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RESUMO

Traumatismo Raquimedular se caracteriza por comprometimento da função da medula espinhal. Na lesão medular (LM), suas modificações 
funcionais variam de uma pessoa para outra, de acordo com o nível da lesão, o seguimento e as vias nervosas envolvidas. Objetivo: A pesquisa 
tem como objetivo analisar as disfunções sexuais em pacientes com traumatismo raquimedular na literatura, caracterizar esse tipo de trauma e 
verificar alterações da sexualidade e suas causas. Métodos: Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica, documental e com estratégia de análise 
descritiva, realizada no período de agosto a outubro de 2017, baseada em artigos científicos publicados nos anos de 2003 a 2017, a partir de 
pesquisas realizadas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO através das palavras-chaves: fisioterapia, sexualidade e medula espinhal. 
Pesquisaram-se ainda em livros textos disponíveis, no acervo das Bibliotecas física e virtual do Centro Universitário Estácio do Ceará. Resultados: 
Dentre os artigos selecionados, todos abordaram a relação da sexualidade e suas disfunções, quanto à ejaculação, disfunção erétil e disfunção 
pélvica. Em quinze artigos relataram disfunção geral que incluem disfunção erétil, ejaculatória, fertilidade, excitação em indivíduos do sexo 
masculino. Referente à disfunção sexual, no sexo masculino, dois artigos relataram dificuldade na ereção e um artigo sobre disfunção ejaculatória. 
No sexo feminino, dois artigos relataram disfunção Pélvica. Considerações finais: Deste modo, foi possível observar que 80% dos artigos avaliados 
fazem referência ao gênero masculino, demonstrando a dificuldade em encontrar estudos sobre a sexualidade no gênero feminino após lesão 
medular. São difíceis os estudos sobre sexualidade em pacientes com Traumatismo Raquimedular, pois se encontra uma escassez na literatura, e 
ainda não existe um grande conhecimento entre os profissionais de fisioterapia quanto à abordagem e tratamentos de pacientes acometidos por 
esse tipo de problema.

Saúde

Fisioterapia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


