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RESUMO

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma patologia comum em homens normotensos e hipertensos. A principal linha de tratamento 
farmacológico para a HPB são os inibidores da 5-alfa-redutase (5-ARI), mas o tratamento com esse fármacos gera a disfunção erétil. O objetivo 
deste estudo foi investigar se o tratamento com inibidores da 5‐alfa‐redutase provoca alterações na morfologia do pênis em ratos SHR. Foram 
utilizados 60 ratos divididos em 6 grupos: WKY – grupo composto por ratos Wistar Kyoto; WKY+D - grupo composto por ratos Wistar Kyoto 
tratados com a dutasterida (0,5mg/Kg/dia); WKY+F – grupo composto por ratos Wistar Kyoto tratados com a finasterida (5mg/Kg/dia); H – grupo 
composto por ratos espontaneamente hipertensos (SHR); H+D - SHR tratados com a dutasterida (0,5mg/Kg/dia); H+F – SHR tratados com a 
finasterida (5mg/Kg/dia). Os tratamentos duraram 40 dias por gavagem, em seguidas os animais foram mortos, o pênis foi coletado e processado 
para as análises histomorfométricas. Foi realizado picro sirius red para a análise quantitativa da área do pênis e qualitativa do colágeno, 
tricrômico de Masson para avaliar a densidade (Sv) das fibras musculares lisas, tecido conjuntivo e sinusóide. Fucsina resorcina de Weigert para a 
densidade das fibras elásticas. Os resultados foram comparados com a ferramenta ANOVA utilizado a ferramenta pós teste Bonferronni, 
consideramos p<0,05 como significativo. A distribuição de colágeno foi homogênea em todos os grupos. A área dos pênis dos grupos WKY+D e 
WKY+F demonstrou uma redução 39,9% e 40%, comparados ao grupo WKY. Um aumento do tecido conjuntivo no grupo H de 13,7% comparado 
ao grupo WKY, no grupo H+D um aumento de 12,9% comparado ao grupo H. A Sv do sinusóide teve uma redução em H+D e H de 46,82% e 
33,68% quando comparados ao grupo WKY. A Sv do músculo liso nos grupos WKY+D, H+D e H+F reduziu 26,13%, 26,71% e 30,08% quando 
comparados ao grupo WKY. Os grupos WKY+D, WKY+F, H+D e H+F apresentaram aumento da Sv das fibras elásticas de 35,7%, 41,1% 82,6% e 
31,5% comparados ao WKY, H+D mostrou um aumento de 45,8% em comparação com H. A hipertensão promoveu modificações importantes na 
estrutura do pênis. Ambos os inibidores da 5-α-redutase promoviam modificações na morfologia peniana de ratos normotensos e hipertensos, 
embora estas modificações fossem mais proeminentes em animais hipertensos. Dutasterida foi a droga que mais afetou o corpo cavernoso neste 
modelo de 
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