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Introdução: A lesão medular é uma afecção neurológica que possui diversas etiologias, sendo a traumática o tipo 
mais prevalente entre os casos, acarretando déficits nas funções motoras e sensitivas, além de alterar as funções se-
xuais dos pacientes. A disfunção sexual é um dos problemas mais comuns, podendo variar desde uma diminuição de 
desejo sexual até distúrbios de ereção, orgasmo e ejaculação. Objetivo: O estudo se propôs a avaliar a disfunção 
sexual em homens com diferentes níveis de lesão medular traumática. Métodos: Trata-se de um estudo observa-
cional realizado com 33 homens (idade média: 32 anos; IC: 29,2 – 34,9), que apresentavam lesão medular traumática 
e vida sexual ativa. A função sexual foi avaliada pelo Índice Internacional de Função Erétil (IIFE), um questionário que 
analisa os cinco domínios em separado: função erétil, orgasmo, desejo sexual, satisfação na relação sexual e satisfação 
geral. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Campus de Ciências da saúde 
(CCS/UFPE) sob o Nº 41221414.5.0000.5208. Foram aplicadas técnicas de estatística descritiva, além do teste não 
paramétrico de Mann Whitney para analisar a diferença entre dois grupos (lesões acima de T11 e lesões entre T11-L1), 
com um nível de significância de 0,05 para rejeitar a hipótese de nulidade. Resultados: 33 indivíduos apresentaram 
tempo de lesão médio de 66,2 meses (IC: 45,4 - 87) e após a avaliação neurológica, lesões acima do segmento medular 
T11 foram as mais frequentes (75,8%). Ao analisar os domínios do IIFE separadamente, foi observado que os pacientes 
com níveis de lesões neurológicas acima do segmento medular T11 foram os que mais apresentaram disfunção em 
todos os domínios. No entanto, quando a amostra foi agrupada por nível neurológico de lesão, houve diferença es-
tatística (p=0,02) entre os grupos apenas no domínio de função orgástica e quando avaliado a gravidade da disfunção, 
foi observado que 25% dessa amostra apresentou disfunção grave. Conclusão: A resposta sexual altera-se após 
a lesão medular, sendo a função orgástica o domínio mais acometido, que apresentou maior e mais grave disfunção.
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