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Introdução e objetivos: Lesão medular traumática é epidêmica,
acometendo principalmente homens adulto-jovens e sexualmente ativos.
Entre as complicações, a depressão e a disfunção sexual, que pode variar
desde a diminuição do desejo até distúrbios de ereção, orgasmo e ejaculação
são problemas bastante comuns após uma lesão medular. O objetivo foi
avaliar sintomas depressivos e a função erétil de homens heterossexuais
após lesão medular traumática.

Métodos: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética sob o Nº
41221414.5.0000.5208, envolvendo homens heterossexuais com idades
entre 18 e 56 anos e vida sexual ativa. Foram avaliados sintomas
depressivos e função erétil através do Inventário de Depressão de Beck-II e
do Índice Internacional de Função Erétil, respectivamente. O nível e grau da
lesão foram determinados seguindo as diretrizes da International Standards
for Neurological Examination and Functional Classification of Spinal Cord
Injury. Dados foram coletados após pelo menos seis meses da lesão e
analisados em subgrupos. Estatística descritiva e analise bivariada foi
utilizada para análise dos dados, com intervalo de confiança

Resultado: Participaram do estudo 46 homens (34.3±9.5 idade). Lesão
medular incompleta acima de L2 foi mais frequente (30/46, 65%), seguido de
completa (15/46, 33%) e incompleta abaixo de L2 (1%). A maioria (40/46,
87%) sem sintomas depressivos; 3/46 (7%), disforia e 3/46, leve a moderado.
Ereção psicogênica foi relatada em 26/46(57%) e em todos, ereção reflexa.
Lesão medular completa foi associada com incapacidade de ter ereção
psicogênica (OR=9,4, IC=2,1-41,6). Não houve associação entre disfunção
erétil e disforia (OR=1,8, IC=0,3-11,0); sintomas depressivos e ereção
psicogênica (OR=1,4, IC=0,2-7,5) e sintoma depressivo leve a moderado
eram lesão medular incompleta acima de L2 (OR=3,6, IC=0,2-74,2).



Discussão e conclusão: A perda da independência funcional, do status
social, e inúmeros outros fatores contribuem para consequências
psicológicas, dificultando o processo de reabilitação e recuperação,
principalmente nos primeiros meses da lesão. Com o nosso estudo é possível
concluir que depressão não é frequente em indivíduos após seis meses de
lesão medular traumática e não está associada com a função erétil nem com
a gravidade da lesão. No entanto, disfunção erétil está associada com lesões
medulares completas.
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