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RESUMO

O músculo bulboesponjoso origina-se da rafe mediana na face ventral do bulbo do pênis. Sua função é auxiliar no esvaziamento da urina e do 
sêmen, promovendo a contração do bulbo do pênis e do corpo esponjoso. A estenose uretral é o estreitamento de um segmento da uretra que 
pode resultar em diminuição ou interrupção completa do fluxo urinário, levando a uma série de efeitos prejudiciais. Em geral, a estenose uretral é 
causada pelo depósito de tecido fibroso, o que acarreta problemas na micção com consequências potencialmente graves para todo o trato 
urinário. Objetivo: Portanto, o objetivo do presente trabalho é caracterizar, por meio de métodos quantitativos, as possíveis modificações do 
músculo bulboesponjoso após a estenose de uretra. Material e métodos: Foram analisadas 16 amostras do músculo bulboesponjoso, divididas 
nos seguintes grupos: grupo controle com 7 pacientes (n=7) submetidos a uretroplastia perineal (idade média=60,14 anos) e grupo estenose com 
9 pacientes (n=9) com estenose uretral bulbar (idade média=64,57 anos) submetidos a uretroplastia aberta. As amostras foram fixadas em 
formalina tamponada 4% e processadas para inclusão em parafina. Foram feitos cortes histológicos de cinco micrômetros de espessura, que 
foram corados pelas seguintes técnicas histoquímicas: Hematoxilina-Eosina para avaliação da integridade do tecido; tricrômico de Masson para 
quantificação do tecido conjuntivo e diâmetro das fibras musculares, medido em cortes transversais do músculo; e Resorcina-fucsina de Weigert 
com prévia oxidação para quantificação das fibras do sistema elástico. As análises morfométricas foram realizadas em fotomicrografias utilizando 
o software ImageJ. Os dados paramétricos foram comparados estatisticamente aplicando o teste t de Student não pareado, enquanto que os 
dados não paramétricos foram comparados com o teste de Mann-Whitney, considerando p<0,05 como significativo. As análises estatísticas foram 
realizadas utilizando o software GraphPad Prism 6. Resultados: Como resultados obtidos, a análise quantitativa do colágeno não apresentou 
diferença significativa entre o grupo controle (11,69±4,19) e o grupo estenose (10,33±3,60), p=0,7007. O diâmetro das fibras musculares também 
não apresentou diferença significativa entre o grupo controle (38,09±8,16) e o grupo estenose (39,16±4,33), p=0,7431. A análise quantitativa das 
fibras do sistema elástico apresentou diferença significativa entre o grupo controle (3,86±1,60) e o grupo estenose (7,02±2,71), p=0,0163. 
Conclusão: Como conclusão, as análises histológicas mostraram que a estenose uretral induz pequenas modificações no músculo bulboesponjoso, 
no qual foi observado somente um aumento das fibras do sistema elástico. 
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