
cód. do trabalho: 471

Estratégias Terapêuticas na Função Sexual de Homens
com Lesão Medular Traumática

CAEE: 41221414.5.0000.5208

Nome Completo: CAMILLA FERNANDES DE MELO

Autor Principal: DANDARA PESTANA DE SOUZA

Autor Apresentador: Camilla Fernandes de Melo

Co-Autores: JOSEPHA KARINNE DE OLIVEIRA FERRO²; ANDREA LEMOS
BEZERRA DE OLIVEIRA³; PAULO JOSÉ MOTÉ BARBOZA4 DANI

E-mail: camilla_melo142@hotmail.com

Palavra chave: Traumatismos da Medula Espinal; Sexualidade; Terapias
Complementares; Plantas Medicinais.

Introdução e objetivos: Repercussões estruturais e fisiológicas são
causadas após a lesão medular e, dependendo da extensão e localização da
lesão, a resposta sexual será alterada. Movidos pelo conhecimento
sociocultural e dificuldade de satisfação na relação sexual, muitos indivíduos
recorrem a estratégias alternativas para tratamento. O objetivo deste
trabalho é conhecer as principais estratégias terapêuticas utilizadas por
homens com lesão medular traumática nas disfunções sexuais.

Métodos: Estudo observacional (CCAE Nº 41221414.5.0000.5208)
composto por 24 homens com lesão medular traumática (idade média: 33
anos; IC: 28,6–36,6). O nível e grau da lesão foram determinados seguindo
as diretrizes da International Standards for Neurological Examination and
Functional Classification of Spinal Cord Injury e a função sexual, através do
Índice Internacional de Função Erétil. Foi aplicado um formulário
semiestruturado sobre estratégias terapêuticas para função sexual e
realizado pesquisa sobre plantas medicinais em mercados públicos de
Recife-PE. Estatística descritiva, além da análise bivariada para verificar a
existência de associação foram usadas, com intervalo de confiança d

Resultado: Foram avaliados 24 homens, média de idade 33 anos (IC 28,6–
36,6), com lesão medular traumática acima de L2. 11(45,8%) apresentaram
algum grau de disfunção erétil (DE) e apenas duas estratégias terapêuticas
foram utilizadas pelos indivíduos: drogas inibidoras da fosfodiesterase
(33,3%) e uso de plantas medicinais (25%). Destes, 3(50%) usavam apenas
as plantas como recurso e apresentavam (DE) e os outros 3 (50%) que
faziam uso de planta associada à droga não apresentaram DE, mas
disfunção orgástica moderada. As plantas mais utilizadas foram: Catuaba
(2/6 – 33,3%), Guaraná(2/6 – 33,3%), Maca Peruana(2/6 – 33, 3%) e Tríbulus
Terrestris(2/6 – 33, 3%), sem associação estatística com disfunção sexual



Discussão e conclusão: Apenas dois recursos foram utilizados como
estratégias, talvez pela facilidade, praticidade e baixo custo. Existem poucas
evidências sobre os efeitos das plantas na sexualidade, bem como efeitos
adversos. Alguns estudos sugerem que essas plantas tem ação anti-
inflamatória, antidepressivas, anti-hipertensiva, antianginosa, além de ação
afrodisíaca, mas as evidências ainda são insuficientes para comprovar o
benefício nas disfunções sexuais, não podendo ser usada como terapia
alternativa eficaz.
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