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Introdução. As disfunções sexuais são caracterizadas pelo desconforto e/ou dor no decorrer do ato sexual, 
interferindo de forma negativa, em alguma fase desse evento (desejo, excitação e/ou orgasmo), causando 
dificuldades e transtornos. Neste sentido, estudos evidenciaram que o acidente vascular encefálico (AVE) e 
a doença de Parkinson (DP), interferem significativamente na função sexual, uma vez que, muitos pacientes 
acometidos percebem esta disfunção como o aspecto mais grave da doença. Objetivos. Esse estudo buscou 
avaliar a função sexual em homens com doença de Parkinson e pós-acidente vascular encefálico. Método. 
Trata-se de um estudo transversal com amostragem por conveniência realizado no serviço escola da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para tal, foram incluídos no 
estudo pacientes portadores da doença de Parkinson e pós-AVE com escore de 19/20 para indivíduos sem 
histórico escolar e 23/24 para indivíduos com histórico escolar no Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), que 
apresentaram histórico de atividade sexual, colaborativos e que residiam no município de Santa Cruz-RN. Os 
pacientes que aceitaram participar da pesquisa foram orientados quanto aos objetivos do estudo e assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí-FACISA/UFRN, sob o parecer 976.376. Após a inclusão no estudo, foi 
aplicado o instrumento validado: Índice Internacional de Função Erétil (IIFE). Resultados. Foram avaliados 17 
homens, 12 pós-AVE (71%) e 5 (29%) com doença de Parkinson. Desses 72% tinha prática de atividade sexual. 
Quando avaliada a função sexual pelo questionário IIFE, 62% apresentaram disfunção erétil. Sendo estratificada 
em leve (23%), leve a moderada (15%), moderada (8%) e grave (15%). Conclusão. Nesse estudo foi observado que 
a disfunção erétil esteve presente em indivíduos com sequelas de AVE e com DP, ressaltando que a maior proporção 
dessa queixa foi encontrada em pacientes pós-AVE. Diante do exposto, recomenda-se a necessidade de incluir a ava-
liação da disfunção sexual e seu tratamento no plano terapêutico, contribuindo para uma visão integral do paciente com 
sequelas de AVE e DP.
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