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INTRODUÇÃO

 Lesão Medular (LM).

 A sexualidade da pessoa com LM.



OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa

foi compreender quais as

mudanças na sexualidade

dos homens com lesão

medular adquirida.



MÉTODO

 Pesquisa qualitativa, do tipo Pesquisa Convergente

Assistencial (PCA).

 O estudo constou de momentos de realização de

entrevista (no primeiro e último encontros) e encontros

para a realização de técnicas da medicina tradicional

chinesa.



MÉTODO

 Iniciou com oito participantes, sendo que cinco concluíram

a pesquisa realizando a primeira e a segunda entrevistas

propostas.

 Destes, dois totalizaram 11 encontros, dois realizaram 15

encontros e um participante fez quatro encontros, devido à

transferência para outra cidade.

 Uma entrevista com roteiro semiestruturado foi aplicada

um encontro antes da realização das práticas da acupuntura

e moxabustão e, uma segunda entrevista no último

encontro. Os dados foram codificados e organizados por meio

do software Ethnograph 6.0. Foi utilizada a análise de

conteúdo de Bardin (2011).



RESULTADOS

 Neste trabalho, as mudanças na vida e sexualidade de

homens com lesão medular adquirida foram

abordadas ressaltando as várias transformações

acontecidas nos aspectos físicos e comportamentais.

 Essas mudanças foram precursoras de tristeza, a

princípio, no entanto, com o processo de aceitação e

adaptação da nova condição de deficiência houve a

superação de muitas dificuldades, sendo possível viver

com alegria.



RESULTADOS

 Sugere-se nesta pesquisa que um período igual e

maior à dois anos de LM e uma auto-estima alta se

fez necessário para alguns homens com LM

conseguir perceber inclusive alguns fatores da vida

como melhor após a LM, incluindo a sexualidade.



CONCLUSÃO

 Por isso, novas pesquisas nesta temática são

importantes para aprofundar o conhecimento da

sexualidade das pessoas após a LM e fortalecer o

cuidado de enfermagem na reabilitação das

pessoas com LM.


