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ABSTRACT

There are 10.000 new cases annually of spinal cord injury
(SCI) in the United States. Eighty two percent of these cases
are males and in their prime reproductive years (mean age,
26 years). Infertility is a significant and frustrating problem
for men after spinal cord injury. The major causes are
erectile and ejaculatory dysfunction and poor semen
quality. Erectile dysfunction can be treated with oral
medications, intracavernosous injection therapy, vacuum
erection device and penile prosthesis with good results
between 70 to 95% of cases. Improvement in technology of
penile vibratory stimulation (PVS) and rectal probe
electroejaculation (RPE) made them safe procedures in
current clinical practice for patients with ejaculatory
dysfunction. PVS may be successfully in 60-80% of spinal
cord injured men, with the greatest success rates obtained
with a high amplitude vibrator on patients with injuries
above T10 neurological level. RPE is a procedure that is
often used when PVS fails, and also a successful method,
with ejaculates being obtained in 90 to 100% of cases,
although semen obtained by vibratory stimulation has a
better quality. Semen of patients with SCI typically has
normal number of sperm, but the percent of motile sperm
is lower than normal. This condition does not seem to be
related with lifestyle factors (i.e., scrotal hyperthermia,
infrequent ejaculations, bladder management), time post
injury, hormonal alterations, differences in the level and
extent of the spinal cord injury, but may be related to
seminal plasma factors. In inspite of the poor semen quality,
men with SCI may achieve fatherhood through in-home
insemination and assisted reproductive techniques (ART)
– intrauterine insemination, in vitro fertilization, gamete
and zygote intrafallopian transfer, and intracytoplasmic
sperm injection. Further studies are needed to elucidate
the mechanisms of the poor semen quality in men with SCI.
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RESUMO

Há cerca de dez mil novos casos de trauma raquimedular
nos Estados Unidos anualmente. Destes, 80% ocorrem em
homens nos primeiros anos de idade reprodutiva (média
de idade de 26 anos). A infertilidade é um problema signi-
ficativo e muito frustrante para homens após trauma ra-
quimedular. As principais causas são disfunção erétil, fal-
ta de ejaculação e baixa qualidade de sêmen. A disfunção
erétil pode ser tratada com medicação oral, terapia de inje-
ções nos corpos cavernosos, aparelho de ereção à vácuo ou
prótese peniana, com resultados satisfatórios variando de
70 a 95% dos casos. Recentes avanços na tecnologia de
estimulação peniana vibratória e de sonda retal de eletroe-
jaculação tornaram estes procedimentos seguros na práti-
ca clínica para pacientes com disfunção ejaculatória, atin-
gindo-se índices de resultados satisfatórios variando de 60
a 80% no primeiro caso e de 90 a 100% no segundo, ainda
que o sêmen tenha qualidade mais baixa neste último. O
sêmen de pacientes com lesão raquimedular tem geralmente
uma contagem normal de espermatozóides, mas a mobili-
dade é reduzida em relação ao esperado. Esta condição
não parece estar relacionada ao modo de vida (por exem-
plo, aumento da temperatura escrotal, manejo da bexiga
neurogênica, baixa freqüência de ejeculação), ao tempo de
lesão, a alterações hormonais, nem a diferenças de acordo
com o nível ou extensão da lesão raquimedular, mas pode
estar relacionada a fatores do plasma seminal. Apesar des-
ta baixa qualidade, homens com lesão raquimedular po-
dem atingir a paternidade através de métodos de insemi-
nação caseiros ou de fertilização assistida, como insemi-
nação intra-uterina, fertilização In vitro, transferência fa-
lopiana de gameta ou zigoto e injeção intracitoplasmática
de espermatozóide. São necessários mais estudos para elu-
cidação dos mecanismos de baixa qualidade do esperma
de homens com lesão raquimedular.

PALAVRAS-CHAVES: coluna vertebral, infertilidade
                                      masculina e paraplegia
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INTRODUÇÃO
Nos Estados Unidos há cerca de 300.000 pacientes com
seqüela de trauma raquimedular (TRM), sendo que, a cada
ano, surgem 10.000 novos casos1. Cerca de 82% dos aco-
metidos são do sexo masculino e em idade reprodutiva. É
freqüente que homens com TRM apresentem problemas
de fertilidade relacionados à lesão neurológica, criando uma
grande expectativa quanto ao potencial de paternidade. São
três os principais problemas enfrentados para que tal obje-
tivo seja atingido2-4: - disfunção erétil para a qual, tanto o
tratamento medicamentoso como o cirúrgico têm promo-
vido elevado índice de resolução; - disfunção ejaculatória
presente em até 90% dos casos, o que faz necessária a uti-
lização de recursos para a indução da eliminação do sê-
men; - baixa qualidade do esperma. O número de esper-
matozóides no ejaculado de pacientes lesados medulares
encontra-se dentro dos padrões normais, no entanto a mo-
tilidade é baixa, cerca de 20%, quando comparada aos 70%
normalmente observada em pacientes hígidos. A infertili-
dade entre os lesados medulares habitualmente se dá pela
somatória destes fatores. O propósito da presente revisão é
fornecer uma análise crítica de cada um dos fatores envol-
vidos, da fisiopatologia e das possibilidades de tratamento
atualmente disponíveis.

DISFUNÇÃO ERÉTIL
A alteração na qualidade da ereção do paciente vítima de
trauma raqui-medular está diretamente relacionada ao ní-
vel da lesão e à extensão do seu comprometimento. Na
fisiologia da ereção dois componentes atuam em conjun-
to: o reflexo e o psicogênico5. O componente reflexo é in-
duzido pelo estímulo tátil nos órgãos genitais; os impulsos
seguem pelo nervo pudendo (inervação somática) até atin-
gir o centro sacral da ereção. Há ativação dos núcleos pa-
rassimpáticos e através dos nervos cavernosos é obtida a
ereção. Já o componente psicogênico é o resultado de estí-
mulos audiovisuais ou imaginativos e encontra-se na de-
pendência da modulação dos centros eretores medulares
(T11-L2 e S2-S4). Para que seja ativado o processo da ere-
ção, os impulsos cerebrais são transmitidos através das vias
simpáticas (inibição da liberação de norepinefrina), pa-
rassimpáticas (liberação de óxido nítrico e acetilcolina) e
somáticas (liberação de acetilcolina).

Nos casos de lesão do neurônio motor inferior (NMI),
cerca de 20% dos pacientes mantem a ereção psicogênica
e 10% a reflexa. Quando a lesão ocorre em nível sacral, a
ereção psicogênica é preservada, mas a reflexa encontra-
se abolida. Nestas situações, o estímulo cerebral é trans-
mitido através das fibras simpáticas, inibindo a liberação
de norepinefrina, enquanto a acetilcolina e o óxido nítrico
são liberados através de sinapses existentes em neurônios
somáticos e parassimpáticos pós-ganglionares. O menor
número de sinapses entre as fibras toraco-lombares e os
neurônios parassimpáticos pós-ganglionares, quando com-
parado às fibras sacrais, resulta numa ereção parcial. Nos
portadores de lesão medular acima de T9, a ereção psico-
gênica geralmente está ausente5-6.  Monga et al.6 relataram

que cerca de 90% dos pacientes com lesão do neurônio
motor superior (NMS) atingem a ereção reflexa e somente
10% a psicogênica.

TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL
O primeiro passo consiste na orientação ao paciente a res-
peito do impacto do TRM na disfunção sexual e os tipos de
ereção que poderá apresentar.

Antes do tratamento propriamente dito, é fundamental
que os pacientes sejam orientados a promoverem o esvazi-
amento vesical precedendo o início do estímulo sexual. Esta
manobra visa evitar a ocorrência da disreflexia autonômi-
ca (DA). A disreflexia pode manifestar-se como crises hi-
pertensivas paroxísticas, bradicardia, cefaléia, com possí-
veis complicações como convulsões, edema agudo de pul-
mão e infarto agudo do miocárdio7-9.

As opções terapêuticas para a disfunção erétil nestes
pacientes, incluem o uso de medicações orais, injeção in-
tracavernosa, aparelhos a vácuo e próteses penianas. A
escolha do tipo de tratamento está na dependência da adap-
tação e da resposta individual à modalidade escolhida,
embora devamos sempre iniciar pelos métodos menos in-
vasivos.

O sildenafil, medicamento de uso oral introduzido no
mercado há cerca de quatro anos, é um potente inibidor da
fosfodiesterase tipo 5 (PDE5), responsável pela degrada-
ção da guanosina monofosfato cíclica (cGMP). Embora
quatro tipos de fosfodiesterase tenham sido demonstrados
no tecido cavernoso humano, a forma predominante é a
tipo 5. O sildenafil potencializa o efeito relaxante do óxido
nítrico (NO) liberado em resposta ao estímulo sexual, atra-
vés do aumento das concentrações da cGMP no corpo ca-
vernoso. Como resultado, há um aumento na rigidez e na
tumescência peniana. Seu uso é contra-indicado em paci-
entes com doença arterial coronariana em tratamento com
nitratos, devido ao risco de hipotensão severa10. Derry et
al.11 em um estudo duplo cego com 12 portadores de TRM
entre T6 e L5, relatou taxa de 75% de melhora na qualida-
de da ereção e satisfação com a vida sexual após o uso de
sildenafil, contra apenas 7% de satisfação com o uso do
placebo. Schmid et al.12 estudaram a resposta ao sildenafil
em 41 lesados medulares. Destes, 93% apresentaram res-
posta favorável ao uso do sildenafil, manifestada como ere-
ção suficiente para o coito. Quando avaliada conforme o
nível da lesão, a taxa de resposta foi de 90% em pacientes
com lesão do NMS e de 75% entre aqueles com lesão do
NMI. Outros estudos reportam achados semelhantes, com
índices de sucesso entre 75 e 94%13-15.

A apomorfina, um agonista dopaminérgico, atua na
estimulação dos receptores D2 no núcleo paraventricular
do hipotálamo. Ativa as vias centrais pró-eréteis envol-
vendo NO e oxitocina, levando à ereção peniana10,16. Até o
momento não foram publicados estudos clínicos com apo-
morfina em lesados medulares. Giuliano et al.17 produzi-
ram TRM nível T7-T8 em ratos e compararam a resposta
erétil ao uso da apomorfina. Os grupos foram separados
em TRM isoladamente, TRM mais secção dos nervos pél-
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vicos e TRM mais antagonista dopaminérgico. Observa-
ram que a secção do nervo pélvico, bem como o uso do
antagonista dopaminérgico, impediam a resposta erétil, em
comparação com o grupo portador de TRM isolado. O fato
do TRM bloquear a transmissão dos estímulos centrais para
a ereção, sugere que a apomorfina induza a ereção por vias
cerebrais e medulares.  Novas drogas, como o tadalafil e o
vardenafil, inibidores da fosfodiesterase, com maior sele-
tividade pelo tipo 5 e aparentemente maior potência quan-
do comparados ao sildenafil16,18, ainda não dispõem de es-
tudos envolvendo lesados medulares.

A baixa prevalência de doenças vasculares na faixa etá-
ria dos portadores de TRM faz com que apresentem boa
resposta ao uso de injeções intracavernosas de substâncias
vasoativas. Proporcionam 95% de sucesso, definida como
ereção adequada para penetração19-20.    Deve-se iniciar o
tratamento com dosagens baixas devido ao risco de pria-
pismo (papaverina 7,5mg, ou prostaglandina E1 2µg).
Além do priapismo, outras potenciais complicações para
esta modalidade de tratamento incluem a escoriação peni-
ana, infecção e fibrose do corpo cavernoso.

Os aparelhos a vácuo21 promovem um aumento do flu-
xo sanguíneo peniano através da pressão negativa gerada
pelos mesmos. Uma vez atingida a ereção, um anel de cons-
trição é colocado na base do pênis. Os pacientes não de-
vem manter tal anel nesta posição por mais de 30 minutos;
devido à diminuição ou ausência da sensibilidade penia-
na.  Portadores de TRM devem utilizar-se de recursos como
alarmes para evitarem que ocorram lesões penianas. Denil
et al.22 avaliaram 20 pacientes com TRM em uso de apare-
lhos a vácuo. Após três meses, 93% dos homens referiam
ereção adequada, índice este que diminuiu para 41% após
seis meses, sendo a queixa mais freqüente a perda precoce
da rigidez da ereção. Seu uso é contra-indicado em paci-
entes com discrasias sanguíneas ou em uso de anticoagu-
lantes devido a complicações já descritas como equimoses,
edema da pele e abrasões.

O implante de prótese peniana23 é utilizado geralmente
como última alternativa terapêutica, quando todas as téc-
nicas previamente descritas falharam. Há uma gama de
materiais, modelos e tamanhos, que se adequam às condi-
ções e necessidades de cada paciente.  As próteses semi-
rígidas têm como vantagem a facilidade do implante, pe-
queno índice de falhas mecânicas e baixo custo. Como des-
vantagens, o pênis permanece constantemente em posição
ereta, além de um maior risco de erosão peniana.  As pró-
teses infláveis promovem um aspecto que se assemelha mais
com a ereção normal, mas o seu implante é mais trabalho-
so e os custos muito elevados. Em portadores de TRM24-25

a prótese peniana também tem a finalidade de auxiliar no
manejo da incontinência urinária, facilitando a adaptação
de coletores urinários penianos externos. Gross et al.24 ava-
liaram 165 pacientes paraplégicos submetidos a implante
de prótese peniana com um tempo médio de seguimento
de cinco anos (variando de seis meses a 11,4 anos). Em 83
pacientes a indicação se deu por disfunção erétil e inconti-
nência urinária e em 82 pacientes, exclusivamente para o

problema urinário; 84 pacientes relataram satisfação se-
xual, 92% melhora no manuseio da perda urinária, com
taxa de complicação de 12,6% (extrusão e infecção).   Ki-
moto e Iwatsubo25 avaliaram 82 lesados medulares. Em 51
deles, a indicação foi voltada para adaptação de coletor
urinário, em dez para disfunção erétil e em 21, para ambas
finalidades.  O tempo de seguimento foi de um a dez anos
(média de quatro anos) e obtiveram uma taxa de satisfação
de 64% na função sexual e 93% na adaptação do coletor de
urina. Complicações ocorreram em 13,3% dos casos, sen-
do as mais freqüentes a extrusão da prótese e a infecção
cavernosa.

DISFUNÇÃO EJACULATÓRIA
A disfunção ejaculatória é outro fator de infertilidade nos
pacientes vítimas de TRM. Horne et al.3, em 1948,  relata-
ram ejaculação presente em apenas 18% dos 84 pacientes
estudados com trauma acima da medula sacral.  Talbot4

avaliou 408 pacientes e encontrou valor ainda menor, com
somente 10% referindo  ejaculação anterógrada.

Uma vez instalada a lesão medular, os pacientes apre-
sentam uma incoordenação na seqüência de eventos que
leva à ejaculação3-4,26. A função ejaculatória normal, um
fenômeno primariamente simpático, consiste em uma com-
plexa e coordenada seqüência de contrações musculares
estriadas e não estriadas que leva à emissão e à expulsão
do esperma em sentido anterógrado. O nervo dorsal do
pênis transmite o impulso aferente causado pela estimula-
ção tátil, via nervo pudendo, até os centros cerebrais. O
estímulo eferente segue através da coluna anterolateral da
medula até atingir a cadeia ganglionar simpática (T10 a
L2), o plexo hipogástrico anterior à aorta. Fibras pós-gan-
glionares curtas ramificam-se e atingem a próstata, ductos
deferentes e vesículas seminais. Os neurônios adrenérgi-
cos estimulam a emissão do esperma na uretra posterior;
ao mesmo tempo, o colo vesical fecha-se, o que impede a
ejaculação retrógrada. Através da inervação somática (S2-
S4), contrações involuntárias da musculatura peri-uretral
(músculo bulbo-cavernoso e ísquio-cavernoso) e do assoa-
lho pélvico produzem a expulsão do líquido seminal pela
uretra distal, completando assim, o evento ejaculatório.

O TRM afeta de modo parcial ou completo tais vias
nervosas e conseqüentemente interfere na habilidade do
paciente em responder ao estímulo sexual e desenvolver a
ejaculação. Estando as vias reflexas intactas após a lesão,
métodos artificiais que as estimulam podem ser utilizados
para induzir a ejaculação e a coleta do sêmen para a repro-
dução assistida.

 MÉTODOS DE EJACULAÇÃO ASSISTIDA
A estimulação  vibratória peniana (PVS - penile vibratory
stimulation)27-29 e a eletroejaculação com probe retal (RPE-
rectal probe electroejaculation)3,30-31 são os métodos utili-
zados atualmente para este fim.  A estimulação vibratória
foi relatada pela primeira vez por Sobrero et al.27 em 1965,
como método de indução da ejaculação em humanos.  Brin-
dley28 posteriormente difundiu o uso da PVS obtendo eja-
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culado em 48 de 81 homens (59%).  Na PVS, um disposi-
tivo vibrador é colocado em contato com a glande e freio
prepucial para estimular a ejaculação. Os aparelhos de alta
amplitude de movimento (>2,5mm) têm apresentado os
melhores resultados, quando comparados àqueles de baixa
amplitude (<2,5mm), com índices de sucesso de 60 a 80%
e 30 a 40%, respectivamente.  Por se tratar de um método
não invasivo, o processo pode ser utilizado em regime do-
miciliar, ou seja, usado pelo próprio paciente sem a assis-
tência médica, após orientação inicial32-34. Devido à baixa
sensibilidade tátil local, os pacientes devem ser instruídos
para o uso intermitente e não prolongado, evitando desse
modo que ocorram lesões no pênis. A PVS apresenta me-
lhores resultados em homens com lesão medular acima do
centro emissor tóraco-lombar (T10-L2), ou seja, quando o
arco reflexo ejaculatório permanece intacto. O sucesso desse
procedimento pode ser previsto até certo ponto, pela pes-
quisa clínica e integridade do reflexo bulbo-cavernoso.

A eletroejaculação foi descrita por Horne et al.3 em
1948 e é utilizada nos casos em que há falha da PVS.
Apresenta um índice de sucesso superior a PVS, em torno
de 90 a 100%. Consiste na introdução de um probe retal e
aplicação da estimulação elétrica direta nas fibras eferen-
tes simpáticas do nervo hipogástrico, através da parede
anterior do reto.  O procedimento é em geral bem tolerado
e apenas 5% dos pacientes necessitam de sedação ou anes-
tesia para redução do desconforto. Pode ocorrer lesão inad-
vertida da mucosa retal, sendo preconizada, de rotina, a
realização de reto-sigmoidoscopia antes e após o procedi-
mento35. Como desvantagem, acrescenta-se ainda o fato de
ser um procedimento de execução restrita a um regime
ambulatorial/hospitalar, fornecendo um sêmen de quali-
dade inferior36.

Na vigência de ejaculação retrógrada, a variação do pH
e possíveis infecções tornam o ambiente vesical hostil ao
ejaculado, impondo a necessidade de alcalinização da uri-
na 24-48 horas antes do procedimento.  Para tal, adminis-
tra-se bicarbonato de sódio via oral a partir da véspera, ou
instila-se na bexiga um meio de conservação, como o lí-
quido tubário modificado (HTF-human tubal fluid), após
o esvaziamento da mesma.  A coleta do ejaculado retró-
grado é realizada através de cateterismo vesical35-37.  Paci-
entes submetidos à RPE ou PVS e com lesões acima de T6,
são mais susceptíveis à disreflexia autonômica e, portanto,
necessitam monitorização contínua ou profilaxia prévia,
como a administração de nifedipina 20mg, 15 minutos antes
da realização do procedimento38.

Métodos alternativos, como a aspiração de espermato-
zóides do epidídimo e testículo por microcirurgia ou por
punção, também podem ser utilizados (MESA- microsur-
gical epidydimal sperm aspiration, PESA- percutaneous
epididymal sperm aspiration, TESE – testicular sperm
extraction, TESA - testicular sperm aspiration). Têm como
inconveniência, a obtenção de pequeno volume seminal  e
do número de espermatozóides em relação ao ejaculado,
sendo métodos reservados aos casos com azoospermia obs-
trutiva, ou quando há falha da PVS e RPE39-40.

QUALIDADE DO ESPERMA
A qualidade do ejaculado ainda constitui um obstáculo adi-
cional ao paciente com TRM, mesmo após o sucesso na cole-
ta do esperma pelos diversos métodos descritos.  Apesar da
ausência de consenso entre os autores, acredita-se que o nú-
mero de espermatozóides em lesados medulares seja normal
e, ao contrário do que se pensava, não há declínio progressi-
vo após anos do trauma, caso sejam devidamente acompa-
nhados urologicamente.  Brackett et al.41 conduziram um es-
tudo com 125 pacientes vítimas de TRM, no qual foram ana-
lisados os espermogramas coletados com intervalos de uma
a 12 semanas, em uma média de cinco amostras por pacien-
te, por 24 meses. Neste estudo, não foi encontrada diferença
na concentração, número total e motilidade dos espermato-
zóides no ejaculado, em relação ao tempo decorrido. Outros
autores, porém, reportaram uma fragilidade aumentada dos
espermatozóides, motilidade baixa (média de 20% em com-
paração com 70% em pacientes hígidos) e presença de ne-
croespermia.  Não foram demonstradas correlações destes
achados com o nível da lesão, idade do paciente, tempo des-
de o trauma, ou freqüência das ejaculações42-45.  O tempo
exato em que se inicia a queda da qualidade seminal ainda é
alvo de investigações, mas é possível que ocorra logo nos
primeiros meses após a lesão raqui-medular. Há dificuldade
em avaliar pacientes durante a fase aguda do TRM, devido à
falta de condições emocionais e físicas para participarem dos
procedimentos de ejaculação assistida.  Brackett et al.45 des-
creveram um baixo índice de sucesso na ejaculação assisti-
da em pacientes com menos de um ano do trauma e baixa
quantidade de espermatozóides, dificultando a avaliação
no período agudo. Mallidis et al.46 em um estudo prospec-
tivo, avaliaram sete homens com TRM e identificaram um
declínio na qualidade do sêmen a partir de 16 dias do TRM,
sugerindo a criopreservação seminal na fase aguda.   Pa-
dron et al.47 constataram que os efeitos da congelação do
esperma eram semelhantes em pacientes hígidos e porta-
dores de TRM, ou seja, havia uma diminuição na motili-
dade que variava de 60 a 80% após o degelo.  Devido à
qualidade seminal inferior no lesado medular, não parece
haver vantagens na criopreservação seminal de rotina nes-
te grupo de pacientes.  Recomenda-se o uso de amostras
coletadas no dia marcado para os procedimentos de inse-
minação, pois há evidências de uma maior chance de su-
cesso em relação a amostras que foram criopreservadas. A
crio-preservação seminal estaria indicada em casos especí-
ficos, como desejo pessoal do paciente, dificuldade no trans-
porte do ejaculado até os centros de reprodução assistida,
ou limitações na coordenação entre o tempo de coleta da
amostra e seu uso40.

Causas da baixa qualidade do esperma – As princi-
pais hipóteses formuladas para a baixa qualidade do es-
perma no lesado medular são: a elevação da temperatura
escrotal, agressões por métodos utilizados para esvazia-
mento vesical, ejaculações infreqüentes, ambiente hormo-
nal alterado, leucoespermia, infecções do trato urinário e
fatores no plasma seminal que regulam a motilidade do
espermatozóide48-62.
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O aumento na temperatura escrotal deve-se basicamente
à alteração termo-regulatória escrotal pelo sistema nervo-
so autônomo e pelos longos períodos que estes pacientes
permanecem sentados em cadeira de rodas. Estudos inici-
ais estabeleceram uma correlação entre o aumento da tem-
peratura escrotal e a baixa motilidade dos espermatozói-
des. Brindley48 avaliou 23 lesados medulares e 13 homens
hígidos, identificando uma temperatura escrotal média de
36,15ºC e 35, 27ºC, respectivamente.   Wang et al.49 identi-
ficaram uma temperatura escrotal inicial média 1,2ºC mai-
or, entre os 25 pacientes com lesão raqui-medular, quando
comparada a do grupo controle. Nesse mesmo estudo, a
exposição dos genitais à temperatura ambiente não provo-
cou redução significativa na mesma. Em contrapartida,
Brackett et al.50 analisaram 66 pacientes com TRM e 21
controles e não identificaram diferença na temperatura
escrotal, nem tampouco na qualidade seminal. Quando
foram comparados pacientes em uso de cadeira de rodas e
em uso de muletas, estes autores observaram que o com-
prometimento do sêmen era semelhante.

Freqüência da ejaculação – Siosteen et al.51 reporta-
ram aumento do volume do sêmen e número total de es-
permatozóides móveis em 16 pacientes que apresentaram
ejaculações repetidas, por um período de quatro a seis me-
ses.  Sonksen et al.43  não identificaram alteração na quali-
dade seminal analisando 19 pacientes pelo período de um
ano, sob programa de PVS semanal.

Método de drenagem urinária vesical – Rutkowski
et al.52 e Ohl et al.53 avaliaram o ejaculado de portadores de
TRM e identificaram melhor porcentagem de motilidade
no sêmen de pacientes que faziam uso de cateterismo vesi-
cal intermitente, quando comparado a outros métodos (ca-
teterismo vesical de demora e drenagem suprapúbica).

Disfunção endócrina – A normalidade do eixo hipo-
tálamo-hipofisário-gonadal é fundamental para que haja
uma produção normal de espermatozóides. Brackett et al.54

identificaram níveis diminuídos de LH e FSH, mas nor-
mais de testosterona e prolactina, quando compararam as
amostras sangüíneas de lesados medulares e controles nor-
mospérmicos. Quando foram comparados os exames de
portadores de TRM com o grupo controle, o padrão hor-
monal e a qualidade seminal não apresentaram diferença
significativa. Todos os pacientes com FSH elevado, eram
azoospérmicos.  Desse modo, alterações hormonais, como
a redução dos níveis de LH e FSH podem ocorrer no lesado
medular, mas não há evidências que atuem como um fator
isolado na baixa qualidade seminal.

Leucospermia e infecções do trato urinário – A bac-
teriúria foi descrita em 60-70% dos exames anuais em pa-
cientes com TRM, por Kuhlemeier et al.55  Wolff et al.56

reportaram a associação da leucospermia com redução do
número e da motilidade dos espermatozóides. Ohl et al.53

também verificaram associação de infecções urinárias com
a pior qualidade do esperma.  No entanto, a melhora semi-
nal é discreta após o tratamento, permanecendo ainda em
níveis piores que o de pacientes hígidos.

Plasma seminal — O plasma seminal de pacientes com

TRM, quando misturado aos espermatozóides de homens
normais, provoca uma redução da sua motilidade. De modo
inverso, a adição de plasma seminal de homens normais,
melhora a motilidade dos espermatozóides de pacientes com
TRM57. Espermatozóides coletados do ducto deferente de
pacientes com lesão medular, apresentam maior motilida-
de, se comparados aos obtidos no ejaculado, sugerindo que
a piora da qualidade possa estar associada a fatores pre-
sentes na secreção prostática ou das vesículas seminais58.
Alterações bioquímicas foram constatadas no plasma se-
minal uma vez instalado o TRM, como baixos níveis de
frutose, albumina, transaminase glutâmico oxaloacética e
fosfatase alcalina, e elevação nos níveis de cloreto59 e espé-
cies reativas de oxigênio (ROS)60. A baixa concentração
de frutose no sêmen de pacientes com TRM, a maior fonte
energética para o espermatozóide, tem sido apontada como
um co-fator para a astenospermia. Espécies reativas de
oxigênio tais como ânion superóxido, peróxido de hidro-
gênio, peroxil e hidroxil estão sendo relacionados com baixa
viabilidade e alterações morfológicas dos espermatozói-
des61.  Em relação a motilidade, não pôde ser demonstrada
associação positiva62. Anticorpos anti-espermatozóides tam-
bém foram relatados como uma possível causa para a bai-
xa qualidade seminal, devido a seus altos títulos nestas
situações63.  A produção de anticorpos seria estimulada pela
estase crônica do esperma em pacientes lesados medula-
res, levando-os à astenozoospermia.

TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA
Devido à baixa qualidade seminal, os lesados medulares
submetidos à coleta do esperma geralmente necessitam de
assistência para a fecundação e assim, atingir a paternida-
de. Sonksen et al.64 relataram sucesso em 25% dos casos
nos quais foi empregada a inseminação intravaginal pela
própria esposa, com o uso de uma seringa após a coleta do
esperma. Fatores que direcionam o método a ser utilizado
são os parâmetros seminais do homem, a idade dos parcei-
ros, a saúde da esposa e os custos do procedimento. As
técnicas mais freqüentemente utilizadas são a insemina-
ção intra-uterina (IUI-intrauterine insemination), fertili-
zação in vitro (IVF-in vitro fertilization), transferência in-
tratubária de gametas (GIFT-gamete intrafallopian trans-
fer) ou zigoto (ZIFT-zigote intrafallopian transfer) e a in-
jeção intracitoplasmática de espermatozóide no oócito
(ICSI-intracytoplasmic sperm injection)65-66.

Na IUI o sêmen é processado e o espermatozóide é se-
parado do plasma seminal. A parceira é monitorizada por
ultrassom ou exames de urina para detectar o momento da
ovulação. Os espermatozóides são introduzidos no útero
através de um cateter.  Para que esta técnica possa ser uti-
lizada, a concentração pós-processamento seminal deve ser
superior a 5,0 x 106/ml.  As taxas de gravidez oscilam de 8
a 12% por ciclo.  Quando a concentração seminal encon-
tra-se entre dois e cinco milhões, deve-se optar pela IVF,
GIFT ou ZIFT.  Na IVF, os espermatozóides são deixados
com os óvulos e após a fertilização, os embriões são trans-
feridos para o útero, com taxas de gravidez de 20 a 40%.
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GIFT e ZIFT consistem na transferência dos gametas ou
do zigoto para a tuba uterina e devido ao aspecto mais
invasivo do procedimento, são atualmente poucos utiliza-
dos.  ICSI é a injeção de um único espermatozóide no óvu-
lo, com a transferência para o útero materno após a for-
mação do embrião. Está indicada nos casos de falência
dos métodos previamente citados e naqueles casos em
que a concentração seminal é inferior a 2 X 106/ml.  A
taxa de sucesso (por  gravidez) também encontra-se
entre os 20% e os 40%.  Poucos estudos relatam as ta-
xas de gravidez (gravidez/número de casais), ou de fe-
cundação (gravidez/número de tentativas de gravidez)
em lesados medulares, com os métodos descritos aci-
ma.  Brackett et al.67 relataram 49% de gravidez acu-
mulada (26% para IUI e 71% para IVF/GIFT) e Sonk-
sen et al.64, um sucesso de 32% em 28 casais. Todas as
esposas foram submetidas à indução da ovulação. Qua-
tro crianças foram concebidas através de PVS e inse-
minação intravaginal doméstica, três por PVS e IUI, uma

por RPE e IVF, e duas por RPE e ICSI (um casal teve dois
filhos).  Brindsen et al.68,  num estudo retrospectivo, anali-
saram 35 casais submetidos a RPE e IVF, encontrando uma
taxa de gravidez de 40% (14/35) por casal.

CONCLUSÃO
Os obstáculos que levam o paciente com TRM à infertili-
dade têm sido progressivamente transpostos com os avan-
ços na área de pesquisa e tecnologia.  Métodos para o tra-
tamento da disfunção erétil (medicações orais e injetáveis,
dispositivos à vácuo e próteses) e para a disfunção ejacula-
tória (PVS, RPE, MESA, PESA, TESA e TESE) têm cola-
borado para isso. Estudos atuais procuram relacionar fato-
res presentes no plasma seminal como os responsáveis pela
baixa qualidade do esperma, ainda sem resultados defini-
tivos. No momento atual, a ejaculação e a reprodução as-
sistidas procuram suprir esta deficiência e aumentam as
chances dos portadores de TRM alcançarem o objetivo da
paternidade.
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