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Introducao: A lesão medular espinal (LME) é uma injúria que acomete índice de 15 a 40 milhões de pessoas anualmente no mundo
inteiro. Entre as consequências da LME, está a alteração na função sexual e sexualidade que interfere na qualidade de vida e
independência funcional do indivíduo.

Objetivos: Identificar os perfis clínicos e sexuais dos indivíduos avaliados, comparando os períodos pré e pós-lesão e interligando as
variáveis de desempenho sexual, qualidade de vida e funcionalidade para a prática clínica da fisioterapia em portadores de lesão
medular.

Método: Estudo transversal com pacientes com LME advindos das clínicas de fisioterapia de Santarém - Pa. Os dados foram coletados
através de uma anamnese para a coleta básica dos dados pessoais e história da lesão e das seguintes escalas para análise descritiva: a
escala American Spinal Injury Association (ASIA), um Questionário de Sexualidade Humana na Lesão Medular (QSH-LM) e uma
entrevista com a utilização da Medida de Independência Funcional (MIF). As variáveis quantitativas foram apresentadas por média. As
variáveis categóricas foram apresentadas por frequências absolutas e relativas e as associações foram realizadas através do programa
Microsoft EXCEL®.

Resultados: Houve prevalência de pacientes paraplégicos e de lesões medulares do tipo incompleta. A prática sexual pós lesão
permaneceu na mesma proporção, o desejo sexual aumentou e a frequência e satisfação sexual decaíram após a LME, assim como as
respostas sexuais. Dentre essas estão ereção, ejaculação e orgasmo, que decaíram de forma relevante após a LME. Houve significativa
associação entre tipo de lesão e presença de ereção e entre prática e satisfação sexual. Todos os pacientes avaliados concordaram que um
aconselhamento ou orientação sexual ajudaria a melhorar a atividade sexual após a lesão.

Conclusão: Observou-se que a resposta sexual após LME altera em ordem crescente: ereção, ejaculação e orgasmo. Percebe-se que a
reabilitação é focada nas capacidades motoras enquanto a sexualidade é pouco abordada, os profissionais precisam atentar-se para este
tema, já que o retorno da vida sexual faz parte do prognóstico da lesão."
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