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APRESENTAÇÃO

O grupo de pesquisa acadêmico “Diabete e Gravi-

dez – Clínico e Experimental” da Faculdade de Medicina 

da Unesp, campus de Botucatu,1 tem estudado de forma 

translacional os aspectos da hiperglicemia gestacional 

relacionada à incontinência urinária no sexo feminino e 

também em modelos animais. Os resultados desse es-

tudo ajudam a elucidar os mecanismos fisiopatológicos 

que conduzem a distúrbios do assoalho pélvico feminino. 

Dessa forma, diversas pesquisas estão sendo realizadas na 

 1 Fazem parte desse grupo as autoras Fernanda Piculo, Gabriela 

Marini, Débora Cristina Damasceno, Yuri Karen Sinzato, Angé-

lica Mércia Pascon Barbosa, Marilza Vieira Cunha Rudge (Labo-

ratório de Pesquisa Experimental em Ginecologia, Obstetrícia 

e Mastologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia) e 

Selma Maria Michelin Matheus (Departamento de Anatomia do 

Instituto de Biociências da Unesp). Integram ainda o grupo os 

colaboradores Talísia Moreto (Laboratório de Pesquisa Experi-

mental em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia do Departa-

mento de Ginecologia e Obstetrícia), Sérgio Luis Felisbino, Jaque-

line Rinaldi, Flávia Karina Delella, Sérgio Alexandre Alcântara do 

Santos (Departamento de Morfologia do Instituto de Biociências 

da Unesp) e Gelson Rodrigues (Departamento de Anatomia do 

Instituto de Biociências da Unesp).
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tentativa de ampliar a compreensão dos fenômenos que 

resultarão no melhor atendimento às pacientes.

A estratégia do grupo para iniciar a pesquisa transla-

cional em modelos animais para testar hipóteses sobre os 

mecanismos de continência urinária foi dada pela simila-

ridade da distribuição normal da musculatura estriada e 

da neuroanatomia da uretra em mulheres e em ratas. O 

modelo animal permite controlar variáveis que não são 

possíveis em humanos, além de possibilitar análises que 

são eticamente inviáveis em estudos clínicos. 

Este guia ilustrado da morfologia do tecido uretral de 

ratas surgiu como iniciativa deste grupo de pesquisa, após 

estudo experimental, realizado em 2011, das alterações 

morfológicas das fibras musculares estriadas tipos I e II 

da uretra de ratas prenhes diabéticas. Desde então, houve 

a necessidade de elaboração deste material didático, a fim 

de padronizar, facilitar e aprimorar os estudos posteriores 

e proporcionar aos estudantes e pesquisadores das áreas 

biológicas e da saúde acervo de imagens e informações que 

auxilie no estudo da morfologia tanto específica para o 

tecido uretral, como possivelmente no estudo morfológico 

e metodológico de outros tecidos.
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