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Introdução: A função sexual, é um dos fatores de qualidade de vida humana, em conformidade coma a 
Organização Mundial de Saúde. Para o homem, a primeira resposta excitatória é a ereção, que é concebida 
pelo estímulo visual, auditivo e através do toque peniano, ao redor, ou em áreas erógenas, além do desejo. 
A diminuição, ausência ou tempo limitado de ereção indica-se um tratamento que envolva profissionais perti-
nentes, como o, Médico, Fisioterapeuta e Psicólogo, que irão tratar com técnicas que visem a recuperação e 
reequilíbrio funcional, medicamentoso e acompanhamento psicológico. Objetivo: Comprovar, através da li-
teratura, a importância do Fisioterapeuta no tratamento das disfunções sexuais masculinas, evidenciando assim, 
a Fisioterapia como parte essencial do tratamento da disfunção erétil. Método: O presente estudo, trata-se 
de uma revisão bibliográfica realizada durante o período de março a junho de 2016, onde foram encontrados 
32 artigos, destes, apenas 7 foram incluídos por serem os únicos que abordaram o tratamento fisioterápico na 
disfunção erétil utilizando das palavras chaves, Fisioterapia na saúde sexual masculina, fisioterapia na dis-
função erétil e fisioterapia nos distúrbios sexuais masculinos. A pesquisa foi realizada nas bases eletrônicas 
Scielo, Lilicas, PubMed e EBSCO. Resultados: A Disfunção Sexual é um problema comum, que acomete 
homens e mulheres. A variação entre o sexo masculino, é de 20 e 30% da população mundial. Estima-se que, 
a impotência sexual, atinge mais da metade dos homens com idades compreendidas entre 40 e 70 anos, além 
de 45% da população masculina, com mais de 18 anos, e menos de 35, podendo ocorrer um caso isolado ou 
repetir por mais algumas vezes, quando associa-se à fadiga, estresse emocional, ou ansiedade. Tendo impacto 
direto e negativo na qualidade de vida do indivíduo comprometido, podendo assim, culminar em complicações 
interpessoais, afetando negativamente sua relação conjugal. Conclusão: Apesar da quantidade grandiosa 
de homens que sofrem de impotência sexual, poucos são aqueles que procuram atendimentos por vergonha, 
machismo ou “ferimento da honra”. Dentre os artigos que foram encontrados poucos, contemplavam a atuação 
do Fisioterapeuta no tratamento da impotência sexual masculina, e os que contemplam, são incompletos, não 
abordando todos os recursos que podem ser utilizados durante os atendimentos, além da escassez de relatos 
e estudo de caso.  Sendo assim, o estudo visa discutir o tema, demonstrar a carência de artigos relacionados, 
bem como incentivar estudos que possam engrandecer a presente pesquisa.
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