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RESUMO

A dutasterida é muito utilizada no tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB), mas alguns pacientes apresentam disfunção erétil (DE) 
durante seu uso. Alterações morfológicas do corpo cavernoso já foram relacionadas ao uso da dutasterida. A sildenafila é largamente utilizada 
para tratamento da DE, inclusive em pacientes que fazem uso da dutasterida. Contudo não se sabe se a sildenafila é capaz de reverter as 
alterações morfológicas penianas decorrentes do uso da dutasterid. O objetivo deste estudo foi investigar a morfologia do pênis em um modelo 
animal de HPB após o tratamento com a dutasterida e sildenafil. Foram utilizados 40 ratos divididos em 4 grupos: WKY – composto por ratos 
Wistar Kyoto; H – composto por ratos modelo de HPB; HD –tratados com dutasterida (0,5mg/Kg/dia); HDS – ratos modelo de HPB tratados com 
dutasterida (0,5mg/Kg/dia) e sildenafila (1mg/Kg/dia). As  drogas foram administradas por gavagem durante 40 dias. Após tal período, o pênis foi 
coletado e processado para as análises histomorfométricas. Foram analisadas: a área do corte transversal do  pênis; os tipos de fibras de colágeno 
do corpo cavernoso; as densidades das fibras musculares lisas, tecido conjuntivo, espaço sinusoidal e fibras elásticas no corpo cavernoso. Os 
resultados foram  comparados pela ANOVA com pós‐teste de Bonferroni. A área transversal do pênis, não demonstrou diferença entre os 
diferentes grupos  estudados, assim como os tipos de fibras colágenas do corpo cavernoso. Foi observado um aumento de tecido conjuntivo no 
grupo H de 13,7%, quando comparado ao grupo WKY. O grupoHD  apresentou um aumento de 12,9% em comparação com o grupo H. Porem o 
uso da sildenafila reduziu em 4,1%, quando comparado ao grupo HD. Com relação à densidade de músculo liso, houve  uma redução em HD de 
29,2% e HDS 23,4%, quando comparados ao grupo H; não houve diferença  estatística entre WKY e H. Com relação ao espaço sinusoidal, 
observamos uma redução de 40,6% do grupo H quando comparado ao grupo WKY; uma redução de 19,8% no grupo HD, comparado ao grupo  H. 
Foi observado um aumento das fibras elásticas de 72,9% no grupo HD e de 90,5% no grupo HDS,  quando comparados ao grupo H; entre os 
grupos H e WKY não houve diferença estatística.O uso de dutasterida promoveu alterações na morfologia do corpo cavernoso neste modelo de 
roedores com HPB. O uso da sildenafila concomitante ao da dutasterida, foi capaz de amenizar as alterações morfológicas vistas somente em 
alguns parâmetros.
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