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Introducao: Devido aos diversos acometimentos motores advindos da lesão medular (LM) que comprometem significativamente as
atividades do indivíduo, alguns mecanismos sexuais ficam comprometidos, tais como a capacidade erétil, de ejaculação, da qualidade do
sêmen, orgásmica, de fertilidade, além das alterações psicológicas e sociais.

Objetivos: Investigar o perfil da prática, orientação, satisfação e respostas sexuais em homens com lesão medular.

Método: Tratou-se de um estudo observacional descritivo, onde a amostra foi constituída de 18 homens diagnosticados com lesão
medular, com idade igual ou superior a 18 anos de idade e residentes do Estado de Minas Gerais. Os instrumentos utilizados foram
Questionário de Sexualidade Humana na Lesão Medular (QSH-LM) e Questionário de Dados Sociodemográficos. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob CAAE 60849516.4.0000.5134.

Resultados: Após a LM 94% dos homens mantiveram a vida sexual ativa, 83% relataram que o desejo sexual se manteve igual ou
aumentou após a lesão. Em relação a adaptação sexual em termos físicos e psicológicos, 11% relataram ter obtido pequena ou nenhuma
adaptação após a LM. Depois da lesão, 61% não receberam orientações com relação às dúvidas posturais e 78% deles aceitariam receber
orientação de algum profissional da área da saúde. Houve redução estatisticamente significativa da excitabilidade (p= 0,01) e da ereção
durante a relação sexual (p= 0,01) após a LM, em comparação com estes desfechos previamente à lesão.

Conclusão: Mesmo após a LM, a grande maioria dos homens mantiveram a vida sexual ativa e o desejo sexual se manteve igual. É
fundamental que os profissionais da área da saúde saibam lidar com a questão sexual de homens com LM e estejam aptos a orientar os
pacientes sobre a sexualidade."
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