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INTRODUÇÃO

Histórico

A necessidade de elaboração deste material pelo grupo 

de pesquisa acadêmico “Diabete e Gravidez – Clínico 

e Experimental” da Faculdade de Medicina da Unesp, 

campus de Botucatu, surgiu após estudo experimental rea-

lizado por Marini et al. (2011), que avaliou as alterações 

morfológicas das fibras musculares estriadas tipos I e II da 

uretra de ratas prenhes diabéticas. Esse estudo encontrou 

diversas dificuldades relacionadas tanto ao conhecimento 

anatômico e histológico da uretra quanto à metodologia 

utilizada: 1) a dissecção da uretra de forma isolada levou à 

grande perda tecidual, indicando a necessidade de retirá-

-la em conjunto com a vagina, o que possibilitou melhor 

análise; 2) a falta de padronização na forma de congela-

mento e armazenamento dos materiais resultou na degra-

dação tecidual e no aparecimento de artefatos histológicos 

que interferiram na interpretação dos resultados; 3) o uso 

de cortes transversais aleatórios seccionados em criostato 

não permitiu a identificação de um padrão histológico 

que pudesse ser utilizado para todas as uretras, o que foi 
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possível somente após a análise de cortes seriados que evi-

denciaram a região média da uretra como o local de maior 

quantidade e de melhor visualização de fibras musculares 

estriadas; 4) dificuldade na padronização do tempo utili-

zado nas etapas das reações imunoistoquímicas e da me-

lhor diluição dos anticorpos para fibras rápidas e lentas. 

Diante da necessidade de aprofundar o conhecimento 

das alterações encontradas na uretra de ratas prenhes dia-

béticas e de melhor direcionamento dos estudos relacio-

nados ao trato urinário inferior, tornou-se primordial a 

elaboração de material-base que ilustrasse as estruturas 

anatômicas e morfológicas gerais da uretra, bem como 

descrevesse detalhadamente as metodologias emprega-

das para assim possibilitar o melhor entendimento dos 

mecanismos que levam às alterações nos componentes 

estruturais da uretra, além de servir como modelo para 

estudos posteriores.

Objetivo

O objetivo deste guia ilustrado é ser fonte de consulta 

que facilite o entendimento das estruturas que compõem a 

uretra e subsidiar a execução de técnicas morfológicas em 

modelos experimentais. Essa obra será útil para alunos de 

graduação e pós-graduação em treinamento na pesquisa 

experimental, bem como para pesquisadores envolvidos 

na área de uroginecologia e obstetrícia. 
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