
   

Perspectivas Médicas

ISSN: 0100-2929

perspectivasmedicas@fmj.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí

Brasil

Podadera Balota, Marina; Martine Costa, Marina; Araujo Spinelli, Priscila de; Rodrigues Cunha,

Marcelo; Fabrega-Carvalho, César Alexandre

Estereologia dos componentes fibroelásticos da junção vesicouretral em diferentes faixas etárias

Perspectivas Médicas, vol. 20, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 26-35

Faculdade de Medicina de Jundiaí

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243216397006

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243216397006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243216397006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2432&numero=16397
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243216397006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org


ARTIGO ORIGINAL

Estereologia dos componentes fibroelásticos da junção vesicouretral em
 diferentes faixas etárias.

Stereology of the fiberelastic components of the vesicourethral junction in the different ages.
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RESUMO
A junção vesicouretral (JVU) é a região de transição 

da bexiga com a uretra e é marcada pelo óstio interno 
da uretra. A JVU está constituída por células 
musculares lisas e fibras colágenas e elásticas, sendo 
estas responsáveis por sua elasticidade e plasticidade. 
Mudanças estruturais com o envelhecimento ocorrem 
em todo o organismo, inclusive no trato urinário 
inferior. Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar as 
fibras elásticas e colágenas das regiões proximal, 
média e distal da uretra de ratos fêmeas jovens e senis.
Foram utilizadas 10 ratas, sendo 5 com 4 semanas e 5 
com 56 semanas. O complexo urogenital foi obtido 
através da exposição, dissecação e coleta do mesmo. 
Após a cirurgia o material foi submetido aos 
procedimentos histológicos de rotina. As lâminas 
obtidas foram coradas com picrosirius-hematoxilina 
para fibras colágenas e Verhoeff para fibras elásticas e 
fotografadas em fotomicroscópio, com luz normal e 
polarizada. As fibras colágenas, principalmente dos 
tipos I e III, apresentaram-se em maior concentração 
nos animais jovens, contudo, a concentração das fibras 
elásticas não foi diferente entre os dois grupos 
estudados. Dessa forma, infere-se que esta inexistência 
de diferença entre o contingente elástico nas diferentes 
faixas etárias se traduza na não relação direta com a 
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incontinência urinária feminina. Contudo, isto 
permanece sem total entendimento e se faz necessário 
mais estudos para o entendimento da razão da 
significante diferença na concentração de fibras 
colágenas, seu envolvimento nestes resultados e na 
doença dos órgãos urogenitais.

ABSTRACT
The urethro-vesical junction (UVJ) is the transition 

region of the bladder and the urethra, and it is marked 
by the internal urethral ostium. The UVJ is constituted 
by smooth muscle cell, collagens and elastic fibers, and 
this is responsible for the elasticity and plasticity of the 
UVJ. Structural changes in relation with the aging 
occur in the all organism, also in the inferior urinary 
tract. Thus the aim of this work was to observe the 
elastic and collagens fibers in the proximal, medium 
and in the distal part of urethra in senile and young 
females rats. Ten rats were used; five animals with 4 
weeks years-old and 5 with 56 weeks years-old. The 
urogenital complex was obtained by the exposition, and 
dissection of the sample. After the experimental surgery 
the samples were submitted to the histological 
procedures. The blades with the tissues were stained 
with picrosirius-hematoxylin, for collagens fibers, and 
Verhoeff procedure for elastic fibers. The samples were 
photographed in the photomicroscope, with normal and 
polarized light. The collagen fibers, mainly type I and 
III, were presented in bigger concentration in the young 
animals. However, in relation to the elastic fibers, was 
not observed differences between the groups. Thus, it 
can be concluded that the findings in relation to the 
elastic fibers showed a not direct relate with the 
feminine incontinence urinary. However, these facts 
remains unclear and more studies are necessary  for 
understanding the reason of the significant differences 
of concentrations of collagens fibers and its involving in 
urogenital diseases.

INTRODUÇÃO
A junção vesicouretral (JVU) é a denominação que 

se atribui à zona de transição entre a bexiga e a uretra. 
Localizada no trígono da bexiga, tem relevante 
importância por estar relacionada com a continência 
urinária e por fazer parte de uma região que é 
responsável pela fixação e direção da bexiga urinária 
(1). 

26

Perspectivas Médicas, 20(2): 26-35, jul. / dez. 2009



As duas principais funções da JVU são o 
armazenamento e esvaziamento da urina, funções estas 
governadas por um processo complexo que envolve o 
encéfalo, a medula espinhal, a musculatura lisa da 
bexiga e a parte posterior da uretra, além da 

(2)musculatura estriada do esfíncter externo . 
Dentre os elementos estruturais da JVU destacam-

se as fibras musculares lisas, fibras colágenas e fibras 
elásticas. A quantificação das fibras elásticas, pelo 
método de ressonância magnética, realizada na base da 
bexiga, JVU e uretra de cobaias (machos e fêmeas), 
demonstrou aumento significativo de fibras elásticas 
dispostas circularmente na JVU, em relação às outras 
duas regiões examinadas. Também foi relatado que tal 
disposição pode ser parcialmente responsável pela 
elasticidade e plasticidade da JVU além de forças 

(3)oclusivas e passivas nessa região . 
Para alguns pesquisadores, o tecido fibro-elástico 

assumiu o papel de ser o principal fator na geração da 
pressão de fechamento da uretra e da JVU em repouso. 
Essa foi a primeira observação de Awad e Dawnie 

(4)(1976) , que, depois de eliminarem os fatores neurais 
responsáveis pela pressão intrauretral, observaram 
uma pressão residual. Essa descoberta foi confirmada 

(5)por Bump et al. (1988) , demonstrando que os 
elementos fibroelásticos apresentaram efeitos na 
pressão uretral com perfil equivalente ao mostrado pela 

(6)camada vascular. Gosling et al. (1983)  sugeriram que 
as inúmeras fibras elásticas observadas por Lápides 

(7)(1958) , na JVU de uretras humanas femininas, eram 
importantes no fornecimento de oclusões passivas para 
a luz da uretra. A presença de fibras elásticas na JVU e 
sua relevância para manter a continência foram 
também descritas e comentadas por Woodburne (1961) 
(8).

De acordo com um estudo realizado em uretras 
caninas na Universidade de Zürich, os componentes 
elásticos, associados aos musculares, são responsáveis 
por até 40% da manutenção da continência urinária. 

(9)Para Caine (1986)  essas fibras contribuem de 
maneira indireta, auxiliando na função tônica muscular 

(10)da região proximal da uretra. Hickey (1982)  
relaciona a presença das fibras elásticas com a 
prevenção de danos no tecido. Experimentos realizados 
em animais demonstraram que essas fibras estão 

(11)intimamente associadas a fibras colágenas .
 No mecanismo de continência, a matriz 

extracelular da uretra mostra-se essencial. As fibras 
elásticas e as fibras colágenas são descritas em todo 
trato urinário, com características funcionais e 
estruturais distintas. Se por um lado as fibras de 
colágeno conferem resistência ao tecido, por outro, as 
fibras elásticas são essenciais na manutenção das 
propriedades elásticas da matriz e responsáveis pela 
distensão reversível do tecido conjuntivo, exibindo 
deformação elástica, sendo capazes de armazenar 
energia para restaurar a sua configuração original 
(12,13).

De acordo com a Sociedade Internacional de 
Continência, incontinência urinária é a condição de 

perda involuntária de urina, objetivamente 
demonstrável, constituindo um problema social e 
higiênico. A incidência da incontinência urinária na 
mulher aumenta com a idade, atingindo 25% desse 

(14)grupo após a menopausa . Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 10% da 
população feminina mundial apresenta o problema. O 
Instituto Internacional de Saúde acredita que existam 
mais de trinta milhões de mulheres incontinentes nos 
EUA. No Brasil, são poucos os estudos sobre 

(15)prevalência de incontinência urinária . Cirurgiões 
realizam 400.000 procedimentos por ano a fim de 
reconstituir a anatomia normal da pelve e do períneo 
feminino. Muitas dessas tentativas têm-se mostrado mal 
sucedidas, provavelmente porque a correlação 
anatômica específica ainda é pouco conhecida.

Fatores de risco para incontinência urinária 
incluem: parto, pressão intra-abdominal elevada, 
cirurgia genitourinária e doenças infecciosas. Esses 
fatores podem alterar a arquitetura anatômica do 
períneo através do alargamento ou cicatriz da fáscia.

(16)De acordo com Baracat (2006) , a fragilidade do 
assoalho pélvico feminino explica porque essa doença 
atinge mais as mulheres. A musculatura que dá 
sustentação aos órgãos pélvicos femininos é mais frágil 
e o aparelho esfincteriano, mais delgado. Além disso, o 
músculo estriado, que forma um pequeno anel em volta 
da uretra, é mais fino e adelgaçado nas mulheres e mais 
espesso e forte nos homens. Consequentemente, as 
perdas urinárias nos homens adultos estão mais 
relacionadas a procedimentos cirúrgicos que envolvem 
a retirada da próstata e o comprometimento da 
inervação do esfíncter masculino. 

Ocorrem mudanças  es t ru tura i s  com o  
envelhecimento em todo o organismo, inclusive no trato 
urinário inferior. Chun et al. (1988) demonstraram, 
através de estudos experimentais, que ratos senis 
apresentaram aumento de 20% no peso da bexiga 

(17)urinária, enquanto que a complacência diminuiu . 
(18)Susset (1983) , através de evidências bioquímicas, 

sugeriu mudanças significativas no tecido conjuntivo 
de bexigas urinárias de indivíduos idosos, nas quais o 
c o n t e ú d o  c o l á g e n o  a u m e n t a  e m  3 0 % ,  
preferencialmente no detrusor e na submucosa. Bexigas 
urinárias de indivíduos idosos apresentaram 
aglomerações eletrondensas e fibras elásticas, ambas 
associadas às células musculares, assim como à 

(19)presença de células musculares lisas fragmentadas .
A incontinência urinária não é uma consequência 

inevitável do aumento da idade, mas sim decorre de 
estados patológicos em que há aumento da pressão 
interna da bexiga acima da pressão que mantém a 

(20)uretra ocluída . No indivíduo idoso a capacidade da 
bexiga, a habilidade para diferir o esvaziamento, a 
complacência da bexiga e uretra, pressão de 
fechamento uretral e a taxa de fluxo urinário são todos 
provavelmente reduzidos. Por outro lado, o volume 
urinário residual pós-esvaziamento da bexiga e a 
prevalência para desinibir a contração do detrusor 
estão aumentados, onde cada uma dessas mudanças 
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predispõe à incontinência, mas nenhuma sozinha irá 
(21)desenvolvê-la ou antecipá-la .

Assim, considerando a diferente incidência de 
incontinência urinária nas diferentes faixas etárias, 
principalmente na mulher, e o papel do tecido 
conjuntivo na JVU e uretra, bem como sua alteração 
com a idade, esse trabalho objetivou:

1.Estabelecer possíveis diferenças dos componentes 
fibroelásticos na JVU e porções média e distal da uretra 
de fêmeas jovens e senis.

2. Verificar se o processo de envelhecimento causa 
alterações no sistema elástico dessas regiões 
comparando ratas jovens e senis de um mesmo gênero.

3. Relacionar os achados com a base anatômica da 
continência urinária, através da tipificação e 
morfometria de tais componentes. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Animais e Procedimentos Cirúrgicos
Um total de 10 ratas (Rattus norvegicus albinus), 

sendo 5 com 4 semanas e 5 com 56 semanas, advindos 
do biotério da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 
foram sacrificados utilizando CO (de acordo com os 2 

Princípios de Ética em Experimentação Animal). A 
seguir, foram colocados em decúbito dorsal e seguiu-se 
incisão na parede abdominopélvica (Figura A) 
expondo o complexo urogenital (Figura B) com 
dissecação da bexiga e uretra (Figura C). 

Procedimentos Histológicos 
Após o procedimento cirúrgico, o complexo bexiga 

urinária e uretra (Figura D), de ambos os grupos, foi 
fixado imediatamente em solução de formol 10%, por 
doze horas. Após a fixação em formol, os tecidos foram 
transferidos para álcool 70% (Reagen®, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil).  A seguir sofreram desidratação 
em uma série crescente de álcoois (álcool 80% - duas 
vezes, álcool absoluto–três vezes; 1 a 2 horas cada) 
(Reagen®, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Posteriormente, 
o material foi diafanizado com xilol por 2 horas. Após 
essa etapa, os fragmentos foram colocados em parafina 
a 56°C (Synth®, Diadema, SP, Brasil) por uma hora e 
emblocados. A seguir, o material foi seccionado em 
micrótomo (Lupe MRP03®, São Paulo, SP, Brasil) 
obtendo-se amostras com espessura de 5 micra. 
Posteriormente, os cortes foram colocados em lâminas 
albuminizadas (Vislabor®, Itatiba, SP, Brasil) (Figura 
E) e levadas para estufa (Fanem®, São Paulo, SP, 
Brasil) com temperatura de 60°C. Finalmente, as 
lâminas foram coradas com Picrosirius-hematoxilina 
para fibras colágenas e com Verhoeff para fibras 
elásticas e posteriormente fotografadas em 
fotomicroscôpio (Olympus®) com luz polarizada.

Estereologia
Para o estudo morfométrico foram utilizadas 

medidas para determinação quantitativa e comparativa 
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Figura A: Rata em decúbito dorsal, seguida de incisão na parede abdominopélvica.
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das frações de volume (Vv) ocupadas pelas fibras 
colágenas e elásticas nas JVU. Essas medidas foram 
realizadas através de uma ocular 10X, contendo um 
retículo de integração quadrilátero contendo 100 
quadrados, acoplados ao microscópio de luz e objetiva 
de 100X.  A quantificação das fibras colágenas foi 
realizada a partir das imagens digitalizadas e expostas 
em computador com tela plana, enquanto a das 
elásticas, foi feita ao microscópio. 

Fibras elásticas
As medidas das densidades foram realizadas através 

da contagem do número total de fibras em relação à 
área contendo fibras no campo analisado (número de 
quadriláteros contendo f ibras),  nas áreas 
anteriormente propostas (JVU e porções média e 

distal), num total de 15 campos de cada lâmina, 
usando-se a seguinte fórmula: 

Vv= F/A, sendo:
Vv= densidade
F= número total de fibras elásticas
A= área (número de quadriláteros contendo fibras).

Fibras colágenas
Para o estudo estereológico foram utilizadas 

medidas para determinação quantitativa das frações de 
volume (Vv) ocupadas pelas fibras colágenas nas 
porções proximal (JVU), média e distal da uretra dos 
animais. As medidas foram realizadas através da 
contagem dos pontos localizados sobre as fibras 
colágenas, num total de 6 campos de cada lâmina, em 
um total de 39 lâminas dos ratos senis e 28 lâminas dos 
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Figura B: Vista ventral da cavidade abdominopélvica.

Figura C: Desenho esquemático do complexo Urogenital das Ratas que 
incluem a bexiga urinária, a uretra, a vagina e os cornos uterinos. A linha 
tracejada indica o ponto de secção para a inclusão na parafina. 

Junção vesicouretral

Uretra

Bexiga
Urinária

Figura D: Desenho esquemático do complexo urogenital seccionado. A 
linha tracejada e o quadrilátero indicam a região do ângulo e a JVU.
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ratos jovens. As frações de volume ocupadas pelas 
fibras colágenas em relação ao campo total foram 
calculadas usando-se a seguinte fórmula: 

Vv = p/P, sendo:
Vv = densidade de volume ou fração de volume (%)
p = número de pontos sobre as fibras colágenas

P = número total de pontos no campo .

Metodologia Estatística
Os dados foram estudados através de média e 

desvio-padrão. As variáveis foram analisadas em cada 
tipo de fibra, comparando-se os campos através de 
ANOVA, seguida do teste de comparações múltiplas de 
Tukey, dois a dois. O software utilizado para análise foi 
o SAS versão 9.02 e o nível de significância foi 
assumido em 5% (p < 0,05).

A comparação entre jovens e senis, em cada tipo de 
fibra e campo foi realizada através do teste T de Student 
(por se tratar de somente duas categorias a serem 
comparadas: jovens e senis).

RESULTADOS

Resultados Macroscópicos
A análise macroscópica teve início com os 

procedimentos cirúrgicos, podendo ser observadas as 
relações topográficas do complexo urogenital com 
estruturas adjacentes (Figura B). Foi observado que as 
posições anatômicas do complexo não apresentaram 
variações. 

Resultados Microscópicos
A análise microscópica do complexo urogenital foi 

realizada através do estudo morfológico e 
estereológico das fibras elásticas (coradas com 
Verhoeff) e colágenas (coradas com picrosirius-
hematoxilina) presentes nas porções proximal, média e 
distal da uretra de 5 fêmeas jovens e 5 fêmeas senis. O 
estudo morfológico das fibras colágenas mostrou que 
estas apresentaram diferentes cores e espessuras, 
sendo esverdeadas quando finas (fibras colágenas tipo 
III) e avermelhadas quando grossas (fibras colágenas 
tipo I).

Ratas jovens
Análise Morfológica 
Na região proximal da uretra (JVU) foram 

observados ambos os tipos de fibras estudadas. As 
f ibras elásticas apresentaram orientações  
longitudinal e oblíqua, principalmente junto à 
musculatura lisa, com aspecto mais volumoso e denso.  
Ficaram distribuídas em todos os campos analisados, 
de forma dispersa e sem organização em feixes. As 
fibras colágenas apresentaram distribuição em todos 
os campos, com predomínio de fibras avermelhadas, 
espessas e aglomeradas. Foi observada uma 
diminuição progressiva na quantidade destas e 
mudança em sua coloração, com surgimento de fibras 
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esverdeadas à medida que se distanciaram da JVU 
(Figuras E e F).

 Na região média da uretra também foram 
observados ambos os tipos de fibras, mas com 
diferenças morfológicas àquelas descritas acima. As 
fibras elásticas apresentaram-se distribuídas em todos 
os campos, organizadas na região próxima à luz da 
uretra em grandes concentrações de fibras de menor 
espessura.  Nesta região, as fibras colágenas também 
apresentaram distribuição em todos os campos, porém 
com predomínio de fibras esverdeadas, de menor 
espessura e dispersas. Foi observada uma diminuição 
progressiva na quantidade das mesmas à medida que se 
aproximaram da região distal da uretra, com alteração 
em sua coloração, surgindo fibras avermelhadas 
dentre as esverdeadas (Figuras E e F).

Na região distal da uretra foram observados ambos 
os tipos de fibras, com características morfológicas 
próprias. As fibras elásticas, presentes em todos os 
campos analisados, apresentaram-se organizadas em
feixes ou lâminas ao redor da luz uretral, com 
características de fibras finas, longas e de menor 
espessura. Houve manutenção do padrão de 
distribuição, coloração e espessura das fibras 
colágenas nesta região em relação à anterior. No 
entanto, apresentaram-se aglomeradas no início, com 
diminuição progressiva da espessura e dispersão das 
fibras à medida que se distanciaram da região média, 
com surgimento de fibras avermelhadas que 
predominaram sobre as esverdeadas (Figuras E e F).

Análise Estereológica 
Em relação à concentração de fibras colágenas e 

elásticas nas ratas jovens, não foram verificadas 
diferenças significativas entre os números totais e 
percentuais de fibras nas três regiões da uretra 
(Gráfico1).

Ratas senis
Análise Morfológica  
Na análise das fibras elásticas foi observado um 

padrão morfológico semelhante ao descrito 
anteriormente nas três regiões da uretra, sem 
alterações relevantes. 

Na JVU foram encontrados ambos os tipos de fibras 
estudadas. As fibras colágenas apresentaram 
colorações avermelhadas e esverdeadas, no entanto 
houve predomínio de fibras avermelhadas de caráter 
volumoso, apresentando distribuição em todos os 
campos analisados (Figuras E e F).

Na região média da uretra também foram 
observados ambos os tipos de fibras, mas com 
diferenças morfológicas em comparação às descritas 
acima. Nesta região, as fibras colágenas mostraram 
predomínio de fibras esverdeadas, menos espessas, 
também distribuídas em todos os campos analisados 
(Figuras E e F). 
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GRÁFICO 2: Comparação do número percentual de fibras colágenas entre jovens e senis em cada região estudada.

Na região distal da uretra foram observados ambos 
os tipos de fibras. Quanto ao estudo das fibras 
colágenas, foi observada distribuição homogênea das 
fibras, com predomínio de fibras esverdeadas, menos 
espessas e dispersas (Figuras E e F).

Análise Estereológica
Em relação à concentração de fibras colágenas nas 

ratas senis, foram verificadas diferenças significativas 
no número total de fibras entre as três regiões 
estudadas (p<0.0001), sendo que a região proximal 
apresentou maior número de fibras (272,8 ± 36,9), 
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seguida pelas regiões média (254.8 ± 32,5) e distal 
(195,1 ± 39,3). Através das comparações múltiplas 
dois a dois, verificou-se diferença significativa no 
número total de fibras entre as regiões proximal e distal 
(p<0.0001) e entre regiões distal e média (p=0.0004), 
mas não entre proximal e média (p=0,5325). Os 
mesmos resultados foram encontrados para os 
números percentuais de fibras colágenas. Em relação 
aos números total e percentual de fibras elásticas, não 
foram verificadas diferenças estatisticamente 
significantes entre as três regiões da uretra (p>0,05). 
(Gráficos 1 e 2). 

GRÁFICO 1: Comparação do número percentual de fibras elásticas entre jovens e senis em cada região estudada da uretra.
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Figura E:  Coloração Verhoeff:  (1A) Secção sagital demonstrando as regiões (JVU), proximal, média e distal da uretra. Ratas jovens (1B-1D) e 
ratas senis (1E-1G). (1B) região proximal (JVU) da uretra destacando a pequena quantidade de fibras (a). (IC) região média da uretra com fibras 
elásticas dispersas (b). (ID) região distal da uretra com fibras elásticas tortuosas organizadas em feixes (c). (1E) região proximal da uretra com fibras 
elásticas espessas (d). (1F) região média da uretra com fibras elásticas finas (e). (1G) distal da uretra com fibras elásticas finas, alongadas e em 
feixes (f). 

Estereologia dos componentes fibroelásticos da junção vesico... - Marina Podadera Balota e cols.

Figura E

Perspectivas Médicas, 20(2): 26-35, jul. / dez. 2009



33

Figura F: Coloração Picrossirius-hematoxilina: (2A) secção sagital demonstrando as regiões proximal (JVU), média e distal da uretra de rata. 
Ratas jovens (2B-2D) e ratas senis (2E-2G). (2B) região proximal (JVU) da uretra com equilíbrio entre fibras esverdeadas e vermelhas (a). (2C) 
região média da uretra com predomínio de fibras colágenas esverdeadas - tipo III (b). (2D) região distal da uretra com fibras colágenas espiraladas 
predominantemente esverdeadas (c). (2E) região proximal da uretra predomínio de fibras colágenas avermelhadas - tipo I (d). (2F) região média da 
uretra com predomínio de fibras colágena avermelhadas (e). (2G) região distal da uretra com escassas fibras colágenas esverdeadas (f). 
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Ratas jovens versus Ratas senis
Análise Morfológica
A comparação das fibras elásticas entre ratas jovens 

e senis não mostrou alterações morfológicas 
significativas entre os dois grupos. 

Quanto à comparação das fibras colágenas, 
verificou-se uma maior concentração de fibras na 
uretra de ratas jovens, em todos os campos analisados, 
porém, na análise comparativa da região proximal 
(JVU), as ratas senis apresentaram maior 
concentração de fibras avermelhadas e na região 
distal, observaram-se fibras mais alongadas e 
horizontalizadas nesse grupo. 

Análise Estereológica
Durante a comparação entre ratas jovens e senis, 

verificou-se que existem diferenças significativas entre 
os números absolutos e percentuais de fibras 
colágenas, entre esses dois grupos (p<0,05), sendo que 
há uma diminuição da concentração de fibras 
colágenas no grupo senil nas três regiões da uretra. Já 
em relação às fibras elásticas, não foram verificadas 
diferenças significativas entre os números absoluto e 

percentual de fibras (p>0,05) (Gráficos 1 e 2). 
DISCUSSÃO e CONCLUSÕES

No presente estudo, quando comparadas as fibras 
colágenas de ratas jovens e senis, houve diferenças em 
sua concentração, sendo esta maior nos exemplares 
jovens em todas as regiões estudadas. No entanto, 
comparando-se as diferentes regiões dentro de um 
mesmo grupo, nos animais jovens não houve diferença 
significativa; já nos senis, observaram-se diferenças 
relevantes nas concentrações dessas fibras, que se 
apresentaram diminuídas em todas as regiões, podendo 
isto ser responsável pela prevalência da incontinência 
urinária.  Esses resultados diferem dos encontrados por 

(18)Susset (1983)  que, através de evidências 
bioquímicas, sugeriu mudanças significativas no tecido 
conjuntivo de bexigas urinárias de indivíduos idosos, 
nas quais o conteúdo colágeno aumenta em 30%, 
preferencialmente no detrusor e na submucosa. Na 

(22)pesquisa de Reisdoerfer (2007) , os achados da 
microscopia eletrônica de transmissão revelaram um 
aumento qualitativo no contingente do conteúdo 
colágeno nos animais velhos. 

(23)Segundo Ulmsten et al. (1999) , as mudanças que 
ocorrem durante a menopausa geram um tecido 
conectivo parauretral com maiores concentrações de 
colágeno e com propriedades diferentes. Essas 
mudanças, associadas a uma diminuição da proporção 
proteoglicanos/colágeno, resulta em um tecido com 
maior habilidade de carregar peso, mas com menor 
elasticidade. As pesquisas atuais sobre fibras 
colágenas ainda são controversas, pois alguns estudos 
relatam haver uma associação entre redução do total de 
colágeno na fáscia paravaginal e incontinência 
urinária de stress (IUS), enquanto outros encontraram 

 

que a concentração de colágeno total está aumentada 
(24)em mulheres com IUS .

Na atual pesquisa, também se constatou não haver 
diferenças significativas na concentração ou na 
morfologia das fibras elásticas entre ratas jovens e 
senis nas regiões estudadas. Diversos estudos relatam 
alterações no sistema elástico, relativas à densidade 
das fibras, durante o envelhecimento. No estudo de 

(22)Reisdoerfer (2007)  foi encontrado que a densidade 
linear das fibras elásticas difere entre ratos machos 
neonatos, adultos e velhos, havendo um aumento da 
densidade das fibras elásticas maduras do neonato 
para o adulto e uma diminuição do adulto para o velho. 
Esses achados condizem com o estudo de Carvalho et 

(25)al. (1997) , que inferiu que durante o processo de 
envelhecimento ocorrem alterações nas fibras do 
sistema elástico. Em contrapartida, Paniagua et al. 

(13)(1983)  verificaram que há um aumento de elastina 
com o avanço da idade, exceto na JVU, onde a 
densidade linear das fibras diminui nos animais velhos.

O tecido conectivo, especialmente as fibras 
elásticas, é considerado como um importante fator 
contribuinte para o mecanismo de fechamento da 

(4)uretra entre as micções. Awad e Downie (1976)  
concluíram que o tecido elástico e fatores mecânicos 
são responsáveis por aproximadamente 40% da 
continência urinária. Em contraste, Tanagho et al. 

(26)(1969) , realizando experimentos similares, 
encontraram que os tecidos elástico e colágeno 
proporcionam resistência muito limitada ao fluxo 
urinário contínuo.

(10)Segundo Hickey et at. (1982) , é improvável que as 
fibras elásticas da uretra tenham um papel marcante no 
controle da micção, apesar da atenção que recebem. A 
elastina confere elasticidade aos tecidos, que é limitada 
pela rigidez do colágeno. Assim, apesar das fibras 
elásticas talvez prevenirem danos aos tecidos, elas 
provavelmente não restringem a performance 

(11)mecânica. No estudo de Augsburger (1997)  concluiu-
se que o tecido elástico não é o principal fator 
contribuinte para a continência urinária.

(22)Segundo Reisdoerfer (2007) , as alterações que 
ocorrem no sistema elástico de ratos machos velhos 
estão associadas ao processo natural  de 
envelhecimento que, aliadas à diminuição da 
tonicidade muscular, tornam o esfíncter fisiológico 
mais permeável, favorecendo o aparecimento da 
incontinência urinária. No entanto, as fibras elásticas 
isoladas não são responsáveis por tal doença, pois 
estudos verificaram que esta condição ocorre por 
processos urodinâmicos como deficiência ou ausência 
de atividade detrusora, pressão uretral incompetente, 
doenças sistêmicas ou psicológicas e uso de alguns 
medicamentos. Concluiu-se, portanto, que o sistema 
elástico da JVU não é um componente que determina o 
aparecimento da incontinência urinária no processo 
fisiológico de envelhecimento.
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Assim, após avaliação dos resultados pode-se 
observar no presente estudo, uma diferença na 
quantificação de fibras colágenas entre ratas jovens e 
senis. Embora esse dado seja relevante, não se pode 
considerá-lo como único fator que represente a base 
anatômica e funcional da incontinência urinária. 
Apesar dos vários artigos mencionarem a importância 
das fibras elásticas como base anatômica da 
continência urinária, não se observou, neste estudo, 
diferença entre os grupos. Concluiu-se, portanto, que 
são necessários mais estudos para compreender a 
razão da existência e o mecanismo de ação do eixo 
conjuntivo da JVU. Além disso, faz-se necessário 
também entender que a idade é somente um dos fatores 
envolvidos, pois a posição da bexiga urinária nos 
roedores difere  dos humanos. 
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