 
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apesar da redução de peso, os níveis de FSH permaneceram inapropriadamente 

baixos em dois dos quatro pacientes cujos níveis de inibina B continuaram 

reduzidos. Além disso, embora os níveis de TT e TL tenham mostrado um aumento 

estatisticamente significante, somente um paciente teve os níveis de TL 

normalizados. 

3.8 Qualidade de vida sexual e obesidade 

A ereção normal é um mecanismo complexo que se baseia na integridade dos 

componentes vasculares, endócrinos e neurológicos(87). A disfunção erétil (DE) é 

mais comum em pacientes obesos, e a deficiência de testosterona (i.e., 

hipogonadismo) associada à disfunção endotelial e a insuficiência vascular peniana 

(resultante da perda da expressão e atividade da enzima óxido nítrico-sintase 

(NOS)) é o principal mecanismo fisiopatológico e a conexão entre obesidade e 

DE(88). 

A obesidade visceral e a resistência à insulina (um dos componentes da 

síndrome metabólica) estão associadas com respostas inflamatórias aumentadas(89). 

Estas respostas produzem alterações significativas no padrão estrutural e funcional 

das artérias de pequena resistência, além de uma diminuição na biodisponibilidade 

do óxido nítrico (NO), um vasodilatador derivado do endotélio(90), o que poderia 

explicar o maior risco de coronariopatia(91), acidente vascular cerebral (AVC)(92), e 

DE encontrados em pacientes obesos(93-95). 

A qualidade de vida sexual é avaliada usando questionários específicos  

validados. Um questionário auto-aplicado comumente utilizado é o Índice 

Internacional de Função Erétil (”International Index of Erectile Function”- IIEF)(96), 

onde vários domínios relacionados à sexualidade são avaliados (i.e., função erétil, 

função orgásmica, desejo sexual, grau de satisfação com a relação sexual e grau de 

satisfação sexual de modo geral). Com relação à escala de valores, quanto maior a 

pontuação menor é a disfunção, sendo o máximo de 30 (i.e., ausência de disfunção) 

para a função erétil, máximo de 10 para a função orgásmica, desejo sexual e grau 

de satisfação geral, e máximo de 15 pontos para o grau de satisfação com a relação 

sexual. Outros questionários utilizados são o SHIM, uma versão resumida do IIEF(97), 

o IWQOL-Lite(98), e o Moorehead-Ardelt (o qual faz parte do “Bariatric Analysis and 

Reporting Outcome System”- BAROS)(99). 



16 

 

Já o questionário Sintomas de Homens Idosos (“The Aging Males´ 

Symptoms”- AMS)(100) avalia três domínios, entre eles o sexual.  É um questionário 

bastante utilizado para se avaliar sintomas da andropausa, igualmente comuns em 

homens idosos e indivíduos obesos. Além disso, serve para avaliar alterações antes 

e após o tratamento com reposição androgênica. O questionário AMS é composto de 

17 questões, onde são avaliados os domínios psicológicos, somáticos e sexuais do 

individuo. Diferentemente da escala de valores do questionário IIEF, quanto maior a 

pontuação maior é a disfunção (mínimo de 17 e máximo de 85), sendo que valores 

maiores que 50 são categorizados como severos. 

A qualidade de vida sexual está diminuída em pacientes obesos. IMC elevado 

foi correlacionado com menor número de encontros sexuais e uma redução do 

desempenho sexual em ambos os sexos, segundo uma recente revisão da literatura 

sobre o assunto(18). 

De acordo com Hammoud et al.(11), a redução do desempenho sexual e libido 

sexual diminuído foram correlacionadas negativamente com níveis de TL (r = –

0.273, P = 0.038 e r = –0.267, P = 0.042, respectivamente). 

Heruti et al.(101), usando o questionário Inventário de Saúde Sexual para 

Homens (“Sexual Health Inventory for Men” (SHIM)), relataram que, embora a DE 

estivesse presente em 22% dos indivíduos com IMC normal, 31% dos pacientes com 

IMC superior a 35 kg/m2 apresentavam DE. Entretanto, segundo os mesmos 

autores, a correlação entre IMC e probabilidade de índices reduzidos de SHIM não 

foi estatisticamente significante, quando analisado por um modelo de regressão 

linear geral.  

3.9 Associação entre perda de peso não-cirúrgica e melhora na qualidade de 

vida sexual 

A qualidade de vida sexual nos estudos de redução de peso não cirúrgica (ver 

acima) foi avaliada com questionários validados. Kaukua et al.(80) utilizaram os 

questionários IIEF e Escalas de Atividade Sexual (“Sexual Activity Scale”)(102), que 

compreende somente uma frase (quantas vezes você e sua parceira mantiveram 

atividade sexual?). Apesar das diferenças significantes observadas na perda de 

peso e níveis de TT no grupo que recebeu uma dieta muito baixa em energia (IMC 

médio = 39.3 kg/m2) quando comparado com o grupo controle (IMC médio = 39.4 

kg/m2), os autores não observaram melhora nos índices de função sexual.  
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Espósito et al.(103) realizaram um estudo randomizado onde ministraram 

sessões de grupo e instruções detalhadas sobre ingestão calórica, 

automonitoramento, alcance de metas e atividade física a um grupo de 55 homens 

obesos (IMC = 37 kg/m2) com disfunção erétil, e informações gerais sobre 

alimentação saudável e atividade física a um grupo controle de 55 homens obesos 

(IMC = 36.4 kg/m2) sem DE. Após um seguimento de dois anos, o IMC reduziu no 

grupo que sofreu intervenção, e os índices de IIEF mostraram uma melhora 

significante (de 13.9 para 17) (P < 0.001), enquanto que o grupo controle não 

modificou os índices do IIEF e teve menores alterações no IMC. Entretanto, houve 

normalização dos índices em somente 30% dos pacientes e, segundo os 

investigadores, a redução do IMC e o aumento da atividade física foram bons 

preditores de melhora nos índices do IIEF.  

Wing et al.(104), em um estudo controlado e randomizado que comparou 

mudanças radicais no estilo de vida (grupo que sofreu intervenção) com atividades 

de suporte e educação (grupo controle) em homens com diabetes tipo 2 (IMC médio 

= 35.3 kg/m2), observou uma melhora discreta na função erétil com as intervenções 

para reduzir o peso. E, apesar das diferenças médias globais nos índices de IIEF 

entre os grupos após um seguimento de 12 meses, 8% e 22% dos homens no grupo 

de mudanças de estilo de vida relataram piora e melhora na função erétil, 

respectivamente, comparado com 20% e 23% dos homens no grupo controle, 

respectivamente. 

3.10 Associação entre perda de peso pós-cirurgia bariátrica e melhora na 

qualidade de vida sexual 

Hammoud et al.(11) avaliaram a qualidade de vida sexual de 64 homens 

obesos mórbidos (22 submetidos à derivação gástrica e 42 controles), utilizando o 

questionário Impacto do Peso na Qualidade de Vida - versão simplificada (“Impact of 

Weight on Quality of Life-Lite” [IWQOL-Lite])(98). Neste estudo não randomizado, 

após um seguimento de dois anos, os quatro parâmetros avaliados no domínio 

qualidade de vida sexual melhoraram significativamente quando comparados com os 

valores pré-operatórios e com os do grupo controle. A testosterona sérica também 

demonstrou exercer um efeito independente na qualidade de vida sexual (coeficiente 

padronizado = –0.299; P < 0.048). 
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Alagna et al.(12), utilizando um questionário não especifico para a função 

sexual (BAROS)(99), mostraram que o desempenho sexual após a cirurgia melhorou 

consideravelmente em 60% dos pacientes, havendo melhora moderada em 20%, e 

ausência de melhora nos indivíduos restantes (20%). 

Araujo et al.(105) realizaram um estudo prospectivo com 21 indivíduos obesos 

graves submetidos à cirurgia de gastroplastia à Fobi-Capella onde, utilizando-se o 

questionário auto-aplicável IIEF para avaliação da função erétil, foi analisada a 

qualidade de vida sexual antes e seis meses após a realização da cirurgia. Os 

investigadores relataram que em 85.71% dos indivíduos houve uma melhora 

acentuada da libido e da atividade sexual, sugerindo que os resultados obtidos 

foram resultantes da perda de peso decorrente da cirurgia.  

Dallal et al.(79) avaliaram a função sexual masculina em 97 pacientes obesos 

mórbidos (IMC médio de 51 kg/m2) antes e após a cirurgia bariátrica usando o 

questionário Brief Male Sexual Function Inventory (BSFI)(106). Após um seguimento 

pós-operatório médio de 19 meses, os investigadores relataram que a função sexual 

melhorou significativamente. 

Reis et al.(15), utilizando o questionário SHIM(97), relataram que os índices 

aumentaram significativamente após a cirurgia associado com modificações 

comportamentais. Segundo os autores, houve melhora da função erétil após a 

cirurgia bariátrica, porém a qualidade de vida sexual não se modificou após o 

período inicial de mudanças de hábitos alimentares e de atividade física. Além disso, 

o número de participantes em cada grupo (10) foi muito reduzido.  

Ranasinghe et al.(107) estudaram retrospectivamente 653 mulheres e 145 

homens (IMC médio = 47.3 kg/m2) que foram submetidos 10 anos antes à cirurgia de 

bandagem gástrica laparoscópica (LGB). Os autores relataram que 83.3% dos 

homens apresentavam certo grau de disfunção erétil previamente à cirurgia e, após 

aplicarem o questionário IIEF, houve melhora dos índices. Entretanto, quando 

ajustado por tempo, foi observada uma piora dos índices no domínio de disfunção 

erétil (P= 0.005) e função orgásmica (P= 0.002), apesar da grande redução de peso. 

Omana et al.(14) avaliaram a  qualidade de vida sexual  de um grupo de 10 

homens que foram submetidos previamente à cirurgia bariátrica (RYGB e LSG). 

Após um período de 12 meses, os pacientes referiram uma melhora da função erétil, 

que foi evidenciada por um aumento nos índices do questionário SHIM. 
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4. MÉTODOS 

Este foi um estudo clínico observacional prospectivo e controlado, onde foram 

selecionados três grupos de pacientes do sexo masculino conforme estratificados a 

seguir:  

4.1 Critérios de inclusão 

Pacientes masculinos com idade de 18-71 anos1, índice de massa corporal 

conforme a estratificação, com parceira regular ou não (todavia relatando vida sexual 

ativa), e que concordaram com o estudo e assinaram o consentimento informado. 

1 A justificativa para se extender a faixa etária e incluir um paciente  com idade 

de 71 anos no grupo operado deveu-se a grande dificuldade para se recrutar 

pacientes masculinos neste grupo. De um total de 38 homens que foram submetidos 

à cirurgia bariátrica e que preenchiam os critérios estabelecidos, somente 23 

responderam e aceitaram participar do estudo. Este indivíduo, apesar da idade, era 

hígido, mantinha vida sexual ativa e não fazia uso de qualquer medicação 

rotineiramente. 

4.2 Critérios de exclusão 

Doenças crônicas consumptivas (câncer, falências orgânicas, tuberculose, 

infecção por HIV/AIDS), uso de hormônios (reposição de andrógenos, 

estrogenoterapia por câncer de próstata), medicamentos que interferem com o eixo 

gonadal (corticosteróides, opiáceos, cetoconazol, leuprolide, risperidona, 

metoclopramida, opiáceos, espironolactona, cimetidina, esteróides anabolizantes), 

uso de inibidores da fosfodiesterase, disfunção/ ambigüidade sexual ou cirurgia 

peniana ou gonadal (hermafroditismo, intersexo, criptorquidia, epispádia, hipospádia, 

prostatectomia, orquiectomia), hipogonadotrofismo, hipotireoidismo ou doença 

hipofisária, neuromielopatias crônicas (trauma raquimedular, acidente vascular 

cerebral, esclerose múltipla), transplante de órgãos, uso de quimio, radio ou 

imunoterapia, dependência química, deficit cognitivo de qualquer grau ou recusa em 

participar da pesquisa. 
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4.3 Estratificação 

1. Grupo operado - composto de 23 pacientes consecutivos que foram 

submetidos à cirurgia de gastroplastia com reconstrução em Y de Roux devido à 

obesidade mórbida (IMC igual ou superior a 40 kg/m2 sem comorbidades ou superior 

a 35 kg/m2 na presença delas), entre os anos de 1995 e 2006, na Disciplina de 

Cirurgia do Aparelho Digestivo do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  

2. Grupo obeso controle - composto de 14 pacientes portadores de obesidade 

(IMC igual ou superior a 30 kg/m2), recrutados no ambulatório da mesma instituição, 

e que nunca foram submetidos à cirurgia bariátrica. 

3. Grupo controle não obeso - composto de 15 indivíduos não-obesos (IMC 

inferior a 30 kg/m2) e sem patologia endócrina da função gonadal, selecionados de 

um ambulatório de urologia de Hospital geral (Figura 3). Estes indivíduos 

apresentavam queixas urológicas gerais, e não referiam queixas relacionadas com a 

função sexual. 

 

Figura 3 Estratificação dos grupos de estudo 

 

Todos pacientes foram informados do estudo proposto (protocolo de pesquisa 

número 1278/09) e assinaram o termo de consentimento. 
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4.4 Procedimento operatório 

A cirurgia bariátrica consistiu na construção de reservatório gástrico vertical 

de 30-50 ml, uma alça jejunal em “Y de Roux” de 100 cm, e uma alça 

biliopancreática de 60-80 cm de extensão. É uma técnica classificada como “mista”, 

ou seja, com componentes restritivos e disabsortivos. 

4.5 Entrevista clínica 

Em todos pacientes foi realizada anamnese detalhada (história clinica e 

sintomas pregressos e atuais) obtida mediante entrevista, além de revisão de 

prontuários médicos com ênfase para os critérios de inclusão e exclusão. Foram 

assinaladas as comorbidades (hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, 

apnéia obstrutiva do sono), os medicamentos de uso corrente, uso de álcool, 

substâncias ilícitas e tabagismo. 

4.6 Exame físico 

Todos pacientes foram submetidos a exame físico geral sistemático, que 

incluiu inspeção das mamas e da genitália, além de determinação da consistência e 

volume testicular usando aparelho especifico (orquidômetro de Prader). A 

circunferência abdominal foi medida entre as cristas ilíacas e costelas inferiores 

durante expiração, com ponto de corte de 102 cm para definir obesidade. Para o 

índice de massa corporal (IMC) utilizou-se balança antropométrica de plataforma 

para indivíduos obesos e estadiômetro, com aplicativo online para calcular o IMC 

(http://www.nhlbisupport.com/bmi/bmi-m.htm). Para o cálculo do percentual de perda 

do excesso de peso (%PEP) médio foi utilizada a fórmula(108):  

%PEP = (PP/EP) X 100 

onde  PP (peso perdido em Kg) = peso inicial – peso atual, e EP (excesso de peso 

em Kg) = peso inicial – peso ideal. Para o cálculo do peso ideal foi computado a 

altura² x 25. 

4.7 Questionários 

Adotaram-se os questionários de escalas Aging Males’ Symptoms (AMS) 

versão em português, e o International Index of Erectile Function (IIEF) traduzido 

para o português (ver Anexo A, B). As perguntas de ambos os questionários foram 

respondidas pelo paciente sem interferência de terceiros ou do pesquisador. 

http://www.nhlbisupport.com/bmi/bmi-m.htm
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O questionário AMS avalia 17 itens, e o método de pontuação é simples. A 

pontuação de cada item aumenta (em uma escala de 1 a 5) à medida que a 

severidade da queixa percebida pelo paciente se torne mais intensa. As queixas são 

então categorizadas como negligíveis (0-26 pontos), leves (27-36 pontos), 

moderadas (37-49 pontos) e severas (≥ 50 pontos). 

O questionário IIEF, validado no Brasil em 1998(109), é composto por 15 

questões. As questões estão divididas em cinco domínios de função sexual: função 

erétil (questões de 1 a 5 e 15), relação sexual (questões 6, 7 e 8), função orgásmica 

(questões 9 e 10), desejo sexual (questões 11 e 12), e satisfação sexual de modo 

geral (questões 13 e 14). Cada questão tem um valor que varia de 1 a 5, sendo que 

índices baixos de resposta são representativos de qualidade da vida sexual não 

satisfatória. Com base nos resultados relativos à função erétil, os graus de disfunção 

erétil são definidos como leve (pontuação entre 21 a 24), moderado (pontuação 

entre 16 a 20) e grave (pontuação inferior a 15). 

4.8 Dosagens bioquímicas e hormonais 

Após um jejum de 12 horas, foram colhidos entre 08:00 horas e 10:00 horas 

da manhã os seguintes exames, com os valores normais de referência para homens 

entre parênteses: testosterona total (TT)1 (271-965 ng/dL), globulina ligadora de 

hormônios sexuais (SHBG)1 (12-75 nmol/L), testosterona livre (TL)1 que foi calculada 

baseada em valores de TT e SHBG (131-640 pmoL/L) usando equação específica 

(110), sulfato de dehidroepiandrosterona (S-DHEA) (valores de referência variam de 

acordo com idade), dehidroepiandrosterona (DHEA) (190-800 ng/dL), estradiol (E2)1 

(≤35 pg/mL), hormônio luteinizante (LH)1 (1.0-8.4 IU/L), hormônio folículo-

estimulante (FSH)1 (2,9 a 7,8 IU/L), prolactina1 (2.0-10.0 ng/mL), hormônio 

tireoestimulante (TSH)1 (0.40-4.50 µU/mL), tiroxina (T4)1 (4.5-12 µU/mL), insulina1 

(≤25.0 µU/mL). Leptina foi avaliada por enzimaimunoensaio com valores ajustados 

pelo IMC usando a fórmula [(1.5 x IMC) – 34]  para obtenção dos valores corrigidos. 

Níveis séricos das enzimas de função hepática aspartato aminotransferase (AST) 

(<37 U/L), alanina aminotransferase (ALT) (<41 U/L) e gama-glutamiltransferase 

(GGT) (8-61 U/L) foram determinadas através de método cinético automatizado, e as 

bilirrubinas pelo método colorimétrico automatizado. Tempo de protrombina (TP) foi 

medida por método de Quick modificado (INR variando de 0.95-1.20), a 

concentração de fibrinogênio foi determinada pelo método de Clauss modificado 
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(150-400 mg/dL), a proteína C-reativa foi medida por método imunoturbidimétrico 

(<3.0 mg/L), o antígeno prostático especifico (PSA) foi medido por 

quimioluminescência (<4.0 ng/mL), e a hemoglobina glicada (HbA1c) foi determinada 

por cromatografia líquida de alta performance (HPLC) (4.1-6.0%). O colesterol total 

(<200 mg/dL), LDL-colesterol (<130 mg/dL), HDL-colesterol (>55 mg/dL), triglicérides 

(<150mg/dL), albumina (3.4-4.8 g/dL), glicemia de jejum (70-100 ng/dL) foram 

analisados pelo método enzimático colorimétrico, e o hemograma completo foi 

determinado por metodologia automatizada. 

1 Todos hormônios foram medidos pelo método de radioimunoensaio ou 

ensaios fluorométricos (Siemens Healthcare Diagnostics e Perkin Elmer, São Paulo, 

Brazil), exceto DHEA e S-DHEA que foram medidos por quimioluminescência 

(Roche Diagnósticos, São Paulo). 

Os exames bioquímicos e as análises hormonais foram realizados no 

laboratório central do Hospital das Clínicas da FMUSP. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados neste estudo foram expressos como média ± desvio padrão (DP), e 

as frequências como valores absolutos e porcentagens.  

As variáveis analisadas em nosso estudo incluíram todos os parâmetros 

antropométricos, os dois questionários, os hormônios sexuais (TT, TL, SHBG, 

DHEA, S-DHEA, estradiol, LH, FSH, prolactina), hormônios da tireóide (TSH e T4), 

leptina, além de exames bioquímicos, particularmente os testes de função hepática, 

glicemia, insulina, colesterol e frações e triglicérides. Os marcadores inflamatórios 

fibrinogênio, proteína C-reativa, e leucócitos também foram incluídos na análise 

estatística. As variáveis numéricas foram analisadas estatisticamente utilizando teste 

t-Student para amostras independentes e dependentes (no caso de análise de 

variáveis pré e pós-cirúrgica no grupo operado), e análise de variância (ANOVA), 

com testes post-hoc de Bonferroni e Tukey. No caso da violação do pressuposto de 

normalidade dos dados, foram usados o teste de Welch e teste post-hoc de T2 

Tamhane. 

As variáveis categóricas pareadas (dicotômicas) foram analisadas com teste 

de McNemar, e as variáveis não pareadas com teste do Chi quadrado. 

Foram realizadas regressões lineares univariadas utilizando as grandezas 

que mostravam diferença estatística, construindo-se gráficos de dispersão e linha de 

tendência. Os coeficientes de correlação de Pearson (r) e coeficiente de 

determinação (r2) foram obtidos para identificar as variáveis que mostravam 

significância estatística. 

Regressão linear multivariada foi usada para examinar associações entre 

idade, tabagismo, alcoolismo, insulina, glicemia, marcadores inflamatórios e TT, 

SHBG e índices de IIEF. Os modelos de regressão foram ajustados para potenciais 

fatores de confusão, incluindo idade, alcoolismo, tabagismo e medicamentos. 

Foi empregado o programa estatístico SPSS, versão 16.0.2 para Windows 

(SPSS, Chicago, IL), e as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes quando o valor de P foi menor que 0.05. 
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6. RESULTADOS 

Todos pacientes concordaram com o estudo e não houve exclusões. 

A idade dos indivíduos do grupo operado, obeso controle e não-obeso 

controle variou de 26-71 anos, 40-64 anos e 33-67 anos, respectivamente, e não 

houve diferença estatística (Figura 4). O seguimento médio no grupo operado foi de 

115.5 ± 35.6 meses (variação de 80-195 meses).  

 

Figura 4 Idade média nos três grupos 

6.1 Parâmetros antropométricos e outras variáveis 

A cirurgia bariátrica foi efetiva em promover a redução de peso (59.8 ± 12.1 

kg/m2 para 35.1 ± 7.7 kg/m2; P<0.001) (Figura 5, 6). 

 

Figura 5 Variação do IMC médio antes e após a cirurgia bariátrica (P<0.001) 
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Figura 6 Variação do IMC antes e após a cirurgia bariátrica (casos individuais) 

Entretanto, 43.5% (10/23) dos pacientes ainda apresentavam níveis de IMC 

entre 30 e 40 kg/m2, e 30.4% (7/23) ainda apresentavam níveis iguais ou superiores 

a 40 kg/m2. Estes índices ainda elevados de IMC após a cirurgia bariátrica estão 

provavelmente relacionados aos graus severos de obesidade presentes nestes 

indivíduos antes do procedimento, porém o percentual de perda do excesso de peso 

médio foi de 71% (37-110%). Note-se que os obesos controles estavam 

adequadamente pareados para o IMC atual destes doentes bariátricos. 

Consequentemente, a diferença do IMC e da circunferência abdominal foi 

estatisticamente significante apenas entre os indivíduos operados e os do grupo 

não-obesos. Os resultados dos parâmetros antropométricos encontram-se na Tabela 

1. 
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Tabela 1 Média e desvio padrão dos parâmetros antropométricos dos três grupos + P 

 

 

Grupos 

 

P 

Variáveis 

Operados (N=23) Obesos controles (N=14) Não-obesos (N=15) 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Idade 47.7 12.6 53.1 8.7 51.4 9.8 0.30 

IMC Pré-Cirurgia 59.8 12.2 n/a n/a n/a n/a n/a 

IMC Atual (3 Grupos) 35.1 7.7 36.3 5.0 24.9 2.3 <.001 

Circunferência Abdominal 

(3 Grupos) 
115.5 20.0 122.6 11.8 91.7 6.2 <.001 

Medida Orquidômetro 25.0 0.0 24.5 1.9 25.0 0.0 0.26 

Questionário AMS (pontuação) 31.0 9.4 37.4 15.1 31.0 8.8 0.19 

Questionário IIEF (pontuação) 56.7 14.5 49.1 11.9 61.7 7.5 0.02 

n/a (não aplicável) 
       

        
O volume testicular médio nos três grupos foi de 24.8 ml (P>0.05), e também 

não houve diferença com relação às variáveis ginecomastia e queixas urinárias.  

Apnéia do sono foi relatada antes e após a cirurgia bariátrica em 69.6% 

(16/23) e 21.7% (5/23) dos pacientes do grupo operado, respectivamente (P=0.001), 

e em 28.6% (4/14) dos pacientes do grupo obeso.  

No interrogatório clinico, os pacientes operados relataram diabetes mellitus e 

hipertensão antes da cirurgia em 26.1% (6/23) e 52.2% (12/23) dos casos, 

respectivamente, sendo que após a cirurgia a mesma porcentagem de pacientes 

(26.1%) apresentou níveis alterados de glicemia de jejum (Figura 7), e somente 

17.4% (4/23) apresentaram pressão arterial alterada ao exame físico. Nenhum 

paciente com glicemia alterada apresentava sintomas de neuropatia periférica. 

Tabagismo pré e pós-cirurgia foi relatado em 43.5% (10/23) e 21.7% (5/23) (P>0.05) 

dos indivíduos operados, respectivamente. Ingestão moderada de álcool foi relatada 

pré e pós-cirurgia em 60.9% (14/23) e 54.5% (12/22) (P>0.05) dos indivíduos 

operados, respectivamente, e somente 34.8% (8/23) relataram praticar exercícios 

físicos regularmente após a cirurgia. Dos indivíduos controles obesos 35.7% (5/14) 

relataram realizar exercícios físicos e ingerir bebidas alcoólicas, e 21.4% (3/14) 

relataram ser tabagistas. Não houve diferença estatística significante entre os três 

grupos com relação ao consumo de bebidas alcoólicas (P=0.40), exercícios físicos 

(Figura 8) e tabagismo. 
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Figura 7 Níveis de glicemia de jejum e IMC nos pacientes operados 

 

Figura 8 Atividade física nos três grupos (P>0.05) 

 

Medicamentos anti-hipertensivos e antidepressivos foram utilizados antes da 

cirurgia bariátrica por 30.4% (7/23) dos pacientes, e após a cirurgia por 4.3% (1/23) e 

13% (3/23) dos indivíduos, respectivamente (Figura 9,10). Medicamentos 

hipoglicemiantes foram utilizados antes da cirurgia bariátrica por 13% (3/23) dos 

pacientes, sendo que após o procedimento nenhum deles os utilizava. Nos 

pacientes controles obesos, anti-hipertensivos e antidepressivos foram utilizados por 
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57.1% (8/14) e 7.1% (1/14), respectivamente. Houve diferença estatística significante 

quanto ao uso de anti-hipertensivos entre os grupos de indivíduos operados e 

obesos controles (P<0.001) (Figura 11). 

 

Figura 9 Medicamentos utilizados previamente à cirurgia bariátrica 

 

Figura 10 Medicamentos utilizados pós-cirurgia bariátrica 
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Figura 11 Uso de medicamentos anti-hipertensivos nos três grupos (P<0.001) 

 

6.2 Parâmetros hormonais 

O teste ANOVA mostrou diferença estatística significante nos níveis de TT 

entre os grupos (P=0.001) (Figura 12). Testes post-hoc demonstraram significância 

estatística entre os grupos operados e obesos controles. Os resultados dos 

parâmetros hormonais encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2  Média e desvio padrão dos parâmetros hormonais e bioquímicos dos três grupos + P
1
  

 
 

  

Grupos 

 

  

Variáveis 

Operados (N=23) Obesos controles (N=14) Não-obesos (N=15) P 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Testosterona Total (TT) 534.2 231.4 297.0 110.3 494.7 143.3 0.001 

SHBG 48.8 23.8 23.5 8.3 32.8 15.7 0.001 

Testosterona Livre (TL) 349.5 169.3 243.3 75.0 378.9 147.6 0.03
a
 

DHEA 3.4 2.2 4.7 2.5 5.0 2.8 0.25 

S-DHEA 1898.2 1656.8 1269.6 881.1 1606.4 793.0 0.35 

FSH 6.8 4.9 4.5 2.1 4.0 2.3 0.05 

LH 5.3 3.0 3.4 1.5 4.3 2.2 0.07 

Prolactina 7.7 9.2 7.6 2.7 7.7 3.9 0.99 

Estradiol 39.0 12.5 35.5 11.0 42.9 16.7 0.34 

TSH 2.7 2.3 1.9 0.7 2.2 1.4 0.44 

T4 6.9 3.0 7.7 3.1 6.2 2.2 0.41 

PSA Total 1.5 1.9 1.6 1.7 1.6 1.2 0.98 

Amilase 72.5 22.6 64.4 32.4 63.1 25.1 0.48 

TGO (AST) 23.7 6.8 30.3 9.6 32.7 5.3 0.001 

TGP (ALT) 20.6 5.8 40.1 15.0 31.9 9.4 <.001 

Gama GT 25.8 15.5 46.6 23.5 33.3 15.7 0.005 

Bilirrubina Total 0.9 0.6 0.7 0.4 0.8 0.2 0.42 

Bilirrubina Direta 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.72 

Bilirrubina Indireta 0.6 0.4 0.5 0.3 0.6 0.1 0.79 

Uréia 30.3 9.2 34.6 6.2 29.5 5.6 0.18 

Creatinina 0.9 0.2 1.0 0.2 1.0 0.1 0.31 

Ácido Úrico 5.8 1.0 6.6 1.2 4.7 1.2 <.001
b
 

Glicemia 95.9 21.9 113.3 33.1 94.9 9.9 0.05 

Hb Glicada (HbA1c) 5.9 1.1 6.3 1.9 5.4 0.2 0.13 

Insulina 7.9 6.5 17.1 6.9 5.7 2.6 <.001 

Eritrócitos 4.9 0.6 5.3 0.3 5.1 0.3 0.01 

Hb 13.8 1.8 15.3 1.1 15.1 0.7 0.004 

Ht 40.6 7.3 45.8 3.2 45.9 2.3 0.004 

Plaquetas 222.1 54.7 236.8 35.8 226.7 49.8 0.67 

Sódio 142.2 4.1 142.0 2.6 133.6 35.9 0.38 

Potassio 4.2 0.3 4.3 0.5 4.3 0.3 0.89 

Colesterol 176.7 38.7 205.0 53.0 189.7 42.2 0.17 

HDL 60.3 19.0 38.4 6.1 43.5 7.6 <.001 

LDL 97.2 33.0 134.9 44.9 127.9 39.7 0.009 

                                                           

1
 Tabela 2 continua na próxima página 



32 

 

VLDL 19.4 5.7 30.9 11.0 18.4 8.7 0.002 

Triglicérides 94.2 29.9 162.2 64.1 92.0 39.1 <.001 

Proteinas Totais 7.3 0.5 7.2 0.2 7.0 0.5 0.41 

Albumina 4.5 0.4 4.5 0.2 4.4 0.3 0.9 

Globulinas 2.8 0.4 2.7 0.4 2.7 0.3 0.69 

Proteína C-Reactiva 1.9 2.2 11.6 14.8 0.2 0.2 0.01
a
 

Fibrinogênio 378.3 96.4 431.9 46.8 289.6 85.3 0.01 

Leucócitos 5.8 2.1 8.1 1.9 5.5 1.4 0.001 

Leptina 16.8 14.0 

     
a
 ≠ sómente entre grupos controle obeso e não-obeso;

 b
 ≠ sómente entre indivíduos com IMC alterados e não-obesos 

 

 

Figura 12 Níveis médios de testosterona total, livre e SHBG 

ANOVA mostrou diferença estatística significante nos níveis de TL (P=0.03) 

(Figura 12), porém testes post-hoc demonstraram significância somente entre os 

grupos controles obesos e não-obesos.  

Os níveis de SHBG mostraram diferença estatística significante entre os três 

grupos do nosso estudo (P=0.001) (Figura 12). 

Não houve diferença estatística nos níveis de estradiol (P=0.34), porém os 

valores deste hormônio encontravam-se mais elevados no grupo não-obeso (Figura 

13). Tampouco foi evidenciado correlação entre estradiol e testes de função hepática 

neste grupo. Os níveis de S-DHEA e DHEA não mostraram diferença estatística 

significante entre os grupos. 
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Também não houve diferença estatística significante nos níveis de LH 

(P=0.07) e FSH (P= 0.05) entre os grupos, mas os níveis médios de LH e FSH 

tenderam a ser mais elevados no grupo obeso operado do que em outros grupos 

(Figura 14), e apresentaram uma relação LH/FSH de 0.78 ± 0.41. 

Não houve diferença estatística nos níveis dos hormônios tireoideanos entre 

os três grupos, assim como também não houve diferença estatística significante para 

valores de prolactina e PSA. Já o hormônio leptina foi somente dosado nos 

indivíduos operados. 

 

Figura 13 Níveis médios de estradiol (P=0.34) 
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Figura 14 Níveis médios de LH (P>0.05) e FSH (P>0.05) 

 

6.3 Parâmetros bioquímicos 

Embora os pacientes operados não apresentassem anemia, os níveis de 

eritrócitos foram menores e apresentaram diferença estatística significante nestes 

indivíduos quando comparados com outros grupos, assim como os níveis de 

hemoglobina e hematócrito (P= 0.004) (Figura 15,16,17). Os resultados dos 

parâmetros bioquímicos encontram-se na Tabela 2. 

 

Figura 15 Níveis médios de eritrócitos 
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Figura 16 Níveis médios de hemoglobina 

 

Figura 17 Níveis médios de hematócrito 

Os níveis de TGO/ALT e TGP/AST foram menores e apresentaram diferença 

estatística significante nos indivíduos do grupo operado quando comparados com 

outros grupos (P<0.05) (Figura 18,19), e os níveis de GGT nos indivíduos do grupo 

operado foram menores e apresentaram diferença estatística significante quando 

comparado com grupo obeso controle (P=0.005) (Figura 20). Não houve diferença 

estatística nos níveis médios de glicemia de jejum e hemoglobina glicada (HbA1c) 

entre os 3 grupos, porém, os níveis de insulina foram menores e apresentaram 

diferença estatística significante nos indivíduos do grupo operado quando 
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comparados com os do grupo obeso controle (P<.001) (Figura 21). Nos pacientes 

operados, a sensibilidade à insulina foi comparável à dos indivíduos não-obesos, e 

mostraram uma relação inversa com os níveis de SHBG. Os níveis de colesterol não 

apresentaram diferença estatística entre os três grupos, mas suas frações LDL e 

HDL mostraram diferenças. Os níveis de HDL e LDL foram menores e com 

significância estatística nos pacientes operados quando comparados com os outros 

dois grupos (P<0.05) (Figura 22, 23), e mostraram uma melhor relação colesterol 

total/HDL nestes indivíduos quando comparados com os controles obesos e não-

obesos (2.9:1 x 5.3:1 x 4.3:1, respectivamente) (Figura 24, 25, 26). Os níveis de 

triglicérides dos indivíduos operados não mostraram diferença estatística quando 

comparados com os indivíduos não-obesos, porém foram significativamente 

menores e apresentaram diferença estatística quando comparados com os do grupo 

controle obeso. Já os níveis de ácido úrico foram normais nos três grupos, apesar de 

diferença estatística significante ter ocorrido entre os indivíduos com IMC alterados e 

IMC normais (P<.001). 

Os marcadores inflamatórios proteína C-reativa, leucócitos e fibrinogênio 

mostraram diferenças estatísticas significantes entre os grupos. Níveis de proteína 

C-reativa e leucócitos apresentavam-se mais reduzidos e com diferença estatística 

significante entre os indivíduos do grupo operado e obesos controles (P<0.05) 

(Figura 27, 28), e fibrinogênio, embora estivesse mais baixo nos pacientes operados 

quando comparado com os obesos não operados, mostrou diferença estatística 

significante somente entre os indivíduos dos grupos controle obesos e não-obesos 

(P=0.01) (Figura 29).  

Não houve diferença estatística significante nos níveis médios de amilase, 

bilirrubinas, uréia, creatinina, plaquetas, sódio, potássio, proteínas totais e frações. 
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Figura 18 Níveis médios de TGO/AST 

 

Figura 19 Níveis médios de TGP/ALT 

 

Figura 20 Níveis médios de GGT 
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Figura 21 Níveis médios de insulina (P<0.001) 

 

Figura 22 Níveis médios de HDL-colesterol 
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Figura 23 Níveis médios de LDL-colesterol 

 

 

Figura 24 Relação colesterol total e HDL-colesterol no grupo operado 
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Figura 25 Relação colesterol total e HDL-colesterol no grupo obeso controle 

 

 

Figura 26 Relação colesterol total e HDL-colesterol nos indivíduos não-obesos 
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Figura 27 Níveis médios de proteina C-reativa 

 

Figura 28 Níveis médios de leucócitos 



42 

 

 

Figura 29 Níveis médios de fibrinogênio 

6.4 Questionários 

As pontuações médias do questionário AMS não mostraram diferenças 

estatísticas significantes entre os grupos (P>0.05) (Figura 30), porém a pontuação 

do grupo operado foi semelhante ao do grupo não-obeso controle. Já o grupo obeso 

controle mostrou uma pior pontuação quando comparado com os pacientes 

operados e não-obesos. 

 

Figura 30 Pontuação média do questionário AMS 
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A pontuação média do questionário IIEF nos três grupos foi de 56.7 ± 14.4, 49 

± 11.9 e 61.71 ± 7.5, respectivamente, e somente houve diferença estatística 

significante nos índices entre os grupos obesos e não-obesos (P=0.029) (Figura 31). 

De acôrdo com os domínios do questionário IIEF, houve diferença estatística 

significante relativa à função erétil, onde 56.5% (13/23) dos pacientes operados não 

se queixavam de disfunção erétil, comparado com 35.7% (5/14) dos indivíduos do 

grupo obeso e 76.9% (10/13) dos não-obesos (P=0.01) (Tabela 3). Também houve 

diferença estatística significante no domínio satisfação sexual de modo geral, onde 

30.4% (7/23), 7.1% (1/14) e 46.2% (6/13) dos indivíduos dos grupos operados, 

obesos controles e não-obesos, respectivamente, relataram estar satisfeitos 

(P=0.04) (Tabela 4). Entretanto, nestes dois domínios, os testes post-hoc somente 

mostraram diferença estatística significante entre os grupos controles obesos e não-

obesos. 

 

Figura 31 Pontuação média do questionário IIEF (P=0.029) 
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Tabela 3 Questionário IIEF -Domínio disfunção erétil - frequência nos três grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 4 Questionário IIEF - Domínio satisfação sexual de modo geral - frequência nos três grupos 

Questionário IIEF   Grupos 

   

Operado 

Obeso 

Controle Não-Obeso 

Satisfação Sexual de 

Modo Geral 

Sem disfunção  

P=0.04 

N 7 1 6 

%  30.4% 7.1% 46.2% 

Disfunção Leve N 10 6 6 

%  43.5% 42.9% 46.2% 

Disfunção Leve/ 

Moderada 

N 1 4 1 

%  4.3% 28.6% 7.7% 

Disfunção Moderada N 3 2 0 

%  13.0% 14.3% 0.0% 

Disfunção Severa N 2 1 0 

%  8.7% 7.1% 0.0% 

Total N 23 14 13 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Questionário 

IIEF 

  

Grupos 

   

 Operado 

Obeso 

Controle Não-Obeso 

Disfunção 

Erétil 

Sem disfunção 

P=0.01 

N 13 5 10 

% 56.5% 35.7% 76.9% 

Disfunção Leve N 8 4 3 

% 34.8% 28.6% 23.1% 

Disfunção Leve/ 

Moderada 

N 1 3 0 

% 4.3% 21.4% 0.0% 

Disfunção 

Moderada 

N 1 2 0 

% 4.3% 14.3% 0.0% 

Total N 23 14 13 

% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Embora sem apresentar diferença estatística, os pacientes operados 

relataram melhor nível de desejo sexual quando comparados com os dois grupos 

controles (39.1% x 28.6% x 30.8%, respectivamente) (Tabela 5). Com relação ao 

domínio satisfação com a relação sexual, 26.1% dos pacientes operados mostraram-

se satisfeitos, comparados com apenas 7.1% dos indivíduos do grupo obeso e 

23.1% dos indivíduos não-obesos, ainda que não se alcançasse diferença estatística 

(P= 0.24) (Tabela 6). O mesmo sucedeu com a função orgásmica, que se mostrou 

normal em 54.5% (12/22) dos pacientes operados, 78.6% (11/14) dos indivíduos do 

grupo obeso e 71.4% (10/14) dos indivíduos não-obesos. 

 

Tabela 5 Questionário IIEF- Domínio disfunção do desejo sexual - frequência nos grupos 

Questionário IIEF   Grupos 

   Operado Obeso Controle Não-Obeso 

Disfunção Desejo 

Sexual 

Sem disfunção N 9 4 4 

%  39.1% 28.6% 30.8% 

Disfunção Leve N 10 3 7 

%  43.5% 21.4% 53.8% 

Disfunção Leve/ 

Moderada 

N 2 5 1 

%  8.7% 35.7% 7.7% 

Disfunção Moderada N 1 2 1 

%  4.3% 14.3% 7.7% 

Disfunção Severa N 1 0 0 

%  4.3% 0.0% 0.0% 

Total N 23 14 13 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabela 6 Questionário IIEF - Domínio satisfação com relação sexual - frequência nos grupos 

Questionário IIEF   Grupos 

   Operado Obeso Controle Não-Obeso 

Satisfação com Relação 

Sexual 

Sem disfunção N 6 1 3 

%  26.1% 7.1% 23.1% 

Disfunção Leve N 9 4 6 

%  39.1% 28.6% 46.2% 

Disfunção Leve/ 

Moderada 

N 4 8 4 

%  17.4% 57.1% 30.8% 

Disfunção 

Moderada 

N 3 0 0 

%  13.0% 0.0% 0.0% 

Disfunção Severa N 1 1 0 

%  4.3% 7.1% 0.0% 

Total N 23 14 13 

%  100,0% 100.0% 100.0% 

 

6.5 Regressão Linear 

Nos três grupos, IMC atual correlacionou-se positivamente com circunferência 

abdominal (r=.913) (r2=.833) (P<0.001), fibrinogênio (r=.551) (r2=.303) (P<0.001) 

(Figura 32), insulina (r=.365) (r2=.133) (P=0.02) (Figura 33), glicemia (r=.404) 

(r2=.163) P<0.005 (Figura 34), leucócitos (r=.306) (r2=.094) (P=0.03) (Figura 35); e 

correlacionou-se negativamente com TT (r=-.384) (r2=.147) (P<0.005) (Figura 36), 

SHBG (r=-.289) (r2=.083) (P=0.04) (Figura 37), questionário IIEF (r=-.354) (r2=.125) 

(P=0.01) (Figura 38) e TGO/AST (r=-.390) (r2=.152) (P<0.005) (Figura 39). 
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Figura 32 Correlação entre IMC e fibrinogênio com coeficiente de determinação (r2) [R Sq linear] 

 

Figura 33 Correlação entre IMC e insulina com coeficiente de determinação (r2) 
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Figura 34 Correlação entre IMC e glicemia com coeficiente de determinação (r2) 

 

Figura 35 Correlação entre IMC e leucócitos com coeficiente de determinação (r2) 
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Figura 36 Correlação entre IMC e TT com coeficiente de determinação (r2) 

 

Figura 37 Correlação entre IMC e SHBG com coeficiente de determinação (r2) 
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Figura 38 Correlação entre IMC e questionário IIEF com coeficiente de determinação (r2) 

 

Figura 39 Correlação entre IMC e TGO/AST com coeficiente de deteminação (r2) 

 

Circunferência abdominal correlacionou-se positivamente com insulina 

(r=.338) (r2=.114) (P=0.03) (Figura 40), glicemia (r= .369) (r2=.136) (P=0.008) 

(Figura 41), fibrinogênio (r=.567) (r2=.321) (P<0.001) (Figura 42), proteína C-reativa 

(r=.406) (r2=.165) (P=0.03), leucócitos (r=.344) (r2=.119) (P=0.01) (Figura 43); e 
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correlacionou-se negativamente com TT (r=-.461) (r2=.212) (P=0.001) (Figura 44); 

SHBG (r=-.309) (r2=.095) (P=0.027) (Figura 45), e questionário IIEF (r=-.361) 

(r2=.131) (P=0.009) (Figura 46). 

 

Figura 40 Correlação entre circunferência abdominal e insulina com coeficiente de determinação (r2) 

 

 

Figura 41 Correlação entre circunferência abdominal e glicemia com coeficiente de determinação (r2) 
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Figura 42 Correlação entre circunferência abdominal e fibrinogênio com r2 

 

 

Figura 43 Correlação entre circunferência abdominal e leucócitos com r2 
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Figura 44 Correlação entre circunferência abdominal e TT com r2 

 

 

Figura 45 Correlação entre circunferência abdominal e SHBG com r2 
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Figura 46 Correlação  entre circunferência abdominal e questionário IIEF com r2 

 

Idade correlacionou-se negativamente com TT (r=-.281) (r2=.079) (P=0.04) 

(Figura 47), e TL (r=-.493) (r2=.243) (P<0.001) (Figura  48). 

 

Figura 47 Correlação entre idade e TT com r2 
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Figura 48 Correlação entre idade e TL com r2 

 

Insulina correlacionou-se negativamente com TT (r=-.555) (r2=.308) 

(P=<0.001) (Figura 49), TL (r=-.411) (r2=.169) (P=0.009) (Figura 50) e SHBG (r=-

.356) (r2=,127) (P=0.02) (Figura 51). 

 

 

Figura 49 Correlação entre insulina e TT com r2 
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Figura 50 Correlação entre insulina e TL com r2 

 

Figura 51 Correlação entre insulina e SHBG com r2 

 

6.6 Correlações somente no grupo operado 

TT correlacionou-se negativamente com IMC (r=-.478) (r2=.228) (P=0.02) 

(Figura 52), circunferência abdominal (r=-.529) (r2=.280) (P=<0.009), glicemia (r= -

.624) (r2=.390) (P=0.002) (Figura 53), insulina (r=-.601) (r2=.362) (P=0.004) (Figura 

54), e leptina (r=-.662) (r2=.439) (P=0.001) (Figura 55). 
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SHBG correlacionou-se negativamente com IMC (r=-.607) (r2=.369) 

(P=0.002) (Figura 56), circunferência abdominal (r=-.585) (r2=.342) (P=0.003) 

(Figura 57), triglicérides (r=-.477) (r=.228) (P=0.02), e leptina (r=-.546) (r=.298) 

(P=0.01) (Figura 58). 

TL correlacionou-se negativamente com idade (r=-.587) (r2=.345) (P=0.003) 

(Figura 59), glicemia (r=-.519) (r2=.269) (P=0.01) (Figura 60) e insulina (r=-.474) 

(r2=.225) (P=0.03) (Figura 61). 

Leptina correlacionou-se negativamente com TT (r=-.662) (r2=.439) P=0.001, 

SHBG (r=-.546) (r2=.298) (P=0.01), e positivamente com IMC (r=.610) (r2=.504) 

(P=<0.001) (Figura 62) e circunferência abdominal (r=.779) (r2=.607) (P=<0.001) 

(Figura 63). 

 

Figura 52 Correlação entre TT e IMC no grupo operado com r2 

 

 

Figura 53 Correlação entre TT e glicemia de jejum no grupo operado com r2 
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Figura 54 Correlação entre TT e insulina no grupo operado com r2 

 

 

Figura 55 Correlação entre TT e leptina no grupo operado com r2 
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Figura 56 Correlação entre SHBG e IMC no grupo operado com r2 

 

 

 

Figura 57 Correlação entre SHBG e circunferência abdominal no grupo operado com r2 
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Figura 58 Correlação entre SHBG e leptina no grupo operado com r2 

 

 

Figura 59 Correlação entre TL e idade no grupo operado com r2 
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Figura 60 Correlação entre TL e glicemia de jejum no grupo operado com r2 

 

 

Figura 61 Correlação entre TL e insulina no grupo operado com r2 



62 

 

 

Figura 62 Correlação entre leptina e IMC no grupo operado com r2 

 

 

 

Figura 63 Correlação entre leptina e circunferência abdominal no grupo operado com r2 
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Como síntese das correlações, foi possível afirmar que tanto na população 

total (três grupos) como especificamente nos enfermos operados, confirmaram-se as 

seguintes hipóteses: 

1. A obesidade, traduzida pelo IMC, pela circunferência abdominal ou pelos 

valores de leptina, correlacionou-se negativamente com marcadores metabólicos 

gerais assim como com índices androgênicos e questionário de função sexual; 

2. A idade, tal como esperado, também exerceu um impacto negativo sobre 

algumas destas variáveis; 

3. Ainda o diabetes e/ou disfunção da homeostase glicídica, refletidos pela 

concentração de glicose e de insulina, foram desvantajosos para a saúde sexual 

desta população. 
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7. DISCUSSÃO 

As concentrações de hormônios variam consideravelmente em cada individuo 

e também entre a população em geral. Os níveis hormonais são dependentes de 

vários fatores, tais como sexo, idade, condição nutricional, drogas, doenças não 

endócrinas, tabagismo(111), ingestão excessiva de álcool(112), além de padrões 

diurnos. Estes fatores podem influenciar e confundir a interpretação analítica dos 

exames hormonais na avaliação de doenças endócrinas.  

Hipogonadismo é definido quando existe uma insuficiência dos testículos em 

produzir níveis fisiológicos de testosterona total (TT) e quantidades normais de 

espermatozóides, devido a alterações em um ou mais níveis do eixo hipotálamo-

hipofisário-gonadal (HHG). A condição atinge 4 a 5% da população masculina geral. 

O método laboratorial mais comumente utilizado para o diagnóstico de 

hipogonadismo é a dosagem matinal (entre 8:00 horas e 10:00 horas) da TT, onde 

níveis inferiores a 300 ng/dL (<10.4 nmol/L) são estabelecidos como limite para 

hipogonadismo. A Sociedade Americana de Endocrinologia (“The Endocrine 

Society”) recomenda dosar os níveis de TT plasmática em homens com sintomas 

sugestivos de deficiência androgênica, ou condições clínicas frequentemente 

associadas com hipogonadismo, tais como obesidade e diabetes(10). Wu et al.(113), 

usando sintomas clínicos e níveis de TT para definir hipogonadismo masculino 

tardio, observou que ereção matinal ruim, disfunção erétil e diminuição da  libido 

apresentavam uma associação sindrômica com níveis diminuídos de TT em homens 

entre 40-79 anos. Portanto, os sintomas acima associados à níveis plasmáticos 

reduzidos de TT(<11 nmol/L) e TL (<220 pmol/L) foram propostos para se definir o 

hipogonadismo masculino tardio. Entretanto, a importância relativa da TT em relação 

à TL e a testosterona biodisponível no diagnóstico desta condição clínica é ainda 

assunto de investigação.    

7.1 Mecanismos “benéficos” decorrentes da perda de peso cirúrgica e análise 

de dados bioquímicos e hormonais 

Similarmente a outros estudos que relataram perda de peso efetiva e 

duradoura após a cirurgia bariátrica(114-117), a derivação gástrica foi efetiva em reduzir 

o IMC dos nossos pacientes. Porém, devido aos índices pré-operatórios muito 

elevados apresentados por alguns indivíduos, o IMC ainda se manteve na categoria 
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de obesos ou obesos mórbidos em quase ¾ destes. Mesmo assim, a perda de peso 

nestes homens mostrou-se benéfica, já que os pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica mostraram-se metabolicamente bem mais saudáveis que os do grupo 

controle obesos e, em alguns parâmetros analisados, melhores que os indivíduos 

não-obesos (ver Tabela 2). 

Vários estudos relataram que a diabetes desapareceu ou melhorou em até 

86% dos pacientes após a cirurgia bariátrica(68, 118). Em nosso estudo, apesar dos 

pacientes terem relatado que deixaram de utilizar hipoglicemiantes orais e/ou 

insulina após a cirurgia, um pouco mais de ¼ destes ainda apresentavam níveis 

alterados de glicemia de jejum, porém cursando com níveis normais de HbA1c.  

Nossos achados com relação à glicemia foram semelhantes aos resultados de 

DiGiorgi et al.(119), que também relataram que 24% dos pacientes tiveram um 

reganho de peso e recidiva do diabetes três anos após serem submetidos à 

derivação gástrica. Entretanto, apesar do IMC elevado encontrado nos pacientes 

operados do nosso estudo, os níveis de insulina encontravam-se reduzidos 

(inclusive mais baixos que nos pacientes não-obesos), sugerindo uma melhora da 

sensibilidade à insulina, o que está de acordo com outros estudos(120, 121). 

A obesidade está associada com um estado inflamatório crônico(122) e, 

segundo vários estudos(123-125), os níveis de marcadores inflamatórios diminuem e os 

mediadores antiinflamatórios da obesidade aumentam após a cirurgia bariátrica.  

Entretanto, alguns investigadores relataram que o grau de perda de peso não se 

correlacionou com a redução dos marcadores inflamatórios em pacientes 

submetidos à RYGB, sugerindo que vários fatores estariam implicados nestas 

alterações(124). Em nosso estudo, houve uma redução estatística significante dos 

níveis de proteína C-reativa e leucócitos. O fibrinogênio estava mais reduzido nos 

pacientes operados quando comparado com o grupo obeso controle, mas não foi 

encontrada diferença estatística significante entre estes grupos. 

A apnéia do sono, comum nos obesos, está associada com níveis de 

testosterona matinais diminuídos. Além disso, estudo recente realizado por 

Andersen et al.(126) mostrou que tanto um tempo de sono REM reduzido e um sono 

fragmentado tiveram efeitos significantes como fatores de risco para a disfunção 

erétil. Ainda segundo alguns autores(73, 127), a redução da massa gorda resultante da 

perda de peso melhora a apnéia do sono em aproximadamente 85% dos pacientes, 

e a reversão do quadro respiratório já pode ser sentida a partir do primeiro mês após 
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a cirurgia(128). Em nossos pacientes, houve uma redução estatística significante da 

apnéia do sono após o procedimento, e esta melhora se manteve mesmo com 

índices de massa corporal elevados.  

A perda de peso e de massa gorda subcutânea e visceral após a cirurgia 

aumenta os níveis de SHBG(129) e reduz a secreção de estradiol em homens. Isto é 

resultante da inibição da conversão de testosterona em E2 pela enzima aromatase, 

que ocorre no tecido adiposo (especialmente tecido adiposo visceral). A redução de 

estradiol também remove a inibição retroativa (“feedback inhibition”) na secreção de 

LH, o que por sua vez influencia positivamente na secreção de testosterona pelos 

testículos. A redução dos níveis de E2 associada com a perda de peso assume 

importância adicional na secreção de testosterona, tendo em vista que o estradiol 

exerce um efeito inibitório direto na função testicular de modelos animais(130). Além 

disso, a redução da massa gorda associado à redução de peso também reduz o 

depósito de gordura no abdômen, coxas e bolsa escrotal, o que reduziria a 

temperatura testicular e facilitaria a espermatogênese.  

O aumento nos níveis de TT encontrados em nosso estudo está em 

concordância com os resultados de vários autores(11-16, 78) que notaram um aumento 

nos níveis de TT após a redução de peso decorrente da cirurgia bariátrica. No nosso 

estudo, apesar do IMC ainda estar elevado nos pacientes que foram submetidos à 

cirurgia bariátrica há cinco anos ou mais, os valores da TT aproximam-se dos 

valores dos indivíduos com IMC normal. Similarmente aos resultados encontrados 

na literatura, a TT do grupo operado também se correlacionou negativamente com 

IMC(11, 12), circunferência abdominal, níveis de insulina(55, 80), glicose e leptina, e 

todas as correlações apresentaram significância estatística. 

No nosso estudo, os níveis de TL no grupo submetido a cirurgia se mostraram 

bem mais elevados que no grupo obeso. Entretanto, ao contrário de outros estudos 

que relataram um aumento estatisticamente significante nos níveis deste 

hormônio(11, 13, 14), o mesmo não ocorreu com relação aos valores de TL entre os três 

grupos. Globerman et al.(13), e Bastounis et al.(78) relataram aumento de TL após 

VBG, porém somente no primeiro estudo este aumento foi significativo. Neste, os 

valores de TL foram normalizados em somente um paciente e, curiosamente, outro 

paciente teve redução da TL no pós-operatório, embora apresentasse níveis normais 

no pré-operatório. No nosso estudo, TL correlacionou-se negativamente e 
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apresentou significância estatística com glicemia e, acompanhando os achados na 

literatura, com insulina(55) e idade(40, 131). 

Os níveis de SHBG também aumentaram nos nossos pacientes operados, em 

concordância com os resultados de Hammoud et al.(11), e Reis et al.(15), que 

relataram um aumento significativo dos níveis de SHBG após cirurgia bariátrica. 

Também seguindo a literatura, os níveis de SHBG neste grupo correlacionaram-se 

negativamente e com significância estatística com IMC, circunferência abdominal, 

além de triglicérides e leptina. Entretanto, em contraste com outros investigadores(57, 

132, 133), não houve correlação com insulina, glicemia ou marcadores inflamatórios. 

Os níveis de LH e FSH, apesar de estarem mais elevados nos indivíduos 

operados, não mostraram significância estatística, e estão de acordo com os estudos 

de Alagna et al.(12). Dois estudos relataram um aumento significante nos níveis de 

LH em homens após cirurgia(11, 78), porém Globerman et al.(13) relataram que, apesar 

da redução de peso, os níveis de LH permaneceram reduzidos em quatro pacientes 

nos quais os valores de TL também tenderam para a sub-normalidade. 

Contrário aos relatos de Hammoud et al.(11), Alagna et al.(12) e Bastounis et 

al.(78), que relataram uma diminuição significativa dos níveis de estradiol após 

cirurgia bariátrica, a diferença dos níveis deste hormônio não foi estatisticamente 

significante entre os grupos do nosso estudo. Seria de se esperar que os níveis de 

estradiol diminuíssem após a cirurgia bariátrica devido à diminuição da massa gorda. 

Entretanto, os valores ainda elevados de E2 observados nos pacientes operados 

não se correlacionaram significativamente com o IMC (P<0.05), insulina, leptina ou 

com marcadores inflamatórios. 

Sparrows et al.(134) relataram que níveis de testosterona sérica não são 

usualmente afetados pelo consumo moderado de álcool. Por outro lado, consumo 

excessivo de álcool está associado com aumento da atividade da aromatase 

hepática(135) e níveis aumentados de estradiol, mesmo na ausência de cirrose 

hepática(136-138). Além disso, os indivíduos operados do nosso estudo apresentavam, 

no ultimo seguimento, vários parâmetros de função hepática normais. 

Curiosamente no nosso estudo, os níveis de E2 mostraram-se mais elevados 

no grupo não obeso do que nos outros grupos. Neste grupo, 60% (9/15) dos 

indivíduos relataram ingerir bebidas alcoólicas regularmente, e os níveis de 

TGP/AST e GGT encontravam-se alterados em 13% e 6.6% dos pacientes, 

respectivamente. Além disso, a média de LDL-colesterol neste grupo encontrava-se 
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alterada. Pode-se sugerir que a causa da alteração do E2 nestes indivíduos seja 

devido a uma disfunção hepática e/ou metabólica, mas não foi encontrada 

correlação significante do estradiol com as variáveis acima relatadas ou com idade 

neste grupo. 

Bastounis et al.(78)  e Omana et al.(14) notaram uma diminuição nos valores de 

S-DHEA. Entretanto, em nosso estudo, não houve diferença nos níveis deste 

hormônio entre os grupos, e o mesmo se repetiu com os hormônios DHEA, e 

prolactina. Com relação a este último hormônio, Reis et al.(15) notaram, após 24 

meses, um aumento estatisticamente significante no grupo que sofreu intervenção. 

Entretanto, outros investigadores(139) não encontraram diferenças em um estudo que 

comparou os níveis basais de prolactina de 38 indivíduos obesos mórbidos (14 

homens e 24 mulheres), com os valores encontrados 12 meses após a derivação 

gástrica. 

Os níveis de leptina no grupo de indivíduos operados correlacionaram-se 

negativamente e apresentaram significância estatística com TT e SHBG, e 

positivamente com IMC e circunferência abdominal, o que é explicado pelo IMC 

elevado encontrado nestes pacientes. Não houve correlação estatística significativa 

com TL, LH e insulina. 

A obesidade é um fator de risco para câncer de próstata, porém não houve 

alteração nos níveis de PSA nos grupos de indivíduos obesos do nosso estudo. 

Entretanto, Woodard et al.(16), estudando 64 pacientes que foram submetidos à 

derivação gástrica em Y de Roux, notaram um aumento dos níveis deste hormônio 

até 12 meses após a cirurgia. Os autores postularam que, em homens obesos, os 

níveis circulantes baixos de PSA poderiam ser resultantes da hemodiluição 

encontrada nestes indivíduos, e sugeriram que o limiar de valores alterados de PSA 

em homens obesos fosse reduzido para 2.76 ng/ml, ou seja, 31% mais baixo do que 

o limite normal de 4.00 ng/ml(16).  

A obesidade afeta adversamente a fertilidade masculina, porém os efeitos da 

cirurgia bariatrica na qualidade do esperma foram pouco estudados, Em um estudo 

recente, Reis et al.(140) não observaram alteração da qualidade do esperma em 

individuos obesos mórbidos que perderam peso após a cirurgia bariatrica. Já 

Sermondade et al.(141) relataram piora dos parâmetros seminais (i.e., 

oligoastenoteratozoospermia) após a cirurgia em três indivíduos, sendo que em 

somente um deles houve reversão destas alterações 24 meses após o procedimento 
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bariátrico. Dentre as prováveis causas para os efeitos negativos da cirurgia na 

qualidade do sêmen foram citados o impacto negativo das deficiências nutricionais e 

a liberação de substãncias tóxicas para o espermatozóide(141). Portanto, o impacto 

da cirurgia bariatrica na fertilidade masculina ainda não foi esclarecido e outros 

estudos se fazem necessários. 

O aumento nos níveis de TT encontrados nos nossos pacientes operados 

está relacionado com os seguintes fatores: 1. Aumento dos níveis de gonadotrofinas 

(i.e., LH, FSH) que, mesmo sem apresentar diferença estatística significante no 

nosso estudo, mostrou estar mais elevado no grupo operado do que nos outros 

grupos; 2. Aumento dos níveis de SHBG, além de um aumento na capacidade 

ligadora deste hormônio; 3. Melhora dos parâmetros metabólicos (i.e diabetes, 

resistência a insulina, marcadores inflamatórios, apnéia do sono). Estes achados 

isolados ou em associação podem ter contribuído para o aumento da secreção de 

TT pelos testículos demonstrando, portanto, que o aumento dos níveis de TT 

observado apos a redução de peso decorrente da cirurgia bariátrica é multifatorial. 

7.2 Qualidade de vida sexual 

A sexualidade humana é uma expressão complexa que depende não 

somente da integridade anatômica e funcional dos órgãos genitais e do trato 

espinhal, mas também dos centros de excitação que estão localizados no cérebro 

(i.e., sistema límbico). Além disso, o sistema límbico sofre influências de fatores 

externos, tais como estímulos sensoriais, que são dependentes de fatores 

ambientais e socioculturais. Além da excitação sexual, a função sexual masculina 

normal envolve vários processos fisiológicos interligados, que são: a obtenção e 

manutenção da ereção peniana, a emissão do liquido seminal, a ejaculação 

anterógrada, e a percepção cortical cerebral do processo finalizado que é o 

orgasmo.  

A função sexual é um aspecto importante da qualidade de vida, e homens 

obesos podem ter a qualidade de vida sexual afetada por disfunções em um ou mais 

dos processos citados acima. Além disso, patologias como DM tipo 2, hipertensão 

arterial, e os hábitos de vida associados com a obesidade e que são também 

considerados fatores de risco para a DE podem influenciar negativamente na função 

sexual masculina.  
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A hipertensão arterial, fator de risco comprovado para DE(142), melhorou após 

o procedimento. Porém, além da diminuição dos marcadores inflamatórios e da 

melhora da sensibilidade à insulina, não houve diferença estatística significante nos 

resultados encontrados no pré e pós-operatório dos nossos pacientes com relação 

às seguintes variáveis, que também são consideradas fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e DE: tabagismo, ingestão de álcool moderada e sedentarismo. 

Vários medicamentos podem influenciar negativamente na função sexual, 

entre eles as drogas anti-hipertensivas(143) e os antidepressivos(144). A disfunção 

sexual é um sintoma freqüente tanto em homens depressivos não tratados e em 

tratamento, e as drogas antidepressivas podem causar DE, disfunção ejaculatória 

e/ou alteração do desejo sexual em até 90% dos pacientes(144). Os indivíduos 

obesos, por pertencerem a um grupo estigmatizado pela sociedade, são mais 

susceptíveis a problemas de ansiedade e depressão. Ainda, estudo recente(145) 

mostrou que nos indivíduos obesos que emagreceram os estereótipos negativos 

ainda persistem, apesar da alteração da imagem corporal. Nestes indivíduos, além 

dos problemas psicológicos citados acima está presente uma maior tendência ao 

suicídio(145). Em nosso estudo, a necessidade de se utilizar drogas anti-hipertensivas 

foi significantemente menor nos indivíduos operados do que entre os indivíduos 

obesos controles, porém não houve diferença quanto ao uso de antidepressivos 

entre estes grupos. Também não se pode afastar a possibilidade que o uso de 

drogas anti-hipertensivas nos indivíduos obesos controles tenha influenciado 

negativamente na qualidade de vida sexual destes indivíduos, porém os 

medicamentos anti-hipertensivos e antidepressivos não foram associados com 

alterações nos índices do questionário IIEF.  

A severidade das queixas relacionadas às manifestações de âmbito psíquico, 

somato-vegetativo e sexual avaliadas pelo questionário AMS mostraram que os 

indivíduos do grupo operado estavam no mesmo nível que os indivíduos não-

obesos, e apresentavam menos queixas que os do grupo obeso controle. Isto 

comprova que, além da redução dos níveis de andrógenos, os fatores psicológicos 

relacionados à obesidade exercem forte influência na qualidade de vida destes 

indivíduos. 

Com relação à avaliação da qualidade de vida sexual avaliada pelo 

questionário IIEF, os índices médios do grupo obeso operado foram melhores do 

que os do grupo obeso controle, embora sem apresentar significância estatística. 
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Com relação aos domínios do questionário IIEF, houve diferença estatística 

significante relativa à função erétil e satisfação sexual de modo geral, mas somente 

entre os grupos controles obesos e não-obesos. Isto demonstra que, nestes dois 

domínios de função sexual, os indivíduos operados se comportavam sexualmente 

como indivíduos com IMC normal. As diferenças não significantes relativas aos 

domínios orgasmo e desejo sexual ratificam o conceito psicológico desses domínios 

da função sexual. Porém, é importante notar que os pacientes operados relataram 

melhor nível de desejo sexual quando comparados com os dois grupos controles. 

Isto poderia ser explicado pelos níveis bem mais elevados de TT encontrados nestes 

indivíduos. Entretanto, na análise das respostas ao interrogatório clínico no ato da 

entrevista, não foi observado diferença estatística significante na libido pré e pós-

cirurgia. Isto demonstra que, embora o hipoandrogenismo nos pacientes obesos seja 

bem documentado, sua significância clinica pode ser menos importante que os 

achados laboratoriais.  

Embora sem apresentar significância estatística, os indivíduos operados 

apresentavam-se mais satisfeitos com a relação sexual que os indivíduos controles. 

Isto evidencia que a cirurgia bariátrica pode influenciar positivamente na qualidade 

de vida sexual dos homens, mesmo com a manutenção de uma vida sedentária, 

como demonstrado pelos nossos pacientes. Entretanto, a melhora na função sexual 

pode não ocorrer, e não deve ser um fator que influencie na tomada de decisão para 

o tratamento cirúrgico. 

Os resultados do nosso trabalho são consistentes com os estudos publicados 

a respeito da qualidade de vida sexual após cirurgia bariátrica, e que utilizaram 

instrumentos de avaliação diversos. Porém, diferente do nosso estudo, a maioria 

destes trabalhos teve um período de seguimento pós-operatório mais curto, a 

exceção de Ranasinghe et al.(107) que, utilizando o questionário IIEF antes e até 10 

anos após a cirurgia de bandagem gástrica laparoscópica, observaram melhora da 

pontuação após o procedimento. Entretanto, os autores relataram piora dos índices 

no domínio de DE (P= 0.005) e função orgásmica (P= 0.002) quando ajustado por 

tempo, apesar da grande redução de peso. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns homens podem desenvolver uma condição de supressão dos níveis 

de testosterona plasmáticos, o qual pode estar associado com sintomas 

psicológicos, físicos e sexuais. Esta condição, conhecida como hipogonadismo de 

aparecimento tardio (sigla em inglês, LOH)(146), comumente acomete homens idosos 

(20% dos indivíduos com mais de 70 anos), e o diagnóstico é feito pelo achado de 

baixos níveis de TT em dosagens repetidas (mínimo de duas), associado com 

alterações na função sexual (particularmente, DE, freqüência diminuída de 

pensamentos relacionados ao sexo, e redução das ereções matinais)(113). Usando 

estes critérios, somente 2% dos homens na faixa de 40-80 anos apresentam 

LOH(147). Entretanto, várias condições clinicas tais como obesidade, diabetes 

mellitus, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, e outras que 

possam causar debilidade física intensa estão muito mais envolvidas com a redução 

dos hormônios sexuais masculinos que idade avançada. A obesidade, e 

principalmente a sua forma grave, está associada com hipogonadismo e, conforme 

discutido neste estudo, o hipogonadismo hipogonadotrófico do obeso está 

relacionado com inúmeros fatores. A cirurgia bariátrica, reduzindo efetivamente o 

IMC dos homens obesos, pode reverter a baixa dos hormônios masculinos e, ao 

mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida sexual destes indivíduos. Alguns 

poucos estudos na literatura médica nacional e internacional avaliaram os efeitos da 

cirurgia de derivação gástrica em um ou ambos os parâmetros mencionados acima, 

porém a maioria destes estudos teve seguimento pós-operatório curto, além de 

amostras populacionais reduzidas. Sendo assim, os resultados obtidos nestes 

estudos falharam em comprovar os efeitos da cirurgia à longo prazo, isto é, 

manutenção do equilíbrio fisiológico dos andrógenos, e a manutenção do 

funcionamento sexual. Neste estudo inédito, pudemos investigar vários parâmetros 

de três grupos de indivíduos com IMC distintos, e a análise abrangente dos dados 

permitiu obter algumas respostas esclarecedoras a respeito dos efeitos tardios (i.e., 

superior a cinco anos) da cirurgia bariátrica nos hormônios e na função sexual 

masculina como um todo, e não somente na DE. Além disso, este estudo permitiu 

avaliar algumas outras variáveis importantes, tais como os efeitos do IMC elevado 

nos parâmetros bioquímicos (incluindo níveis de glicemia, provas de função hepática 

e perfil inflamatório) e hormonais em um longo seguimento pós-cirurgia bariátrica. 
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Nosso estudo teve inúmeros pontos fortes, incluindo uma avaliação 

antropométrica detalhada, um interrogatório clinico abrangente e que incluiu 

variáveis importantes que podem afetar tanto hormônios sexuais masculinos como 

função sexual (i.e., álcool, tabagismo, exercícios físicos, medicamentos em uso), 

presença de dois grupos controles (obesos e não-obesos), dosagem bioquímica 

(incluindo marcadores inflamatórios) e hormonal, utilização de dois questionários 

auto-aplicáveis de avaliação da qualidade de vida sexual (com investigação de 

outros domínios da esfera sexual, além da DE), e, principalmente, acompanhamento 

por mais de cinco anos. Este foi, segundo nosso conhecimento, o primeiro estudo na 

literatura médica nacional e internacional a avaliar os hormônios sexuais masculinos 

cinco anos após a cirurgia bariátrica, e foi o primeiro a comprovar os benefícios 

duradouros da cirurgia bariátrica em melhorar os níveis de andrógenos (TT e 

SHBG). 

As análises de correlação também evidenciaram a provável influência da 

idade e do diabetes na disfunção sexual dos enfermos. Tais achados eram 

esperados e não invalidam as observações anteriores. A idade dos três grupos era 

semelhante, e as variáveis de homeostase glicídica não exibiram diferenças com os 

controles não-obesos, apenas com os obesos não operados. Portanto, continua 

lícito atribuir primordialmente à obesidade as influências negativas reveladas pelos 

testes de correlação. 

Apesar dos pontos positivos descritos acima, nosso estudo teve também 

algumas limitações, que são listadas a seguir: 1. Por razões técnicas, DHT e leptina 

não puderam ser analisadas em todos os grupos. Leptina foi dosada em todos 

pacientes operados, e foi incluída na nossa análise. Já DHT foi dosada somente em 

alguns indivíduos dos grupos controles e, portanto, não foi incluída no nosso estudo. 

A análise de DHT poderia ter contribuido para uma melhor compreensão dos efeitos 

da perda de peso decorrente da cirurgia neste hormônio; 2. Uma única amostra de 

sangue foi coletada dos pacientes. Segundo orientação da Sociedade Americana de 

Endocrinologia (“The Endocrine Society”), pelo menos duas coletas matinais da TT 

devem ser realizadas na investigação de pacientes com suspeita de 

hipoandrogenismo(148), com o objetivo de se minimizar eventuais erros laboratoriais, 

e afastar variações fisiológicas que podem ocorrer nos indivíduos; 3. Utilização de 

equações para o cálculo da TL(110), que pode acarretar variações na sua 

determinação.  Embora as equações atualmente utilizadas possibilitem obter 



74 

 

resultados de TL bem próximos daqueles obtidos com a dosagem direta pelo método 

de diálise de equilíbrio(149), alguns autores(150, 151) relataram que as medidas indiretas 

da TL podem sofrer limitações técnicas. Ainda, segundo Morris et al.(151), nenhuma 

fórmula atualmente disponível para a determinação de TL é totalmente precisa e 

confiável, e para estes autores, a dosagem direta de TT seria o método mais efetivo 

para se avaliar o estado androgênico do individuo; 4. Em nosso estudo, apesar da 

inclusão de populações cuidadosamente pareadas, os grupos não foram 

randomizados Não se trata, portanto, de uma investigação longitudinal, mas da 

comparação de três populações devidamente pareadas. Sob este prisma, os 

achados hormonais pré-operatórios não puderam ser diretamente cotejados com os 

atuais, por não se encontrarem disponíveis nos registros hospitalares.  

Mesmo reconhecendo que estes fatores poderiam ter causado certo viés nos 

nossos resultados, nosso estudo contribuiu com subsídios sistematicamente 

coletados e não previamente existentes, em um longo seguimento, para o 

comportamento dos hormônios sexuais masculinos em pacientes obesos graves que 

foram submetidos à gastroplastia com derivação em Y de Roux. 
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9. CONCLUSÕES 

A cirurgia bariátrica, em um seguimento pós-operatório superior a cinco anos, 

se mostrou compatível com:  

1. Níveis de diversos hormônios sexuais satisfatórios e melhores que os de 

obesos controles 

2. Algumas variáveis de qualidade de vida sexual equivalentes aos de 

homens não-obesos, e melhores que os de obesos controles.  

E, associado ao nível adequado de testosterona e outros hormônios, a 

melhora nos parâmetros funcionais e metabólicos gerais pode ter colaborado para 

um efeito positivo concernente a alguns parâmetros da disfunção erétil e da 

satisfação sexual. Neste sentido, denotou-se um provável papel da idade e do 

diabetes na disfunção sexual, mas que não se dissociava da obesidade subjacente. 

Coletivamente, estes achados reafirmam a vinculação entre gravidade da obesidade, 

níveis de hormônios sexuais e desempenho sexual, no pós-operatório tardio de 

gastroplastia com reconstrução em Y de Roux. 
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10. ANEXO A 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA SEXUAL 

AGING MALES` SYMPTOMS (AMS) 
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QUESTIONÁRIO  -  THE AGING MALES` SYMPTOMS (AMS) SCALE 

 

PRONTUÁRIO NÚMERO    

NOME …………………………………………………….                                                                                                        

DATA DE NASCIMENTO  //  IDADE  

ENDEREÇO …………………………………………………. 

E-MAIL........................................................................................... 

TELEFONE …………………………………………………. 

 

Quais dos seguintes sintomas se aplicam neste momento ao seu caso pessoal? Por favor, assinale 

o quadrado apropriado para cada sintoma, fazendo um X no quadrado correspondente→    

Para os sintomas que não se aplicam ao seu caso, por favor assinale o quadrado "nenhum". 

Sintomas:                                                                                                   nenhum  ligeiro  moderado   grave     muitíssimo  grave  

 Pontuação =                                                                                                    1              2              3              4                   5 

1.Declínio da sua sensação de bem estar geral  

(estado geral de saúde, sensação subjetiva)..........................                                              
2.Dores nas articulações e dores musculares, (dor na base das 

costas, dor nas articulações, dor em um membro, dores nas costas 

em geral)............................................................................................                                         

3.Transpiração excessiva (episódios inesperados/súbitos de  

transpiração, sensação de ondas de calor independentes de esforço)                                     

4.Problemas de sono (dificuldades em adormecer, dificuldades  

em dormir toda a noite, acordar cedo e sentir-se cansado,  

sono agitado, insônia).......................................................................                                          

5. Aumento da necessidade de dormir, sentir-se                                            

frequentemente cansado................................................................                                          

6. Irritabilidade (sentir-se agressivo, facilmente perturbado com  

pequenas coisas, com humor instável)..............................................                                         

7. Nervosismo (tensão interior, agitação, sentir-se inquieto) ….........                                       

8. Ansiedade (sentimento de pânico)...................................................                                
 

 

                                                                                                                                                      (Continua na próxima página) 

X 
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9. Exaustão física/ Falta de vitalidade (diminuição geral de  

performance, atividade reduzida, falta de interesse em atividades  

de lazer, sensação de produzir menos, de alcançar menos,  

de ter de se esforçar para empreender atividades..............................                                 

10. Diminuição da força muscular (sensação de fraqueza)..............                               
 

11. Estado de espírito depressivo (sentir-se em baixo, triste,  

à beira do choro, com falta de energia, alterações de humor,  

sensação de que nada vale a pena)......................................................                              

12. Sensação de que já passou o seu ponto máximo......................                              

13. Sentir-se esgotado/sentir que chegou ao ponto mais baixo.....                             
 

14. Diminuição do crescimento da barba...........................................                            
 

15. Diminuição da capacidade/ frequência do desempenho sexual                           

16. Diminuição do número de ereções matinais...............................                            
 

17. Diminuição do desejo sexual/ do libido (ausência de prazer  

no sexo,ausência de vontade de ter relações sexuais)........................                             

Tem mais alguns sintomas importantes?                                                               Sim.....                Não..... 

Se sim, por favor descreva-os: 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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11. ANEXO B 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA SEXUAL 

ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNÇÃO ERÉTIL (IIEF) 
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QUESTIONÁRIO - ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNÇÃO ERÉTIL (IIEF) 

 
PRONTUÁRIO NÚMERO________________ 

NOME ……………………………………………………. 

DATA DE NASCIMENTO__/__/____IDADE__ 

ENDEREÇO …………………………………………………….………. 

E-MAIL............................................................................ 

TELEFONE ………………………………………………….…………. 

 

Perguntas referentes à ereção 

1. Com que frequência você consegue uma ereção durante a atividade sexual?  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 

2. Quando você tem ereções após estímulo sexual, com que frequência suas ereções são 

suficientemente rígidas para a penetração?  

0 - Nenhuma atividade sexual  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 

3. Quando você tentou ter uma relação sexual, com que frequência você conseguiu penetrar sua 

companheira?  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 

4. Durante a relação sexual, com que frequência você consegue manter a ereção depois de ter 

penetrado sua companheira?  

0 - Não tentei ter relação sexual  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 
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5. Durante a relação sexual, qual seu grau de dificuldade para manter a ereção até completar a 

relação sexual?  

0 - Não tentei ter relação sexual  

1 - Extremamente difícil  

2 - Muito difícil  

3 - Difícil  

4 - Um pouco difícil  

5 - Não é difícil 

Perguntas referentes à satisfação com a relação sexual  

6. Quantas vezes você tentou ter relação sexual?  

0 - Não tentei  

1 - Uma a duas tentativas  

2 - Três a quatro tentativas  

3 - Cinco a seis tentativas  

4 - Sete a dez tentativas  

5 - Onze ou mais tentativas 

7. Quando você tentou ter relações sexuais, com que frequência foi satistatória para você?  

0 - Não tentei ter relação sexual  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 

8. Qual o seu grau de prazer na relação sexual?  

0 - Nenhuma atividade sexual  

1 - Nenhum prazer  

2 - Não muito prazerosa  

3 - Razoavelmente prazerosa  

4 - Muito prazerosa  

5 - Extremamente prazerosa 

Perguntas referentes à ejaculação  

9. Quando você foi sexualmente estimulado ou teve uma relação sexual, com que frequência 

ejaculou?  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 

10. Quando você foi sexualmente estimulado ou teve uma relação sexual, com que frequência você 

teve a sensação de orgasmo ou clímax?  
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0 - Sem estimulação sexual  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 

Perguntas referentes ao desejo sexual  

11. Com que frequência você sentiu desejo sexual?  

1 - Quase nunca/nunca  

2 - Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes)  

3 - Algumas vezes (aproximadamente metade das vezes)  

4 - Na maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes)  

5 - Quase sempre/sempre 

12. Como você classificaria seu nível de desejo sexual?  

1 - Muito baixo/nenhum  

2 - Baixo  

3 - Moderado  

4 - Alto  

5 - Muito alto 

Perguntas referentes à satisfação sexual de modo geral  

13. Qual seu grau de satisfação com sua vida sexual de maneira geral?  

1 - Muito baixo  

2 - Baixo  

3 - Moderado  

4 - Alto  

5 - Muito alto 

14. Qual seu grau de satisfação com o relacionamento sexual com sua companheira?  

1 - Muito insatisfeito  

2 - Moderadamente insatisfeito  

3 - Nem satisfeito, nem insatisfeito  

4 - Moderadamente satisfeito  

5 - Muito satisfeito 

15. Qual seu grau de confiança de que você pode conseguir e manter uma ereção?  

1 - Muito baixo  

2 - Baixo  

3 - Moderado  

4 - Alto  

5 - Muito alto 
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