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Introdução e objetivos: Além das perdas motoras e sensitivas, o trato
urinário e a função sexual são também afetados pela lesão medular, sendo a
disfunção sexual um dos problemas mais comuns. Nestes pacientes a
gravidade da disfunção depende tanto de fatores fisiológicos quanto
psicológicos. Assim o objetivo foi analisar a função erétil de homens com
lesão medular traumática e a existência de associação com prováveis fatores
para disfunção.

Métodos: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética sob o Nº
41221414.5.0000.5208, envolvendo homens com idades entre 18 e 56 anos e
vida sexual ativa. Foi realizada uma entrevista semiestruturada e função
erétil foi avaliada através do Índice Internacional de Função Erétil. O nível e
grau da lesão foram determinados seguindo as diretrizes da International
Standards for Neurological Examination and Functional Classification of
Spinal Cord Injury. Os dados foram coletados após pelo menos seis meses da
lesão em hospitais de referência. Estatística descritiva e regressão logística
foram utilizadas para análise dos dados, com intervalo de confiança de 95%.

Resultado: "Participaram 45 homens com nível de lesão medular
traumática acima de L2, média de idade 34 (IC 31,2–36,8) e tempo de lesão
91,3 (IC 62,9–119,6). Desses, 30/45(66,7%) eram lesão incompleta e 15/45
(33,3%), completa; 17/45(37,8%) tinham parceira fixa para relação sexual;
25/45(44,4%) estavam insatisfeitos com a vida sexual após a lesão.
Indivíduos com parceira fixa têm 78% de chance a menos de não ter
disfunção erétil (IC 0,063 – 0,778) e indivíduos insatisfeitos com a vida
sexual após a lesão (OR=4,9

Discussão e conclusão: IC 1,4 – 16,4) é fator de risco para disfunção.
Ainda, homens sem parceira fixa e insatisfeitos tem 84% de chance ter
disfunção, comparado a 19% de quem tinha parceira fixa e estava satisfeito."
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