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RESUMO 

 

 

Castro Filho J.E. Epidemiologia da disfunção sexual masculina em pacientes com 
lesão medular [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2013.  
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O trauma raqui medular (TRM) pode ter um impacto 
devastador sobre a função sexual masculina. Avaliamos a prevalência de 
disfunções sexuais em homens com TRM e seu impacto na qualidade de vida 
global. Além disso, nós investigamos características sexuais, incluindo o 
comportamento sexual antes e depois da TRM, a função erétil, o orgasmo e 
ejaculação, bem como preditores clínicos da função erétil. MÉTODOS: Um 
questionário estruturado foi aplicado a todas as disciplinas incluindo o Índice 
Internacional de Função Erétil (IIEF-5), o quociente sexual masculino (QS-M), o 
questionário de Satisfação de Vida (LiSat - geral QV), as medidas de independência 
funcional (MIF) e uma anamnese detalhada sobre as funções sexual, orgasmo, 
ejaculação, freqüência e as modalidades de atividades sexuais e satisfação geral 
com a vida sexual. Continência urinária e tipo de manuseio urinário também foi 
avaliada. RESULTADOS: Foram avaliados prospectivamente 295 homens com 
TRM (> 12 meses) com média de idade de 40,6 ± 14,8 anos (variando de 18 a 78). 
O tempo médio de TRM foi de 5,4 ± 5,0 anos. O nível de TRM foi cervical em 129 
(43,7%) pacientes, torácica em 133 (45,1%) e lombar em 32 (10,8%). A escala da 
American Spinal Injury Association (ASIA) foi A em 192 (65,1%) pacientes, B em 33 
(11,2%), C em 27 (9,2%), D em 34 (11,5%) e E em 9 (3,1%). A satisfação média 
com a vida sexual variou de 9 (8-10) a 4 (0-6) (0 = insatisfeito e 10 = satisfeito; p 
<0,001) antes e depois do TRM, respectivamente. Antes do TRM, 225 (76,3%) 
pacientes tiveram um freqüência de> 4 relações sexuais mensais, 50 (16,9%) 
tinham de 1 a 4/mês, 10 (3,4%) uma relação sexual ocasional (<1/mês) e 10 (3,4%) 
não eram sexualmente ativos. Depois de TRM, 157 (46,1%) pacientes eram 
sexualmente ativos, 63 (21,4%) tinham relação sexual ocasional (<1/mês), 52 
(17,6%) tinham 1 a 4/mês e 42 (14,2%) tinham > 4/mês (p <0,0001). Relação 
sexual vaginal, anal, oral e masturbação foram realizadas por 97,3%, 19,0%, 
47,8%, e 13,9% dos pacientes antes do TRM e por 50,5%, 7,8%, 22,0% e 3,7% 
após TRM. O IIEF mediano e o escore do QS-M após TRM eram 5 [0-16] e 40 (8-
66), respectivamente. Ambos os escores apresentaram excelente correlação (p 
<0,0001). Apenas 105 (35,6%) e 61 (20,7%) foram capazes de atingir o orgasmo e 
ejacular, respectivamente. A pontuação média do LiSat foi de 35[29-41] apresentou 
correlação positiva com IIEF (r = 0,3511 [0,236-0,456] IC95% (p <0,0001) e QS-M r 
= 0,409 [0,299-0,509] IC95% (p <0,0001). A pontuação média do MIF foi de 101(70-
114).CONCLUSÕES: as disfunções sexuais são altamente prevalentes em homens 
do TRM, incluindo disfunção erétil, disfunção orgásmica e ejaculatória. Depois do 
TRM, redução da freqüência sexual e mudanças no comportamento sexual são 
observados, levando a uma diminuição significativa na satisfação global com a vida 
sexual. Relacionamento conjugal, continência urinária e função erétil preservada ou 
minimamente comprometida estão positivamente à vida sexual ativa pós TRM. 

Descritores: Trauma raquimedular, sexualidade, epidemiologia, disfunção erétil, 
qualidade de vida 



 

 

SUMMARY 

 

 

Castro Filho J.E. Epidemiology of sexual dysfunction in patients with spinal cord 
injury [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2013.  
 
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: Spinal cord injury (SCI) may have a 
devastating impact on male sexual function. We assessed the prevalence of sexual 
dysfunctions in men with SCI and its impact on overall quality of life. Moreover, we 
investigated sexual features, including sexual behavior before and after SCI, erectile 
function, achievement of orgasm and ejaculation, as well as clinical predictors of 
erectile function. METHODS: A structured questionnaire was applied to all subjects 
including the International Index of Erectile Function (IIEF-5), the male sexual 
quotient (MSQ), the Life Satisfaction questionnaire (LiSat - general QOL), the 
functional independence measures (FIM) and a detailed sexual anamnesis 
regarding orgasmic and ejaculatory functions, frequency and modalities of sexual 
activities and overall satisfaction with sexual life. Urinary continence and type of 
urinary management was also evaluated. RESULTS: A total of 295 men (mean age 
of 40.6 ± 14.8 years, range 18 to 78) with SCI (>12 months) were investigated. 
Mean time from SCI was 5.4 ± 5.0 years. The SCI level was cervical, thoracic and 
lumbar in 129 (43.7%), 133 (45.1%) and 32 (10.8 %), respectively. The American 
Spinal Injury Association (ASIA) impairment scale was A, B, C, D and E in 192 
(65.1%), 33 (11.2%), 27 (9.2%), 34 (11.5%) and 9 (3.1%), respectively. The median 
satisfaction with sexual life varied from 9 (8-10) to 4 (0-6) (0 = dissatisfied and 10= 
satisfied; p< 0.001) before and after SCI, respectively. Before SCI, 225 (76.3%) 
patients had a frequency of >4 monthly sexual intercourses, 50 (16.9%) had 1 to 
4/month, 10 (3.4%) occasional intercourse (<1/month) and 10 (3.4%) were not 
sexually active. After SCI, 157 (46.1%) patients were sexually active, 63 (21.4%) 
had occasional intercourses (<1/month), 52 (17.6%) had 1 to 4/month and 42 
(14.2%) had > 4/month (p<0.0001). Vaginal sex, anal sex ,oral sex and 
masturbation were performed by 97.3%, 19.0%, 47.8%, and 13.9% of the patients 
before SCI and by 50.5%), 7.8%, 22.0% and 3.7% after SCI. The median IIEF and 
MSQ score after SCI were 5 [0-16] and 40 (8-66), respectively. Both scores 
presented excellent correlation (p< 0.0001). Only 105 (35.6%) and 61 (20.7%) 
reported to achieve orgasm and ejaculate, respectively. The median LiSat score 
was 35[29-41] presented positive correlation with IIEF (r = 0.3511 [0.236-0.456] 
IC95% (p<0.0001) and MSQ r = 0.409 [0.299 0.509] IC95% (p<0.0001). The median 
FIM score was 102 (25-119). CONCLUSIONS: Sexual dysfunctions are highly 
prevalent in SCI men, including erectile, ejaculatory and orgasmic dysfunction. After 
SCI, reduction in sexual frequency and changes in sexual behavior are observed, 
leading to a significant decrease in overall satisfaction with sexual life. Marital 
relationship, urinary continence and preserved or minimally impaired erectile 
function are positively to post sexually active TRM.  

Descriptors: Spinal cord injury. Sexuality, epidemiology, erectile dysfunction, quality 
of life 
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O trauma raquimedular é um evento agudo e inesperado, que 

preferencialmente acomete indivíduos jovens e hígidos, acarretando 

desastrosas consequências para os mesmos, suas famílias e para a 

sociedade.  

Nos últimos anos com o desenvolvimento e treinamento de equipes 

especializadas ao atendimento dos pacientes politraumatizados, 

principalmente nos principais centros urbanos, locais de maior ocorrência 

destes traumatismos, assim como de centros especializados e 

interdisciplinares de reabilitação, as vítimas de TRM têm maior expectativa 

de sobrevida, mesmos nos casos mais graves.  

Além de maior sobrevida, tais avanços permitiram a reinserção de 

muitos destes vitimados na sociedade. Apesar destes progressos, as 

sequelas são as mais variadas, comprometendo todos os aparelhos e 

sistemas. O trauma raquimedular gera numerosas alterações na fisiologia 

sistêmica, que rivalizam com o dano neurológico na gênese de importantes 

limitações e graves sequelas, com acentuado impacto negativo na qualidade 

de vida.  

A incidência de lesão medular traumática varia em diferentes países. 

Nos Estados Unidos e Japão, registram-se cerca de 40 novos casos por um 

milhão de habitantes / ano(1). Na Austrália são registrados 24 novos casos, 

enquanto na Turquia a taxa de incidência é de 12,7 casos anuais por 1 
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milhão de habitantes. A taxa de prevalência varia de 11 a 112 indivíduos por 

milhão de habitantes. em virtude da precária qualidade dos dados de saúde 

pública, acrescido do fato de que os traumatismos não estão sujeitos a 

notificação compulsória sendo portanto desconhecida a verdadeira 

incidência assim como a prevalência. Estima-se, entretanto, que supere a 

incidência de lesão medular da maioria dos países desenvolvidos. Um 

estudo estimou incidência anual de 71 novos casos/milhão de habitantes (2).  

A população afetada pelo TRM é formada predominantemente por 

homens jovens, ativos e previamente saudáveis. Ingham et al. (3) avaliaram 

171 pacientes com lesão medular atendidos no período de 1999 a 2001, 

observando predomínio de pacientes jovens (média 35,4 anos) e do sexo 

masculino (62,6%). A principal causa foi o ferimento por arma de fogo 

(30,1%) e a maioria das lesões foi incompleta (59,6%). O nível neurológico 

mais freqüente foi o torácico, em 59% dos pacientes. O primeiro 

levantamento em hospitais brasileiros acerca da prevalência de TRM foi 

publicado em 1992, mostrando que 8,6% dos leitos dos hospitalares eram 

ocupados por pacientes portadores de TRM. Sacomani et al. avaliaram um 

grupo de pacientes com TRM no HCFMUSP (4). Neste estudo, 81,6 % eram 

homens com idade média de 28 anos. Souza et al. realizaram um estudo 

epidemiológico que mostraram dados semelhantes no IOTHCFMUSP (5).  

A disfunção sexual é um dos problemas mais comuns em pacientes 

vítimas de trauma raquimedular, com sérias implicações psicológicas e 

impacto severo na qualidade de vida (6-10). Nesta população composta em 
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sua maioria por homens jovens, ativos sexualmente, em sua plenitude, esta 

disfunção tem um papel magnificado (11-16). 

Tal disfunção manifesta-se nos vários aspectos relacionados à 

sexualidade. Em ambos os gêneros existem relatos repetidos de diminuição 

do desejo e da frequência sexual (17). Da mesma forma são comuns os 

relatos de distúrbios da ereção, do orgasmo e da ejaculação nos pacientes 

com trauma raquimedular, distúrbios de baixa prevalência nos mesmos 

homens com idade inferior a 40 anos. 

Nos últimos anos maior atenção tem sido dispensada à reabilitação 

sexual dos pacientes vítimas de trauma raquimedular (18). A sexualidade é 

identificada como umas das motivações centrais da vida, e a restauração da 

função sexual pode ter influência substancial no processo de reabilitação 

como um todo (7;11;19-21). Entretanto, pouco se sabe sobre vários aspectos 

relacionados à vida sexual de pacientes vítimas de trauma raquimedular, 

especialmente no que se refere às mudanças no repertório sexual, do 

impacto destas abruptas mudanças na qualidade de vida dos pacientes e 

das parceiras, bem como sobre preditores e marcadores prognósticos de 

vida sexual favorável.  

Muitas vezes os estudos que avaliaram este tema, o fizeram de forma 

superficial focando apenas as questões físicas como ereção peniana, 

ejaculação e aspectos reprodutivos (22-32).  
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No nosso meio pouco foram os estudos que discutiram a sexualidade 

no pacientes com lesão medular em séries pequenas e com abordagem 

qualitativa (33;34). 

Mendes-Baasch estudou 110 homens na região de Florianópolis e 

demonstrou significativas diferenças no desejo, na intensidade e duração da 

ereção, no orgasmo e na satisfação sexual em pacientes com lesão medular 

(35). 

Portanto vários aspectos relacionados à sexualidade nesta população 

permanecem pouco explorados, sendo nosso objetivo estudá-los. A melhor 

compreensão destas questões pelos profissionais envolvidos no tratamento 

dos pacientes com lesão medular, o que será útil na identificação das 

necessidades desta população e na concepção de estratégias e ações que 

permitam uma melhor reabilitação e melhoria da qualidade de vida destes 

pacientes. 
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OBJETIVOS 

 

 Avaliar a prevalência da disfunção sexual em pacientes com 

traumatismo raquimedular.  

 Avaliar as características da disfunção sexual, incluindo a freqüência 

e modalidade das relações sexuais, a função erétil, a capacidade de 

obter orgasmo e ejaculação e a satisfação com a vida sexual.  

 Avaliar o impacto da disfunção sexual na qualidade de vida dos 

pacientes.  

 Identificar nas características clínicas e nas condições associadas ao 

trauma raquimedular possíveis preditores de função erétil.  
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3.1  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo envolvendo homens 

com lesão raquimedular em acompanhamento em algumas das unidades do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo envolvidas no tratamento e reabilitação de pacientes com lesão 

raquimedular. As unidades participantes são: ambulatório de lesão medular 

da Divisão de Medicina Física do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, Instituto de Reabilitação Lucy Montoro e Instituto de Medicina Física e 

Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - Unidades Vila Mariana e Lapa. Foram incluídos 

no estudo homens com idade mínima de 18 anos e trauma raquimedular há 

mais de um ano.  

 



Casuística e Métodos  
  

 

 

10

Na avaliação utilizou-se um questionário estruturado, abrangente, 

contendo instrumentos validados e outros especificamente elaborados para 

este estudo. Os itens avaliados foram:  

 Aspectos sócios demográficos (idade; escolaridade; renda mensal; 

estado civil). (ANEXO 1) 

 Aspectos relacionados à lesão medular como mecanismo de 

trauma, tempo de evolução, nível da lesão medular e padrão 

neurológico/funcional do paciente pela escala ASIA-FRANKEL 

(escala da American Spinal Injury Association que reflete o grau de 

deficiência neurológica associada com a lesão medular (36). 

(ANEXO 1) 

 Manejo dos distúrbios miccionais, incluindo uso de fraldas e 

cateteres, bem como a continência urinária, avaliados por meio de 

questão única. Quando referiam não fazer uso de protetor diário, 

foram classificados como continentes. Por outro lado, caso 

referissem fazer uso deste, os mesmos foram classificados como 

incontinentes. Ainda, baseado no número de proteções diárias, os 

pacientes incontinentes foram classificados como portadores de 

incontinência urinária leve (até 1 protetor/dia) ou grave (>1 

protetor/dia) (37). 

 Aspectos relacionados à atividade sexual incluindo, modalidade de 

relações sexuais, frequência das relações sexuais mensais, uso 

de medicações para melhora da função erétil. (ANEXO 1) 
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 Aspectos relacionados à ejaculação (frequência) e orgasmo 

(frequência) antes e depois do TRM. (ANEXO 1) 

 Grau de satisfação com a vida sexual com questão única variando 

a pontuação em uma escala ordinal de zero (totalmente 

insatisfeito) a dez (totalmente satisfeito) para antes e depois do 

TRM. (ANEXO 1) 

 Função erétil pelo Questioário IIEF-5 - instrumento validado, 

multidimensional, auto-administrável e um indicador sensível de 

mudanças na função erétil com 5 questões. Cada item é pontuado 

em uma escala ordinal de 5 pontos onde os valores mais baixos 

representam uma função sexual pior. O escore total do IIEF-5 

varia de 5 a 25 pontos. Os pacientes são classificados da seguinte 

forma: sem DE (escore de 22 a 25), DE leve (17 a 21), DE leve-

moderada (12 a 16), DE moderada (8 a 11), e DE grave (5 a 7) 

(38,39)
. Para eventuais comparações os sujeitos foram classificados 

como potentes quando IIEF > 17(37). (ANEXO 1) 

 Quociente Sexual - versão Masculina - Instrumento validado para 

avaliação de disfunções sexuais. Cada item é pontuado em uma 

escala ordinal de 6 pontos (0 a 5) onde os valores mais baixos 

representam uma função sexual pior. O escore total do QS-M varia 

de 0 a 100, com faixas de pontuação classificando o desempenho 

sexual de nulo a excelente (40) (ANEXO 2)  
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 Questionário de Satisfação com a Vida (LiSat-9) - Instrumento 

para avaliação da qualidade de vida já utilizado em pacientes com 

TRM. Abrange um item sobre satisfação geral com a vida e outros 

oito itens adicionais que são domínios específicos (capacidade de 

auto cuidados; situação profissional e financeira; lazer; vida 

sexual; relacionamento com parceira, família e amigos). Cada item 

é pontuado em escala ordinal de 6 pontos, variando de 1 (muito 

insatisfeito) a 6 (muito satisfeito). O escore total do LiSat-9 varia de 

9 a 54 pontos (41,42) . (ANEXO 3) 

 MIF (Medida da Independência Funcional) - Instrumento para 

avaliar o grau de independência na realização de atividades 

rotineiras, distribuído em auto cuidados (alimentação, higiene 

pessoal, banho, vestir-se e uso do vaso sanitário), controle de 

esfíncteres (diurese e defecação), mobilidade (transferências para 

leito, vaso sanitário, banheiro e cadeira de rodas; locomoção em 

cadeira de rodas ou marcha), comunicação (abrangendo 

compreensão e expressão) e cognição social (interação social, 

resolução de problemas e memória). Cada item é pontuado em 

escala ordinal de 7 pontos, onde 1 (totalmente dependente) e 7 

(totalmente independente). O escore total do MIF varia de 18 a 

126 (43,44) . (ANEXO 4) 
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Os dados foram coletados diretamente em Netbook (mini-computador 

portátil com acesso a internet) e transferidos para um computador central, 

onde permaneceram armazenados. A transferência ocorreu no mesmo dia 

da realização das entrevistas. Os questionários foram preparados com pulos 

condicionais e checagem da entrada dos dados. Estes procedimentos 

evitam erros na coleta de dados e eliminam a necessidade de dupla 

digitação de dados e gastos com fotocópias. Quatro entrevistadores de nível 

universitário com experiência em entrevistas ao público foram treinados e 

capacitados para a realização das avaliações. 

Os participantes elegíveis foram contatados ao comparecerem para 

suas consultas médicas agendadas rotineiramente nos serviços envolvidos. 

O pesquisador convidou-os a participar do estudo, sendo que apenas 3 

pacientes não concordaram e 2 pacientes foram excluídos por déficit 

cognitivo secundário a traumatismo crânio-encefálico. O estudo foi explicado 

aos participantes e as entrevistas foram realizadas após o término da 

consulta a que o paciente compareceu (consulta na Fisiatria, de reabilitação 

ou na urologia), em ambiente reservado, com duração de cerca de 30 

minutos. Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. (Anexo 5) 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do 

HCFMUSP (Protocolo No 0882/09 - ANEXO 6), sendo respeitados os 

aspectos éticos concernentes a Resolução de n. 196 de 10 de outubro de 
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1996, que delimita diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humano (45). 

 

3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis quantitativas, contínuas ou ordinais, foram descritas por 

suas medidas de tendência central (médias ou medianas) e pelas 

respectivas medidas de dispersão (desvio-padrão, variação interquartil ou 

valores mínimo e máximo). 

As variáveis nominais ou qualitativas foram descritas por seus valores 

absolutos, percentagens ou proporções.  

Na comparação das diferenças das variáveis contínuas utilizaremos o 

teste t de Student ou o teste de Mann-Whitney e na comparação dos dados 

categóricos o teste do qui-quadrado e suas variantes. 

Analise de Variância (ANOVA) com pós-teste de Bonferroni foi 

utilizado na comparação dos grupos. Na avaliação das correlações entre 

variáveis ordinais ou contínuas empregou-se o Teste de Spearman. 

Intervalos de confiança de 95% foram empregados como medida de 

precisão dos resultados. 

Valores de p menores que 0,05 (p<0,05) foram considerados 

significativos. 
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A análise univariada consistiu na obtenção, para as variáveis 

independentes qualitativas, da frequência absoluta e percentual, e, para as 

quantitativas, da média e desvio-padrão. A análise bivariada foi realizada 

para obtenção do odds ratio (OR), com respectivo intervalo de confiança de 

95% (I.C.95%), da associação entre as variáveis independentes 

estabelecidas e a variável dependente disfunção sexual. Por fim, 

selecionaram-se, mediante o teste da razão de máxima verossimilhança, as 

variáveis independentes significantes (p-valor <= 0,05), para o ajuste do 

modelo logístico multivariado (Hosmer & Lemeshow, 2000). O modelo 

logístico final foi selecionado pelo Critério de informação de Akaike (AIC). 

Na análise empregou-se programa estatístico computacional 

(GraphPad Prism, versão 5.0.3,GraphPad Software, San Diego-CA, USA). 
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4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA 

 

Foram avaliados 295 pacientes, com idade média de 40,6  14,8, e 

que variou de 18 a 78 anos. O tempo de evolução após o TRM foi de 5,4  

5,0 e variou de 1 a 27 anos.  

Dez (3,4%) sujeitos eram analfabetos. Dos alfabetizados, 119 (40,3%) 

cursaram o ensino fundamental, 134 (45,4%) o ensino médio, 32 (10,8%) o 

ensino superior. 

Destes, 266 (90,2%) não estavam inseridos formalmente no mercado 

de trabalho e recebiam algum benefício social, enquanto os demais 29 

(9,8%) exerciam atividade laborativa formal.  

Quanto ao estado civil, 176 (59,7%) eram formalmente casados ou 

em relacionamento conjugal estável, enquanto 119 (40,3%) eram solteiros 

ou separados.  
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A lesão medular decorreu em 84 (28,5%) casos de queda de altura, 

em 65 (22,0%) por ferimento por arma de fogo, em 53 (18,0%) por acidente 

motociclístico, em 43 (14,6%) por acidente automobilístico, em 25 (8,5%) por 

acidentes de mergulho e em 15 (5,1%) por atropelamento. Nos demais 10 

(3,4%) as lesões decorreram de outras causas. Tais achados estão 

demonstrados na figura a seguir:  

 

 

Figura 1 - Causas de lesão medular 
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O nível da lesão medular foi cervical em 129 (43,7%) casos, torácico 

em 133 (45,1%) e lombar nos demais 32 (10,8%). 

Cento e noventa e dois (65,1%) pacientes apresentavam lesão 

neurológica completa (ASIA-FRANKEL A). Lesões incompletas incluindo 

ASIA-FRANKEL B, C, D e E foram identificadas em 33 (11,2%), 27 (9,2%), 

34 (11,5%) e 9 (3,1%) dos casos, respectivamente e estão mais bem 

demonstrados no gráfico abaixo: 

 

 

Figura 2 - Comprometimento neurológico pela escala ASIA-FRANKEL 
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Duzentos e um pacientes (68,13%) realizavam cateterismo 

intermitente limpo, 83 (28,13%) apresentavam micção espontânea, enquanto 

11(3,72%) utilizavam sonda vesical de demora. Dispositivos do tipo Uripen e 

fraldas eram utilizados como medida de proteção por 25 sujeitos. 

Cento e cinquenta e sete (53,2%) sujeitos eram continentes, 44 

(17,9%) apresentavam incontinência leve e 63 (25,7%) eram gravemente 

incontinentes. 

O escore Lisat-9, que apresentou um escore mediano de 35 [29-41] 

IIQ, e a distribuição dos escores na amostra está mais detalhado na figura 

abaixo: 

LiSat-9
0

20
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60

 

Figura 3 -  Escore LiSat-9 – Satisfação com a vida 
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O escore MIF, que avalia a independência funcional, variou de 25 a 

119 e sua mediana foi de 101 [70-114] IIQ. Tais achados estão 

demonstrados na figura abaixo: 
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Figura 4 -  Escores do MIF (medida de independência funcional) 
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4.2  ASPECTOS DA SEXUALIDADE 

 

Antes do TRM 289 (98%) eram sexualmente ativos, enquanto 159 

(53,9%) referiram atividade sexual no ultimo mês. 

A frequência sexual mensal dos pacientes diferiu significativamente 

no último mês quando comparada a relatada antes do trauma raquimedular. 

(p<0,001). Os dados estão detalhados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 -  Frequência de relação sexual mensal antes e após TRM 
 

Frequência mensal de  
relações sexuais Antes n(%) Após n(%) 

>4 225 (76,3%) 42 (14,2%) 

1-4 50 (16,9%) 52 (17,6%) 

< 1 10 (3,4%) 63 (21,4%) 

Sem relações 10 (3,4%) 138 (46,8%) 

 

 

 



Resultados  
  

 

 

23

A modalidade da atividade sexual também diferiu significativamente 

quando comparados antes e após o TRM (p<0,0001). 

%

vaginal anal oral masturbação nenhuma
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80

100
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Após

Figura 5 - Modalidade das relações sexuais antes e após o TRM 

 

Do mesmo modo observou-se diminuição significativa da frequência 

do orgasmo, de 286 (96,9% para 35,6%) e da ejaculação (de 97,6% para 

20,7%) durante as relações sexuais (p<0,001). 
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Figura 6 -  Percentuais de orgasmo e ejaculação antes e após o TRM 
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O escore mediano do grau de satisfação com a vida sexual, avaliada 

pela questão única que variava de 0 a 10, decresceu significativamente 

antes e após o TRM. Os escores medianos antes e após o TRM foram 

respectivamente 9 [8 - 10] e 4 [0 – 6] (p<0,0001). A variação individual e a 

magnitude destas mudanças destes escores podem ser mais bem vista na 

figura a seguir: 
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Figura 7 - Grau de satisfação sexual antes e após o TRM  
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Os valores medianos do IIEF 5 e do QS-M da amostra foram de 5 [0-

16] e de 40 [8-66]. Tais escores apresentam excelente correlação, sugerindo 

que os mesmos podem ser empregados de modo intercambiável. r= 0,802 

[0,752-0,854] IC95% (p< 0,0001).  
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Figura 8 - Correlação do QS-M com o IIEF-5 
 

  

Ao avaliarmos o impacto da sexualidade na satisfação da vida destes 

pacientes, observa-se que ambos os escores correlacionam-se 

positivamente com o LiSat-9, respectivamente r=0,317 e 0,353 para o IIEF-5 

e QS-M. (p<0,001). Reiterando este achado, ao analisarmos os escores de 

cada uma das questões que avaliam o grau de satisfação nos diversos 

domínios avaliados no LiSat-9 observou-se que os escores médios diferiam 

significativamente, ANOVA (p<0,0001).  
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A questão que avaliou a vida sexual apresentava o menor escore. 

Análise pós-teste de Bonferroni demonstrou ainda que a mesma diferia 

significativamente dos demais quesitos, a exceção do que avaliava a vida 

profissional.  
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Figura 9 -  Representação gráfica da avaliação dos domínios do LiSat – 9. 
Barras representam os valores médios e desvios-padrões 
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Considerando potentes os sujeitos com IIEF-5 > 17 (37), ou seja, 

aqueles com ereção suficiente para intercurso sexual, independente do uso 

de inibidores da fosfodiesterase, 91 (30,8%) foram considerados potentes e 

204 (69,2%) impotentes.  

Análise univariada foi realizada com o objetivo de identificar possíveis 

preditores vida sexual ativa. Idade, tempo de lesão, nível da lesão, escore 

ASIA-FRANKEL, status da continência, escore de mobilidade funcional, 

estado civil e proporção de sujeitos com disfunção erétil mínima ou ausente 

diferiram significativamente entre os pacientes sexualmente ativos e inativos. 

Os dados estão detalhados na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 -  Análise univariada dos preditores de vida sexual ativa 
 

 
Sexualmente 

ativos 
Sexualmente 

inativos 
Odds Ratio p 

Ativid. 
Profissional 

21 8 2,435 [1,041-5,693] 0,0485 

ASIA A 89 103 0,407 [0,2466-0,672] 0,0004 

Lesão Cervical 63 66 0,696 [0,4382-1,106] 0,1242 

Idade 39,10±12,93 42,53±15,97  0,0425 

Tempo de trauma 6,64±5,60 4,04±3,94  0.0003 

Continentes 94 61 1,778 [1,119-2,825] 0,0192 

MIF 96,64±25,63 89,24±24,98  0,0130 

Casados 109 59 2,845 [1,766-4,582] < 0,0001 

IIEF > 17 81 10 13,08 [6,399-26,75] < 0,0001 
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Análise multivariada demonstrou que idade e lesões completas estão 

inversamente associadas à vida sexual ativa, enquanto continência urinária, 

relacionamento conjugal estável e IIEF-5>17 estão associados à vida sexual 

ativa. As medidas de associação estão detalhadas na tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Preditores de vida sexual ativa após TRM 
 

 Odds Ratio [IC95%] p 

ASIA A 0,276 [0,158-0,650] <0,001 

Idade * 0,948 [0.923-0.972] <0,001 

Continência urinária 2.317 [1,252-4,825] 0,007 

Casados 7,737 [3,766-16,58] < 0,0001 

IIEF > 17 21,45 [9,051-50,84] < 0,0001 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  DISCUSSÃO 
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O traumatismo raquimedular (TRM) impacta negativamente na vida 

dos pacientes, incluindo não apenas limitações no aspecto físico, mas 

também em aspectos psicológicos, na integração social, na situação 

financeira, bem como nas aspirações de vida. Além destas implicações, 

soma-se o fato das lesões traumáticas ocorrerem principalmente em 

pacientes jovens (46-49), nos quais a sexualidade apresenta importância 

significativa, o que torna o estudo e a compreensão do impacto do 

traumatismo medular na sexualidade dos acometidos, assunto de extrema 

importância.  

O presente estudo avaliou 295 homens portadores de TRM com idade 

média de 42 anos e com duração média da doença de aproximadamente 6 

anos. À semelhança de outros estudos que abordam o mesmo tema, os 

sujeitos avaliados nesta série são preferencialmente adultos jovens (46-49). 

Chama atenção o tempo mediano de lesão de aproximadamente seis anos e 

o fato dos indivíduos avaliados advirem de centros de referência em 

reabilitação de lesados medulares ou unidades hospitalares terciárias. Tais 

aspectos precisam ser ressaltados e levados em consideração na validação 

externa de nossos achados.  

Alguns estudos investigaram a influência do trauma raquimedular 

sobre aspectos matrimoniais (33-35), entretanto os dados são conflitantes. A 

taxa de divórcios, após TRM, varia de 8 a 48% (50). De Vivo et al., em um 
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estudo prospectivo, demonstrou que a taxa de divórcios dentre lesados 

medulares é 70% maior se comparados a população sem TRM (51). Em 

nossa casuística, cerca de 40% dos pacientes eram solteiros ou divorciados. 

Esta prevalência aparentemente superior a da população geral, nos sugere 

uma possível limitação da população estudada em estabelecer ou manter os 

vínculos conjugais (52). A ausência de uma companheira com quem se possa 

dividir as incertezas da nova vida sexual pós TRM, pode constituir fator 

limitante na reabilitação sexual destes pacientes.  

Nesta amostra, apenas 10 (4%) pacientes eram analfabetos. 

Respectivamente, 101 (41,22%), 116 (47,34%) e 18 (7,35%) cursaram o 

ensino fundamental, médio e superior. O pequeno número de iletrados 

sugere que nossa amostra é composta por indivíduos com maior 

possibilidade de compreensão, o que certamente favorece nos processos 

de reabilitação. 

Dados da literatura demonstram que 11,5% a 74% dos indivíduos com 

TRM inserem-se no mercado de trabalho (53). Dentre os fatores preditores 

positivos de reinserção laborativa, destacam-se: menor idade, lesões 

medulares menos graves e maior independência funcional, a etnia 

caucasiana, alto nível educacional, relacionamento conjugal estável, TRM 

por causa não violenta, paraplegia, escore de ASIA D, estar empregado no 

momento do trauma, alto índice empregatício da população geral, além de 

baixo índice de benefícios de seguridade social (53;54). Em nossa população, 

entretanto, apenas 6,9% dos pacientes apresentavam-se inseridos no 
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mercado de trabalho e a maioria recebia algum benefício social. A baixa 

empregabilidade em nosso meio provavelmente pode ser explicada pelo fato 

de nossa amostra ter características opostas aos critérios descritos acima  e 

pela relativa facilidade no recebimento de benefícios sociais 

O estudo da epidemiologia do mecanismo de trauma raquimedular 

permite inferir uma relação entre características de organização demográfica 

com os principais mecanismos de trauma raquimedular. No presente estudo, 

queda de altura foi o principal mecanismo de TRM, perfazendo 73 (29,8%) 

casos. Ferimentos por arma de fogo, acidentes motociclísticos, acidentes 

automobilísticos e mergulho em água rasa foram responsáveis por 48 

(19,5%), 43 (17,5%), 22 (8,9%) e 18 (7,3%) dos casos, respectivamente. 

Estudos realizados na região sudeste brasileira (55-58), demonstraram que  

quedas da laje têm particular importância, por acontecerem em áreas de 

bolsões de pobreza, onde o crescimento vertical desordenado materializa-se 

pela construção de sobrados nas favelas, tornando a população mais 

susceptível a quedas.  

Por outro lado, estudos realizados em regiões menos populosas (59), 

mostraram maior prevalência de TRM secundário a acidentes 

automobilísticos. Ainda, alguns estudos realizados em grandes centros 

urbanos chamam a atenção para as lesões por arma de fogo como 

importante causa de TRM, perfazendo quase metade dos casos nestes 

estudos (60;61).  Estudos realizados em países que apresentam alto índice de 

desenvolvimento humano, tais como Canadá e Dinamarca (49;62), verificaram 
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baixo índice de TRM secundária a atos de violência, como o ferimento por 

arma de fogo. O presente estudo, apesar de realizado na cidade de São 

Paulo, em virtude da afluência de indivíduos de todo o Brasil aos centros de 

referência aqui encontrados, não permite detectar possíveis influências 

regionais. Estudos comparando a gênese da lesão medular nas diversas 

regiões podem melhor esclarecer esta influência em nosso meio. De 

qualquer modo chama-nos atenção o grande percentual de lesões 

decorrentes da violência urbana. 

Em concordância com estudos previamente publicados (48;63;64), o 

segmento espinhal preferencialmente acometido foi o torácico, seguido do 

cervical e lombar, respectivamente. Em relação à gravidade da lesão 

neurológica, 60% dos pacientes apresentavam lesão neurológica completa 

(ASIA-Frankel A), enquanto lesões incompletas, incluindo ASIA-Frankel B, 

C, D e E foram identificadas nos demais 40% dos casos.  

No que se refere aos aspectos da sexualidade, objeto principal deste 

estudo, observou-se que a frequência sexual dos pacientes diferiu 

significativamente no último mês quando comparada a relatada antes do 

trauma raquimedular. No momento do estudo, quase metade dos pacientes 

não apresentava relação sexual, enquanto aproximadamente 96% a tinham 

antes do TRM. Dos indivíduos com vida sexual ativa apenas 16% 

apresentavam frequência maior que quatro intercursos mensais, percentual 

4,5 vezes menor do que o apresentado anteriormente ao TRM.  
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Apenas 20,4% e 12,2% reportaram obter ejaculação e orgasmo, 

respectivamente. Anejaculação e anorgasmia são distúrbios relativamente 

raros nesta faixa etária em indivíduos sadios, e a magnitude das cifras 

encontradas nesse estudo, por si só nos dão uma dimensão do problema. 

Em concordância com nossos achados, Reitz et al. evidenciaram que 

apenas 13% dos pacientes reportaram apresentar orgasmo “sempre” ou 

“frequentemente”. Além disso, 64% reportaram anejaculação (15). Em estudo 

envolvendo 60 homens sexualmente ativos após TRM, Siösteen et al. 

evidenciaram que 48% reportaram não ejacular e 23% mantiveram a 

capacidade de atingir orgasmo (65). Os achados do presente estudo são 

semelhantes e reforçam a importância do mesmo. Por outro lado, Dahlberg 

et al. reportaram uma menor prevalência (apenas 35%) de anorgasmia que a 

nossa série (20). Este fato pode ser explicado pela menor prevalência de 

lesões completas (48%) nesta série, bem como pelo maior tempo de 

evolução do TRM (média de 14 anos), o que nos permite levantar a hipótese 

que a obtenção do orgasmo pode ser objetivo tardio no processo de 

reabilitação, em consequência do maior conhecimento da temática e do 

desenvolvimento de novas áreas erógenas, além da genitália externa.  

Quando analisamos aspectos relacionados à função erétil o valor 

mediano do IIEF foi de 9. Ao considerarmos indivíduos com função erétil 

preservada aqueles com IIEF>17 (37), mais de 75% apresentavam disfunção 

erétil, ou seja, apenas 25% dos homens eram capazes de ter função erétil 

com capacidade de penetração, mesmo com uso de inibidores da 
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fosfodiesterase 5. Em concordância com nossos dados, uma série de casos 

incluindo 89 indivíduos coreanos demonstrou que apenas 13,5% dos 

pacientes apresentavam função erétil suficiente para penetração. Nesta 

população o escore médio do IIEF foi de 5,2 ± 6,1 (66) .  

A insatisfação com a vida sexual foi previamente demonstrada em 

estudos anteriores (67;68). A drástica redução na frequência sexual, bem como 

a elevada prevalência de disfunção erétil, anejaculação e anorgasmia 

explicam a visível redução no grau de satisfação sexual, quando comparado 

pré e após o TRM. 

Foi demonstrada excelente correlação entre os escores QS-M, que 

aborda outros aspectos da sexualidade além da função erétil, e o IIEF-5, que 

avalia especificamente aspectos da função erétil. O QS-M é um questionário 

desenvolvido em nosso meio pela Profa. Carmita Abdo (69), a partir de um 

estudo na população brasileira. No presente estudo, ambos os instrumentos 

foram aplicados em pacientes portadores de lesão medular e nos permitiram 

concluir que ambos os questionários (IIEF-5 e QS-M) podem ser usados de 

forma intercambiável nesta população. 

Numerosos trabalhos avaliam a qualidade e o grau de satisfação da 

vida em lesados medulares. A comparação dos resultados é difícil, em 

virtude da heterogeneidade das amostras e dos métodos de aferição 

utilizados. (8-10;70-74). No presente estudo, utilizamos o LiSat-9, que é um 

questionário que permite avaliar o grau de satisfação em diferentes domínios 

específicos, incluindo vida em geral, capacidade de autos-cuidados, situação 
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profissional, situação financeira, lazer, vida sexual, relacionamento com a 

parceira, vida em família, bem como relacionamento com amigos e 

conhecidos. Ao analisarmos os escores de cada uma das questões, 

observamos que os escores médios estavam diminuídos de maneira geral 

em todos os domínios. A análise mais acurada dos escores destes múltiplos 

domínios evidenciou que os mesmos diferiam significativamente entre si, e 

que a questão que avaliava a vida sexual apresentava o menor escore, à 

exceção do que avaliava a vida profissional. Podemos concluir, portanto, que 

a satisfação com a vida nos pacientes com lesão medular está diminuída e 

que a sexualidade e aspectos relacionados à vida profissional colaboram de 

modo importante para tal insatisfação. Em concordância com o demonstrado 

pelo presente estudo, Blanes et al. (7), demonstrou que os domínios “vida 

sexual” e situação profissional apresentavam os menores escores em 

questionário de satisfação em portadores de lesão medular. Dessa forma, 

pontuamos que aspectos relacionados a estes dois domínios tomem atenção 

especial no processo de reabilitação. 

Reforçando esta idéia, e demonstrando os mesmos achados com 

outros instrumentos, observou-se que o impacto da sexualidade (avaliados 

pelo IIEF e QSM) na satisfação da vida destes pacientes correlacionaram-se 

positivamente com o LiSat 9. A moderada correlação demonstra também a 

importância de outros fatores, e que a sexualidade não é o único aspecto 

relacionado ao bem estar. 
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Portadores de TRM são vítimas de um evento súbito, violento e, na 

maior parte dos casos, irreversível. A partir de tal evento, eles são exigidos a 

lidar com uma série de problemas, que afetam sobremaneira seus hábitos 

de vida. Um recente estudo (75) evidenciou o impacto negativo da disfunção 

erétil na saúde psicológica de pacientes vítimas de TRM. Neste contexto, a 

saúde mental crucial para o processo de reabilitação global (76), o manejo 

dos distúrbios sexuais ocupa lugar de destaque em todo o processo de 

reabilitação.  

Avaliamos as características clínicas dos entrevistados na busca por 

possíveis preditores de vida sexual ativa. Idade, tempo de lesão, nível da 

lesão, escore ASIA-FRANKEL, status da continência, escore de 

independência funcional (MIF), estado civil e proporção de sujeitos com 

disfunção erétil mínima ou ausente diferiram significativamente entre os 

pacientes sexualmente ativos e inativos. Análise multivariada demonstrou 

que idade e lesões completas estão inversamente associadas à vida sexual 

ativa. Por outro lado, continência urinária, relacionamento conjugal estável e 

IIEF-5> 17 estão diretamente relacionados à vida sexual ativa.  

Foram previamente demonstrados que independência funcional e 

aspectos psicológicos são variáveis intimamente relacionadas à adequada 

adaptação sexual pós TRM. Independência em atividades da vida diária, 

além de boa condição mental, como ausência de ansiedade e depressão, 

podem aumentar a autoestima e sentimentos de atração pelo parceiro, 

ambos essenciais para a saúde sexual (65;77). 
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Nossos achados concordam com estudos que apontam lesão medular 

incompleta como possível preditor de vida sexual ativa (9;15). Em nossa série, 

indivíduos apresentando lesão medular incompleta apresentam 3,7x maior 

chance de ser sexualmente ativo quando comparados aos portadores de 

lesão medular completa. Além disso, estudos prévios pontuam que lesão 

acima do centro medular tóraco-lombar como possíveis preditores de 

ereções satisfatórias (78).  

Nosso estudo demonstrou ainda que idade avançada figura dentre os 

fatores inversamente associados à vida sexual ativa, dado este demonstrado 

mesmo em populações sem lesão medular (79). Nossos dados demonstram 

que a cada ano que se acresce à idade, aumenta-se em 5% a chance do 

paciente com TRM tornar-se sexualmente inativo.  

No estudo de Valtonen et al. (67) que incluiu  190 portadores de TRM, 

foi demonstrado que a inconveniência causada pela incontinência urinária é 

um fator associado à insatisfação com a vida sexual. Estes dados 

corroboram os nossos achados que demonstraram que pacientes 

continentes apresentam 2,3x maior chance de serem sexualmente ativos 

quando comparados aos incontinentes. É relatado que alguns pacientes 

portadores de TRM podem apresentar episódios de incontinência urinária 

durante ou após o ato sexual e, dessa forma, a presença de perda urinária 

pode influenciar negativamente o anseio pessoal de engajar-se em atividade 

sexual (80).  
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Na população estudada, a presença de relacionamento conjugal 

estável demonstrou-se ser um importante fator na vida sexual dos 

portadores de TRM, aumentando em 7,7x a chance de vida sexual ativa em 

comparação com os pacientes solteiros/divorciados. De fato, a presença de 

uma companheira com quem se possa dividir as incertezas da nova vida 

sexual pós TRM, pode constituir importante fator na reabilitação sexual 

destes pacientes. 

O presente estudo demonstrou ainda a magnitude da importância de 

ereção efetiva para reabilitação sexual dos pacientes portadores de TRM. 

Pacientes apresentando IIEF>17 apresentam 21,4x maior chance de serem 

sexualmente ativos quando comparados aos pacientes que apresentam 

IIEF<17.  

Os dados do estudo reforçam a importância do urologista como peça 

central na reabilitação sexual dos homens portadores de lesão medular. Dos 

cinco preditores de vida sexual ativa (lesão incompleta, idade, estado civil, 

continência urinária e IIEF>17), três são fatores modificáveis. Destes, 

apenas continência urinária e IIEF >17, são passiveis intervenções 

terapêuticas ativas, e por isso devem ser prontamente executadas a fim de 

garantir a mínima perda urinária e a presença de ereção efetiva que garanta 

a penetração. Nesse sentido, tratamentos para disfunções miccionais, que 

incluem o uso de anti-muscarínicos, injeção de toxina botulínica no músculo 

detrusor e cirurgias reconstrutivas (enterocistoplastia, implante de esfíncter 

articial, etc...) devem fazer parte do arsenal terapêutico do urologista 
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envolvido na reabilitação de paciente com TRM. Além disso, intervenções 

que garantam melhora da função erétil destes indivíduos, como o uso de 

inibidores de fosfodiesterase-5, vasodilatadores intra-cavernosos e o 

implante de prótese penianas devem também estar disponíveis para estes 

pacientes.  

O paciente índice em nosso estudo é um homem de 

aproximadamente 40 anos vitimado por lesão medular traumática, completa, 

torácica há aproximadamente seis anos, previamente hígido, que cursou o 

ensino médio. Previamente ao TRM, encontrava-se sexualmente ativo, 

satisfeito com sua vida sexual com mais de quatro relações sexuais 

mensais. Atualmente, não trabalha e recebe benefícios da previdência 

social, acompanhado em centro de reabilitação, com boa independência 

funcional, continente ou com mínima incontinência, à custa de cateterismo 

intermitente limpo. Encontra-se insatisfeito com sua condição de vida e com 

sua vida sexual. Refere ereções ocasionais e insuficientes para a 

penetração. 

Como limitação, nosso estudo apresenta o fato de que nossa amostra 

é composta por doentes sabidamente graves em centros especializados. 

Além disso, por tratar-se de estudo transversal, aspectos evolutivos 

temporais, melhor estudados em coortes prospectivos, podem ser 

equivocadamente analisados.  

Outra limitação decorre do fato da maioria das informações advirem 

quase exclusivamente de questionários validados e entrevistas estruturadas, 
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principalmente pela subjetividade das respostas. Esta, mais que uma 

limitação deste trabalho, é uma limitação universal deste tipo de estudo, 

donde podemos explicar as discrepâncias ocasionais dos achados. 

Como contribuição mais significativa, podemos demonstrar o terrível 

impacto da lesão medular nos diversos aspectos da sexualidade masculina. 

Certamente estudos multicêntricos, mais robustos do ponto de vista 

metodológico poderão identificar e definir outros aspectos relevantes. 
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1. A disfunção erétil tem elevada prevalência nos lesados medulares. 

 

2. A lesão medular associa-se com diminuição da frequência sexual, com 

anejaculação, anorgasmia, mudança na modalidade sexual e 

insatisfação com a vida sexual atual quando comparados ao período 

anterior do TRM. 

 

3. A disfunção sexual impacta negativamente quanto ao grau de satisfação 

na vida dos pacientes lesados medulares. 

 

4. Lesões completas e idade estão negativamente associadas, enquanto 

continência urinária, relacionamento conjugal estável e função erétil 

preservada ou minimamente comprometida estão positivamente 

associados à vida sexual ativa pós-trauma raquimedular em homens. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO  

 

 

Avaliação da Função Sexual em Pacientes com Lesão Raquimedular 

 

 

(PACIENTES DO SEXO MASCULINO) 

 

 
Data da entrevista: ____/____/_______ 
      
Número do entrevistador:  _____ 
 
Local da entrevista: ______________ 
  
Nome: _________________________________________________ 
RG:_________________________ 
CPF: ________________________ 
Registro hospitalar: _____________________ 
Telefone celular _____________________  
Telefone:_____________________ 
Endereco:_____________________________________________ 
Data de Nascimento: ___________   
E-mail:________________________________________________ 
 
Contato   
Nome: ________________________________________________ 
Telefone celular _____________________  
Telefone:_____________________ 
Endereco:_____________________________________________ 
E-mail:________________________________________________ 
 
Contato perene:  
Nome: ________________________________________________ 
Telefone celular _____________________  
Telefone:_____________________ 
Endereco:_____________________________________________ 
E-mail:________________________________________________ 
Relação com paciente:___________________________________ 
 
 
 
INCLUSAO: TRM há mais de 1 ano; > 18 anos 
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Como o(a) Sr(a)  classifica a sua cor ou raça? Atenção: Leia as alternativas para o 
entrevistado. 

1. Preta         2. Parda       3. Branca     4. Amarela    5. Indígena     6. NS/NR 
 
Qual seu grau de escolaridade?  

( ) Analfabeto              ( ) Fundamental incompleto     ( ) Fundamental completo 
( )Médio incompleto    ( )Médio completo                    ( )  superior incompleto 
( ) superior completo  ( ) Pós graduado 

 
Você tem alguma doença? 

1. Hipertensão 
2. Diabetes 
3. Doença do coração (infarto/ angina/ insuficiência cardíaca) Se tiver, 

especificar:_______________________________________ 
4. Outras (especificar):_______________________________ 

 
Com que freqüência você toma bebida alcoólica atualmente? 

1. Nunca 
2. Maximo uma vez por semana 
3. Quase todos os dias/todos os dias 

 
Você fuma cigarro (cachimbo;charuto) diariamente? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

 
Você usa drogas (maconha; cocaína; crack;outros)? 

( ) sim 
( ) nao 

 
Atualmente o(a) Sr(a) trabalha?  

0. Sim:              Remunerado? Sim Não 
                         Formal?  Sim  Não (pesquisar qual ocupação) 
1. Não / Aposentado / Recebe benefício             

 
Qual sua renda familiar ( em salários mínimos): 

1) 1 salário-mínimo 
2) 2-3 salários mínimos 
3) 4-5 salários mínimos 
4) Acima de 5 salários minímos 

 
Data do acidente: ________  Mês/ano 
              
 
Qual a causa do acidente? 

(  ) Ferimento Arma de Fogo 
(  ) Queda de altura 
(  ) Atropelamento 
(  ) Acidente de moto 
(  ) Acidente de carro 
(  ) Mergulho 
(  ) Outros ___________________ 
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Área da lesão Raquimedular (atual e mais alta)?    
(  ) Cervical  _________               
(  ) Torácica _________  
(  ) Lombar  _________ 
(  ) Sacral    _________ 

 
Classificação da escala ASIA – Frankel (Atual): 

(   ) A  (   ) B    (   ) C    (   ) D    (   ) E 
 

A = Completa: Sem preservação de função motora ou sensitiva nos segmentos 
sacrais 

B = Incompleta: Função sensitiva, mas não motora abaixo da lesão, incluindo os 
segmentos sacrais 

C = Incompleta: Função motora é preservada abaixo da lesão e mais de 50% dos 
músculos abaixo da lesão tem grau abaixo de 3 

D = Incompleta: Função motora é preservada abaixo da lesão e menos de 50% dos 
músculos abaixo da lesão tem grau 3 ou mais 

E = Normal: Funções motoras e sensitivas normais 
 
Lesões associadas ao acidente? 

(  ) Não 
(  ) TCE 
(  ) Fratura de bacia 
(  ) Outra. Qual:_______________ 

 
Quais medicações atualmente em uso continuo? 
 

1) Nenhuma 
 
2) Sim. Quais:    

 
Amtriptilina    Baclofeno    Bupropiona  Carbamazepina  
Ciclobenzaprina  Citalopran    Clomipramina  Clonazepan 
Clorpromazina    Codeína     Desvenlafaxina  Diazepan 
Duloxetina   Escitalopran     Fluoxetina   Gabapentina 
Imipramina   Metadona      Morfina    Nortriptilina 
Oxicodona   Paroxetina     Periciazina   Pré-gabalina 
Sertralina     Tizanidina    Tramadol      Venlafaxina 

 
 
Qual o seu estado civil antes do acidente? 

(  ) Casado e ou união estavel               (  ) Solteiro  
(  ) Separado/Divorciado            (  ) viuvo 

 
 
Quais os tipos de atividade sexual que você geralmente praticava antes do acidente? 

(  ) Sexo com penetração vaginal 
(  ) Sexo com penetração anal 
(  ) Sexo oral recebido da(o) parceira (o) 
(  ) Sexo oral feito na(o) parceira(o) 
(  ) Outros (especificar): ___________________ 
(  ) Nenhuma 
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Você fazia sexo com: 
(  ) Homem 
(  ) Mulher 
(  ) Homem e mulher 

 
Com que parceiras(os) você geralmente tinha relações sexuais antes do acidente? 

(  ) Esposa ou parceira (o) fixa (o) 
(  ) Parceiras (os) eventuais  
(  ) Garota/o de programa/prostituta 

 
Qual era a freqüência mensal de relações sexuais que tinha antes do acidente? 

(  ) Mais de quatro 
(  ) Entre uma e quatro 
(  ) Menos de uma 

 
Você se masturbava antes do acidente? 

1 – Sim 
2 – Não  

 
Qual a frequência com que você se masturbava? 

1 – todo dia 
2- mais de metade da semana 
3 – menos da metade da semana 
4 – 1x por mês  

 
Como era sua ejaculação durante as relações sexuais (antes do acidente)?     

(   ) Sempre presente  
(   ) Presente mais da metade das vezes  
(   ) Presente em cerca de metade das vezes  
(   ) Presente em menos de metade das vezes  
(   ) Nunca tinha ejaculação 

 
Você conseguia ter orgasmo durante a relação sexual?   

(   ) Sempre presente        
(   ) Presente mais da metade das vezes     
(   ) Presente em metade das vezes      
(   ) Presente em menos de metade  das vezes     
(   ) Sempre ausente 

 
Como você classifica sua atividade sexual antes do acidente? 

(  ) Ótima 
(  ) Boa  
(  ) Mais ou menos 
(  ) Ruim/Péssima 

 
Que nota você daria para o grau de satisfação com a sua vida sexual antes do acidente de 
0 a 10.      _________ 
 
Por que você não tinha relações sexuais antes do acidente? 

(  ) Incapacidade de ter/manter ereções 
(  ) Falta de parceiras(o) 
(  ) Motivos religiosos 
(  ) Falta de interesse  
(  ) Limitação física (especificar):________________________ 
(  ) Outros 
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Qual o seu estado civil atualmente? 
(  ) Casado e ou união estável      (  ) Solteiro  
(  ) Separado/Divorciado              (  ) viúvo 

 
Quais os tipos de atividade sexual que você geralmente pratica atualmente? 

(  ) Sexo com penetração vaginal 
(  ) Sexo com penetração anal 
(  ) Sexo oral recebido da(o) parceira (o) 
(  ) Sexo oral feito na(o) parceira(o) 
(  ) Outros (especificar): ___________________ 
(  ) Nenhuma 

 
Você faz sexo hoje em dia com: 

(  ) Homem 
(  ) Mulher 
(  ) Homem e mulher 

 
Com que parceiras(os) você geralmente tem relações sexuais depois do acidente? 

(  ) Esposa ou parceira (o) fixa (o) 
(  ) Parceiras (os) eventuais  
(  ) Garota/o de programa/prostituta 

     
Qual é a freqüência mensal de relações sexuais que você tem depois do acidente? 

(  ) Mais de quatro 
(  ) Entre uma e quatro 
(  ) Menos de uma 

 
Como está sua ejaculação durante as relações sexuais (depois do acidente)?      

(   ) Sempre presente         
(   ) Presente mais da metade das vezes     
(   ) Presente em cerca de metade das vezes     
(   ) Presente em menos de metade das vezes     
(   ) Nunca tinha ejaculação 

 
Você consegue ter orgasmo durante a relação sexual?   

(   ) Sempre presente        
(   ) Presente mais da metade das vezes     
(   ) Presente em metade das vezes      
(   ) Presente em menos de metade  das vezes     
(   ) Sempre ausente 

 
Como você classifica sua atividade sexual depois do acidente? 

(  ) Ótima 
(  ) Boa  
(  ) Mais ou menos 
(  ) Ruim/Péssima  

 
Por que você não tem relações sexuais atualmente? 

(  ) Incapacidade de ter/manter ereções 
(  ) Falta de parceiras(os) 
(  ) Motivos religiosos 
(  ) Falta de interesse  
(  ) Limitação física (especificar):_____________________ 
(  ) Dor em qualquer lugar do corpo (especificar):____________ 
(  ) Outros 
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Você se masturba atualmente? 
1 – Sim 
2 – Não 

 
Qual a frequência com que você se masturba? 

1 - todo dia 
2 - mais de metade da semana 
3 - menos da metade da semana 
4 - 1x por mês 

 
Nas últimas quatro semanas, como você consideraria a sua confiança em conseguir ter e 
manter uma ereção? 

(5) Muito alta 
(4) Alta 
(3) Moderada 
(2) Baixa 
(1) Muito baixa 

 
Nas últimas quatro semanas, quando você teve ereções com estimulação sexual, com que 
freqüência suas ereções permaneceram o suficiente para a penetração? 

(0) Sem atividade sexual nas últimas quatro semanas 
(5)  Quase sempre ou sempre 
(4)  A maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes) 
(3)  Algumas vezes (aproximadamente a metade das vezes) 
(2)  Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 
(1) Quase nunca ou nunca 

 
Nas últimas quatro semanas, durante a relação sexual, com que freqüência você foi capaz 
de manter sua ereção depois de ter penetrado sua parceira? 

(2) Não tentei ter relação sexual nas últimas quatro semanas 
(5)  Quase sempre ou sempre 
(4)  A maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes) 
(3)  Algumas vezes (aproximadamente a metade das vezes) 
(2)  Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 
(3) Quase nunca ou nunca 

 
Nas últimas quatro semanas, durante a relação sexual, o quanto foi difícil para você manter 
sua ereção até o fim da relação sexual? 

(0) Não tentei ter relação sexual nas últimas quatro semanas 
(1) Extremamente difícil 
(2) Muito difícil 
(3) Difícil 
(4) Pouco difícil 
(5) Sem dificuldade 

 
Quando você teve a relação sexual, com que freqüência ela foi satisfatória para você?  

(0) Sem atividade sexual 
(5)  Quase sempre ou sempre 
(4)  A maioria das vezes (muito mais que a metade das vezes) 
(3)  Algumas vezes (aproximadamente a metade das vezes) 
(2)  Poucas vezes (muito menos que a metade das vezes) 
(1) Quase nunca ou nunca 

 
Já utilizou medicação oral para o tratamento do problema sexual? 

(   ) Sim  
(   ) Não 
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Qual medicação utilizada?              
(   ) Sildenafil  ( Viagra )______   
(   ) Vardenafil    ( Levitra, Vivanza ) ______   
(   ) Tadalafil   _( Cialis  )_____ 
(   ) Lodenafila  _ ( Heleva )________  
(  ) Outros:____________________ 

 
Qual foi o efeito do remedio? 

( ) Não funcionou 
(  ) Piorou 
( ) Melhorou pouco 
( ) Melhorou bem 

 
Conseguiu penetrar a parceira usando a medicação oral? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
Fez uso de medicação intracavernosa?          

(   ) sim 
 (   ) não         

 
Qual a medicação utilizada?     

(   ) Alprostadil (Caverjet/Aplicav) _______ug    
(   ) Trimix  
(   ) Papaverina   

      
Qual foi o efeito do remedio? 

( ) Não funcionou 
(  ) Piorou 
( ) Melhorou pouco 
( ) Melhorou bem 

 
Tem prótese peniana? 

( ) Sim 
( ) Não  

 
Notou encurtamento do pênis após o acidente?  

(   )  sim                       (   )  não  
 
Notou encurvamento do penis após o acidente? 

( ) Sim  ( ) Não  
 
Qual é o tratamento urológico adotado neste momento atual? 

(  ) Micção espontânea 
(  ) Micção com manobras de crede/valsalva 
(  ) CLI 
(  ) Oxibutinina/outros anticolinérgicos 
(  ) Ampliação Vesical  
(  ) Toxina botulinica no detrusor 
(  ) Uripen                                                                          
(  ) Esfincterotomia                                                          
(  ) Foley  uretral                                                              
(  ) cistostomia                                                                 
(  ) Fralda 
(  ) nenhum 
(  ) outros (especificar):_________________________ 
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Tem perdas Urinárias? 
(0) Quase nunca ou nunca 
(1) Poucas vezes por semana 
(2) Perdas diárias 

 
Que nota você daria para o grau de satisfação com a sua vida sexual atual de 0 a 10.       

_________ 
 
Fez tratamento em centro de reabilitação? 

( ) Sim 
( ) Não  
 

Em qual centro de reabilitação? 
 

( ) HC  ( ) IMREA/DMR  ( ) CRER  ( ) Sarah  ( ) LESF  ( ) AACD  ( ) IR Lucy Montoro 
 
Recebeu atendimento nas seguintes áreas 

( ) Fisiatria 
( ) Urologia 
( ) Fisioterapia 
( ) Terapia ocupacional 
( ) Psicologia 
( ) Enfermagem 
( ) Outros (especificar):________________ 
( ) Não 

 
Atualmente você tem escara? 

( ) não   ( ) sim 
 
Qual a localização da escara? 

( ) isquiática/ bumbum ( ) trocantérica / lateral da coxa  
( ) sacral ( ) calcâneo ( )outros 
 

Qual tipo de tratamento para resolver a escara? 
( ) conservador   ( ) desbridamento 
( ) cirúrigico – retalho 

 
Apresentou escara na fase aguda ( primeiros 6 meses)? 

( ) não   ( ) sim 
 
Qual a localização da escara? 

( ) isquiática/ bumbum ( ) trocantérica / lateral da coxa  
( ) sacral ( ) calcâneo ( )outros 

 
Qual tipo de tratamento para resolver a escara? 

( ) conservador   ( ) desbridamento 
( ) cirúrigico – retalho 

 
Você tem dor? 

1) Sim 
2) Não 

 
Qual a localização da dor: 

a) abaixo do nível de lesão 
b) acima do nível de lesão 
c) no nível da lesão 
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43- Qual a duração da dor: 

a) contínua 
b) intermitente (  )diária  (  ) semanal  (  ) esporádica 

 
44- Qual a intensidade da dor  de 0 a 5: _____________________ 

 

 

 

 



Anexos  
  

 

 

54

ANEXO 2 - QUOCIENTE SEXUAL - VERSÃO MASCULINA 
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO COM A VIDA (LISAT-9) 

 

Questionário de Satisfação com a Vida (LiSat-9) 

 

Aqui há um número de declarações que indicam sua satisfação com diferentes 
aspectos da sua vida. 

Para cada uma das declarações, por favor, marque um número de 1 a 6, de 
acordo com a tabela abaixo: 

 

1= muito insatisfeito 

2= insatisfeito 

3= pouco insatisfeito 

4= pouco satisfeito 

5= satisfeito 

6= muito satisfeito 

 

Em relação à minha vida em geral, estou 1 2 3 4 5 6 

Em relação à minha capacidade para auto cuidados  
 (vestir, higiene, transferências), estou 

1 2 3 4 5 6 

Quanto à minha situação profissional, estou 1 2 3 4 5 6 

Quanto à minha situação financeira, estou 1 2 3 4 5 6 

Quanto à minha situação de lazer, estou 1 2 3 4 5 6 

Quanto à minha vida sexual, estou 1 2 3 4 5 6 

Quanto ao meu relacionamento com minha (o) parceira (o), 
estou 

1 2 3 4 5 6 

Quanto à minha vida com minha família, estou 1 2 3 4 5 6 

Quanto ao meu contato com amigos e conhecidos, estou 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 4 - MIF (MEDIDA DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL) 

 

  7 6 5 4 3 2 1 

 AUTOCUIDADOS - - - - - - - 

A Alimentação        

B Higiene pessoal        

C Banho        

D Vestir Superior        

E Vestir Inferior        

F Utilizar vaso sanitário        

 CONTROLE DE ESFINCTERES - - - - - - - 

G Controle de Diurese        

H Controle de Defecação        

 MOBILIDADE - - - - - - - 

 Transferências - - - - - - - 

I Leite, Cadeira, CR        

J Vaso Sanitário        

K Banheiro/Chuveiro        

 Locomoção - - - - - - - 

L Marcha (    )        

 Cadeira de Rodas (    ) - - - - - - - 

M Escadas        

 COMUNICAÇÃO - - - - - - - 

N Compreensão        

O Expressão        

 COGNIÇÃO SOCIAL - - - - - - - 

P Interação Social        

Q Resolução de Problemas        

R Memória        

  

TOTAL 
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ANEXO 5 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:....................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................................. Nº ................... APTO: ......................... 

BAIRRO: ........................................................................ CIDADE: ............................................................. 

CEP: ........................................ TELEFONE: DDD (............)....................................................................... 

____________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Epidemiologia da disfunção sexual masculina em pacientes 
com lesão medular. 

PESQUISADOR: Cristiano Mendes Gomes 

CARGO/FUNÇÃO: Médico assistente. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº.69405 

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Urologia do departamento de Cirurgia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO   RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Justificativa e os objetivos da pesquisa: Problemas da função sexual são comuns 
em homens e mulheres com lesão medular. Entretanto, este assunto é pouco 
estudado e muitas vezes negligenciado por médicos e pacientes. Dada à 
importância da vida sexual na qualidade de vida, julgamos importante conhecer 
melhor a natureza e gravidade do problema.   

Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos que são experimentais: A sua participação no estudo somente irá 
requerer que responda alguns questionários com perguntas relacionadas à vida 
sexual atual e prévia à lesão medular.;  

Desconfortos e riscos esperados: Não há riscos ou desconfortos associados à sua 
participação neste estudo. Apenas há a necessidade de responder aos 
questionários. 

Benefícios que poderão ser obtidos: A sua participação neste estudo não irá 
beneficiar a você diretamente, mas poderá contribuir com importantes informações 
para ajudar os médicos a compreenderem melhor as dimensões e características 
dos problemas sexuais em pacientes com lesão medular. 

Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: Eu estou 
ciente de que meu tratamento no Hospital das Clínicas da FMUSP não será afetado 
de nenhuma forma pela minha participação ou recusa em participar neste estudo. 

O acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas: Estou 
ciente de que posso ter acesso a qualquer tempo às informações sobre os 
procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa. Tive a oportunidade de 
discutir todas estas questões com meu médico que concordou em responder 
quaisquer questões que eu possa ter em relação ao meu tratamento no futuro 

Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência: 
Estou ciente de que nenhum paciente é obrigado a participar deste estudo e de que 
minha participação ou não no mesmo é uma decisão voluntária. Estou ciente 
também de que estou livre para voltar atrás na minha decisão de participar deste 
estudo em qualquer instante sem prejuízo para o meu tratamento atual ou futuro 

Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade: Estou ciente de que as 
informações a respeito do meu tratamento são mantidas em sigilo e protegidas no 
arquivo de prontuários do Hospital das Clínicas. A liberação ou publicação de 
informações que identificam pacientes é proibida. 

Disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa: não há a possibilidade de danos à saúde associados a 
este projeto de estudo. 

Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa: 
não há a possibilidade de danos à saúde associados a este projeto de estudo. Fui 
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informado de que não receberei nenhum auxílio financeiro como resultado da minha 
participação neste estudo. 

O principal investigador é o Dr. Cristiano Mendes Gomes que pode ser encontrado 
no endereço: Divisão de Clínica Urológica do HC-FMUSP – Avenida Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 255, 7o andar, Sala 710F, CEP 05403-000; Fone: 3069-8080 BIP: 
4001-7722 (código-1219316). 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 
225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 
– E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo” Epidemiologia da disfunção 
sexual em pacientes com lesão medular” 

Eu discuti com o Dr. Cristiano Mendes Gomes sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO 6 - PARECER DA CAPPESQ 
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