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RESUMO 

 

 

Objetivo: investigar a associação entre doença aterosclerótica coronariana (DAC) e a 

presença de disfunção erétil (DE), em homens submetidos à cinecoronariografia, de acordo 

com a complexidade da DAC e da gravidade da DE e o poder do questionário resumido do 

Índice Internacional de Função Erétil (IIEF-5) no diagnóstico de DAC. Pacientes e Métodos: 

estudo de caso – controle, realizado no período entre janeiro a novembro de 2010 no qual 

foram avaliados 132 pacientes, consecutivos, que foram submetidos à cinecoronariografia, 

divididos em dois grupos, de acordo com a presença (grupo1- composto por 86 pacientes) ou 

ausência (grupo 2- composto por 46) de DAC, que foi definida por lesões com área de 

estenose maior ou igual a 50 % do diâmetro do vaso coronariano. Os pacientes foram 

submetidos ao IIEF-5 para avaliar a presença, o grau e há quanto tempo eram portadores de 

disfunção erétil e realizada a medida do Syntax Score para avaliação da complexidade das 

lesões coronarianas. Resultados: Há associação independente entre DE e DAC com odds 

ratio de 40,6 (IC 95% 14,3 a 115,3 e p<0,0001). No ponto de corte 21 o IIEF-5 apresentou 

sensibilidade de 91,2%, especificidade de 78,3% e acurácia de 87% para o diagnóstico de 

DAC. A DE já estava presente nos pacientes com num período cerca de duas vezes maior 

(38,8 ± 2,3 meses) que nos pacientes sem DAC. Pacientes sem disfunção erétil a média do 

Syntax Score foi de 6,3 ± 3,5 enquanto os que apresentaram disfunção erétil moderada a grave 

foi de 39,0±11,1. Conclusão: Há associação independente entre DE e DAC, sendo que a DE 

deve ser considerada um marcador precoce de DAC bem como da sua complexidade e o 

questionário IIEF-5 tem capacidade excepcional para o seu diagnóstico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Disfunção erétil; Doença cardiovascular; Aterosclerose coronariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Objective: To investigate the association between coronary atherosclerosis (CAD) and 

erectile dysfunction (ED) in men undergoing coronary angiography, according to the 

complexity of the CAD and the severity of ED and the power of the abridged five item 

version of the questionnaire International Index of Erectile Function (IIEF) in the diagnosis of 

CAD. Patients and Methods: A case study - control, conducted between January to 

November 2010 which evaluated 132 consecutive patients were submitted to coronary 

angiography divided into two groups according to presence (group 1, composed of 86 

patients) or absence (group 2 - composed of 46) of CAD, which was defined by lesions with 

an area of stenosis greater than or equal to 50% of the diameter of the coronary vessel. 

Patients underwent IIEF-5 to assess the presence, degree and how long ago were suffering 

from erectile dysfunction and then was made the measure of the Syntax score for assessing 

the complexity of coronary lesions. Results: There is an independent association between ED 

and CAD with an odds ratio of 40.6 (95% CI 14.3 to 115.3 p <0.0001). The cutoff point 21, 

the IIEF-5 had a sensitivity of 91.2%, specificity of 78.3% and 87% accuracy for diagnosis of 

CAD. The ED was already present in patients with a period about twice as large (38.8 ± 2.3 

months) than in patients without CAD. Patients without erectile dysfunction Syntax average 

score was 6.3 ± 3.5 while those who had moderate to severe erectile dysfunction was 39.0 ± 

11.1. Conclusion: There is an independent association between ED and CAD and ED should 

be considered an early marker of CAD as well as its complexity and the questionnaire IIEF-5 

has exceptional ability to diagnose it.  

 

KEY WORDS: erectile dysfunction, cardiovascular disease, coronary atherosclerosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que 

ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de 

artérias de variados calibres. Um evento coronariano agudo é a primeira manifestação da 

doença aterosclerótica em pelo menos metade dos indivíduos que apresentam essa 

complicação (STEG et al., 2007; SPOSITO et al., 2007) 

Há um grande esforço mundial para se detectar, o mais precocemente possível, a 

doença coronariana aterosclerótica (DAC), uma vez que apresenta elevada taxa de 

morbimortalidade, significativa repercussão sócio-econômica (ORTIZ et al., 2005; 

FERREIRA et al., 2010; DIEHM et al., 2009; THATIPELLI et al., 2007) e há projeção de que 

os eventos aterotrombóticos ainda continuarão sendo a principal causa de morte no mundo até 

o ano de 2020 ( MURRAY et al., 1997). 

Durante os últimos trinta anos presenciou-se declínio razoável da mortalidade por 

causas cardiovasculares em países desenvolvidos, enquanto elevações relativamente rápidas e 

substanciais têm ocorrido em países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil (SPOSITO 

et al., 2007). De acordo com as projeções da Organização Mundial de Saúde, esta tendência 

de elevação na doença cardiovascular tende a persistir, agravando ainda mais o quadro de 

morbidade e mortalidade nestes países. Desta forma, a identificação dos indivíduos 

assintomáticos que estão mais predispostos à doença aterosclerótica é crucial para a 

prevenção efetiva da mesma com a correta definição das metas terapêuticas (SPOSITO et al., 

2007). 

A disfunção erétil (DE) é definida como a incapacidade de obter ou manter uma 

ereção suficiente para um ato sexual satisfatório (NIH CONSENSUS CONFERENCE, 1993), 

e sua prevalência global atinge 52% a 55% segundo alguns estudos (MOREIRA et al., 2004; 

KUBIN et al., 2003). 

Uma vez que DE e a DAC possuem fatores de risco e bases fisiopatológicas 

semelhantes (WAJCHENBERG, 2002), tendo a disfunção endotelial como denominador  

comum, que afeta diversos leitos vasculares de variados calibres (KAISER,  et al., 2004) , a 

disfunção erétil,  avaliada através do questionário resumido Índice Internacional de Função 

Erétil (IIEF-5) (RIBEIRO et al., 2007; RHODEN et al., 2002; ROSEN et al., 1999), poderá se 
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consolidar como uma patologia que, além de afetar a sexualidade, tem a capacidade de 

detectar precocemente a doença aterosclerótica coronariana. 

Dessa forma, o presente trabalho visa investigar a associação entre doença 

aterosclerótica coronariana (DAC) e a presença de disfunção erétil (DE), em homens 

submetidos à cinecoronariografia, de acordo com a complexidade da DAC e da gravidade da 

DE e o poder do questionário resumido do Índice Internacional de Função Erétil (IIEF-5) no 

diagnóstico de DAC. 

1.1 Justificativa 

A detecção precoce para as DCV é necessária para diminuir suas taxas morbi-

mortalidade, haja vista que são as maiores entre as patologias (LOTUFO, 2005; SISTEMA 

DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE, 2005). Uma vez que a DE e a DAC 

possuem bases fisiopatologicas em comum (WAJCHENBERG, 2002, p. 514), a DE poderá se 

consolidar como uma doença que, além de afetar a sexualidade, tem a capacidade de detectar 

precocemente a DAC. 

 

1.2 Objetivos de Pesquisa 

Investigar a associação entre DAC e a presença DE, em homens com diagnóstico 

de insuficiência coronariana. 

 OBJETIVO SECUNDÁRIO:   

Investigar associação entre a complexidade da DAC e a gravidade DE; 

Avaliar o poder do questionário resumido IIEF-5 para o diagnóstico de DAC. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Doenças Cardiovasculares 

As DCV aparecem em primeiro lugar entre as causas de morte no mundo, bem 

como no Brasil, e representam quase um terço dos óbitos e 65% do total de mortes na faixa 

etária de 30 a 69 anos de idade, atingindo a população adulta em plena fase produtiva (ORTIZ 

et al., 2005; DIRETRIZ BRASILEIRA SOBRE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA 

ATEROSCLEROSE-SBC, 2007; NIH CONSENSUS CONFERENCE, 1993). No Sistema 

Único de Saúde (SUS), essas doenças foram responsáveis, em 2002, por mais de 1,2 milhão 

de internações, representaram 10,3% do total de internações e 17% dos gastos financeiros em 

saúde no Brasil (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005; ARAUJO et al., 2005).
 

A mortalidade por DCV, como é apresentada nas estatísticas de todos os países, 

diz respeito ao conjunto de todas as doenças incluídas nos dez grupamentos da Codificação 

Internacional de Doenças (CID-10) incluídas no Capítulo IX, com os códigos I00 a I99, à 

exceção da cardiopatia chagásica e das doenças congênitas do aparelho circulatório. 

(LAURENTI, 2005)
 

No Brasil existem pelo menos 900.000 indivíduos com angina de peito e cerca de 

18.000 novos casos da doença são diagnosticados a cada ano. Esta estatística baseia-se num 

total de 30 casos de angina de peito estável para cada caso de infarto agudo do miocárdio 

hospitalizado no período de um ano (CÉSAR et al., 2004, p. 40). Inquérito de base 

populacional realizado no Brasil em 2003 revelou vários aspectos do binômio saúde-doença 

destacando-se a proporção de 6,7% dos participantes com diagnóstico de angina de peito 

(LOTUFO, 2005; SZWARCWALD et al., 2004).
 

Durante os últimos anos, observou-se elevação relativamente rápida das taxas de 

morbidade e mortalidade por DCV nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Esse 

aumento é explicado, em parte, pela denominada transição epidemiológica, caracterizada por 

redução na taxa de mortalidade decorrente de doenças infecciosas e pelo aumento da taxa de 

mortalidade por DCV e por neoplasias. Estima-se que países em desenvolvimento 

experimentarão no período pós-transição epidemiológica, duplicação das taxas de morbidade 

e mortalidade por DCV, ocasionando custos sociais elevados, atribuídos à avaliação clínica e 
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manuseio destas doenças, assim como também à perda de produtividade, com impacto não 

apenas individual e familiar, mas para a sociedade como um todo (GUIMARÃES et al., 

2005). 

No Brasil, o custo total com o tratamento das DCV assumiu a primeira posição 

com quase 20% de todo o dispêndio com internações no sistema público. Em relação às 

internações hospitalares pagas em 2003 para as DCV, verificou-se que a maior proporção foi 

motivada pela insuficiência cardíaca, seguida pelas doenças isquêmicas do coração 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003) e um quarto dos recursos foram 

destinados ao tratamento e/ou diagnóstico das DAC.  (LAURENTI, 2005).  

 

2.2  Doença arterial Coronariana 

A DAC é comumente secundária à obstrução das artérias coronárias por placas 

ateromatosas, podendo também estar associada a anomalias congênitas, ponte miocárdica, 

arterite coronariana em associação com vasculites sistêmicas e doença coronariana induzida 

por radiação (MORROW et al., 2005). 

Desconforto torácico é o sintoma predominante em pacientes com angina de peito 

e infarto agudo do miocárdio. Entretanto, a DAC também ocorre em pacientes nos quais o 

desconforto torácico pode estar ausente, como acontece na isquemia miocárdica silenciosa. A 

importância da DAC na sociedade contemporânea é atestada pelo número quase epidêmico de 

pessoas acometidas. De acordo com dados do Framingham Heart Study, o risco de se 

desenvolver DAC sintomática após 40 anos de idade é de 49% em homens e 32% em 

mulheres. A Organização Mundial de Saúde estima que o número total de mortes por DAC 

aumentará de 7,1 milhões em 2002, para 11,1 milhões em 2020 (MORROW et al., 2005). 

As informações obtidas de autópsias de indivíduos que faleceram por mortes não-

naturais constituem as melhores estimativas de prevalência da DAC em pacientes 

assintomáticos. Nestes, a prevalência no sexo masculino com idade inferior a 40 anos foi de 

4% e de 11% naqueles com idade superior a 50 anos. A presença ou ausência de fatores de 

risco para DAC em pacientes assintomáticos influencia sua prevalência, que é de 5% em 

homens com 60 anos de idade sem fatores de risco e de 16% quando estiver presente pelo 

menos um fator de risco (GOLDMAN e BRAUNWALD, 2000, p. 494).  
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A análise isolada dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares mostrou 

correlação com a presença e extensão (comprometimento de um, dois ou três vasos) de DAC 

em 54,5% das mulheres e em 39,3% dos homens (DOUGLAS e GINSBURG, 1996).
 

É importante enfatizar que cerca de 90% dos homens de meia idade ou idosos 

com angina de peito típica apresentam DAC obstrutiva, e em muitos destes pacientes ela é 

multivascular. A prevalência de DAC obstrutiva em pacientes com angina de peito típica, 

atípica e dor torácica inespecífica é nos homens de 93%, 66% e 14% e 72%, 36% e 6% nas 

mulheres (SCANLON et al., 1999). 

Nos últimos anos houve grande avanço no conhecimento da fisiopatologia das 

DCV, em especial da DAC e há uma busca incessante para o descobrimento de marcadores 

precoces para a mesma, visando diminuir o número de mortes evitáveis (SCANLON et al., 

1999).
 

 

2.3 Disfunção Erétil 

A DE é definida como a incapacidade em se obter ou manter uma ereção 

suficiente para um ato sexual satisfatório (NIH CONSENSUS CONFERENCE, 1993).
 

Estima-se que no mundo, 150 milhões de indivíduos sejam portadores de DE 

(MCKINLAY, 2000; AYTA et al., 1999). Em estudo transversal realizado com 2126 

participantes nos Estados Unidos foi verificado que a prevalência de DE entre maiores de 40 

anos foi de 37,28% e estimou-se que aproximadamente 18 milhões de americanos maiores 

que vinte anos são portadores de algum grau de DE. (SELVIN et al., 2007).
 

Todavia, a estimativa pontual de sua prevalência tem gerado resultados 

divergentes. Estudos mostram, por exemplo, uma grande dispersão desta taxa: 16%, 18,8%, 

18,9%, 19,9%2, 22,8%, 26,7%, 32,2%, 40,2%, 40,1%, 46,2%, 47%, 51,3%, 52%, 53,4% e 

83% dependendo da população estudada e faixa etária considerada (ROSEN et al., 2004; 

SAFARINEJAD, 2003; MARTIN-MORALES et al., 2001; MIRONE et al., 2004; 

SCHOUTEN et al., 2008; MA et al., 2008; PONHOLZER et al., 2005; BAI et al., 2004; 

MAY et al., 2007; MOREIRA et al., 2001; RAO et al., 2005; TAN et al., 2003; FELDMAN 

et al., 1994; MORILLO et al., 2002; AVERSA et al., 2004) 
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Constata-se ainda que haja elevação da prevalência e da gravidade da DE com o 

aumento da faixa etária,
 
de maneira paralela com as doenças cardiovasculares (DCV) 

(MOREIRA et al., 2002). Estudos adicionais, realizados na Europa, também sugerem uma 

incidência de 25 a 30 por 1000 pessoas/ano (MOREIRA et al., 2003, p. 432).
 

Em um estudo de coorte envolvendo brasileiros de 40 a 69 anos de idade, 

verificou-se uma incidência de DE de 65,6 casos novos por 1000 pessoas por ano (IC 95%: 

49,6-85,2), estimando-se, em projeção nacional, uma incidência de 1.025.600 casos novos de 

DE por ano (MOREIRA et al., 2003, p. 433).
 

No Brasil, a prevalência de DE possui números semelhantes aos de outros países, 

com elevada prevalência: 35 % entre 18 e 40 anos (MARTINS e ABDO, 2010, p. 2170).
 
e em 

estudo de base populacional foi verificado que, em 1286 homens com idades entre 40 e 70 

anos, a prevalência de DE foi de 46,2% (MOREIRA et al., 2001). Em outros dois estudos, 

constituídos por amostras de habitantes do Distrito Federal e de 18 capitais brasileiras, 

analisou-se 2.862 e 5.751 homens, observando-se, respectivamente, taxas de disfunção erétil 

da ordem de 45,1% e de 43,6%
 
(ABDO et al., 2006; ABDO e AFIF-ABDO, 2007). 

De forma similar, Rhoden, 2002, verificou uma taxa global de DE de 53,9% nos 

homens com idades entre 40 e 90 anos, em Porto Alegre. Neste estudo, a DE foi classificada 

como de intensidade leve em 21,5%, moderada em 6,3% e grave em 11,9% dos indivíduos. 

Além disto, ao se estratificar os casos por faixa etária, observou-se que 36,4% dos homens 

entre 40 e 49 anos referiam algum grau de DE, enquanto a correspondente taxa foi de 42,5% 

entre os 50 e os 59 anos, 58,1% entre os 60 e os 69 anos, 79,4% entre os 70 e os 79 anos e 

100% nos indivíduos com mais de 80 anos (RHODEN et al., 2003, p. 167). Neste mesmo 

estudo, Rhoden foi utiliozado como instrumento para o diagnóstico para DE o Índice 

Internacional de Função Erétil de cinco perguntas (IIEF-5) que abrange os domínios da 

função sexual masculina correspondentes à ereção e à satisfação pelo intercurso sexual. O 

IIEF-5 é uma versão resumida do IIEF de 15 perguntas, sendo que as pontuações possíveis 

para o intervalo são de 5 a 25, e DE foi classificada em cinco categorias, com base na 

pontuação: grave (5-7), moderado (8-11), leve a moderada (12-16), leve (17-21), e ausência 

de DE (22-25) (RHODEN et al., 2002, p. 245).  
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Os cinco itens da supracitada versão resumida do IIEF-5 foram selecionados do 

IIEF-15, desenvolvido pelo National Institute of Health's, com base na capacidade de 

identificar a presença ou ausência de DE, bem como a sua severidade (NIH CONSENSUS 

CONFERENCE, 1993).
 
Esses itens estão focados na função erétil e satisfação sexual. Para 

1152 homens (1036 com disfunção erétil, e 116 controles) analisados, a curva ROC indicou 

que o IIEF-5 é um excelente teste diagnóstico com sensibilidade de 98 % e especificidade de 

88%. Estes dados sugerem que o IIEF-5 possui propriedades adequadas para detectar a 

presença e severidade da disfunção erétil a que se propõe (ROSEN et al., 1999).
 

O formulário do IIEF-5 também foi desenvolvido na língua portuguesa e realizada 

a inspeção das suas propriedades estruturais. Para isso participaram do estudo 113 homens e o 

instrumento IIEF-5 mostrou boas propriedades métricas, com sensibilidade, especificidade e 

consistência interna semelhantes aos da língua estrangeira, sendo demonstrado que possui 

aplicabilidade para o diagnóstico da DE no Brasil (RIBEIRO e PAIS, 2007, p. 274).
 

 

2.3.1 Fisiologia da Ereção 

Em resposta aos estímulos psicogênicos (percepção, desejo, etc.) ou físicos 

(visuais, táteis, olfativos, etc.) o sistema de inervação parassimpática, por meio de fibras do 

plexo pélvico (S2-S4), determina a liberação, principalmente, de prostaglandina E1(PGE1) e 

oxido nítrico (ON) pelo endotélio dos sinusóides dos corpos cavernosos, levando à liberação 

de adenosina monofosfato cíclico (cAMP) e de guanosina monofosfato cíclico (GMPc). Estes 

compostos, por sua vez, irão agir em enzimas, proteínas e canais iônicos específicos, 

resultando na abertura dos canais de potássio, hiperpolarização da membrana celular, 

seqüestro de cálcio intracelular para o retículo endoplasmático e  inibição dos canais de cálcio 

voltagem-dependente, bloqueando o seu influxo. A conseqüência é uma redução no cálcio 

livre citoplasmático e relaxamento da musculatura lisa, o que levam à expansão dos espaços 

lacunares e ao aprisionamento de sangue por compressão do plexo subalbuginal contra a 

túnica albugínea, ocasionando diminuição do fluxo venoso (mecanismo veno-oclusivo 

corporal), aumento da pressão intracarvenosa e rigidez peniana (LUE, 2007). 

Portanto, a resposta erétil masculina é um fenômeno, regulado pela interação 

complexa de eventos neurológicos e vasculares, dependente da integridade local do órgão de 

ação, bem como da percepção individual. Assim, pode-se classificar a DE em orgânica e 
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psicogênica (LIZZA e ROSEN, 2009, p. 142). Atualmente, é aceito  que, dentre as causas 

orgânicas, a maioria é decorrente de um distúrbio vascular do endotélio (MINER e 

KURITZKY, 2007),
  

o que pode alterar o estado contrátil e proliferativo das células 

musculares lisas vasculares, provocando prejuízo funcional do processo de vasodilatação 

arterial, elo fisiopatológico da DE e da doença cardiovascular (WAJCHENBERG, 2002; 

HONING et al., 1999). 

 

2.4 Fatores de Risco Para Disfunção Erétil e Doenças Cardiovasculares 

Há uma nítida associação entre os fatores de risco comuns para DE e DVC, tais 

como:  

 Hipertensão arterial: doença altamente prevalente, atingindo 65 milhões de 

adultos nos Estados Unidos entre 1999 e 2004 (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 1999-

2004). Está associada, por motivos variados, à disfunção endotelial (CARDILLO et al., 1998; 

NAVA e LUSCHER, 1995).  Hipertensão arterial é freqüentemente associada à DE e, muitas 

vezes, contribui para sua etiologia (hipertensão está relacionada com lesões arteriais 

estenóticas) (HSIEH et al., 1989; MONTEIRO et al., 2007). A hipertensão arterial está 

presente em 38% a 42% dos homens com DE e cerca de 35% dos homens com hipertensão 

arterial têm algum grau de DE. (SELVIN et al., 2007; SEFTEL et al., 2004; ROSEN et al., 

2004; DUMAS, 2005). Em estudo com 102 pacientes do sexo masculino e hipertensos 

ambulatoriais, foi verificado que a DE estava presente em  73,5% dos pacientes (MONTEIRO 

et al., 2007).
 

 Dislipidemia: a prevalência de DE concomitante à dislipidemia também é 

notável. De acordo com uma pesquisa realizada por Seftel et al. (2004),  até 42,4% dos 

homens com disfunção erétil também apresentavam dislipidemia (SEFTEL et al., 2004). Em 

uma coorte de 1519 homens saudáveis (43 ± 8 anos), níveis elevados de colesterol total  e de 

LDL-C foram associados à DE moderada a grave (P =0,04 e P =0,02; respectivamente). 

Níveis elevados de lipídios séricos foram os fatores de risco mais importantes para DE 

naquela população (KAISER et al., 2004). Em outro estudo com 215 homens portadores de 

DE e 100 indivíduos controle, foi verificado que a prevalência de dislipidemia foi de 70,6%  

vs  52,0%, respectivamente (ROUMEGUÈRE et al., 2003). 
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 Diabetes Mellitus: DE é uma das complicações mais comuns do diabetes 

mellitus. Dependendo da gravidade e duração da doença, a prevalência de DE varia de 20% a 

85% (SEFTEL et al., 2004; ROMEO et al., 2000; BACON et al., 2002). O estudo realizado 

por Seftel et al. (2004) também indicou que 20,2% dos homens com DE eram, ao mesmo 

tempo, portadores de diabetes (SEFTEL et al., 2004) O Massachusetts Male Aging Study 

(MMAS) apresentou prevalência ajustada para  idade de 28% de DE nos homens com 

diabetes, comparado com 10% em homens sem diabetes (FELDMAN et al., 1994). Estudo 

tipo caso-controle foi realizado por Zambon et al. (2010) com 222 homens portadores de 

síndrome metabólica divididos em dois grupos: homens com e sem DE estratificados de 

acordo com o IIEF. Neles foram mensurados a proteína C-reativa e o escore de Framingham  

e verificou-se que homens com DE apresentaram maior risco cardiovascular de acordo com os 

critérios de Framingham e pela mensuração da proteína C-reativa (ZAMBON et al., 2010). 

 O consumo de tabaco – (CONSENSO LATINOAMERICANO DE 

DISFUNÇÃO ERÉTIL, 2002) embora não tenha mostrado associação significativa com a DE 

segundo alguns autores (BAI et al., 2006; GUNDUZ et al., 2004); o consumo de tabaco é 

citado por vários outros (SAFARINEJAD, 2003; MIRONE et al., 2004) como tendo 

associação com esta disfunção, inclusive duplicando a freqüência dela no seguimento de uma 

coorte, conforme identificado no estudo de Feldman et al. (2000). Numa coorte de 22.086 

profissionais da área da saúde, avaliados num período de 14 anos, observou-se uma razão de 

chances de 1,5 (IC 95%: 1,3-1,7) para predição de DE, após o controle, por análise 

multivariada, para o efeito dos outros fatores de risco de DE. Similarmente, Mirone et al. 

(2002) referenciam uma razão de chances (RC) de 1,7 (IC 95%: 1,2-2,4) para a presença de 

DE entre os homens que consomem tabaco, e Parazzini et al. (2000) reportam taxas 

semelhantes (RC: 1,6, IC 95%: 1,1-2,3) entre os ex-fumantes. Clarificando esta estimativa, 

Gades et al. (2005, p. 247) , verificaram maior efeito preditivo de DE, relativo ao consumo de 

tabaco, dentre os homens na quarta década de vida, com redução progressiva deste efeito nas 

décadas subseqüentes. 

Kaiser et al (2004), investigando se pacientes com DE vascular e nenhuma outra 

co-morbidade cardiovascular apresentavam alterações estruturais e funcionais em outros leitos 

vasculares, observaram que nesses pacientes não havia diferenças na espessura das camadas 

íntima e média, calcificação coronariana, velocidade da onda de pulso ou distensão aórtica. 

Porém, foi verificada diminuição significativa na capacidade de vasodilatação braquial 
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endotélio-dependente, mediada pelo fluxo, no grupo de pacientes com DE, refletindo que a 

biodisponibilidade ao óxido nítrico (ON) estava comprometida e sugerindo que a DE pode ser 

uma das primeiras manifestações clínicas de disfunção endotelial.
 

 

 

2.5 Uso da cinecoronariografia 

 

 A cinecoronariografia é o procedimento de melhor acurácia para o diagnóstico 

da DAC, tanto obstrutiva como não obstrutiva (WILLIAMS et al., 2001).
 
É definida como a 

visualização radiográfica dos vasos coronarianos após a injeção de contraste, o que permite o 

estudo da anatomia coronariana e o grau de obstrução da luz arterial. A coronariografia 

convencional é usada principalmente para determinar a presença e extensão da DAC, para 

avaliar a possibilidade e adequação das várias modalidades terapêuticas e como instrumento 

de pesquisa, para quantificar resultados de tratamentos e a progressão ou regressão de 

aterosclerose coronariana (SCANLON et al., 1999). É o teste cardiológico diagnóstico 

invasivo mais freqüentemente realizado no hemisfério ocidental (BERNARDI et al., 2002). 

Em relação às contra-indicações para a realização do exame, a única considerada absoluta é a 

recusa por parte do paciente (TIMERMAN et al., 2000), e como qualquer procedimento, a 

indicação da cinecoronariografia deve basear-se na relação risco/benefício/custo (GIBBONS 

et al., 2003; BONOW et al., 2005; DAVIDSON et al., 2001; MATTOS et al., 2008). 

Em 1991, nos Estados Unidos da América, a Society for Cardiac Angiography 

and Interventions (SCA&I) registrou 92.157 cateterismos cardíacos realizados em 72 

hospitais. Destes, 74.999 foram diagnósticos e 17.160 terapêuticos. O resultado da 

coronariografia foi normal em 20% dos casos e 6% apresentaram estenose coronariana menor 

que 50%. Comparando-se com os dados de 1990, verificou-se um crescimento de 28% de 

coronariografia diagnóstica e intervencionista neste país (JOHNSON e KRONE, 1993, p. 

219). 
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Em 1993, também nos EUA, a cinecoronariografia foi o segundo procedimento 

cardiológico invasivo mais freqüentemente realizado na população geral e o primeiro em 

pacientes com mais de 65 anos. Naquele ano, 1.078.000 pacientes foram submetidos ao 

cateterismo cardíaco em regime de internação hospitalar e 668.000 em regime ambulatorial 

(SCANLON et al., 1999).
 

Entre 1991 e 1995 houve um crescimento de 38% no número de cateterismos 

cardíacos segundo dados obtidos do sistema americano Medicare. Fazendo-se uma projeção 

de crescimento de 40% da população acima de 45 anos nos EUA entre 1995 e 2010 e 

considerando-se o aumento da utilização de cateterismo cardíaco, estima-se que em 2010 

deverão ser realizados aproximadamente 3.000.000 de cateterismos cardíacos  (SCANLON et 

al., 1999).   

Na Alemanha, entre 1984 e 1996, o número de serviços de cardiologia 

intervencionista aumentou seis vezes. Segundo registros do European Heart Institute, foi o 

país da Europa que mais realizou procedimentos em hemodinâmica. O número de 

cinecoronariografias passou de 45.000 em 1984, para 450.000 em 1996 e a angioplastia de 50 

para 125.000 no mesmo período (PERLETH, 1999). 

Na Itália, a utilização da cinecoronariografia tem crescido contínua e 

progressivamente. Mais de 140.000 exames foram realizados em 1999, representando um 

crescimento de 15% em relação a 1998, que por sua vez mostrou um acréscimo de 22% em 

relação aos anos anteriores (RUBBOLI et al., 2001).
 

A Seção de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista da Sociedade 

Espanhola de Cardiologia apresentou seus resultados no ano de 2002 quando foram realizados 

83.667 cinecoronariografias diagnósticas e 34.723 intervencionistas, representando um 

incremento de 5,1% e 11% respectivamente, em relação ao ano de 2001 (HERNÁNDEZ et 

al., 2003). 

No Brasil, o crescimento exponencial da cinecoronariografia intervencionista está 

documentado na Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares (CENIC), órgão oficial 

da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) que, desde 

1990, registra os procedimentos percutâneos cardiovasculares terapêuticos realizados em 

nosso país, porém, não contabiliza os cateterismos cardíacos diagnósticos (MANGIONE, 

2005).  A coleta das informações sobre intervenções coronárias percutâneas, realizadas em 
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diversos centros no território nacional, são contabilizadas mediante envio espontâneo e 

voluntário de dados por parte dos operadores (SOUSA, 1994).
 

Portanto, não se tinha no País um sistema de informação de larga escala com o 

detalhamento clínico e técnico sobre os procedimentos coronários percutâneos realizados no 

Brasil, vistos globalmente, por amostras, sem restrição nos vários centros, juntamente com a 

subseqüente evolução precoce e tardia dos indivíduos tratados (DE PAULA et al., 2010).
 

É a partir da necessidade fidedigna de dados nacionais que se objetivou a 

construção e implementação de sistema para a integração e gestão de dados da intervenção 

coronária percutânea (ICP) no Brasil, sendo que os primeiros 1.249 pacientes incluídos 

prospectivamente na base de dados, que compõem a população deste relato, foram submetidos 

a intervenção coronária percutânea no período entre março de 2009 e dezembro de 2009. 

Contribuíram para a inclusão de pacientes, nessa fase inicial, seis dos oito centros de 

referência selecionados: InCor/HCFMUSP (n = 573), Rede D’Or (n = 373), HCFMRP/USP (n 

= 185), HCUFMG (n = 55), IMIP (n = 38) e IC-FUC (n = 25) (DE PAULA et al., 2010). 

A média de idade à admissão foi de 63,7 ±  11,3 anos e a maioria era do sexo 

masculino (67,1%). Do total de pacientes atendidos, 59,8% foram tratados pelo SUS, 38,4% 

foram tratados por planos de saúde e 1,8% eram pagantes. Quanto às características clínicas, 

36,1% dos pacientes eram diabéticos, 12% foram submetidos à revascularização cirúrgica do 

miocárdio previamente e 26,9% possuíam angioplastia coronária pregressa (DE PAULA et 

al., 2010). 

Quanto ao tratamento implementado, 93,2% dos pacientes receberam stents 

coronários, sendo que em 16,2% os stents foram farmacológicos. As técnicas de ultrassom 

intracoronário e/ou reserva de fluxo fracionada foram utilizadas em 2,8% dos casos estudados 

(DE PAULA et al., 2010). 

Em relação ao quadro clínico à admissão, 18,1% dos pacientes tratados 

apresentaram-se com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, 

enquanto 39% apresentaram-se com coronariopatia aguda sem supradesnivelamento do 

segmento ST. Os casos de dor torácica atípica, pacientes com quadro de isquemia silenciosa e 

angina estável corresponderam a 38,5% da amostra. Já 4,4% buscaram atendimento com 

quadro de “equivalente anginoso”. A mortalidade hospitalar global dos pacientes incluídos foi 

de 2,3%, sendo que nos pacientes com diagnóstico de angina estável foi de 0,2%, nos casos de 
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coronariopatia aguda sem supradesnivelamento do segmento ST de 2,4%, nos pacientes com 

infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de 6,1%, e naqueles 

com “equivalente anginoso” de 3,6% (DE PAULA et al., 2010). 

 

2.6 SYNTAX SCORE 

A CRM com enxerto arterial foi  introduzida em 1968,  como único método de 

recuperação vascular cardíaca até 1977, quando a ICP com balão foi realizada. As 

complicações da angioplastia com balão, como estenose aguda do vaso em 3-5% dos 

pacientes e reestenose em quase metade, impediram a sua utilização em doentes com doença 

arterial coronariana mais grave (SPAULDING, 2008).
 

Na década de 1990,  com a introdução de stents metálicos houve  grande redução 

das taxas destas complicações o que permitiu que se fizesse uso desta técnica em pacientes 

mais graves (SPAULDING, 2008). No ano de 2000, mais procedimentos percutâneos que 

cirurgias de revascularização  já estavam sendo realizados  nos Estados Unidos e no início 

desta mesma década  os stents farmacológicos foram aprovados para uso na Europa e 

América do Norte, depois que estudos mostraram uma incidência muito reduzida de 

reestenose em comparação com aos stents convencionais de metais (SPAULDING, 2008).
 

Em 2006, a CRM foi realizada em  253.000 pacientes enquanto que 1.131.000 

procedimentos de ICP foram realizados nos Estados Unidos. Contudo, até então não se tinha o 

conhecimento a respeito da comparação dos resultados, em longo prazo, obtidos pela cirurgia 

de revascularização miocárdica e da angioplastia percutânea, ou seja, se havia similaridade de 

sucesso terapêutico entre as técnicas em todos os pacientes (SPAULDING, 2008).
 

Em busca dessa resposta alguns trials  foram realizados, dentre eles o SYNTAX 

(SYNergy Between PCI with TAXus and Cardiac Surgery) (2008)  que é um estudo 

desenhado para determinar o melhor tratamento, se intervenção coronária percutânea (ICP) ou 

CRM, para pacientes com doença coronária complexa. Mais de 3 mil pacientes, recrutados 

nos Estados Unidos e na Europa e tratados em 85 hospitais, foram analisados por uma equipe 

multidisciplinar, que incluía um cardiologista intervencionista e um cirurgião cardíaco, e os 

resultados de um ano de seguimento foram apresentados no congresso da European Society of 

Cardiology (ESC), na Alemanha
 
(SYNTAX, 2008). Esse foi o primeiro trial a comparar 
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diretamente CRM e tratamento percutâneo com o uso do stent farmacológico para pacientes 

portadores de lesão complexa, como multiarteriais e lesão de tronco da artéria coronária 

esquerda
 
(KAPPETEIN et al., 2006; RASTAN et al., 2008; SYNTAX, 2008). 

O SYNTAX (2008) trial deixou alguns legados, entre eles, o SYNTAX score, que 

é um escore angiográfico derivado de informações acerca da anatomia coronária e 

características das lesões com diâmetro de estenose > 50%, localizadas em vasos coronários 

epicárdicos com diâmetro maior que 1.5 mm. O SYNTAX score foi usado durante o ensaio 

clínico como uma ferramenta capaz de identificar numericamente os pacientes multiarterias 

que seriam bons candidatos a ICP de acordo com a classificação em baixo risco (0 até 22 

pontos), risco intermediário (23-32 pontos) ou alto risco (≥ 33 pontos) (SERRUYS et al., 

2009).
 

Este escore foi inicialmente desenvolvido para quantificar a complexidade das 

lesões. No entanto, foi avaliado o valor preditivo do SYNTAX score para ocorrência de 

eventos cardíacos adversos maiores (ECAM) em uma população não selecionada do estudo 

LEADERS com 1397 pacientes e se verificou que sua quantificação tem sido eficiente em 

predizer também a ocorrência de eventos adversos em pacientes com doença coronária 

multiarterial e/ou lesões no tronco da coronária esquerda, que foram submetidos à intervenção 

coronária percutânea. Dessa forma o SYNTAX score possui um bom poder discriminatório 

para a avaliação de risco (WYKRZYKOWSKA et al., 2010).
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento do Estudo: estudo de caso - controle 

 

3.2 Pacientes 

No período entre janeiro a novembro de 2010, em instituições de referência 

cardiológica e de emergência na cidade de Aracaju, Sergipe, 1773 pacientes foram 

submetidos à cinecoronariografia. Com base em amostragem por conveniência, foram 

selecionados 137 pacientes, consecutivos, que foram submetidos à primeira 

cinecoronariografia, para diagnóstico de DAC. Destes, cinco pacientes foram excluídos, pois 

não estavam plenamente recuperados do procedimento, restando 132 casos, que foram 

divididos em dois grupos: 

 Grupo1 (teste) - composto por 86 pacientes que realizaram cinecoronariografia 

e diagnosticada presença de doença aterosclerótica coronariana (DAC) que foi definida no 

presente estudo como lesões com área de estenose maior ou igual a 50 % do diâmetro do vaso 

coronariano no exame (lesões de graus moderado e grave);  

 Grupo 2 (controle) - composto por 46 pacientes que realizaram 

cinecoronariografia e diagnosticada ausência de doença aterosclerótica coronariana (DAC).  

 

3.3 Critérios de Inclusão  

 Pacientes entre quarenta e setenta anos de idade;  

 Pacientes estáveis hemodinamicamente; 

 Pacientes conscientes e orientados (tempo médio de 03 horas de recuperação 

após o procedimento); 
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 Pacientes portadores de, no mínimo, 02 fatores de risco para doença 

aterosclerótica: Hipertensão arterial sistêmica (pressão arterial >140/90 mmHg, verificada em 

três medidas antes e após ao procedimento da  cinecoronariografia, e pelo pesquisador); 

dislipidemia( colesterol total >190 mg/dL,  LDL> 160 mg/dL ou triglicérides > 150 mg/dL), 

níveis glicêmicos > 110 mg/dL; tabagismo; ou história familiar (pai < 55 anos e mãe < 65 

anos) de acidente vascular encefálico (AVE) ou infarto agudo do miocárdio (IAM) (SPOSITO 

et al., 2007).  

 Pacientes que realizaram exame de cinecoronariografia; 

 Ausência de eventos cardiovasculares prévios. (primo-evento) 

 

3.4 Critérios de Exclusão 

 Pacientes com DE provocada iatrogênicamente por Prostatectomia Radical 

(PR); 

 Pacientes portadores de DE secundária a lesão neurológica por traumatismo; 

 Pacientes que se recusarem a participar da pesquisa;  

 

3.5 Etapas do Estudo 

Todos os pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram convidados a 

participar da pesquisa e constituíram a população do estudo por conveniência, de acordo com 

a demanda de pacientes das instituições de referência cardiológica, nas quais o estudo estava 

sendo realizado. Aqueles que aceitaram, mediante assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido, foram submetidos a um questionário padronizado (anexo1) com dados 

demográficos, história clínica detalhada (incluindo a indicação do exame classificada em 

casos agudos como: primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio (IAM), IAM sem 

elevação do segmento ST e angina instável; ou casos crônicos como: angina estável e 

desconforto torácico com período maior que 2 meses), exame físico e que continha também o 
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questionário confidencial auto-aplicável do IIEF-5 para avaliar a presença e o grau de DE 

(ROSEN,1999). 

O IIEF-5 é uma versão resumida do IIEF de 15 perguntas, sendo que as 

pontuações possíveis para o intervalo são de 5 a 25, e DE foi classificada em cinco categorias, 

com base na pontuação: grave (5-7), moderado (8-11), leve a moderada (12-16), leve (17-21), 

e ausência de DE (22-25).
 
Abrange os domínios da função sexual masculina correspondentes 

à ereção e à satisfação pelo intercurso sexual (RHODEN et al., 2002). Importante salientar 

que o paciente não tinha o conhecimento do laudo coronariográfico, no momento da avaliação 

da sua função erétil para haver o “cegamento” das informações e que o questionário IIEF-5 

foi aplicado aos pacientes com uma média de três horas após a realização do exame, com os 

pacientes já recuperados do procedimento, conscientes e orientados no tempo e espaço. 

O IIEF-5 possui propriedades adequadas para detectar a presença e severidade da 

DE, uma vez que possui sensibilidade de 98 % e especificidade de 88% (ROSEN et al., 1999).  

O formulário do IIEF-5 também foi desenvolvido na língua portuguesa e realizada 

a inspeção das suas propriedades estruturais e o instrumento IIEF-5 mostrou boas 

propriedades métricas, com sensibilidade, especificidade e consistência interna semelhantes 

aos da língua estrangeira, sendo demonstrado que possui aplicabilidade para o diagnóstico da 

DE no Brasil (RIBEIRO e PAIS, 2007). 

Após aplicação do questionário IIEF-5, foi realizada a revisão do filme gravado na 

cinecoronariografia por um cardiologista, especializado em hemodinâmica, que não tinha 

conhecimento do grau de disfunção erétil do paciente.  

A cinecoronariografia é o procedimento de melhor acurácia para o diagnóstico da 

aterosclerose coronariana, tanto obstrutiva como não obstrutiva (WILLIAMS et al., 2001).
 
É 

definida como a visualização radiográfica dos vasos coronarianos após a injeção de contraste, 

o que permite o estudo da anatomia coronariana e o grau de obstrução da luz arterial. A 

cinecoronariografia convencional é usada principalmente para determinar a presença e 

extensão da doença ateroscletótica coronariana (DAC), para avaliar a possibilidade e 

adequação das várias modalidades terapêuticas e como instrumento de pesquisa, para 

quantificar resultados de tratamentos e a progressão ou regressão de aterosclerose coronariana 

(SCANLON et al., 1999). É o teste cardiológico diagnóstico invasivo mais freqüentemente 

realizado no hemisfério ocidental (BERNARDI, et al.,2002). Em relação às contra-indicações 
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para a realização do exame, a única considerada absoluta é a recusa por parte do paciente 

(TIMERMAN et al., 2000). 

De acordo com a cinecoronariografia com presença ou não de DAC, os pacientes 

foram alocados no grupo 1 (teste) ou 2 (controle) do estudo respectivamente, e feita, então, a 

medida do Syntax Score para avaliação da complexidade das lesões coronarianas (SERRUYS 

et al., 2009; WYKRZYKOSKA et al., 2010). 

Este é um escore angiográfico derivado de informações acerca da anatomia 

coronária e características das lesões com diâmetro de estenose > 50%, localizadas em vasos 

coronários epicárdicos com diâmetro maior que 1.5 mm. O SYNTAX score foi usado durante 

o ensaio clínico SYNTAX (SYNergy Between PCI with TAXus and Cardiac Surgery) (2008) 

como uma ferramenta capaz de identificar numericamente os pacientes multiarterias que 

seriam bons candidatos a ICP de acordo com a classificação em baixo risco (0 até 22 pontos), 

risco intermediário (23-32 pontos) ou alto risco (≥ 33 pontos) (SERRUYS et al., 2009). Este 

escore foi inicialmente desenvolvido para quantificar a complexidade das lesões, no entanto, 

foi avaliado o valor preditivo do mesmo para ocorrência de eventos cardíacos adversos 

maiores (ECAM) em uma população não selecionada do estudo LEADERS com 1397 

pacientes e se verificou que sua quantificação tem sido eficiente em predizer também a 

ocorrência de eventos adversos em pacientes com doença coronária multiarterial e/ou lesões 

no tronco da coronária esquerda, que foram submetidos à intervenção coronária percutânea. 

Dessa forma o SYNTAX score possui um bom poder discriminatório para a avaliação de 

risco (WYKRZYKOSKA et al., 2010). 

Para se ter uma maior consistência de que os pacientes pertencentes ao grupo 2 

não eram portadores de DCV isquêmicas, os mesmos deveriam ter pelo menos um exame 

complementar que comprovasse tal condição tais como teste ergométrico, ecocardiograma de 

estresse ou cintilografia miocárdica
 
(AVEZUM, A. et al, 2004). 

Os pacientes tanto do grupo 1 (teste) quanto do grupo 2 (controle), segundo os 

critérios de inclusão da pesquisa,  foram convidados a participar do estudo aleatoriamente e os 

dois grupos e tinham número de fatores de risco semelhantes para doença aterosclerótica, 

sendo assim, possíveis fatores externos de confusão, que poderiam influenciar nos resultados 

do estudo, ficaram minimizados.   
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Os pacientes que apresentaram doença ateroscletótica coronariana na 

cinecoronariografia foram também divididos em casos agudos ou crônicos de acordo com a 

indicação do exame. Os casos classificados como agudos foram: 

 

 

 Angina Instável: caracterizada por dor ou desconforto em qualquer das 

seguintes regiões: tórax, epigástrio, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores, que 

ocorreu em repouso, teve início recente (menor que 2 meses) e  de severidade pelo menos 

classe III da Canadian Cardiovascular Society Classification (limitação importante de 

atividades físicas corriqueiras. Angina que ocorre ao caminhar um ou dois quarteirões planos 

e ao subir um lance de escada em condições normais, sem passo acelerado) (AVEZUM, A. et 

al, 2004; MANSUR et al., 2004). 

 

 Infarto agudo do miocárdio: quadro clínico semelhante à angina instável, 

porém, associado à elevação de marcadores cardíacos enzimáticos podendo haver elevação do 

seguimento ST no eletrocardiograma (AVEZUM, A. et al, 2004). 

Os demais casos foram classificados como crônicos, atribuídos à angina estável, 

em que o quadro clínico é semelhante à angina instável, porém os sintomas são precipitados 

ou agravados com atividade física ou estresse emocional e atenuados com uso de 

nitroglicerina (ou derivados) e com o repouso (MANSUR et al., 2004). Mesmo nestes 

pacientes, o tempo de DE considerado foi em relação ao primeiro diagnóstico de DAC 

realizado através da cinecoronariografia. 

Os critérios para suspeita clínica ou diagnóstico de IAM e Angina Instavel foram 

de acordo com as recomendações da III Diretriz sobre Tratamento do Infarto Agudo do 

Miocárdio da Sociedade Brasileira de Cardiologia (AVEZUM, A. et al, 2004) e os casos 

crônicos foram classificados tendo como base as Diretrizes de doença Coronariana Crônica 

Angina Estável, também da Sociedade Brasileira de Cardiologia (MANSUR et al., 2004). 

 



29 

 

 

 

 

3.6 Comitê de Ética 

Essa pesquisa foi submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFS, tendo sido aprovada com o protocolo:.1274.0.000.107-09 

A participação nessa pesquisa foi vinculada ao prévio consentimento dos 

pacientes, que só ocorreu após a leitura, o esclarecimento de dúvidas a respeito do estudo e a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2). 

 

3.7 Análise Estatística 

As variáveis numéricas foram descritas como média e desvio padrão. Quanto às 

variáveis categóricas utilizou-se para sumarizá-las freqüências simples e relativas e intervalo 

de confiança de 95% quando pertinente. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para avaliar o 

pressuposto de normalidade. Para o teste de hipóteses relativas às variáveis categóricas 

utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher quando mais adequado. 

A comparação entre os grupos com DAC e sem DAC foi realizada através do teste 

t de Student para amostras independentes. Para comparação da variável “SYNTAXE 

SCORE” entre os diferentes graus de disfunção (sem disfunção, disfunção leve disfunção 

erétil leve a moderada, disfunção erétil moderada e disfunção erétil grave) utilizou-se o teste 

de ANOVA (análise de variância com um fator) seguido de pós-teste de Tukey.  

A comparação variável IIEF-5 entre os grupos (G1 vs G2) foi realizada através de 

modelo linear geral com um fator (grupo) ajustando-se para as variáveis idade e uso de 

diurético.  

Para avaliação da presença de disfunção erétil como fator preditor de DAC 

procedeu-se ao ajuste, através do método regressão logística através da técnica de “forward,” 

incluindo-se no modelo as variáveis associadas com p≤0,25, considerando-se o critério 

permanência p≤0,05. Analisou-se ainda a capacidade do modelo de discriminar os pacientes 
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com DAC e sem DAC através da curva ROC. E, além disso, procedeu-se a análise da curva 

ROC para a variável total IIEF-5 para discriminar os casos com e sem DAC. 

O nível de confiança foi 0,05 para erro α e poder de 0,80 e os testes assumidos 

como bicaudais.  

Utilizou-se para realizar os cálculos estatísticos o programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 18.0.  
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4 RESULTADOS 

 

 

Foram avaliados 132 pacientes com média de Idade geral de 58,6 ± 8,4 (idade mínima 

40 e máxima 70) anos sendo que 74,2% (n=98) tinham cor de pele branca e 25,8% (n=34) não 

branca. Em toda a amostra, a hipertensão arterial ocorreu em 126 pacientes (95,4%) e o 

diabetes em 41 (31,0%).  

 

A caracterização clinica dos pacientes, segundo a presença ou não de DAC mostrou 

que somente as variáveis média de idade, uso de diuréticos e  total do IIEF-5 apresentaram 

diferenças estatísticas significantes com, p=0,02 p< 0,0001 e p < 0,0001 respectivamente 

(tabela 1.)  

 

Após ajuste para a idade e uso de diurético, o grupo sem DAC (média ajustada do 

IIEF-5 de 22,6 ± 0,8) apresentou uma média do IIEF-5 estatisticamente significante maior 

(p<0,0001) em relação ao grupo com DAC (média ajustada do IIEF-5 de 12,5 ± 0,5), sendo 

que a diferença média entre os grupos foi de 10,1 ± 0,9 (IC 95% 8,2 – 12,0 e p< 0,0001). Por 

outro lado, nem a idade (p=0,34) nem o uso de diuréticos (p=0,07) influenciaram 

significativamente a distribuição das médias do IIEF-5 entre os grupos. 
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Tabela 1. Características Clínicas da População Estudada (n=132) 

VARIÁVEL  Grupo 1 (n=86) 

(Com DAC) 

Grupo 2 (n=46) 

(Sem DAC) 

Valor - p 

Idade 59,8 ± 8,2
 

56,3 ± 8,8 = 0,02 

Pressão sistólica 156,5 ±  19,0 154,7 ±  17,4 0,6 

Pressão distólica 92,7 ± 9,4 92,5 ±  9,0 0,9 

IMC 27,2 ±  3,1 27,1 ±   4,2 0,9 

MCA 103,0 ±  20,1 99,0 ±   10,8 0,2 

Glicemia 107,9  ±  39,8 107,9 ±   39,7 0,9 

Colesterol total 214,3 ±   48,6 199,4 ±   72,4 0,2 

HDL 39,5  ±  7,4 41,0 ±   9,6 0,2 

LDL 139,0  ±  42,8 125,8  ±  64,0 0,2 

Triglicerides 178,7 ±   68,3 160,1  ±  69,2 0,2 

Total IIEF-5
1 

12,7 ±  5,7 22,03 ±  2,3 < 0,0001 

COR DA PELE     

Branco 66 (76,74%) 32 (69,57%) 0,4 

Não branco 14(23,26%) 20 (30,43%) 0,4 

    

MEDICAMENTOS :    

Diuréticos 15 (17,4 %)  25 (54,3%)  < 0,0001 

Inibidores adrenérgicos 44 (51,2 %)  21 (45,7%) 0,6 

Vasodilatadores  18 (20,9%) 07 (15,2%) 0,5 

AAC 09 (10,5%) 08 (17,4%) 0,3 

IECA 31 (36,0%) 18 (39,1%)  0,8 

ARA II 13 (15,1%)  11 (23,9%) 0,2 

    

Tabagismo 48 (55,8%) 21 (45,7%) 0,3 

Familiar com AVE 28 (32,6%) 12 (26,1%) 0,6 

Familiar com DCV 30 (34,9%) 15 (32,6%) 0,8 

Hipertensão Arterial 82 (95,3%) 44 (95,7%) 0,9 

Diabetes Mellitus 29 (33,7%) 12 (26,1%) 0,4 

SIGLAS:  HDL – colesterol de alta densidade; LDL– colesterol de baixa densidade;  AVE – 

Acidente vascular encefálico; DCV – doença cardiovascular; IMC – Índice de massa corpórea; 

MCA – medida circunferência abdominal; ACC- antagonistas dos canais de cálcio; IECA - 

Inibidores da enzima conversora da angiotensina; ARA II - Antagonistas do receptor da 

angiotensina II 

1- Diferença Média: ∆ 2-1 =9,6 ± 0,7 IC, 95 % - 8,2 a 11,0 

(Teste T de student para dados independentes) 
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Na avaliação da função erétil foi verificado que 67,4% dos pacientes (n=89) eram 

portadores de algum grau de disfunção erétil com prevalência de DE moderada a grave de 

31,1% (n=41). (tabela 2). 

Tabela 2. Avaliação geral da função erétil pelo IIEF-5   

Grau de Disfunção Erétil n (%) Intervalo confiança 95% 

Sem disfunção erétil 43 (32,6 %) 25,0 – 40,2 

Disfunção erétil leve 28 (21,2%) 14,4 – 28,0 

Disfunção erétil leve a 

moderada 

20 (15,2%) 9,1 - 21,2  

Disfunção erétil moderada 19 (14,4%) 8,3 - 20,5 

Disfunção erétil  grave 22 (16,7%) 10,6 – 23,5 

Avaliada a função erétil de acordo com os grupos foi verificado que há presença 

maior e mais grave de DE no grupo 1 com  47,7% (n=41) de disfunção moderada a grave; em 

relação ao grupo 2 que continha 78,3% (n=36) de pacientes sem DE com significância 

estatística (p<0,0001) (tabela 3 e figura 1.) 

Tabela 3 - Avaliação da Função Erétil e Doença Arterial Coronariana 

 

Grau de Função Erétil 

Grupo1-Teste   

 (Com DAC) (n=86) % 

Grupo2- Controle 

(Sem DAC) (n=46)%  

 

P 

Sem Disfunção Erétil 07 (8,1%) 36 (78,3 %)  

Disfunção Erétil Leve 19 (22,1%) 09 (19,6%)  

Disfunção Erétil Leve a Moderada 19 (22,1%) 01 (2,2%) <0,0001 

Disfunção Erétil Moderada  19 (22,1%) -  

Disfunção Erétil Grave  22 (25,6%) -  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 -  Média do IIEF-5 e Doença Arterial Coronariana (DAC) 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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4.1 Análise do grau de disfunção entre os portadores de Doença Arterial 

Coronariana (DAC) 

Na análise da função erétil com a média do Syntax Score, realizada em 86 

pacientes com diagnóstico de DAC, foi verificado que quanto mais grave o grau de DE maior 

é a complexidade da doença coronariana com média do Syntax mais elevada; sendo que nos 

pacientes sem DE a média do Syntax Score foi de 6,3 ± 3,5  enquanto os que apresentaram 

DE grave a média foi de 39,0±11,1 (tabela 4 e figura 2) 

Tabela 4 - Avaliação da Função Erétil e Média do Syntax Score (n= 86) 

FUNÇÃO ERÉTIL n (%) 

MÉDIA E 

DESVIO 

PADRÃO DO 

SYNTAX 

Intervalo 

confiança 95% 

SYNTAX SCORE 

Valor p 

Sem Disfunção Erétil 07(8,1%) 6,3 ± 3,5 3,0-9,5  

Disfunção Erétil Leve 19 (22,1%) 9,4± 6,1 6,5-12,5  

Disfunção Erétil Leve a Moderada 19 (22,1%) 14,7±6,2 11,7-17,6 0,0001 

Disfunção Erétil Moderada 19 (22,1%) 23,6±7,3 10,0-27,1  

Disfunção Erétil Grave 22 (25,6%) 39,0±11,1 34,0-44,0  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Figura 2 - Média do Syntax Score e Grau de função erétil nos pacientes com Doença Arterial 

Coronariana (n=89) 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

Houve grupos de função erétil com grande diferença na média do SYNTAX 

SCORE com significância estatística (<0,0001), como os grupos de “disfunção erétil grave” 

vs o grupo “sem disfunção erétil” que tiveram diferença média de 32,6 ± 3,4 (IC 95% 22,8 -

42,4), diferença média que foi diminuído à medida que a gravidade da disfunção erétil se 

aproximava como nos grupos “disfunção erétil moderada” vs “disfunção erétil leve a 

moderada” em que a diferença média foi de 9,5 ± 2,6(IC 95% 2,1 – 16,9). (tabela 5.) 

Tabela 5 - Diferença das médias do “SYNTAX SCORE” em relação aos Grupos de 

função erétil 

FUNÇÃO ERÉTIL 

Diferença de médias 

“SYNTAX SCORE” 

± EP 

IC 95% p 

Disfunção Erétil Grave VS Sem Disfunção 

Erétil  
32,6 ± 3,4 22,8 a 42,4 <0,0001 

Disfunção Erétil Grave VS Disfunção 

Erétil Leve 
29,6 ± 2,4 22,6 a 36,7 <0,0001 

Disfunção Erétil Grave VS Disfunção 

Erétil Leve a Moderada 
25,4 ± 2,6 18,0-32,8 <0,0001 

Disfunção Erétil Grave VS Disfunção 

Erétil Moderada 
15,9 ± 2,5 8,8 – 23,0 <0,0001 

Disfunção Erétil Moderada VS Sem 

Disfunção Erétil 
16,7± 3,5 6,7- 26,8 <0,0001 

Disfunção Erétil Moderada VS Disfunção 

Erétil Leve 
13,8 ±2,6 6,4 – 21,1 <0,0001 

Disfunção Erétil Moderada VS Disfunção 

Erétil Leve a Moderada 
9,5 ± 2,6 2,1 – 16,9 0,004 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

 

4. 2 Avaliação da Disfunção Erétil como associação independente de DAC 
 

Após ajuste para a idade, colesterol total, LDL e triglicérides a DE permaneceu 

como única associação independente para a DAC com odds ratio de 40,6 IC 95% 14,3 a 115,3 

e p<0,0001. O modelo logístico, após ajuste, foi capaz de classificar corretamente a presença 

ou não de DAC (acurácia) em 87,1% dos casos, com sensibilidade para o diagnóstico de DAC 
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de 91,9% e especificidade de 78,3%. Além disso, o modelo apresentou uma capacidade 

discriminante boa (HOSMER & LEMESHOW, 1989) para a presença ou não de DAC (A área 

da curva ROC foi de 0,851 ± 0,040 e p<0,001 Intervalo confiança 95% 0,773 a 0,929).(tabelas 

6 e 7) 

 

Tabela 6 - Avaliação dos fatores associados de DAC 

VARIÁVEL 
Odds ratio 

(não ajustado) 

Intervalo confiança 

95% 
P 

Idade  1,05 1,01 - 1,10 0,03 

Colesterol total 1,00 1,00 – 1,01 0,17 

LDL 1,01 1,00 – 1,01 0,16 

Triglicérides 1,00 1,00 – 1,01 0,14 

Tabagismo 1,50 0,73- 3,09 0,27 

Disfunção Erétil 40,6 14,3 -115,3  P<0,0001 
(Teste de Regressão Logística)  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

 

Tabela 7 - Avaliação dos fatores associados de DAC 

VARIÁVEL 
Odds ratio 

(ajustado) 

Intervalo confiança 

95% 
P 

Idade  - - 0,55 

Colesterol total - - 0,83 

LDL - - 0,98 

Triglicérides - - 0,82 

Tabagismo - - 0,78 

Disfunção Erétil 40,6 14,3 -115,3  P<0,0001 
(Teste de Regressão Logística)  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

A aplicação do questionário IIEF-5 apresentou uma capacidade discriminante 

excepcional (HOSMER & LEMESHOW, 1989) para a presença ou não de DAC (A área da 

curva ROC foi de 0,922 ± 0,022 e p<0,001), com sensibilidade de 91,2%, especificidade de 

78,3% para um ponto de corte no total do IIEF-5 de 21,5. (figura 3) 
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Figura 3 - Curva ROC para avaliar a capacidade  do IIEF-5 de discriminar presença de  DAC 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

Quanto a média de tempo de DE nos pacientes com DAC, foi apurado que a DE já 

estava presente nestes pacientes em um período  cerca de duas vezes maior (38,8 ±  2,3 meses 

anteriores à realização da coronariografia) que nos pacientes sem DAC. (tabela 8), sendo que 

o tempo médio de DE nos pacientes agudos foi de  38,4 ± 19,2 meses. (tabela 9). 

Tabela 8 - Tempo de disfunção erétil (n=89)  

Grupos Tempo em meses Intervalo confiança 95% P 

Grupos 1- (Com DAC) 38,8 ±  2,3 34,4 – 43,3 P<0,0001 

Grupo2- (Sem DAC) 18,0 ±  5,1 7,9 - 28,1  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

 

 

Tabela 9 - Tempo de disfunção erétil no grupo com DAC de acordo com a indicação do 

exame (n=79). 

Grupos n (%) Tempo em meses P 

Casos Agudos
*
 54(68,4%) 38,4 ± 19,2 0,76 

 

Casos Crônicos
**

 25 (31,6%) 39,9 ± 22,9  

* Primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio (IAM), IAM sem elevação do segmento ST ou angina 

instável; 

**Angina estável ou desconforto torácico com período maior que 2 meses. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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5 DISCUSSÃO 

 

Devido à grande associação entre DE e DAC, comprovada pela pesquisa aqui 

realizada, pode-se afirmar que a DE deve ser considerada como marcador de um potencial 

evento cardiovascular, com alta sensibilidade, especificidade e acurácia. Corroborando com 

isso temos a metanálise recentemente publicada com total de 45.558 participantes de sete 

estudos de coorte (GUO et al., 2010). Neles continha o risco relativo (RR) estimado para 

eventos cardiovasculares em indivíduos portadores de disfunção erétil em comparação com 

indivíduos saudáveis, levando a um pool RR ajustado de 1,47 (95% intervalo de confiança 

[IC], 1,29-1,66, P <0,001). Confirmando que há evidências de um risco aumentado de eventos 

cardiovasculares em pacientes com disfunção erétil (GUO et al., 2010). 

No grupo com DAC o tempo de presença de DE relatada pelos pacientes foi de 

38,8 meses cerca de duas vezes maior do que nos pacientes do grupo sem DAC, salientando 

que neste grupo 68,4%, tinham o exame coronariográfico indicado devido evento coronariano 

agudo, concordando, com o trabalho realizado por Montorsi et al, com 300 homens com dor 

torácica aguda avaliados angiograficamente, no qual foi verificado que os sintomas de DE 

antecediam os da doença coronariana em 67% das vezes, durante um período médio também  

de 38,8 meses (MONTORSI et al., 2003). 

Infere que nos pacientes do grupo 1, o processo aterogênico já vinha ocorrendo há 

mais tempo, com disfunção erétil já presente, e culminou com um evento cardiovascular, 

posto que a DE e DAC coronariana possuem fatores de risco e etiopatogênicos comuns, com 

insuficiência vascular promovida pela aterosclerose e disfunção endotelial 

(WAJCHENBERG, 2002; VLACHOPOULOS et al., 2008; BILLUPS, 2005), o que, 

provavelmente, ainda não teria acontecido nos casos sem DAC, no presente estudo. 

Na nossa pesquisa, a aplicação do questionário IIEF-5 apresentou uma capacidade 

discriminante excepcional (HOSMER & LEMESHOW, 1989) para o diagnóstico de DAC, 

assim, o IIEF-5 se constitui numa ferramenta de baixo custo, fácil aplicabilidade (RIBEIRO et 

al.,2007; RHODEN et al., 2002; ROSEN et al., 1999)  e  útil à decisão de realizar exames de 

rastreamento para coronariopatia em homens assintomáticos do ponto de vista cardiológico, 

principalmente os portadores de fatores de risco, o que é extremamente importante na 
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aplicação clínica diária, em que se buscam cada vez mais métodos para a detecção de 

possíveis eventos cardíacos latentes (ORTIZ et al., 2005; FERREIRA et al., 2010; DIEHM et 

al., 2009; THATIPELLI et al., 2007; MURRAY et al., 1997). Os profissionais de saúde em 

geral devem considerar DE como uma condição médica significante e conduzir uma avaliação 

clínica e biológica adequada dos fatores de risco cardiovasculares. A DE pode ser uma janela 

oportuna para diagnóstico e tratamento de uma doença cardíaca (ROUMEGUÈRE et al., 

2003). 

Na subdivisão do Grupo 1 em  casos  agudos e crônicos, de acordo com a 

indicação do exame, não houve diferença  estatística significante em relação à presença de 

disfunção erétil entre os subgrupos: ainda que se tratasse de doenças com fisiopatologias 

diferentes, com um processo aterosclerótico maior e mais prolongado no caso dos pacientes 

classificados em crônicos, como sugeriu o trabalho de Montorsi et al. ( 2006), em que nos 

casos agudos as taxas de disfunção erétil foram  menores que as apresentadas nos casos 

crônicos, no presente estudo isso não foi observado. Este fato que pode ser explicado em 

função do número de pacientes limitado do subgrupo de casos crônicos na nossa pesquisa. 

Na presente pesquisa todos os pacientes que foram incluídos no grupo 2, além de 

terem o estudo coronariográfico isento de doença aterosclerótica, tinham também realizado 

pelo menos um estudo (teste ergométrico, eco de estresse ou cintilografia miocárdica) 

comprovando ausência de doença cardíaca isquêmica, uma vez que há indícios de correlação 

entre alterações vasculares penianas e anormalidades no teste ergométrico de indivíduos 

assintomáticos (EATON et al., 2006). Pesquisa realizada em 2004, com homens em idade 

média de 45 anos e portadores de disfunção erétil, mostrou que no teste ergométrico 15,7% 

deles havia alterações eletrocardiográficas na ausência de qualquer sintoma cardíaco prévio 

(FORESTA et al., 2004). 

 Pritzker et al. (1999) demonstraram que um número substancial de homens com 

DE, quando melhor avaliados, foram descobertos como sendo portadores de DAC silenciosa. 

Cinqüenta e seis por cento de uma população de 50 homens com DE e nenhum diagnóstico 

prévio de DAC tiveram um teste de estresse miocárdico positivo. Numa análise subseqüente, 

22% dos homens com DE e sem história prévia de DCV tiveram um teste de estresse positivo. 

O fato mais preocupante é que 94% desses homens tinham estenose coronariana significativa 

na angiografia (PRITZKER et al., 1999).  Assim o grupo controle foi composto por 

indivíduos os mais próximos do normal do ponto de vista coronariano.   
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Nos grupos estudados, foi verificado que os diversos fatores de risco para o 

desenvolvimento de DE como níveis glicêmicos, medida da pressão arterial, tabagismo, 

medidas dos lipídios e uso de medicamentos anti-hipertensivos (MULLER e MULHALL, 

2006) foram semelhantes. , fato que pode ser explicado pelo cuidado que se teve nos critérios 

de inclusão do estudo, em que os participantes tinham que ser portadores de fatores de risco 

semelhantes para doença aterosclerótica, para minimizar possíveis fatores externos de 

confusão.  

Os fatores de risco para o desenvolvimento de DE que tiveram diferenças 

significativas entre os grupos foram a idade e o uso de diuréticos. No estudo realizado por 

Riedner,  et al., com 242 pacientes encaminhados para angiografia coronariana eletiva, foi 

verificado que homens com menos de 60 anos de idade portadores de DE estão em maior 

risco de ter mais DAC grave, diagnosticada por estudos angiográficos, independente dos 

fatores de risco para DAC e DE (RIEDNER  et al., 2011).  Contudo, dados na literatura 

indicam que a idade influencia no surgimento da DE, aparecendo, em alguns estudos, até 

como variável independente da mesma (PONHOLZER et al., 2009). De forma semelhante, há 

estudos que indicam que o uso de anti hipertensivos pode causar DE (CHANG et al., 1991; 

MEDICAL RESEARCH COUNCIL WORKING PARTY ON MILD TO MODERATE 

HYPERTENSION, 1981). Para analisar a influência dessas variáveis nos grupos foi feita a 

comparação entre as médias do IIEF-5 que mostrou diferença significativa, mesmo após o 

ajuste para a idade e o uso de diuréticos: nem a idade nem o uso de diuréticos influenciaram 

significativamente a distribuição do IIEF-5 entre os grupos com e sem DAC. 

Ficou comprovado também que, neste estudo, há nítida relação entre o grau de 

disfunção erétil e a complexidade da doença arterial coronariana fato que tinha sido proposto 

por outros autores (GREENSTEIN et al., 1997; MONTORSI et al., 2006). No entanto, para 

isto, ou utilizaram simplesmente o número de vasos com pelo menos uma lesão estenótica 

significativa e os associaram com o grau de disfunção erétil como realizado no trabalho 

proposto por Greenstein e colaboradores no qual foi visto que pacientes com doença de um 

vaso tinham mais ereções (P <0,04), estas eram mais firmes (P <0,001) e conseguidas com 

menos dificuldades (P <0,007) do que homens com doença de dois ou três vasos
 

(GREENSTEIN et al., 1997). Ou utilizaram o Gensini’s score
 
(MONTORSI et al., 2006) que 

procura estimar a quantidade de miocárdio comprometida por cada estenose,  como no 

trabalho realizado por Montorsi et al.(2006) em que se verificou aumento do escore a medida 
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que o IIEF diminuía com significância estatística (p=0,01), sugerindo o envolvimento de 

múltiplos vasos nos  casos de disfunção erétil grave
 
(MONTORSI et al., 2006). 

Em nenhum estudo realizado anteriormente utilizou como ferramenta para análise 

de complexidade das lesões o Syntax Score, como aqui realizado (LITERATURA 

CIENTÍFICA E TÉCNICA DA AMÉRICA LATINA E CARIBE (LILACS). Disponível em: 

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online>. Acesso em: 09 dez. 2010; 

MEDICAL SUBJECT HEADINGS (MeSH®). Disponivel em:   

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh>. Acesso em: 09 dez. 2010; MEDLINE® search. 

Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>. Acesso em: 09 dez. 2010; THE 

COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS. Disponível em: 

<http://www.thecochranelibrary.com>. Acesso em: 09 dez. 2010). Este escore angiográfico é 

legado do SYNTAX Trial, que é um estudo desenhado para determinar o melhor tratamento, 

se ICP ou CRM, para pacientes com doença coronária complexa (SERRUYS et al., 2009) e 

possui um bom poder discriminatório para a avaliação de risco (WYKRZYKOSKA et al., 

2010). Como houve uma relação de aumento do escore do SYNTAX com a diminuição do 

escore aferido pelo IIEF-5 com significância estatística (p<0,0001), podemos afirmar  que o 

grau de DE pode ser considerada como um dos fatores que devem ser levados em 

consideração no momento da indicação do procedimento a ser realizado pelo paciente, sejam 

eles ICP ou CRM. 

Diante das evidências expostas, enfatizamos que a indagação a respeito da função 

erétil dos pacientes não pode ser negligenciada pelos profissionais de saúde, uma vez que esse 

questionamento pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares e conseqüentes mortes 

evitáveis. 
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6 CONCLUSÕES 

Há associação independente entre DE e DAC, sendo que a DE deve ser considerada 

um marcador precoce de DAC bem como da sua complexidade e o questionário IIEF-5 tem 

capacidade excepcional para o seu diagnóstico.  
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Questionário de Disfunção erétil: um marcador precoce de doenças cardiovasculares 

NOME: __________________________________     REGISTRO:____________________ 

DATA:     /      /          DATA DE NASCIMENTO:     /       /         IDADE:_______________ 

FONE: _____________________   COR:__________________ 

FONE: _____________________   COR:__________________ 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Pacientes entre quarenta e setenta;  

 Pacientes estáveis hemodinamicamente; 

 Pacientes portadores de no mínimo 02 fatores de risco para doença aterosclerótica: 

Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia ou tabagismo; 

 Pacientes que realizarem exame de cinecoronariografia independentemente do tipo de 

indicação. 

 

OS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 Pacientes com disfunção erétil provocada iatrogênicamente por Prostatectomia Radical 

(PR); 

 Pacientes portadores de disfunção erétil secundária a lesão neurológica por traumatismo; 

 

A) Cinecoronariografia (  ) Não  (  )Sim   DATA: _____/______/________ 

Número do CATE: ___________________________       SYNTAX 

SCORE:_________________ 

• Indicação do exame 

(  )Crônico -  Angina estável 

(  ) Agudo - Angina instável 

(  ) Agudo - IAM sem supra desnivelamento  ST 

(  ) Agudo -  IAM com supra desnivelamento  ST 

• Localização do Infarto  

(  ) Tronco da coronária esquerda -  Porcentagem da lesão:_______ 

 

(  ) Descendente anterior -  Porcentagem da lesão:_______ 

 

(  ) Circunflexa. -  Porcentagem da lesão:_______ 

 

(  ) Coronária Direita-  Porcentagem da lesão:_______ 

 

B) Antecedentes Pessoais 

 

• Diabetes (glicemia > 100mg/dl):  (  ) Não (  )Sim – 

Valor:________________________ 

• Hipertensão arterial (>140/90mm Hg):   (  ) Não (  )Sim– 

Valor:________________________ 

• Obesidade (IMC>30Kg/m2):  (  ) Não (  )Sim. Peso: ____________; Altura: 

_______________ 

•  Índice de Massa Corpórea- IMC: _______________  

• Medida da circunferência abdominal: _________________ 

• Colesterol Total: _____________ 

• Triglicérides: __________________ 

• HDL___________ 

• LDL____________ 

ANEXO 1 
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C) Medicamentos 

 

• Anti - hipertensivos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

•

 Hipoglicemiantes:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• INIBIDOR DA  5- FOSFODIESTERASE:  (   )  Viagra ; (   ) Cialis; (   ) Levitra/ 

Vivanza; (  )Elleva      

•

 OUTROS:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

D) Hábitos 

 

• Exercício físico:  (  ) Não (  )Sim 

__________________________________________________ 

• Tabagismo: (  ) Não (  )Sim 

______________________________________________________ 

• Alcoolismo (  ) Não (  )Sim 

_______________________________________________________ 

 

E) Antecedentes Familiares 

 

• Acidente Vascular Encefálico (  ) Não (  )Sim.  

Grau Parentesco:______________ Idade:________________ 

• Infarto Agudo do miocárdio (  ) Não (  )Sim.  

Grau Parentesco:______________ Idade:________________ 

• Angina estável (  ) Não (  )Sim.  

Grau Parentesco:______________ Idade:_________________ 

• Angina instável (  ) Não (  )Sim.  

Grau Parentesco:______________ Idade:_________________ 

 

 

F) RESULTADO DO TESTE ERGOMÉTRICO:_______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

G) RESULTADO DO ECO DE ESTRESSE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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H) Função Erétil 

1. Como você classifica sua confiança em manter uma ereção? 

(1) Muito Baixa 

(2) Baixa 

(3) Moderada  

(4) Alta 

(5) Muito Alta 

2. Quando você tem ereções com estímulo sexual, com que freqüência suas ereções atingem a 

rigidez para penetração (penetrar sua parceira)? 

(1) Quase nunca ou nunca 

(2) Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 

(3) Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 

(4) A maioria da vezes (muito mais que a metade) 

(5) Quase sempre ou sempre 

3. Durante a relação sexual, com que freqüência você conseguiu manter sua ereção após ter 

penetrado sua parceira? 

(1) Quase nunca ou nunca 

(2) Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 

(3) Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 

(4) A maioria da vezes (muito mais que a metade) 

(5) Quase sempre ou sempre 

4. Durante a relação sexual, qual o nível de dificuldade para manter sua ereção até o final da 

relação sexual? 

(1) Extremamente difícil 

(2) Muito difícil 

(3) Difícil 

(4) Pouco difícil 

(5) Nada difícil 

5. Quando você teve a relação sexual, com que freqüência ela foi satisfatória para você? 

(1) Quase nunca ou nunca 

(2) Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 

(3) Algumas vezes (cerca de metade das vezes) 

(4) A maioria da vezes (muito mais que a metade) 

(5) Quase sempre ou sempre 

  

(    ) 22-25 Sem Disfunção Erétil 

(    ) 17-21 Disfunção Erétil Leve 

(    ) 12-16 Disfunção Erétil Leve a Moderada  

(    ) 8-11 Disfunção Erétil Moderada 

(    ) 5-7 Disfunção Erétil Grave  

  

 

Resultado: ……………………… 

- Presença de disfunção erétil (DE +)   (   ) Há ______________ meses 

- Ausência de disfunção erétil (DE -)    (   ) 
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 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

           Eu,________________________________________________________________, 

abaixo assinado, declaro que concordo em participar da pesquisa intitulada “Disfunção erétil: 

um marcador precoce de doenças cardiovasculares” que tem como objetivo principal estudar a 

associação entre doenças do coração e problemas de ereção no homem.  

Declaro também ter sido informado do conteúdo do estudo, que contém avaliação com 

perguntas relacionadas ao desempenho sexual e que poderei renunciar quaisquer partes da 

pesquisa sem dar explicação. 

Estou a par de que,  por vontade de não ser submetido ao estudo, continuarei tendo acesso ao 

tratamento adequado aos sintomas apresentados.   

Fui avisado de que se concordar em participar da pesquisa, os registros médicos poderão ser 

vistos pela equipe de pesquisadores. Porém tudo será feito em completo sigilo e o meu nome 

não será revelado em nenhum momento, porém os resultados da pesquisa poderão ser 

divulgados. 

Certifico que este formulário me foi explicado e que o li ou que o mesmo foi lido para mim e 

que entendi o seu conteúdo.  

 

 Data __/__/__ Hora: ___:___  

 

Assinatura do paciente:______________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador responsável:  ________________________________       

               

Contato do pesquisador: Rua Stanley Silveira, 212, Bairro São José, Aracaju/SE 

 E- mail: weslleymed@hotmail.com                  Fone: (079) 8831-0796 

ANEXO 2 


