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análise morfométrica. Após avaliar os resultados, 
constatou-se maior concentração e número de fibras 
colágenas e elásticas na JVU de machos. Assim, pode-se 
inferir que a maior concentração dos elementos 
fibrilares na JVU de machos é um fator diferencial 
importante entre os sexos, o que explicaria a maior 
prevalência da incontinência urinária no sexo feminino.

The vesicourethral junction (JVU), transition 
region of the bladder with the urethra, is marked by the 
internal ostium of the urethra. The smooth muscle 
fibers, collagen and elastic fibers are responsible for 
elasticity and plasticity of this junction. Urinary 
incontinence is more common in women than in men. 
However, their relation with collagen and elastic fibers 
is remaining unclear. Thus, the aim of this study was 
compare, through histomorphometric study, the 
components of the fibrillar collagen and elastic system 
of JVU in male and female rats. We used 5 male rats and 
5 female rats with 36 weeks of life. Complex urogenital 
(bladder, urethra and prostate in males, and bladder, 
urethra, uteri and vagina in females) were dissected and 
submitted to histological procedures. After staining 
with sirius red and Verhoeff-hematoxylin, the samples 
were photographed and subsequently submitted to 
morphometric analysis. The results showed altered 
concentration and number of collagen and elastic fibers 
in JVU of males. In the conclusion, the highest 
concentration of fibrillar elements in JVU is an 
important factor between the male and female, which 
would explain major prevalence of urinary 
incontinence in women.

Junção vésico-uretral (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 

1responsável pela fixação e direção da bexiga urinária . 

Histomorphometric analysis of the fibrillar components of vesicourethral junction
in male and female Wistar rats and urinary incontinence.
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RESUMO

INTRODUÇÃO

ABSTRACT

A junção vésico-uretral (JVU), região de 
transição da bexiga com a uretra, é marcada pelo óstio 
interno da uretra. As fibras musculares lisas, colágenas e 
elásticas são responsáveis pela elasticidade e 
plasticidade da junção. A incontinência urinária é mais 
frequente em mulheres do que em homens, entretanto 
sua relação com fibras colágenas e elásticas não está 
bem definida. O objetivo foi comparar, através de estudo 
histomorfométrico, os componentes fibrilares do 
sistema elástico e colágeno da JVU em ratos machos e 
fêmeas. Um total de 5 ratos e 5 ratas, com 36 semanas de 
vida, tiveram seus complexos urogenitais (bexiga, uretra 
e próstata em machos; e bexiga, uretra, cornos uterinos e 
vagina em fêmeas) dissecados e submetidos aos 
procedimentos histológicos de rotina. Após coloração 
com Picrossirius-hematoxilina e Verhoeff, as lâminas 
foram fotografadas e posteriormente submetidas à 
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mulher aumenta com a idade, atingindo 25% desse 
20grupo após a menopausa . Dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 10% da 
população feminina mundial apresentam 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 prevalência 

21
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.  

22De acordo com Baracat , 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. A incontinência urinária 
masculina pode ser decorrente da incompetência 
esfincteriana, da hiper ou hipoatividade detrusora, ou 

23ainda de um processo obstrutivo infravesical . A 
prostatectomia radical, em caso de tumores prostáticos, 
pode também causar incontinência urinária. Em muitos 
pacientes, a incontinência melhora em alguns dias, 
semanas ou meses sem intervenção. Em uma pequena 

24proporção de pacientes, isso não ocorre . 
Assim, considerando: a prevalência da 

incontinência urinária no sexo feminino; o papel do 
tecido fibroelástico como principal fator na geração da 
pressão de fechamento da uretra e da JVU em repouso, 
tanto em seres humanos como em animais 
experimentais; as poucas menções na questão da 
relação entre os componentes fibroelásticos e colágenos 
da JVU, o presente trabalho objetivou comparar, através 
de estudo histomorfométrico, os componentes do 
sistema elástico e colágeno da JVU em ratos machos e 
fêmeas, bem como entender a relação desses com a base 
anatômica da continência urinária.

       Um total de 10 ratos (Rattus norvegicus albinus), 
sendo 5 machos e 5 fêmeas, com 36 semanas de vida, 
advindos do biotério da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, estado de São Paulo, Brasil,  foram submetidos 
a injeção subcutânea na região dorsal de sulfato de 
atropina 0,2 ml (Atropion®-Ariston- São Paulo-SP-
Brasil). Após 15 minutos, acepromazina 1% 
(Acepran®-Univet  S .A .–SãoPaulo–SP-Brasi l)  
combinado com cloridrato de tilemina 125mg e 

As duas principais funções da JVU são o armazenamento 
e o esvaziamento da urina. Essas funções são 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 musculatura estriada do 

2esfíncter 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 .  

O mecanismo de continência urinária é 
determinado por vários fatores que atuam de forma 
sinérgica, entre os quais salientam-se a topografia intra-
abdominal do colo vesical, o componente vascular da 
camada submucosa, a elasticidade passiva da parede 
uretral, além da musculatura do assoalho pélvico, as 
musculaturas estriada e lisa da parede uretral, a 
musculatura estriada periuretral, bem como a 

4-12adequada inervação destas estruturas . Para alguns 
pesquisadores, o tecido fibroelástico assumiu o papel de 
ser o principal fator na geração da pressão de 
fechamento da uretra e da JVU em repouso. Essa foi a 

13primeira observação de Awad e Downie , que depois de 
eliminarem os fatores neurais responsáveis pela pressão 
intrauretral, observaram uma pressão residual. Esta 

14descoberta foi confirmada por Bump , demonstrando 
que os elementos fibroelásticos apresentaram efeitos na 
pressão uretral com perfil equivalente ao mostrado pela 

15camada vascular. Falconer et al.  sugeriram que as 
inúmeras fibras elásticas observadas por Falconer et 

16al. , nas JVUs de uretras humanas femininas, eram 
importantes no fornecimento de oclusões passivas para 
a luz da uretra. A presença de fibras elásticas na JVU e a 
relevância destas para manter a continência foram 

17também descritas e comentadas por Woodburne . De 
acordo com um estudo realizado em uretras caninas na 
Universidade de Zürich, os componentes elásticos, 
associados aos musculares, são responsáveis em até 40% 

18pela manutenção da continência urinária. Para Caine  
essas fibras contribuem de maneira indireta, auxiliando 
na função tônica muscular da região proximal da uretra. 

12Hickey  relaciona a presença das fibras elásticas com a 
prevenção de danos no tecido. Experimentos realizados 
em animais demonstraram que essas fibras estão 

19intimamente associadas a fibras colágenas .  
Incontinência urinária, de acordo com a 

International Continence Society, é a condição na qual a 
perda involuntária de urina,  objetivamente 
demonstrável, constitui-se em problema social e 
higiênico. A incidência da incontinência urinária na 

MATERIAIS E MÉTODOS
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cloridrato de zolazepam 125mg (Zoletil 50®-Virba-São 
Paulo-SP-Brasil) aplicados intraperitonealmente (todos 
os procedimentos foram realizados de acordo com os 
princípios éticos-Colégio Brasileiro de Experimentação 
Animal-COBEA). A seguir, foram pesados em balança 
semi-analítica (Mettler Toledo AB204®-Suíça), 
tricotomizados e colocados em decúbito dorsal. Seguiu-
se incisão na parede abdomino-pélvica e exposição do 
complexo urogenital com dissecação da bexiga e uretra 
com auxílio de lupa cirúrgica. Seguindo sua retirada, o 
complexo urogenital foi submerso em solução de Bouin 
(solução aquosa preparada com ácido pícrico 75 ml - 
Reagen–Rio de Janeiro–RJ–Brasil, formol 25 ml - Lafan 
Química Fina Ltda-Rio de Janeiro-RJ–Brasil e ácido 
acético glacial 5 ml Merck–Rio de Janeiro–RJ–Brasil) 
sendo deixado por toda a noite. 

Após fixação, os tecidos permaneceram (em 
geladeira a 10ºC) em álcool 70%, o qual foi trocado 
durante uma semana até que todo o excesso de ácido 
pícrico fosse retirado. Após o procedimento cirúrgico, o 
complexo bexiga urinária e uretra, de ambos os grupos, 
foi fixado imediatamente em solução de Bouin, 
preparada com ácido pícrico 75 ml (Reagen–Rio de 
Janeiro–RJ–Brasil), formol 25 ml (Lafan Química Fina 
Ltda-Rio de Janeiro-RJ–Brasil) e ácido acético glacial 
5ml (Merck–Rio de Janeiro–RJ–Brasil) por doze horas. 
Após a fixação, os tecidos permaneceram em álcool 70% 
(Reagen–Rio de Janeiro–RJ–Brasil) até a retirada de 
todo o excesso de fixador Bouin e 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. Posteriormente, os cortes foram 
colocados e montados em lâminas albuminizadas com 
espessura de 5 micrômetros (Vislabor–Itatiba-
SP–Brasil) e levados para estufa (Fanem–São Paulo-
SP–Brasil) com temperatura de 60°C. Finalmente, as 
lâminas foram coradas com Picrossirius-hematoxilina 
para fibras colágenas e Verhoeff para fibras elásticas e 
posteriormente fotografadas em fotomicroscópio 
(Olympus) com luz polarizada. 

A quantificação das fibras elásticas e colágenas 
foi realizada a partir das imagens digitalizadas e 
expostas em computador com tela plana. Para o estudo 
morfométrico do tecido colágeno foram utilizadas 
medidas para determinação quantitativa das frações de 
volume (Vv) ocupadas pelas fibras na JVU. Para a 
mensuração, foi utilizado um retículo de 280 pontos, 
sendo este uma confecção adaptada segundo a 
contagem de pontos de Weibel (onde se avaliou os pontos 
das intersecções do retículo sobre as áreas analisadas de 
cada amostra, transformando estes pontos em volume 
celular - Figura A). As medidas foram realizadas através 

da contagem dos pontos localizados sobre as fibras 
colágenas, num total de 17 campos. As frações de volume 
ocupadas pelas fibras colágenas em relação ao campo 
total foram calculadas usando-se a seguinte fórmula: Vv 
= p/P Vv = densidade de volume ou fração de volume (%) 
p = número de pontos sobre as fibras colágenas P = 
número total de pontos no campo (no caso, 247). Para a 
mensuração das fibras elásticas foi utilizado um retículo 
contendo 280 quadriláteros (Figura B). 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 
fibras), num total de 18 campos, usando-se a seguinte 
fórmula: Vv= F/A Vv= densidade F= número total de 
fibras elásticas A= área (número de quadriláteros 
contendo fibras). 

Os dados estatísticos foram descritos através de 
médias e desvio-padrão. Foram testados quanto à 
normalidade através do teste de Kolmogorov-Smirnov e 
como apresentaram distribuição normal, foi utilizado o 
teste T de Student para comparação entre machos e 
fêmeas. O nível de Significância assumido foi de 5% e o 
software utilizado para análise foi o SAS versão 8.2.

Figura A:  1= ponto no campo; 2= ponto sobre fibra elástica.

Figura B:  1= Fibra elástica; 2= quadrilátero com fibra.
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Figuras 1 a 6:
picrosssirius-hematoxilina sob luz polarizada para 
observação das fibras de colágeno. Figuras: 1,2,3 ratas e 4,5,6 
ratos. Figuras 1 e 4: região da bexiga urinária (B), transição da 
bexiga urinária (JVU) e uretra(U). Figuras 2 e 5: observa-se 
maior concentração de colágeno tipo I nos machos (I) e 
colágeno do tipo  III nas fêmeas (III). Figuras 3 e 6: nas fêmeas, 
as fibras de colágeno aparentam estar organizadas e com 
disposições alternadas (disposição longitudinal (L) fibras do 
tipo I, e transversal (T) fibras do tipo III). Nos machos, as fibras 
de colágeno parecem não ter a mesma organização que nas 
fêmeas, apresentando-se com disposição mista (M).

 Fotomicrografias da JVU com coloração de 

Figuras 7 a 10:
Verhoeff para observação das fibras elásticas. Figuras 7,8 
ratas e 9,10 ratos. Figuras 7 e 9: região da bexiga urinária (B) 
transição da bexiga urinária (JVU) e uretra (U). Figura 8 
observam-se fibras elásticas esparsas (F1). Figura 10: fibras 
elásticas concentradas (F2) próximas às fibras musculares 
(FM).

 Fotomicrografias da JVU com coloração de 

Gráfico 1:
pontos segundo o gênero dos ratos - fibras colágenas.

 Distribuição do número de pontos e do percentual de 

Gráfico 2:
segundo o gênero dos ratos.

 Distribuição da densidade de fibras elásticas 

As análises dos resultados referentes à 
microscopia mostram a presença dos tecidos 
fibroelásticos e colágeno em toda a junção vésico-uretral, 
com diferentes disposições e concentrações desses tecidos 
entre machos e fêmeas. Dentre as colorações utilizadas, 
todas evidenciaram de forma satisfatória as fibras do 
sistema elástico (coloração Verhoeff) e do tecido 
colágeno (Picrossirius-hematoxilina). No estudo 
morfométrico dos campos fotografados, a concentração 
de fibras colágenas apresentou-se maior nos machos 
(Figuras 4 a 6) do que nas fêmeas (Figuras 1 a 3). Houve 
diferença significativa no número de pontos entre fêmeas 
e machos, sendo a média de pontos nas fêmeas de 98.38 ± 
32.03, e nos machos de 168.56 ± 22.61 (p <0,0001). 

A diferença também foi significativa no 
percentual de pontos, superior nos machos (68.33±9.22) 
do que nas fêmeas (39.38 ±13.11) (Tabela 1 e Gráfico 1). 
Em relação às fibras elásticas, observou-se que as 
mesmas apresentam-se tortuosas, e se dispuseram de 
maneira mais concentrada quando próximas às fibras 
musculares. Além disso, foram mais concentradas em 
certas regiões nos machos (Figuras 9 e 10), sendo que nas 
fêmeas apresentaram-se mais espaçadas (Figuras 7 e 8). 

O número de fibras elásticas também foi 
superior nos machos, assim como sua densidade (Tabela 
2 e Gráficos 2 e 3). Apesar de a média ser superior nos 
machos, tanto na densidade quanto no número de fibras, 
não foram detectadas diferenças significativas na 
densidade e no número de fibras entre machos e fêmeas 
(p > 0.05).

RESULTADOS

Análise histomorfométrica dos componentes fibrilares da junção vésico-uretral de ratos e ratas Wistar e incontinência urinária. - Beatriz Jalbut Jacob e cols.
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Outro terço é exercido pelo componente vascular e o 
terço restante é atribuído à musculatura lisa e aos 
tecidos conjuntivos, uretral e pára-uretral. Assim, dado 
o relevante papel do tecido conjuntivo como base 
anatômica da continência urinária normal, com seu 
estudo, através da análise da concentração dessas 
fibras, nos dois gêneros, pode-se inferir a relação com a 
incontinência urinária e a maior prevalência desse 
distúrbio no sexo feminino. No presente trabalho, os 
resultados demonstraram diferenças na quantidade e 
concentração das fibras elásticas e colágenas entre 
machos e fêmeas. 

Estudos fazendo tal comparação não têm sido 
descritos na literatura. As fibras elásticas presentes no 
trato urinário têm sido menos estudadas. Entretanto, 
um trabalho recente analisou a diferença entre as 
concentrações de fibras elásticas em ratas de diferentes 
idades. Esse trabalho mostrou que em todas as faixas 
etárias estudadas (grupos neonato, adulto e velho) 
estão presentes todos os tipos de fibras elásticas do 
sistema elástico, e concluiu que o sistema elástico da JVU 
não é um componente que determina o aparecimento 
da incontinência urinária no processo fisiológico do 
envelhecimento. As fibras elásticas possuem 
propriedade de esticarem fácil e rapidamente e de 
retornarem ao seu estado inicial com o mínimo de perda 
de energia. 

Assim, a partir de todo o conhecimento do 
papel das fibras elásticas no mecanismo da continência, 
procurou-se demonstrar a correlação dessa função à 
maior presença de distúrbios de incontinência no sexo 
feminino. No presente estudo, apesar de não serem 
detectadas diferenças com significado estatístico, tanto 
a média do número de fibras quanto a densidade das 
fibras elásticas foi maior nos machos, em relação às 
fêmeas.  A concentração de fibras colágenas 
apresentou-se maior nos machos do que nas fêmeas, 

38com diferença significativa. Lapides  apontou que o 
colágeno, um dos principais constituintes dos 
ligamentos, fáscias e tecidos peri-uretrais, é em parte 
responsável pelo suporte à base da bexiga e ao colo 

39vesical. Keane et al.  notaram que mulheres com 
incontinência urinária possuem significativamente 
menos colágeno em seus tecidos periuretrais. 

Assim sendo, considerando-se que essas fibras 
têm um papel na continência e que machos apresentam 
maior concentração de fibras do que as fêmeas, 
acredita-se, com o presente estudo, que haja uma 
possível relação dessas fibras com o mecanismo de 
continência urinária, corroborando com a literatura.

Esse estudo foi financiado pelo CNPq-PIBIC. 
Agradecemos a todos que auxiliaram neste estudo, em 
especial ao nosso orientador Professor Cesar Carvalho, 
bem como à Damaris, Sílvio e Juliano.

A incontinência urinária é uma condição 
prevalente que determina significantes aspectos 
médicos e sociais. Constitui importante problema de 
saúde pública, com grande impacto na qualidade de 

25-31vida . No mecanismo de continência, a matriz 
extracelular da JVU mostra-se essencial. As fibras 
elásticas e as fibras colágenas são descritas em todo o 
trato urinário, com características funcionais e 

32estruturais distintas . Se por um lado as fibras de 
colágeno conferem resistência ao tecido, por outro, as 
fibras elásticas são essenciais na manutenção das 

33propriedades elásticas da matriz . Além disso, são 
responsáveis pela distensão reversível do tecido 
conjuntivo, exibindo deformação elástica e são capazes 
de armazenar energia para restaurar a sua 

34-36 37configuração original . Reisdoerfer , ao estudar os 
componentes da pressão intrauretral, demonstraram 
que a musculatura estriada da uretra e o assoalho 
pélvico são responsáveis por um terço desta pressão.   

Gráfico 3:
gênero dos ratos.

 Distribuição do número de fibras elásticas segundo o 

Tabela 1: Estudo das Fibras Colágenos.

Tabela 2: Estudo das Fibras Elásticas.
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