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Resumo 
 
 Os traumatismos vertebro-medulares são mais comuns no sexo masculino, em 

indivíduos com idades frequentemente jovens, e têm vindo a aumentar de incidência em 

todo o mundo. Estes eventos traumáticos resultam em dano físico, psicológico e social 

para o indivíduo e também em enormes gastos económicos para os sistemas de saúde. 

Grande parte destes pacientes ficam inférteis por disrupção das vias autonómicas 

sagradas, com disfunção erétil, disfunção ejaculatória e anormalidades do sémen 

consequentes. Assim, a manutenção da função sexual e reprodutiva tornou-se 

importante para aumentar a qualidade de vida destes pacientes nos últimos anos, em 

paralelo com a evolução da medicina física e de reabilitação. Desta forma, o tratamento 

das disfunções sexuais/reprodutivas resultantes deve ser oferecido e integrado na 

reabilitação destes pacientes. 

A presente revisão científica pretende avaliar as modalidades terapêuticas mais 

eficazes para o tratamento da infertilidade em traumatizados vertebro-medulares do 

sexo masculino, com base nos artigos científicos publicados sobre o tema, permitindo 

assim melhor orientar os profissionais de saúde responsáveis pela gestão destes 

pacientes. 

Foi realizada uma pesquisa através do Pubmed®, de artigos originais, revisões 

bibliográficas ou casos clínicos referentes ao tratamento da infertilidade masculina pós-

traumatismo vertebro-medular, publicados em inglês, português ou espanhol entre 

01/01/04 e 22/03/20, utilizando as palavras-chave “spinal cord injuries” e “infertility” ou 

“reproduction” e “therapeutics” ou “therapy” ou “treatment”. A pesquisa foi estendida às 

referências dos artigos incluídos, sendo usados artigos publicados antes de 2004, se 

considerados relevantes. 
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Abstract 
 

Spinal cord injuries are most common in young men and their incidence has been 

growing all around the world. These traumatic events negatively impact physical, 

psychological and social well-being, while also causing a huge economic impact on 

health care systems. Most of these patients become infertile due to disruption of sacral 

autonomic pathways, which consequently leads to erectile dysfunction, ejaculatory 

dysfunction and semen abnormalities. In result, the maintenance of sexual and 

reproductive function has become important to increase the quality of life of these 

patients in the last couple of years, in parallel with the evolution of physical and 

rehabilitation medicine. We should then aim to provide treatment for the sexual/ 

reproductive dysfunctions of these patients as part of their rehabilitation program. 

The goal of this literature review is to evaluate the most effective modalities of 

treatment for men`s infertility after spinal cord injury, based on the scientific articles 

published about this topic and better guide health care professionals responsible for the 

management of this patients. 

PubMed® was used to search for original articles, literature reviews or case 

reports about treatment of infertility in men after spinal cord injuries, published in english, 

portuguese or spanish from 01/01/04 to 22/03/20 using the keywords “spinal cord 

injuries” and “infertility” or “reproduction” and “therapeutics” or “therapy” or “treatment”. 

The search was then extended to the references of the included articles, and if 

considered relevant, articles published before 2004 were used. 
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Introdução 
 

O traumatismo vertebro-medular (TVM) tem aumentando de incidência em todo 

o mundo, tendo repercussões a nível físico, psicológico e social no indivíduo e um 

grande peso financeiro nos sistemas de saúde. Os Estados Unidos têm a maior 

prevalência de TVM (906 casos por milhão) e a região de Ródano-Alpes, França a mais 

baixa (250 casos por milhão). A Nova Zelândia tem a maior incidência nacional (40.1 

casos por milhão) e as ilhas Fiji a mais baixa (10 casos por milhão). A maior parte dos 

lesados são homens, com pico de incidência de idade abaixo dos 30 anos. Os acidentes 

de viação são a maior causa de TVM, seguido das quedas na população idosa1. Em 

Portugal, num estudo transversal de Martins et al conduzido entre 1989 e 1992, 

realizado no Centro Hospitalar de Coimbra e referente à região centro do país, a 

incidência anual de novos casos por milhão foi de 57,8, com idade média de 50 anos na 

altura da lesão, sendo 3 vezes mais frequente no sexo masculino. As principais causas 

são também os acidentes de viação e quedas, em concordância com outros estudos2 

(tabela I). Porém, dado ser um estudo antigo e referente a apenas uma região, poderá 

não ser representativo da realidade nacional atual. Avanços na medicina, em particular 

na área da medicina física e de reabilitação, levaram a uma maior integração destes 

pacientes na sociedade, bem como maior determinação e vontade para começarem 

uma família nova e tornarem-se membros ativos das comunidades em que vivem. Num 

estudo transversal de Miranda et al com uma amostra de 295 homens com TVM com 

idade média de 40,7 anos, a avaliação da satisfação e função sexual usando o 

questionário Male Sexual Quotient (tabela II) mostrou que 71% e 89,4% tinham a função 

erétil (questão 4 do questionário- “consegue manter uma ereção de modo suficiente a 

completar a atividade sexual de modo satisfatório?”) e função ejaculatória (questão 8 do 

questionário- “consegue controlar a ejaculação de modo a que a atividade sexual dure 

quanto tempo quiser?”), respetivamente, anormais (0 a 2 numa escala 0 a 5, sendo 0  

“nunca” e 5 “sempre”), apesar de 71,3% preservar o interesse sexual (questão 1 do 

questionário- “O seu desejo é grande o suficiente para o encorajar a iniciar a atividade 

sexual?”)3. Por outro lado, num estudo transversal de 2017 realizado por Morrison et al 

com uma amostra de 45 homens com TVM com idade média de 35,5 anos, 71,1% 

desejava ter filhos no futuro o que demonstra que estes pacientes têm também interesse 

preservado em manter a sua capacidade reprodutiva futura4. No entanto, três sequelas 

comuns do TVM impedem estes homens de ter filhos através da prática de relações 

sexuais: a disfunção erétil, a disfunção ejaculatória e as alterações do sémen 

decorrentes da doença. 
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Objetivos 
 

Esta revisão bibliográfica pretende sumarizar as modalidades de tratamento 

atualmente disponíveis para a infertilidade masculina pós-traumatismo vertebro-medular 

e delinear perspetivas de investigação futuras. 

 

Metodologia 
 

Pesquisa através do PubMed® de artigos científicos publicados sobre o tema 

em questão com os termos de pesquisa “spinal cord injuries” e “infertility” ou 

“reproduction” e “therapeutics” ou “therapy” ou “treatment”, entre 01/01/04 e 22/04/20, 

escritos em inglês, português ou espanhol. 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos originais, artigos 

de revisão bibliográfica ou casos clínicos sobre tratamento da infertilidade em homens 

com traumatismo vertebro-medular e exclusão: artigos sobre tratamento de infertilidade 

feminina, artigos sobre estudos em animais e artigos sobre temas não relacionados. 

Da pesquisa com as delimitantes acima referidas resultaram 60 artigos, dos 

quais 38 foram selecionados para a elaboração da presente revisão bibliográfica por 

satisfazerem os critérios de inclusão. A pesquisa foi então estendida às referências dos 

artigos incluídos e nesta fase foram também considerados artigos publicados antes de 

2004, se considerados relevantes. Além mais, foram usados artigos importantes 

publicados nesta área e consultadas as guidelines de neuro-urologia de 2018 da 

European Association of Urology. 

 

Desenvolvimento 
 
Fisiopatologia da disfunção erétil (DE) 
 

A ereção é dependente de vias neuronais simpáticas, parassimpáticas e 

somáticas (figura 1). Está associada a um tónus parassimpático aumentado e tónus 

simpático diminuído, e consequente relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso e 

das artérias helicinas penianas, resultando no aumento do afluxo arterial e uma 

resistência de escoamento aumentada devido à compressão das veias contra a túnica 

albugínea5. Os núcleos dos neurónios parassimpáticos estão localizados nos 

segmentos S2-S4 da espinal medula, sendo os seus impulsos eferentes conduzidos ao 

corpo cavernoso através dos nervos esplâncnicos pélvicos pré ganglionares, o plexo 

pélvico e os nervos cavernosos pós ganglionares6,7. Estes últimos têm o óxido nítrico 

como neurotransmissor, tendo o papel mais importante na ereção8. Os núcleos dos 

neurónios simpáticos estão localizados na coluna intermediolateral dos segmentos T11-
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L2 da espinal e percorrem os gânglios e cadeia simpática pré vertebrais através de fibras 

pré ganglionares, e depois o nervo hipogástrico, o plexo pélvico e os nervos cavernosos 

através de fibras pós ganglionares, inibindo a ereção no corpo cavernoso9. O nervo 

pudendo é responsável por conduzir informação sensorial das áreas genital, perineal, 

perianal e escrotal até aos segmentos S2-S4 da espinal medula. Existem duas vias 

primárias pelas quais as ereções ocorrem. O nervo dorsal do pénis (nervo pudendo) é 

responsável pelas ereções reflexas5. A estimulação aferente central (tátil associada a 

dermátomos superiores, audiovisual ou olfativa e estímulos psicogénicos como fantasia 

e emoção) pode provocar ereção psicogénica6. A ereção psicogénica parece ser 

responsável por ereções sustentadas durante as relações sexuais, explicando o porquê 

de alguns homens com TVM conseguirem obter boas ereções reflexas, mas terem 

depois problemas em manter a ereção5. A destruição dos centros sagrados autonómicos 

leva a abolição das ereções reflexas, mas não das ereções psicogénicas. A via erétil 

residual é assim mediada pelos segmentos toracolombares simpáticos. Em pacientes 

com lesões acima de T9, as ereções psicogénicas são eliminadas, mas as ereções 

reflexas persistem6,7. 

 

Modalidades de tratamento da disfunção erétil 
 

INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE TIPO 5 (iPDE5) 
 

A terapia oral com iPDE5 é a primeira linha no tratamento da DE nestes 

pacientes10, tendo sido amplamente estudada no tratamento de DE na população geral11 

e também no contexto de TVM12, constituindo uma abordagem terapêutica eficaz e bem 

tolerada. O seu mecanismo de ação consiste na inibição da degradação da enzima 

PDE5, que catalisa a reação de hidrólise do monofosfato cíclico de guanosina, 

prolongando o relaxamento do músculo liso cavernoso13. Uma revisão sistemática e 

meta-análise de García-Perdomo et al de 2017, avaliou 6 ensaios clínicos randomizados 

de modo a averiguar a eficácia de iPED5 vs placebo em homens com disfunção erétil 

secundária a TVM. Em 4 dos estudos14-17 foi avaliado o efeito do sildenafil, geralmente 

nas doses de 50 a 100 mg. Os restantes 2 estudos avaliaram o efeito do tadalafil 10-20 

mg18 e vardenafil 5-20mg19, respetivamente. O efeito do sildenafil vs placebo foi o mais 

estatisticamente significativo (SMD 1.05; 95% IC 0.35-1.73). O tadalafil vs placebo 

mostrou um efeito moderado (SMD 0.55; 95% IC 0.35-0.75), enquanto o efeito do 

vardenafil foi pequeno (SMD 0.34; 95% IC 0.13-0.57). No entanto, estas últimas 

comparações são baseadas em apenas um estudo, razão pela qual os resultados não 

podem ser generalizados para a população com lesão da espinal medula. Por outro 
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lado, é preciso ter em atenção a variedade de instrumentos usados para avaliar a 

eficácia do tratamento nos diferentes estudos - International Index of Erectile Function, 

Global Efficacy Assesment e Erectile Dysfunction Inventory of Treatment Satisfacion20. 

Em relação aos efeitos adversos, os mais frequentes foram a cefaleia e flushing, o que 

está de acordo com a literatura11,21. O nível da lesão da espinal medula é um preditor 

importante do sucesso do tratamento com iPDE-5. A sua eficácia está diminuída em 

homens com lesões do neurónio motor inferior que comprometem a via da ereção 

reflexa22. Até à data, ainda não foram publicados estudos sobre o efeito de iPDE-5 mais 

recentes como o avanafil na função erétil de homens com TVM. 

 
INJEÇÕES INTRACAVERNOSAS e APLICAÇÃO INTRAURETRAL 
 

As injeções intracavernosas devem ser oferecidas como tratamento de segunda 

linha nestes pacientes no caso de falência dos iPDE5, interações medicamentosas com 

os iPDE5 ou em pacientes que estejam a tomar nitratos10. Uma revisão sistemática 

recente de Chochina et al demonstrou que as injeções intracavernosas produzem 

ereções suficientes para o ato sexual em 80 a 93% dos homens com lesão da espinal 

medula, dependendo da formulação usada, apesar de não ter sido encontrado nenhum 

fator preditivo de eficácia. Agentes únicos comummente usados são a prostaglandina 

E1 (PGE1) enquanto as combinações mais frequentes são a papaverina, fentolamina 

(Bimix) e PGE1 (Trimix). Os principais efeitos adversos destes fármacos são equimose, 

ereção prolongada, priapismo, fibrose, dor e uretrorragia. A PGE1 é atualmente o 

composto preferido por causa das suas taxas de complicações inferiores, especialmente 

no que diz respeito ao priapismo23. Segundo Soler et al, quando um priapismo ocorre 

no contexto de tratamento com prostaglandinas, o tratamento com midodrina oral pode 

ser eficaz. No entanto, este estudo não tinha grupo de controlo e para além disto não 

existem mais estudos sobre o efeito da midodrina na reversão de priapismo induzido 

farmacologicamente24. Em comparação com as injeções intracavernosas, a aplicação 

intrauretral de alprostadil, apesar de menos invasiva, parece ser um método menos 

eficaz no tratamento da DE. Num estudo prospetivo de Bodner et al de 1999, 15 homens 

com TVM previamente tratados com injeções intracavernosas que foram submetidos a 

este método, obtiveram ereções menos rígidas em comparação com o seu tratamento 

prévio, mesmo com o uso de doses máximas de alprostadil. A hipotensão é um efeito 

adverso possível que pode ser prevenido através da aplicação de um anel constritor na 

base do pénis25. 
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DISPOSITIVOS DE EREÇÃO A VÁCUO 
 

Os dispositivos de ereção a vácuo, apesar de menos populares, podem ser 

eficazes em homens com TVM10. Estes consistem em dispositivos para inserção 

peniana associados a um anel constritor colocado na base do pénis, promovendo a 

ereção através de um mecanismo de pressão negativa que possibilita manter o fluxo 

sanguíneo no pénis. Apesar de mostrarem boa capacidade de induzir ereção satisfatória 

em grande parte dos homens, bem como tendo um perfil de segurança e custos 

favoráveis, a maioria dos homens prefere outros métodos para tratamento da DE, 

devendo-se este facto à curta duração das ereções obtidas e dificuldade na colocação 

e remoção das bandas de constrição26. 

 

PRÓTESES PENIANAS 
 

As próteses penianas devem ser reservadas para os pacientes em que todos os 

tratamentos conservadores falharam10, continuando a ser uma opção de tratamento 

segura e viável nestes pacientes. A maior parte dos homens consegue ter relações 

sexuais satisfatórias após a implantação de prótese peniana, apesar de numa minoria 

referir instabilidade do pénis ereto. Os homens com disfunção neurológica, em que se 

incluem aqueles com TVM, têm um risco considerável no que toca à cirurgia e à 

cicatrização devido a alterações tróficas do tecido, alterações do fluxo sanguíneo 

regional e sensibilidade comprometida ou ausente. Assim, uma maior taxa de 

complicações é esperada nestes pacientes, em que se incluem a infeção, perfuração e 

disfunção técnica. As próteses penianas insufláveis estão associadas a menor risco de 

perfuração e necessidade de revisão mecânica em comparação com as semirrígidas 

pelo que são recomendadas nestes pacientes27. 

 

ALTERNATIVAS AOS iPDE5 
 
 A apomorfina sublingual (um agonista dopaminérgico, usado na doença de 

Parkinson) mostrou resultados preliminares insatisfatórios tanto em termos de eficácia 

como segurança28. Estes achados desencorajaram investigações subsequentes deste 

fármaco. Por outro lado, foram notados resultados controversos em termos de eficácia 

na função erétil com várias dosagens de fampridina (também conhecida como 4-

aminopiridina), um fármaco específico usado para a espasticidade neurológica, em 

pacientes com lesões da espinal medula incompletas, tendo sido registada uma grande 

percentagem de efeitos adversos em dois estudos29,30. Relativamente à 

neuromodulação sagrada, a evidência atual é insuficiente, mas homens com TVM que 
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sofram também de retenção urinária não-obstrutiva parecem ser os melhores 

candidatos a este tratamento31,32. A diminuição do nível de testosterona sérica tem 

impacto negativo em todo o organismo, estando por isso também associada a disfunção 

sexual e reprodutiva. Segundo um estudo de Behnaz et al de 2017, 29,1% dos homens 

com TVM crónico e DE têm deficiência bioquímica de androgénios33 e, quando 

comparados com homens saudáveis, observa-se um declínio na concentração de 

testosterona sérica total com a idade mais rápida e mais precoce34. Apesar de nenhum 

estudo ter procurado ainda estabelecer os efeitos da terapêutica de substituição com 

testosterona na função erétil dos homens com TVM, sabe-se que testosterona exógena 

afeta a espermatogénese35 e consequentemente a fertilidade, pelo que neste contexto, 

seria mais adequado usar alternativas como gonadotrofinas ou moduladores seletivos 

de estrogénio. 

 

Fisiopatologia da disfunção ejaculatória 
 

A ejaculação depende de vias neuronais simpáticas (T10-L2), parassimpáticas 

e somáticas(S2-S4), tal como a ereção (figura 2). O aumento da estimulação 

parassimpática durante a ereção (nervos pélvicos) mediada por acetilcolina produz 

contração das vesículas seminais e aumento da secreção das glândulas acessórias 

masculinas (epidídimos distais, vesículas seminais, próstata), levando à emissão. Em 

seguida ocorre estimulação simpática (nervo hipogástrico) com contrações peristálticas 

do ducto deferente e do músculo liso da próstata associado a contração do esfíncter 

uretral interno. Finalmente, aquando do aumento da pressão na uretra prostática, ocorre 

a ejaculação mediada por atividade simpática importante e estimulação somática rítmica 

dos músculos sagrados (nervo pudendo)5. A área pré óptica medial, o núcleo 

paraventricular do hipotálamo e o núcleo paragigantocelular são responsáveis pela 

regulação central da ejaculação. A capacidade da estimulação periférica de induzir 

ejaculação apesar da perda de conexões recíprocas com estruturas supraespinais 

(reflexo ejaculatório) implica a existência de uma centro de controlo da ejaculação na 

espinal medula36. Este está localizado nas regiões toracolombares e contem células 

espinotalâmicas37. Mesmo em pacientes com lesão completa da espinal medula, a 

ejaculação pode não estar abolida mas apenas 10% conseguem obter ejaculação 

através da masturbação38. 
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Modalidades de tratamento da disfunção ejaculatória 
 
ESTIMULAÇÃO VIBRATÓRIA (EV) 
 

A EV é recomendada como tratamento de 1ª linha no caso de não ser possível 

ejaculação por masturbação39 (figura 3), sendo simples de usar, menos invasiva e 

preferida pelos pacientes, permitindo a obtebção de sémen de melhor qualidade40. Este 

método consiste na colocação de um vibrador sobre a glande do pénis, seguida de 

estimulação de alta amplitude em intervalos de 2-3 minutos, até se obter ejaculado ou 

até um total de 15 minutos41. Se a história clínica do paciente sugerir a presença de 

ejaculação retrógrada ou ejaculação de urina com sémen, a bexiga deve ser drenada 

por cateterização urinária e instilada com meio de preparação para espermatozoides 

antes da realização do procedimento42. As respostas somáticas (contração de músculos 

abdominais, espasticidade abaixo do nível da lesão, flexão do joelho, flexão da anca ou 

abdução da coxa) são observadas em 100% das tentativas que resultam em ejaculação 

(tanto anterógrada como retrógrada). No caso de haver respostas somáticas mas 

ausência de ejaculação anterógrada a bexiga deve ser drenada com catéter urinário41. 

Soler et al demonstraram em 2016 que pode haver presença de espermatozoides na 

uretra prostática, independentemente da ocorrência de ejaculação anterógrada ou 

retrógrada, com motilidade e viabilidade superior aos espermatozoides encontrados na 

bexiga (p=0.53 e p=0.58, respetivamente), o que pode melhorar os resultados da 

procriação medicamente assistida (PMA). Assim, apesar da baixa significância 

estatística, estes autores recomendam uma mudança na prática para a cateterização 

em dois passos, envolvendo primeiramente extração do conteúdo da uretra prostática43. 

Pacientes com lesão ao mesmo nível ou rostrais a T6 devem realizar profilaxia para 

disreflexia autonómica com nifedipina sublingual ou oral, com monitorização contínua 

dos sinais vitais durante o procedimento44. Num estudo prospetivo de Chong et al de 

2017 envolvendo 15 homens com TVM ao mesmo nível ou rostral a T10, aquando do 

uso de um dispositivo FertiCare® único, 87 % dos pacientes ejacularam com sucesso, 

com tempo médio de ejaculação de 29,6 segundos e com índices de satisfação 

elevados. Em comparação, o Viberect X3® está associado a taxas de ejaculação 

similares, mas índices de satisfação inferiores45. Se um dispositivo único não for 

suficiente para causar a ejaculação, dois dispositivos FertiCare® podem ser aplicados 

em lados opostos do pénis de modo a obter ejaculação, sendo isso eficaz em 22% das 

vezes nos casos que tinham falhado com dispositivo único46 (figura 4). Como esta 

técnica está dependente da integridade das vias do reflexo ejaculatório, as taxas de 

sucesso são de 86% aquando de lesões da espinal medula ao mesmo nível ou rostrais 
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a T10 e de 15% quando o nível da lesão do paciente é T11 ou caudal39. A adição de 

midodrina47, vardenafil48 e estimulação elétrica abdominal49 podem ser usadas em 

auxílio da EV para ajudar a promover a ejaculação. A presença do reflexo 

bulbocavernoso é um bom preditor de ejaculação por EV em homens com TVM50, pelo 

que testar este reflexo é recomendado antes da estimulação. Em geral, as complicações 

resultantes da EV são raras. A abrasão da pele local é um achado comum mas nenhum 

tratamento é necessário para além de um pequeno período de repouso51. 

 

ELETROEJACULAÇÃO (EE) 
 

No caso de ineficácia da EV, a EE é o método alternativo de eleição para a 

colheita de sémen39 (figura 2). Este procedimento envolve a inserção retal de uma sonda 

elétrica (figura 5) e posicionamento dos seus elétrodos em contacto com a parede retal 

anterior na área da próstata e das vesículas seminais. Deve ser realizada retoscopia 

antes e depois do procedimento para excluir existência de lesões no reto. A bexiga deve 

ser drenada e instilada com meio de preparação para espermatozoides antes da 

realização do procedimento. A pressão sanguínea deve ser monitorizada para a 

ocorrência de disreflexia autonómica e, tal como na EV, devem ser administrados 

fármacos profiláticos em pacientes de alto risco41. Podem ser usadas duas técnicas de 

aplicação de corrente durante este procedimento, a intermitente e a contínua. A técnica 

mais utilizada atualmente é a intermitente pois resulta num maior volume de sémen 

obtido a partir da ejaculação anterógrada. Nesta, a corrente é aplicada por um breve 

momento, seguido de um período de pausa, e subsequentemente aumentada até ser 

demostrada uma resposta suficiente52. Mesmo em ablações completas da espinal 

medula sagrada mas preservação dos gânglios pré vertebrais e do nervo hipogástrico, 

a EE pode resultar em ejaculação53. Numa análise retrospetiva de 2016 por Soeterik et 

al de 230 procedimentos, foi possível obter ejaculado em 98,7% dos pacientes usando 

este método54. A maior parte dos pacientes não necessita de anestesia para a 

realização deste procedimento, pois apenas uma minoria dos homens retém 

sensibilidade pélvica após lesão da espinal medula55. Nestes casos, a EE causa 

desconforto significativo ou dor, e assim, pode ser necessário sedação ou anestesia 

geral56. 

 

MASSAGEM PROSTÁTICA 
 

A massagem prostática é um método alternativo simples, seguro e barato57 que 

pode ser usado para a colheita de sémen em homens com lesão da espinal medula e 
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consiste na digito pressão da próstata e vesículas seminais através do reto do paciente, 

permitindo obter uma colheita de sémen em apenas 30.2% homens com TVM58. Apesar 

da colheita de sémen através deste método estar associada a piores resultados em 

comparação com a EV ou EJ, a simplicidade e baixo custo do procedimento faz com 

que seja um método potencialmente útil para a colheita de sémen em homens com 

anejaculação, antes de se considerar procedimentos mais complexos e caros59. 

 

MÉTODOS CIRÚRGICOS 
 

Se tanto a EV como a EE forem ineficazes, pode ser oferecida aos pacientes a 

colheita de espermatozoides através de métodos cirúrgicos39,60 (figura 3). Existem 

múltiplas técnicas que podem ser aplicadas, incluindo extração de espermatozoides 

testiculares por via aberta (TESE), aspiração de espermatozoides testicular (TESA), 

aspiração percutânea de espermatozoides epididimários (PESA) e extração de 

espermatozoides testiculares por microcirurgia (mTESE)60. As principais complicações 

associadas a estes procedimentos são o hematoma, infeção, fibrose do parênquima 

testicular e atrofia testicular60. Não existe evidência suficiente para recomendar métodos 

cirúrgicos específicos, pelo que Van Peperstraten et al sugerem usar os mais simples e 

menos invasivos em primeiro lugar61. Aquando da realização de um destes 

procedimentos para o tratamento da infertilidade, raramente é possível obter contagens 

de espermatozoides móveis totais suficientes para o uso de outros métodos de PMA 

para além de fertilização in vitro/injeção intracitoplasmática (FIV/ICSI)39. 

 

NEUROESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA (EMTr) 
 

Num caso reportado em 2018 por Calabro et al, foi possível obter uma ejaculação 

quase normal num paciente de 35 anos com antecedentes de anejaculação por TVM, 

após a aplicação de um programa específico de estimulação magnética transcraniana 

repetitiva. Foi colocada a hipótese que esta técnica possa induzir mecanismos de 

plasticidade compensatória e recrutar neurónios motores ou interneurónios previamente 

disfuncionais. Se confirmado por estudos maiores que avaliem a segurança e eficácia a 

longo prazo, a EMTr pode torna-se uma ferramenta útil na restauração da função sexual 

e fertilidade dos homens afetados por lesão da espinal medula62. 
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Métodos de procriação medicamente assistida 

ANORMALIDADES DO SÉMEN 

A influência do TVM na qualidade do sémen destes homens deve ser tida em 

conta aquando da colheita e processamento de espermatozoides para PMA. A análise 

do sémen de homens com TVM, na fase crónica, demonstra contagem de 

espermatozoides normal63 ou baixa64 e motilidade reduzida64-66. Num estudo 

retrospetivo de Kathiresan et al que comparava métodos de ejaculação em homens com 

TVM (masturbação, EV e EE), a masturbação permitiu obter ejaculados com motilidade 

dos espermatozoides superior (36,9%) em comparação com a EV (25,9%) ou EE (15%), 

apesar de os três métodos estarem associados a parâmetros do sémen anormais67. A 

repetição de procedimentos para estimular a ejaculação não parece melhorar a 

qualidade do sémen68,69, bem como a diminuição dos períodos de abstinência sexual70. 

O tratamento da bexiga neurogénica passa frequentemente pela cateterização vesical. 

Apesar de a cateterização intermitente e outros métodos limpos estarem associadas a 

motilidade dos espermatozoides superior que métodos mais invasivos como cateteres 

permanentes, nenhum método está associado a parâmetros do sémen normais, nem 

mesmo a micção espontânea71,72. Foi posta a hipótese de a disfunção termoregulatória 

escrotal poder contribuir para a baixa qualidade do sémen73, mas Brackett et al 

concluíram que a temperatura escrotal dos homens com TVM não é diferente dos 

controlos e que a qualidade do sémen dos homens com TVM não está relacionada com 

a sua temperatura escrotal74. A qualidade do sémen mantém-se estável na fase crónica 

do TVM, sem relação definitiva com o tempo de duração da lesão75. Nenhum estudo até 

à data demonstrou uma relação entre a idade do TVM e a qualidade do sémen, exceto 

em rapazes antes da puberdade. O TVM antes dos 9 anos de idade pode interferir com 

a espermatogénese76. A influência do nível neurológico do TVM na presença de 

espermatozoides ou motilidade dos espermatozoides no ejaculado não está bem 

estabelecida. Alguns investigadores reportaram maior taxa de sucesso (presença de 

espermatozoides) em indivíduos tetraplégicos do que paraplégicos77. Muitos estudos 

mostraram alterações hormonais após TVM mas não existem correlações significativas 

entre os níveis destas hormonas e a qualidade do sémen41. A função anormal das 

glândulas acessórias78,79 parece contribuir para a baixa qualidade do sémen nestes 

pacientes. Na análise do plasma seminal de homens com TVM, um achado comum é a 

leucocitospermia80, para além da presença de múltiplas citocinas pro-inflamatórias no 

sémen81. Os mecanismos de sinalização do inflamassoma podem provocar a libertação 

de citocinas, e dois dos seus componentes, a caspase-1 e ASC, estão também elevados 
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no sémen82. Uma via importante na ativação do inflamassoma é o canal pannexin-1. A 

ativação deste canal leva à entrada intracelular de inúmeras moléculas ou proteínas que 

ativam o inflamassoma, com uma cascata de eventos que leva em última instância à 

libertação de citocinas inflamatórias. Um estudo de coorte retrospetivo de 2018 mostrou 

que o probenecid oral (interfere com o canal da membrana celular pannexin-1) levou ao 

aumento da motilidade progressiva e da motilidade linear rápida (de 19,0% para 26,0%, 

p<0,05 e de 4,7% para 17,0%, p<0,001, respetivamente), com manutenção da melhoria 

durante o período de follow-up. É o primeiro estudo a reportar melhoria da motilidade 

dos espermatozoides através de terapia oral nestes pacientes83. Mesmo tendo em conta 

a qualidade inferior do sémen dos homens com lesões da espinal medula, cerca de 70% 

das colheitas por EV e EE resultam em amostras com contagem de espermatozoides 

móveis total (CEMT) ³500000 e 32% em amostras com CEMT >20 milhões84. Estes 

números permitem a utilização de várias técnicas de PMA, o que é corroborado por um 

estudo de Leduc et al, no qual 64% dos homens tornaram-se pais de pelo menos um 

filho85 e por outros estudos abordados em seguida na presente revisão. 

INSEMINAÇÃO INTRAVAGINAL (IIV) 

A IIV é o método de PMA mais natural e menos invasivo dos métodos de PMA 

disponíveis, podendo ser realizado em casa86. Neste método, o sémen é coletado para 

um copo estéril e em seguida aspirado por uma seringa sem agulha. A seringa é 

colocada dentro da vagina, procedendo-se à inseminação. Os casais devem ser 

instruídos sobre a correta administração deste procedimento e sobre a monitorização 

ovulatória86. Um estudo retrospetivo de Kathiresan et al mostrou uma taxa de gravidez 

de 37,8% através da IIV em 45 casais em que o cônjuge tinha TVM. As amostras de 

sémen foram obtidas através de EV em 80% dos casos, EE em 5% e masturbação em 

15% dos casos, tendo a maioria das inseminações sido realizadas em casa, por escolha 

dos casais. A CEMT anterógrada média no grupo que conseguiu engravidar foi de 90.1 

± 30.8 milhões (intervalo 2.6-425.7 milhões), comparado com 76.5 ± 21 milhões 

(intervalo 0.3-544.5 milhões) no grupo que não conseguiu, uma diferença não 

estatisticamente significativa86. Num estudo maior de Sonksen et al envolvendo 140 

casais, em que todas as amostras de sémen foram colhidas por EV, foi reportada uma 

taxa de gravidez similar (43%) através do uso deste método de PMA. Também não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação à CEMT 

(p=0.87)87. 
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INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA (IIU) 

A IIU é uma técnica minimamente invasiva e barata88. Os espermatozoides são 

introduzidos na cavidade uterina após processamento, com ou sem estimulação 

ovárica86. No mesmo estudo de Kathiresan et al acima referido, a IIU foi realizada em 

57 casais em que o cônjuge tinha TVM. As colheitas de sémen foram realizadas por EV 

em 31% e EE em 69% dos casos, tendo sido conseguidas 19 gravidezes em 14 casais, 

com uma taxa de gravidez de 24,6%, taxa de fecundidade por ciclo de 7,9% e CEMT 

média de 34,9 ± 13,9 milhões (intervalo 2-260 milhões) no grupo que conseguiu 

engravidar e 16.9 ± 2.2 milhões (intervalo 0.03-336 milhões) no grupo que não 

conseguiu. A diferença de médias foi estatisticamente significativa (p=0.03). Por outro 

lado, o uso de estimulação ovárica não resultou em diferença estatisticamente 

significativa na fecundidade por ciclo86. Na sequência da realização de 1153 ciclos de 

IIU, Cao et al recomendam uma CEMT > 2 milhões para o uso desta técnica, antes de 

se considerar opções mais invasivas89. 

FERTILIZAÇÃO IN VITRO/INJEÇÃO INTRACITOPLASMÁTICA  

A FIV/ICSI é a técnica mais cara e mais invasiva para a mulher, sendo 

recomendada quando a qualidade do sémen em homens com TVM é muito baixa54. 

Num estudo retrospetivo de 2016 de Soeterik et al, em dezassete casais em que o 

cônjuge tinha TVM, foram conseguidas taxas de gravidez de 82,4% através de FIV/ICSI, 

após colheita de sémen por EE54. Num estudo retrospetivo de Kathiresan et al, através 

da colheita de sémen com EE ou EV em 31 casais em que o cônjuge tinha TVM, obteve-

se taxas de gravidez por casal similares (58,1%) a 297 casais saudáveis (57,9%) com 

uso de FIV/ICSI como método de PMA, p>0.98790. Aquando do uso de métodos 

cirúrgicos para a colheita de espermatozoides, a ICSI torna-se o único método de PMA 

possível de usar. Apesar da eficácia dos mesmos, tal como comprova um estudo de 

2016 de Iwahata et al, em que o uso de TESE e mTESE combinado com injeção 

intracitoplasmática permitiu atingir taxas de gravidez de 86,5%91, a baixa quantidade de 

espermatozoides móveis obtido não permite o uso de opções menos invasivas e mais 

baratas. 
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CRIOPRESERVAÇÃO 

Apesar de recomendações feitas por alguns estudos de não utilizar 

criopreservação nestes pacientes por esta estar associada ao aumento da 

fragmentação do DNA, diminuição da atividade mitocondrial92 e redução da motilidade 

dos espermatozoides92,93, um estudo de Bechoua et al refere que a criopreservação 

pode ser oferecida em contextos muito específicos como gestão da ansiedade em 

relação à possibilidade de fertilidade futura, isto na sequência de terem obtido resultados 

promissores (taxas de gravidez 50% vs 75%), através dos uso de espermatozoides 

criopreservados após colheita de sémen por EV ou métodos cirúrgicos e em seguida 

realização de ICSI94. Noutro estudo recente de Reignier et al de 2017, a análise dos 

parâmetros do sémen dos pacientes com lesão da espinal medula, antes e depois da 

criopreservação, não revelou diferenças nas características do sémen, bem como nos 

resultados da criopreservação seguida de ICSI em comparação com controlos95.  

Conclusão 
 

A maior parte dos homens que sofrem TVM são relativamente jovens, e grande 

parte tem interesse em manter a sua capacidade reprodutiva futura. Sabe-se, no 

entanto, que três sequelas associadas a esta condição podem tornar estes homens 

inférteis: a disfunção erétil, a disfunção ejaculatória e as anormalidades do sémen. A 

primeira linha de tratamento da DE são os iPDE5. Estes fármacos são seguros e 

eficazes nos homens com TVM mas mais estudos randomizados são necessários no 

futuro, especialmente em relação ao efeito do vardenafil, tadalafil e iPDE5 mais recentes 

como o avanafil, para além da padronização de um instrumento de avaliação da função 

erétil. As injeções intracavernosas, em agente único ou combinação, são uma boa 

opção de 2ª linha no caso de falência dos iPDE5, interações medicamentosas com 

iPDE5 ou no caso de toma de nitratos, devendo-se, no entanto, ter cuidado com efeitos 

adversos importantes como o priapismo. Os dispositivos de ereção a vácuo, apesar de 

menos populares, podem ser eficazes pelo que devem ser oferecidos como uma opção 

de tratamento. As próteses penianas insufláveis implantadas cirurgicamente são o 

último recurso, continuando a ser uma opção segura e viável. Apesar de estudos 

mostrarem que os homens com TVM crónico são hipogonádicos, nenhum estudo 

procurou ainda estabelecer os efeitos da terapêutica de substituição com gonadotrofinas 

ou moduladores seletivos dos recetores de estrogénio na função erétil destes pacientes. 

No caso de disfunção ejaculatória, a EV e a EE são as opções recomendadas para a 

colheita de sémen nestes pacientes. Se estas técnicas forem ineficazes, podem ser 

usados procedimentos cirúrgicos, sendo recomendados os mais simples e menos 
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invasivos, mas obrigam ao uso de técnicas de PMA mais avançadas. O probenecid oral 

provou ser a primeira terapia oral capaz de melhorar a motilidade dos espermatozoides 

destes pacientes. Apesar de um perfil de qualidade de sémen inferior nestes homens 

em relação a indivíduos saudáveis, as CEMT permitem grande parte das vezes usar 

opções de PMA menos invasivas como IIV ou IIU com taxas de gravidez razoáveis, 

antes de se considerar FIV/ICSI. Por fim, em relação à criopreservação, apesar de 

alguns estudos não recomendarem esta técnica por causa do seu efeito nocivo nos 

espermatozoides, pode ser oferecida aos homens com TVM em casos muitos 

específicos, de forma preventiva. 
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Lista de Tabelas 
 
Tabela I- Causas de TVM na região centro de Portugal2. 

Acidentes de viação 57.3% 

Quedas 37.4% 

Outros (agressões, outro tipo de 

acidentes) 

5.3% 
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Tabela II- Questionário Male Sexual Quotient. Pertence a Abdo et al96. 

 
  

 

384

 

Abdo 

 

J Sex Med 2007;4:382–389

 

the MSQ was assessed by comparing the mean
scores of patients with SD to those of controls
without SD using a Mann–Whitney test. The
controls, men without SD, were individuals from
the population who had neither complaints of SD
nor a history of SD. All controls reported satis-
factory sexual relations, which was confirmed by a
detailed general and sexual anamnesis. A sample
size of 25 men with SD and 25 men without SD
was determined assuming a Cronbach’s alpha
greater than or equal to 0.60 with 90% power
to detect a type I error of 5%. Differences in
demographic characteristics were assessed using
Student’s 

 

t

 

-test for continuous variables and chi-
squared test for categorical variables at the 95%
level of significance.

In stage 2, patients completed the MSQ and the
Sexual Health Inventory for Men (SHIM) [40], an
abridged, 5-item version of the International
Index of Erectile Function (IIEF) [39,43], which
was developed for use as a diagnostic screening
tool for ED. Because the SHIM primarily assesses
erectile function and the MSQ assesses both sexual
function and satisfaction with such function, the
relationship between MSQ and SHIM scores was
assessed with Pearson’s correlation coefficient.
Other measures of erectile function, such as the
IIEF and SHIM, or psychosocial measures of ED,
such as the Self-Esteem And Relationship ques-
tionnaire (SEAR) [9], do not contain items that
assess PE. Item 8 of the MSQ measures ejacula-
tory control, and the presence of PE is defined by
a response of 

 

≤

 

2 on this item. Thus, the propor-
tion of men with a response of 

 

≤

 

2 to item 8 of the
MSQ was assessed to determine the prevalence of
PE in the study population. The presence of PE
is strengthened if there are also low scores (

 

≤

 

2) on
items 3 and 4 of the MSQ.

The study was approved by the Ethics Commit-
tee of the Clinical Hospital of the University of
São Paulo State, Brazil. Every patient who
answered the MSQ provided written informed
consent prior to performing any activity related to
the study project.

 

Results

 

Questionnaire Development

 

A total of 612 Portuguese-speaking men were
recruited from the general population and agreed
to participate in the qualitative interview process
for the purpose of item generation for the MSQ.
During the course of the interview, 20 items that
consistently arose were identified as factors that

contribute to sexual quality of life. Of these, par-
ticipants were asked to name the 10 most relevant
items, which were then structured to form the
MSQ. This version of the MSQ covers a range of
physical and emotional aspects of sexual experi-
ence, including desire (item 1), confidence (item
2), foreplay quality (item 3), partner satisfaction
(items 3–4), erection quality (items 5–7), ejacula-
tory control (item 8), ability to achieve orgasm
(item 9), and intercourse satisfaction (item 10). In
addition to assessing the presence of ED, unique
features of the MSQ include the ability to detect
the presence of hypoactive sexual desire (question
1), PE (question 8), and anorgasmia (question 9).
The results of this study are based on the Portu-
guese version of the MSQ. The MSQ was trans-
lated into English by a professional translator for
this publication (Table 1).

 

Table 1

 

Male Sexual Quotient self-assessment 
questionnaire

 

Answer this questionnaire honestly based upon the last 6 months 
of your sex life, rating your answer as follows

0 Never
1 Infrequently or rarely
2 Sometimes
3 Nearly 50% of the time
4 Most of the time
5 Always

1. Is your desire high enough to encourage you to initiate sexual 
intercourse?

2. Do you feel confident in your ability of seduction?
3. Do you feel that foreplay is enjoyable and satisfying for both 

you and your partner?
4. Is your own sexual performance affected by your partner’s 

sexual satisfaction?
5. Can you maintain an erection sufficiently in order to complete 

sexual activity in a satisfactory way?
6. After sexual stimulation, is your erection hard enough to ensure 

satisfying intercourse?
7. Are you able to consistently obtain and maintain an erection 

whenever you have sexual activity?
8. Are you able to control ejaculation so that sexual activity lasts 

as long as you want?
9. Are you able to reach orgasm during sex?

10. Does your sexual performance encourage you to enjoy sex 
more frequently?

Total maximum score: 50
The MSQ equals total score multiplied by 2
Male Sexual Quotient Scoring
82–100 Highly satisfied: I am very sexually satisfied and enjoy my 

sex life to the maximum.
62–80 Partially satisfied: I enjoy sex, but there is some room for 

improvement.
42–60 Average: I am concerned that my sexual enjoyment really 

could be better.
22–40 Dissatisfied: I feel that my sex life does not give me enough 

satisfaction.
0–20 Highly dissatisfied: I am very concerned that I don’t get any 

satisfaction from my sex life.

 

MSQ 

 

=

 

 Male Sexual Quotient.
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Figura 1- Incidências anuais relativas de países, estados/províncias e regiões. Imagem 
de Singh et al1. 
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detected, a nurse would go to the house and conduct a thorough 
examination to confirm the presence of a SCI. Point prevalence 
was defined as the number of alive SCI patients divided by the 
total number of the study population. It was 440 per million.

Incidence
The incidence of a disease is the number of new cases in a pop-
ulation at risk in a given time period. In this review, 44 studies 
reported on the incidence of SCI: 13 at a regional level, ten at a 
state or provincial level, and 21 at a national level. Figure 2 is 
a map of the world and highlights relative incidences. Figure 3  
illustrates the incidence in countries, states/provinces, and 
regions of North America. Figure 4 displays the incidence in 
countries and regions of Asia Pacific (East Asia and Australia). 
Figure 5 presents the incidence in countries and regions of 
Europe and the Middle East. The majority of studies reported 
crude incidence, and therefore comparisons between countries, 
states/provinces, and regions could not be made.

Provincial/state
Ten studies assessed the incidence of SCI in North 
American states and provinces, including British Columbia, 
Alberta, Manitoba, and Ontario in Canada and Oklahoma, 
 Mississippi, Utah, Alaska, Alabama, and California in the 
United States.18–27 Table 3 displays how each study defined 
acute SCI and the resources or systems used to estimate inci-
dence. In 1975, Kraus et al defined SCI as an acute, traumatic 
lesion of the spinal cord, including trauma to the nerve roots, 
resulting in varying degrees of motor and/or sensory deficit 

or paralysis.27 Five studies used a slightly modified definition 
proposed by the Center for Disease Control and Prevention: 
an acute, traumatic lesion of neural elements in the spinal 
canal (spinal cord or cauda equina) resulting in motor and/or 
sensory deficit or bowel/bladder dysfunction, either tempo-
rary or permanent.19,22–25 In addition to the clinical definition, 
the majority of studies used ICD-9 codes to identify cases 
of acute SCI.18–20,23–25 Specifically, codes 806 (fracture of 
vertebral column with spinal cord lesion), 952 (spinal cord 
lesion without evidence of spinal bone injury), and 805 (frac-
ture of the vertebral column without mention of spinal cord 
lesion) were deemed relevant. A detailed list of ICD codes 
is provided in Table S2.

In Canada, various resources were used to identify cases of 
SCI and to quantify an annual incidence. In Ontario, the Ontario 
Trauma Registry contains records for all acute care injury 
hospitalizations in the province and was searched for relevant 
diagnostic codes.20 Similarly, Alberta has a trauma registry that 
provides detailed information on patient demographics, severity 
of injury, and causation.19 Two additional sources were used in 
Alberta: 1) the Health and Wellness database, which contains 
records of all hospitals and medical services in the province, 
and 2) the Office of the Chief Medical examiner, which inves-
tigates all unexplained deaths. To estimate incidence in British 
Columbia, only registers at the Vancouver General Hospital 
were reviewed, as this center represents the sole subspecialty 
SCI center in the province.18 Finally, in Manitoba, data from 
the Canadian Paraplegic Association and the Winnipeg 
 Rehabilitation center were used to identify cases.21
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Figure 2 Relative annual incidences of countries, states/provinces, and regions.
Notes: The red color scheme illustrates incidences of countries. The blue color scheme highlights incidences of states/provinces and regions.
Abbreviation: mil, million.
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Figura 2- Neuroanatomia das ereções reflexas e psicogénicas e ejaculação num 
indivíduo normal. Imagem de Everaert et al5. 

  

The aim of this review is to describe in a comprehensible
and detailed manner how neuroanatomy is related to
different nervous tissue lesions, how different lesions affect
their end organs and relate this to therapy. Misconceptions
on sympathetic psychogenic erections, dual innervations of
ejaculation, sexual dysfunction in spinal lesions, orgasm in
spinal lesions and orgasm after cystoprostatectomy are
discussed.

Materials and methods

We reviewed the literature (PubMed 1973–2008) on the
neuroanatomy and neurophysiology of erection and ejacula-
tion and on therapy for neurogenic patients and their
dysfunctions. Search terms were spinal cord, erection,
ejaculation, emission and neurogenic.

Results

Erection

Introduction. Erection is the result of a high parasympa-
thetic and low sympathetic tone resulting in the relaxation
of the smooth muscle cells of the corpora cavernosa and the
helicine penile arteries. The result is an increased arterial
inflow and an increased resistance to outflow due to
compression on the veins against the tunica albuginea;

consequently the intracavernous pressure increases (80–
100 mg Hg). Once rigidity is obtained, the inflow decreases
significantly and rigidity is conserved with low flow (3–5 mg/
min) until the parasympathetic inflow decreases or the
orthosympathetic tone increases.8

Neuroanatomy and physiology of erection. Afferents: The
pudendal nerve conducts sensory information from the
genital, perineal, perianal and scrotal skin to the sacral cord
(S2-S3-S4) (Figure 1). The scrotum also has higher (lumbar)
sensory innervations: the ilioinguinal nerve L1 and the
genital branch of the genitofemoral nerve L1-L2. Notwith-
standing this, anatomical dissection studies show the
heterogeneity of cutaneous branches of these nerves. The
classical pattern of distribution and the terminal course of
the ilioinguinal and genitofemoral nerve consistent with
modern text descriptions were defined in only 20% of
cadaveric dissections.9,10 The dorsal penile nerve (pudendal
nerve) is responsible for reflex erections.11 Damage to the
pudendal nerves (that is, Alcock syndrome) leads to erectile
dysfunction.12 In complete spinal cord injury above the
sacral centres there are no means to evaluate sensory
innervation by means of pinprick, temperature or cotton
swab testing because of lack of transmission of the signals
through the spinal cord. The bulbocavernous reflex remains
intact in these patients and is the clinical test to perform to
evaluate the pudendal nerve integrity.

Figure 1 Neuroanatomy of reflex and psychogenic erection, emission and ejaculation in a normal individual. (1) Pudendal stimulation causes
reflex parasympathetic erection through activation of the parasympathetic pathway (pelvic nerves and NANC fibres). (2) Auditory, visual and
olfactory pathways, fantasy and dreams can induce psychogenic parasympathetic erection (pelvic and NANC nerves). (3) Anxiety, stress,
cerebral inhibition can depress erection through activation of the sympathetic pathway (hypogastric nerves). (4) Contraction¼ flacidity¼
adrenergic stimulation, Hypogastric nerve (OS). Relaxation¼ erection¼NO stimulation (NANC), Acetylcholine facilitates (PS). Erection
depends on equilibrium between the OS and NANC stimulation. (5) Emission starts cholinergic (secretion) and ends sympathetic (contraction
bladder neck, vas, seminal vesicles, prostate, y ). (6) Ejaculation is mainly adrenergic and somatic. The spinal reflex ejaculation generator
centre has been localized in the thoracolumbar region and contains lumbar spinothalamic cells (LSt-cells). (7) Some sacral innervated muscles
like the levator muscles, the urethral and anal external sphincters are innervated both by the pudendal and pelvine nerves.

Neuroanatomy related to sexual dysfunction
K Everaert et al
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Figura 3-Algoritmo recomendado para a colheita de sémen em homens com TVM. 
Imagem de Brackett et al39. 

  

Endocrinopathy
Numerous studies have examined endocrinopathy as the

cause of abnormal semen quality in men with SCI. Interestingly,

a variety of endocrine profiles have been reported in these men;

however, none of the studies has associated a specific endocrine

profile to the specific semen profile of men with SCI (Table 1).

Seminal plasma of men with SCI

A study by Brackett et al., found that seminal plasma from

men with SCI caused a rapid and profound drop in the motility

of sperm from control subjects (i.e., healthy, non-injured men).

In contrast, seminal plasma from control subjects improved

sperm motility of subjects with SCI (Brackett et al., 1996). A sub-

sequent study examined the origin of low sperm motility (pre-

ejaculatory vs. post-ejaculatory) in men with SCI (Brackett et al.,

2000), and found that sperm obtained from the vas deferens of

men with SCI had much higher motility than sperm obtained

from their ejaculates. In contrast, sperm motility of non-injured

men was similar in both sites (the vas deferens and ejaculate).

Taken together, these studies indicated that the seminal plasma

was a primary contributor to the low sperm motility seen in men

with SCI. Similar findings were observed for sperm viability.

Cytokines are present in the seminal plasma
A number of studies have reported abnormal concentrations

of biochemical substances in the semen of men with SCI com-

pared with age-matched, healthy, non-injured men (Table 2).

Leukocytospermia is prevalent in men with SCI (Trabulsi et al.,

2002). When white blood cells from semen of men with SCI were

immuno-phenotyped, the majority was lymphocytes and most

of the lymphocytes were activated T-cells (Basu et al., 2002).

Activated T-cells secrete a variety of cytokines that can be toxic

to sperm cells (Parham, 2005). A study was conducted by Basu

Figure 4 Adapted from Brackett et al. (2010a). Recommended algorithm for sperm retrieval from men with spinal cord injury.
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Figura 4- Três métodos de colheita de sémen através de EV. Imagem de Chong et al45. 

  
Male Fertility Research Program of the Miami Project to Cure Paralysis at
the University of Miami Miller School of Medicine in Miami, Florida.
Eligibility criteria for the current study were men with traumatic SCI of more
than 1 year duration, neurological level of injury at T10 or rostral, inability to
ejaculate by sexual intercourse or masturbation and no contraindications for
PVS. Fifteen subjects were enrolled. Their mean age was 37.3± 8.1 years, range
25–56 years. Their levels of injury are shown in Table 3.

Study design
In this prospective study, each subject received the following three methods of
PVS, with an interval of 2–4 weeks between each method: Method 1 (M1)—
applying one FertiCare Personal (Multicept, Denmark) device to the dorsum or
frenulum of the glans penis; Method 2 (M2)—‘sandwiching’ the glans penis
between two FertiCare devices; Method 3 (M3)—sandwiching the glans penis
between the two vibrating surfaces of the Viberect-X3 (Reflexonic, Frederick,
MD, USA) device. These methods are shown in Figure 1.
To control for sequencing effects, five subjects received PVS in the following

sequence: M1, M2, M3; five subjects received the sequence M2, M3, M1; and
five received the sequence M3, M2, M1. For trials with M1 and M2, FertiCare
device(s) were set at 2.5 mM amplitude and 100 Hz. For trials with M3,
stimulation parameters of the Viberect-X3 were preset by the manufacturer and
were not adjustable.

PVS and Questionnaire
All subjects had their bladder emptied prior to performing PVS. For all
methods, PVS was delivered in 2 min increments with inspection of the penile
skin between increments. PVS was stopped if ejaculation occurred, or if no
ejaculation occurred after 10 min of PVS. Blood pressure was monitored every
minute throughout each procedure. Subjects whose level of injury was T6 or
rostral were pretreated with 20 mg sublingual nifedipine to manage possible
autonomic dysreflexia.16,17 Following each PVS trial, subjects were asked to rate
their experience on a questionnaire with scaled responses. The measured
distance from zero of a vertical mark on a 100 mm line indicated a rating
between 0 and 100 (Figure 2).
The same operators performed all PVS methods, timing, administering and

scoring of the questionnaire.

Statistical analysis
Repeated measures analysis of variance was used to compare differences
between groups using GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, Inc., La Jolla,
CA, USA). Statistical significance was considered at P⩽ 0.05.

RESULTS
All 15 subjects underwent the three methods of PVS. The ejaculation
success rates for M1, M2 and M3 were 87, 100 and 87%, respectively
(Table 1). The average ejaculation latency was significantly longer with
M3 compared to M1 and M2 (56.8 s vs 29.6 and 32.2, respectively,
Table 1).
Table 2 shows outcomes for post-stimulation survey Questions 1

through 4. For Question 1 (How much did this method meet your
expectations?), PVS with the Viberect-X3 (M3) was rated significantly

lower than PVS with one or two FertiCare devices (M1 and M2,
respectively). A similar outcome was found for Question 2 (How
comfortable did you feel during stimulation?) and Question 4 (Would
you recommend this method to other men with spinal cord injury?).
For Question 3 (How comfortable do you feel about using this
method at home either by yourself or with a partner?), M3 was also
rated lowest, but the mean rating for this method (67.5) was not
statistically significantly different from the mean ratings for M1 (79.1)
or M2 (71.5).
Table 3 shows the results of Question 5 (If you ejaculated with this

method, how pleasurable was the ejaculation?) and Question 6
(Did you experience any unpleasant sensations during PVS?). Subject’s
ratings on Question 5 varied between 0 and 100 for each method, with
a mean± s.e.m. rating of 42.5± 10.9, 45.1± 8.4 and 48.7± 9.5 for M1,
M2 and M3, respectively (not statistically different). There was no
distinct pattern in ratings of how pleasurable the ejaculation was by
method of PVS. For example, four subjects gave the highest rating to
M1, four subjects gave the highest rating to M2, four subjects gave the
highest rating to M3, two subjects gave the highest rating to two
methods, and one subject ejaculated with only one method.
Only four subjects per method reported experiencing unpleasant

sensations during PVS (indicated on Table 3). The sensations most
often reported were contractions (four subjects during each of
methods M1, M2 and M3), tightness in chest (one subject during
M2, two subjects during M3), ‘unpleasant feeling in stomach’ (one
subject during M1 and M3, and headache (one subject during M3).
In general, occurrence of unpleasant sensations did not seem to be
related to the subjects’ rating of how pleasurable the ejaculation was,
with the possible exceptions of subjects no. 4 and no. 13. For example,
subject no. 4 gave ratings of 54 and 48 to M1 and M2, respectively,
during which he reported no unpleasant sensations, versus a rating of
zero for M3, during which he experienced unpleasant contractions
and tightness in the chest. In contrast, subject no. 13 gave a rating of
zero for M1 and M2, during which he experienced unpleasant
contractions, versus a rating of 53 for M3 during which he experienced
no unpleasant sensations.
It should be noted that the unpleasant sensations did not preclude

subjects from participating in the study. No subject requested that a
procedure be aborted. No subject declined to continue in the study.

DISCUSSION
PVS is considered the method of first choice for semen retrieval in
men who are anejaculatory due to spinal cord injury.11 Compared to
the alternative semen retrieval method of EEJ,18 PVS results in better
semen quality,19 is preferred more by patients20 and can be performed
by selected couples wishing to attempt home insemination.8

Consequently, clinicians have sought to optimize the efficiency and
success rate of PVS. For example, previous research found that

Figure 1 Three methods of PVS were examined in this study. M1: application of one FertiCare device to the dorsum or frenulum of the glans penis.
M2: ‘sandwiching’ the penis between two FertiCare devices. M3: Application of the Viberect-X3 device.
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Figura 5- Modelo Seager 11 e sonda retal (Dalzall USA Medical Systems, The Plains, 
VA, USA). Imagem de Sonlsen et al97. 

(median number of oocytes aspirated per cycle was
ten, range 5 ± 14). A singleton pregnancy (still on-
going) was achieved after the fourth attempt of IVF.
Following Percoll-technique, the total number of
motile sperm used for the IVF cycles ranged from
28 ± 180 million (median 112).

Comments by Dr Ohl

This case presentation represents a very common
situation we see at the University of Michigan. Many
of my comments regarding management are based on
our program's experience in EEJ but I believe the
comments are valid since similar sperm problems are
seen in both EEJ and PVS.

The initial evaluation of this patient and his spouse
prior to the initial PVS was correct. It was a limited
evaluation. Unfortunately, many men with SCI
seeking infertility treatment at our center have
already undergone extensive unnecessary evaluation,
sometimes including invasive procedures such as
testicular biopsy and vasogram. Spinal cord injured
men should be treated the same as any man with an
infertility problem ± a `sperm count' should be
obtained prior to invasive testing. Therefore, history,
physical exam and hormonal assays are all that
should be performed prior to proceeding with
ejaculation induction.

The next question to consider is which type of
ejaculation procedure to perform ±EEJ or PVS.
Electroejaculation is clearly a more reliable proce-

dure. Virtually 100% of SCI men ejaculate with EEJ
versus 60% to 80% with PVS. Dr S˘nksen, the lead
discussant of this case, should be congratulated for
determining the importance of the vibratory amplitude
and increasing PVS ejaculation rates to this range.4 It
is because of his work that we have seen success with
PVS and in recent years shifted our emphasis to PVS
as our primary procedure .

Despite the fact that PVS works in a smaller
percentage of the cases, it should always be tried
Ærst. Patient acceptance is substantially higher for PVS
over EEJ and there is a suggestion of better sperm
quality and function with PVS as well.12 Electro-
ejaculation is reserved for PVS failures. In the very
rare event that EEJ and PVS both fail to cause seminal
emission, surgical extraction of sperm can be
considered, and I believe that ejaculation induction
failure is the only acceptable reason for surgical sperm
extraction in the SCI population. Once adequate
sperm quality is demonstrated, attempts at pregnancy
can then proceed.

While I am not totally adverse to home insemina-
tion, I believe that success with this procedure will be
extremely low, for two main reasons. The Ærst is
related to the insemination route. We have reported on
functional abnormalities of the sperm obtained by
EEJ13 and these functional abnormalities have also
been veriÆed in men undergoing PVS. These defects
include poor survival in incubation and cervical mucus
transport. Home insemination success requires that
these fragile sperm survive the hostile vaginal

Figure 1 Ferti care1 personal (Multicept, Rungsted, Den-
mark) vibrator developed to induce ejaculation in men with
spinal cord injuries. The amplitude and frequency may be set
at the recommended 2.5mm and 100Hz, or according to
individual requirements. The options available include
amplitudes between 1.0 ± 3.5mm and frequencies between
70 ± 110Hz

Figure 2 Seager Model 11 Electroejaculator and rectal
probe (Dalzall USA Medical Systems, The Plains, VA,
USA). The rectal probes used during the electroejaculation
procedure are generally 3 cm in diameter with either a
transverse or a longitudinal arrangement of the electrodes.
Alternating current (0 ± 50 V/0 ± 1000mA) is used to perform
the electrical stimulaton

Treatment of infertility
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