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“Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez.” 
 
       Jean Cocteau



 

 

RESUMO 

 

A dislipidemia é uma doença endócrino-metabólica que pode levar a doenças 
cardiovasculares, bem como comorbidades, tal como a disfunção erétil, uma condição 
caracterizada pela incapacidade de manter uma relação sexual satisfatória, ocorrendo em uma 
grande parcela da população, em especial os indivíduos obesos e com síndrome metabólica. 
Esse presente trabalho foi aprovado no comitê de ética em pesquisa em animais da 
Universidade Federal de Alagoas e tem como objetivo avaliar os efeitos de uma dieta 
hiperlipídica no tecido peniano de coelhos. Catorze coelhos albinos da raça Nova Zelândia 
(Oryctolagus cuniculus), saudáveis, com sete meses de idade, em média com 3,0 quilos de 
peso, foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos com sete animais, a saber: Grupo 
Controle (G1) cujos animais receberam ração Socil® e água ad libitum; Grupo 
Hiperlipidêmico (G2), no qual os animais receberam ração Socil® e água ad libitum, mais 
20,0 ml de gema de ovo de galinha (Carnaúba®). O experimento durou 100 dias. O sangue 
dos coelhos de ambos os grupos foi coletado para verificar o perfil lipídico dos animais em 4 
momentos do experimento (dias 0, 33, 66 e 99). Após 99 dias de experimento, os animais 
foram eutanasiados com cloridrato de cetamina (Ketamina®) e cloridrato de Xilazina 
(Rompun®) Após a eutanásia, os animais foram dissecados e seus pênis foram excisados. Em 
seguida, os pênis foram fixados em formalina tamponada, processados histologicamente e 
incluídos em parafina. Os elementos fibrosos da matriz extracelular (colágeno e fibras 
elásticas) foram avaliados sob microscopia óptica usando o método histoquímico do 
tricrômico de Masson para músculo liso e colágeno; e Fucsina e Resorcina de Weigert para 
fibras do sistema elástico. Foi feita análise histopatológica e estereológica dos espécimes. A 
análise estatística foi realizada pelo teste t de student, onde p < 0,05 foi considerado 
significativo. Observou-se uma redução dos componentes fibrosos da matriz extracelular nos 
corpos cavernoso e esponjoso dos animais submetidos à uma dieta hiperlipidêmica. As 
diferenças na análise bioquímica entre os grupos 1 e 2 foi estatisticamente significativa. O 
presente estudo obteve êxito em induzir um estado de hipercolesterolemia em coelhos, fato 
comprovado pela análise do perfil lipídico dos animais. Estas alterações histopatológicas e 
estereológicas dos elementos fibrosos da matriz extracelular e do músculo liso sugerem a 
relação entre a hipercolesterolemia e a disfunção erétil. 
 
Palavras-chave: Coelhos; pênis; hiperlipidemia; disfunção erétil; morfologia; estereologia.



 

 

ABSTRACT 

 

Dyslipidemia is an endocrine-metabolic disease that can lead to cardiovascular disease as well 
as comorbidities such as erectile dysfunction, a condition characterized by the incapacity to 
maintain a satisfactory sexual relationship, occurring in a large portion of the population - 
especially in individuals with obesity and metabolic syndrome. This study was approved by 
the Animal Research Ethics Committee of the Federal University of Alagoas and aims to 
evaluate the effects of a high-fat diet on rabbit penile tissue. Fourteen healthy, seven months 
old New Zealand albino rabbits (Oryctolagus cuniculus), averaging 3.0 kg in weight were 
randomly assigned to two groups of seven animals, namely: Control Group (G1) where 
animals received a standard chow (Socil®) ration and water ad libitum; Hyperlipidemic 
Group (G2), where the animals received a standard chow (Socil®) feed and water ad libitum, 
plus 20.0 ml of chicken egg yolk (Carnaúba®). The experiment lasted 100 days. Blood work-
up was performed to verify the lipid profile of the animals at 4 moments of the experiment 
(days 0, 33, 66 and 99). After 99 days of experiment, the animals were euthanized with 
ketamine hydrochloride (Ketamine®) and Xylazine hydrochloride (Rompun®). After 
euthanasia, the animals were dissected and their penises were excised. Then, the penises were 
fixed in buffered formalin, histologically processed and embedded in paraffin. The fibrous 
elements of the extracellular matrix (collagen and elastic fibers) were evaluated under light 
microscopy using Masson's trichrome histochemical method for smooth muscle and collagen; 
and Weigert's Fuchsin and Resorcin for elastic system fibers. Histopathological and 
stereological analyses of the specimens were performed. Statistical analysis was performed by 
the Student's t-test (p <0.05 was considered significant). There was a reduction in the fibrous 
components of the extracellular matrix in the cavernous and spongy bodies of animals 
submitted to the hyperlipidemic diet. The differences in biochemical analysis between groups 
1 and 2 were statistically significant. The present study was successful in inducing a state of 
hypercholesterolemia in rabbits, a fact confirmed by the analysis of the lipid profile of the 
animals. These histopathological and stereological changes of the fibrous elements of the 
extracellular matrix and smooth muscle suggest the relationship between 
hypercholesterolemia and erectile dysfunction. 
 
Keyword: Rabbits; penis; hypercholesterolemia; erectile dysfunction; morphology; 

stereology. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

A disfunção erétil (DE) é um questão de saúde pública mundial que acomete 

milhões de homens em todo o mundo, não apenas pelos aspectos físicos, mas também 

porque envolve aspectos sociais e tabus, afetando a autoestima e seus relacionamentos, 

significando um impacto negativo na qualidade de vida (Carson 3rd et al., 2008; 

Elgendy et al., 2017; Qin et al., 2018). 

Afeta quase metade dos homens acima dos 40 anos por diversos motivos 

(Feldman et al., 1994), sendo que a sua prevalência aumenta com a idade devido a 

alterações dos níveis de HDL e/ou fatores psicogênicos (Carson 3rd et al., 2008; Singh 

et al., 2017). 

A ereção peniana está relacionada com a integridade do tecido histológico do 

pênis. O mecanismo da ereção peniana inclui aspectos hemodinâmicos e um complexo 

processo fisiológico. Além dos problemas vasculares bem conhecidos, outras alterações 

podem desempenhar um papel significativo na disfunção erétil (Costa et al., 2006; 

Kubin et al., 2003; Pereira et al., 2013; Seftel, 2003; Wu et al., 2016), dentre elas a 

hiperlipidemia e a síndrome metabólica (SM) (Ehala-Aleksejev & Punab, 2018; 

Karaboga et al., 2006; Li et al., 2017). 

Logo, a ereção é mediada por uma gama de fatores desde neurológicos até 

estruturais, visto que a matriz extracelular e a musculatura lisa necessitam acompanhar 

o crescimento do órgão. Portanto, auxiliam a deixar o pênis rígido e túrgido, ratificando 

assim os aspectos estruturais, além dos fatores vasculogênicos (Dean & Lue, 2005; 

Fonseca Jr et al., 2016; Lasker et al., 2010). 

A hipercolesterolemia (ou hiperlipidemia) é caracterizada por concentrações 

elevadas de colesterol total (CT) e colesterol de baixa densidade (LDL), além da baixa 

concentração de colesterol de alta densidade (HDL). A hipercolesterolemia é um dos 

principais fatores de riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e está 

atrelada a doenças como DE e diabetes (Farzadfar et al., 2011; Htet et al., 2017). 

O uso de animais em pesquisas biomédicas tem sido recomendado para 

aperfeiçoar e validar procedimentos já existentes, desenvolvimento de novos materiais e 

compreensão dos diferentes processos fisiológicos e patológicos porque não há modelos 
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in vitro capazes de imitar completamente a complexidade do organismo humano 

(Fagundes & Taha, 2004). Os modelos animais permitem controlar numerosas variáveis 

que normalmente não podem ser obtidas em estudos com seres humanos (Bozkurt & 

Pekiner, 2006; Traish et al., 2003; Traish et al., 2005). 

O coelho é um animal de exploração zootécnica e considerado também como 

animal de laboratório. Por apresentar um pênis com as características morfológicas 

semelhantes ao pênis humano é utilizado em trabalhos experimentais servindo como 

modelo para o estudo de várias enfermidades que acometem os seres humanos como, 

por exemplo, a disfunção erétil (Fonseca Jr et al., 2016; Ozgel et al., 2003; Pereira et al., 

2013; Qiu et al., 2000). 

Poucos trabalhos com ênfase na morfologia e estereologia peniana foram 

desenvolvidos e, dentre eles, outros modelos de doença foram abordados, como diabetes 

(Abidu-Figueiredo et al, 2013). Da mesma forma, trabalhos com administração de dieta 

hiperlipidêmica em animais de laboratório foram realizados sem que o tecido peniano 

fosse morfologicamente analisado. 

O presente trabalho visa estudar a morfologia e a esterologia do pênis de coelhos 

submetidos a dieta hiperlipidêmica. 
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2 OBJETIVOS 

.  

 

2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

Verificar a densidade volumétrica (Vv) dos componentes fibrosos da matriz 

extracelular e da musculatura lisa no pênis de coelhos submetidos a dieta 

hiperlipidêmica através de métodos estereológicos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

Avaliar as possíveis alterações histopatológicas dos elementos fibrosos da matriz 

extracelular e músculo liso do tecido peniano de coelhos submetidos à dieta 

hiperlipidêmica. 

Verificar os efeitos de uma dieta rica em lipídeos sobre os níveis séricos de: 

colesterol total, LDL, HDL, VLDL, lipídios totais e triglicerídeos de coelhos albinos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

   

3.1 MODELO EXPERIMENTAL DE HIPERLIPIDEMIA EM COELHOS 

 

Os roedores e os coelhos são muito utilizados para mimetizar doenças humanas 

e melhorar o entendimento das causas e progressões das doenças. São utilizados ainda 

para testar intervenções terapêuticas potenciais, devido a similaridades em alguns 

aspectos metabólicos e pelo fato de serem animais de baixo custo financeiro e fácil 

manuseio (Fan et al., 2017; Torres, 2012).  

A dieta da população, em especial dos países ocidentais, foi alvo de muitas 

mudanças durante o século XX. Com o advento da indústria de “fast-foods”, os teores 

de carboidratos e gorduras aumentaram no regime alimentar de um indivíduo. Este tipo 

de alimentação fez com que as taxas de síndrome metabólica, hiperlipidemia e doenças 

cardiovasculares aumentassem (Dodson et al., 2011; Massiera et al., 2010; Sulaiman et 

al., 2017; Wagar et al., 2010).  

Desse modo, a combinação de carboidratos e gorduras nos componentes da dieta 

tem sido usada em animais experimentais para mimetizar os sinais e sintomas da 

hipercolesterolemia. Este tipo de dieta rica em gordura induz estresse oxidativo e, 

subsequente, disfunção endotelial, um dos componentes da síndrome metabólica 

(Abidu-Figueiredo et al., 2013; Abidu-Figueiredo et al., 2011; Fonseca Jr et al., 2016; 

Kobayasi et al., 2010; Saez Lancellotti et al., 2010; Wagar et al., 2010). 

Diferentes tipos de dietas hiperlipidêmicas têm sido usados com frações de 

gordura variando entre 20% a 60% de energia, assim como a origem da gordura, se 

animal (banha de porco e sebo) ou óleos de plantas (óleo de oliva ou de coco) (Buettner 

et al., 2006). Em geral, a gema de ovo é bastante utilizada para induzir um estado de 

hipercolesterolemia devido ao seu alto teor lipídico e facilidade no uso (Bragagnolo & 

Rodriguez-Amaya, 2003) 

Dentre os coelhos do gênero Oryctolagus (cuniculos), pertencentes à família 

lagomorpha, a variedade albina é de difícil criação, especialmente a raça Nova Zelândia 

que chega a pesar até 5,0 quilos. Essa espécie na idade adulta, tem seu peso oscilando 

entre 4,5 quilos para fêmeas e 5,0 quilos para machos, são animais que precocemente 
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chegam a pesar 1,8 a 2,0 quilos em 8 a 10 semanas, sendo as fêmeas são mansas e 

prolíferas (Mapara et al., 2012; Mitchell-Jones et al., 1999) 

Medicamentos ou dietas podem ser administrados por via oral, sonda orogástrica 

ou distribuídos e misturados na água de consumo próprio. Injeções podem ser realizadas 

com facilidade, o que permite uma coleta de sangue mais eficaz. Para este fim, em 

geral, usa-se a veia auricular central do animal (Quesenberry & Carpenter, 2012; 

Stahlke Jr et al., 2004). 

Assim, o coelho é um bom modelo experimental para estudo dos efeitos 

sistêmicos de dietas hiperlipidêmicas, pois o seu metabolismo é lento e a dieta 

gordurosa em excesso não é queimada, sendo armazenada como gordura do corpo, 

portanto, similar ao metabolismo humano (Fan et al., 2017). 

 

3.2 ANATOMIA DO PENIS DO COELHO 

  

O pênis do Oryctolagus cuniculus é curto e se direciona para trás quando 

relaxado. Esse animal carece de um osso peniano, diferente do rato e outras espécies.  A 

bainha peniana é arredondada, assim como a uretra. A partir dos 2 meses de idade,  o 

pênis do coelho pode ser facilmente exposto (Corbet & Harris, 1991). 

O pênis do coelho é dividido em raiz (ou porção fixa), corpo (ou porção 

intermediaria) e glande (ou extremidade livre) (Figura 1). A raiz é formada por dois 

pilares: um corpo cavernoso e um corpo esponjoso, o bulbo do pênis. O corpo estende-

se desde a raiz até a glande e é formado pelo corpo cavernoso e esponjoso. A glande é 

formada somente pelo corpo esponjoso (Nickel et al., 1979).  
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Figura 1 – ASPECTO MACROSCÓPICO DO PÊNIS DE COELHO 

 
Fotomacrografia mostrando a anatomia macroscópica do pênis do coelho adulto. Legenda: R= 

Raiz; C= Corpo; G= Glande. Fonte: Abidu-Figueiredo (2009). 
 

 

O principal vaso responsável pela irrigação do pênis é a artéria peniana, que é 

um ramo da artéria pudenda interna. A artéria peniana divide-se em dois ramos que 

formam as artérias profunda e dorsal do pênis, próximo ao arco isquiático. A artéria 

profunda do pênis penetra na túnica albugínea e forma a rede arterial do corpo 

cavernoso do pênis (Nickel et al., 1979).  

Por outro lado, a artéria dorsal do pênis emite três pequenos ramos para o 

músculo ísquio-cavernoso e, próximo da fixação deste músculo, emite dois pequenos 

ramos para o prepúcio. O curso de ambas as artérias segue a superfície dorso-lateral do 

pênis em direção a glande onde sofrem anastomose (Nickel et al., 1979; Ozgel et al., 

2003). 

Histologicamente, o pênis do coelho contém tecido erétil disposto na forma de 

dois corpos ímpares cilíndricos dorsais denominados de corpo cavernoso e corpo 

esponjoso. Este último é um pouco mais longo e se localiza ventralmente circundando a 

uretra. Essas duas estruturas são também envolvidas por uma fáscia peniana constituída 
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de tecido conjuntivo denso fibro-elástico, a túnica albugínea (Figura 2) (Maia et al., 

2006; Nickel et al., 1979; Ross & Romrell, 1993). 

 

Figura 2 – ASPECTO HISTOLÓGICO DO PÊNIS DE COELHO 

 
Fotomicrografia de corte transversal do corpo do pênis de coelho. Legenda: CC= corpo 

cavernoso; TA= Túnica albugínea; U= Uretra e CE= Corpo esponjoso. Coloração de Tricrômico de 
Masson (40X). Fonte: Abidu-Figueiredo (2009). 

 

 

3.3 A MATRIZ EXTRACELULAR 

 

 A matriz extracelular (MEC) é formada por um conjunto complexo de 

macromoléculas que ocupam, em maior ou menor grau, o espaço intersticial de todos os 

sistemas orgânicos, interagindo com seus elementos celulares e desempenhando 

importância fundamental para suas funções (Ayad et al., 1998; Hay, 1991). 
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 A MEC tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo apresenta 

diferenças não somente entre os diferentes tecidos, como também apresenta diferenças 

territoriais dentro do mesmo tecido. Considera-se um compartimento intersticial, 

voltado para o desempenho de funções estruturais, e, um compartimento pericelular, 

envolvido fundamentalmente em processos de interação celular, como fenômenos de 

adesão, migração e reconhecimento. O compartimento pericelular da MEC inclui, além 

das membranas basais, as moléculas de fibronectina e um número apreciável de 

proteoglicanos e outras proteínas multifuncionais (Hay, 1991). 

 As funções exercidas pela matriz extracelular eram, até bem pouco tempo, 

consideradas de menor importância, sendo responsável pelo suporte mecânico e o 

preenchimento dos espaços intersticiais, sendo encarada como um componente 

biológico praticamente inerte (Mecham, 2011). 

Atualmente, a matriz extracelular é reconhecida como de grande importância em 

praticamente todos os fenômenos teciduais, constituindo-se no substrato sobre o qual as 

células migram, proliferam e se diferenciam. Representa também o elemento estrutural 

estável que proporciona um suporte físico para a arquitetura celular. Esta função de 

suporte é dinâmica, pois as moléculas que ligam as células a MEC estão intimamente 

associadas com a membrana plasmática através de receptores específicos que interagem 

direta ou indiretamente com o citoesqueleto (Alberts et al., 2014; Haraldson & Hassell, 

1995). 

Com base em sua caracterização morfológica e afinidades histoquímicas à 

microscopia de luz e microscopia eletrônica de transmissão, pode-se dividir a MEC em 

duas porções distintas: (a) componente fibrilar, compreendendo os diversos tipos de 

colágeno e fibras elásticas; e (b) substância fundamental amorfa, constituída de várias 

classes de glicoconjugados, abrangendo glicoproteínas não colagenosas, 

glicosaminoglicanas, proteoglicanos e glicolipídeos (Mecham, 2011). 

A MEC pode ser dividida, ainda, em três componentes principais: os 

componentes fibrilares; os componentes não fibrilares; e as microfibrilas. Os 

componentes fibrilares são representados pelos colágenos fibrilares e pelas fibras 

elásticas. Os componentes não fibrilares correspondem aos proteoglicanos e ao grande 

grupo das glicoproteínas estruturais não colagenosas. Já as microfibrilas da MEC são 
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formadas pelo colágeno tipo VI e pelas microfibrilas associadas à elastina, sendo que as 

primeiras pertencem à superfamília dos colágenos e as últimas formam, com a elastina, 

o sistema elástico (Mecham, 2011). 

 

 

3.3.1 Colágeno 

  

As proteínas colagenosas são os constituintes mais abundantes da MEC e 

compreendem uma classe de moléculas funcionalmente heterogêneas, mas que 

apresentam algumas características bioquímicas em comum que permitem sua 

identificação (Even-Ram & Artym, 2009). São constituídas por três cadeias proteicas 

filamentosas (denominadas cadeias α) agregadas em hélice, cada uma com uma 

sequência de aminoácidos característica que possibilita que se disponham na hélice 

voltadas para esquerda. As cadeias proteicas α para serem caracterizadas como tal 

devem incorporar unidades tripeptídicas repetitivas baseadas na glicina (Gli-X-Y), 

podendo X e Y serem representados por qualquer aminoácido, mas frequentemente 

sendo X, prolina, e, Y,  correspondendo a hidroxiprolina (Mecham, 2011).  

A presença de outros aminoácidos nas posições X e Y não pode ser reconhecida 

como formando padrões repetitivos. A conformação em tripla hélice é estabilizada pela 

formação de pontes de hidrogênio entre as cadeias proteicas α, além da presença da 

prolina/hidroxiprolina, aminoácidos cíclicos que limitam a rotação das cadeias e da 

lisina/hidroxilisina que formam ligações cruzadas covalentes entre as sequências 

polipeptídicas (Even-Ram & Artym, 2009). 

Os diferentes tipos de colágeno são descritos bioquimicamente de acordo com o 

seguinte sistema de nomenclatura em algarismos romanos: I, II, III, etc. São designados 

geralmente de acordo com a cronologia em que foi elucidada sua composição molecular 

(Even-Ram & Artym, 2009; Mecham, 2011): 

• α - designação genérica para cada cadeia polipeptídica; 

• 1, 2, 3, etc. - em algarismos arábicos, classifica as cadeias polipeptídicas de 

acordo com sua composição de aminoácidos; 
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• [ ]x - onde x em algarismos arábicos determina a proporção de cadeias 

encontradas em uma mesma molécula. 

 

 

3.3.2 Fibras Elásticas 

 

São formadas pela associação de elastina, proteínas microfibrilares, lisiloxidase 

e, ocasionalmente, proteoglicanos. De acordo com o grau de associação entre estes 

componentes podemos dividi-las em 3 tipos: 

 

1) Fibras elásticas maduras, encontradas no pulmão, pele e ligamentos amarelos da 

coluna vertebral, sendo constituídas em sua maior parte por elastina (em posição 

central) e um número reduzido de microfibrilas em posição periférica (Mecham, 

2011); 

 

2) Fibras elaunínicas, encontradas no periósteo, pele e tendões, sendo constituídas 

por pouca ou moderada concentração de elastina e grande número de 

microfibrilas (Gawlik, 1965); 

 

3) Fibras oxitalânicas, encontradas no ligamento periodontal, tendões e na túnica 

adventícia dos vasos sanguíneos, sendo constituídas praticamente por 

microfibrilas (Fullmer, 1960). 

 

Os componentes do sistema de fibras elásticas consistem em agrupamentos de 

glicoproteínas, como as fibrilinas. Essas glicoproteínas garantem as propriedades 

viscoelásticas aos tecidos, o que imprime numa capacidade destes se dilatarem e 

voltarem a seu estado inicial, quando necessário. Portanto, quando existe um impacto 

negativo nesse sistema de fibras elásticas, o tecido pode perder tais propriedades e isso 

ocorre em processos inflamatórios associados a estresse oxidativo (Eckersley et al., 

2018; Kielty et al., 2002; Kim et al., 2011).  
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3.4 A DISFUNÇÃO ERÉTIL 

 

O pênis humano é composto por três corpos cilindroides: um corpo esponjoso 

(CE), que circunda a uretra, e dois corpos cavernosos (CC). Estes últimos estão contidos 

em uma bainha de colágeno denominada de túnica albugínea e são constituídos 

essencialmente de sinusóides de tamanhos variados, limitados por trabéculas que 

formam o arcabouço fibroso do pênis com suas fibras elásticas e colágeno. Já o CE está 

situado ventralmente em relação aos corpos cavernosos, formando, em sua porção 

distal, a glande do pênis, que é desprovida de uma bainha (Baskin et al., 2018; 

Thornbury et al., 2019). 

O fenômeno da ereção é dependente de inúmeros fatores, como o fluxo arterial; 

a capacidade das veias de reter o sangue; e por fim o estímulo de relaxamento e 

contração da musculatura lisa que compõe as trabéculas. Portanto, é um evento 

complexo e sujeito a inúmeros distúrbios de distintas origens (Baumann et al., 2017; 

Carson 3rd et al., 2008; Dean & Lue, 2005). 

Inicialmente, após estimulo sexual, o fluxo sanguíneo aumenta no órgão da 

cópula masculino devido a vasodilatação das artérias e arteríolas que o compõem. Em 

seguida, os sinusóides presentes nos corpos cavernosos dilatam-se e retêm o sangue 

arterial no espaço intratrabecular. Sabe-se que a túnica albugínea tem papel importante 

nesta etapa, pois restringe o retorno venoso. Concomitantemente, ocorre oclusão das 

veias e vênulas, o que causa aumento da pressão intracavernosa, movimento auxiliado 

pelo músculo ísquio-cavernoso. No final, após a ejaculação, essas estruturas relaxam-se 

e o sangue retorna ao corpo (Carson 3rd et al., 2008; Dean & Lue, 2005; Thornbury et 

al., 2019). 

Esse fenômeno é essencialmente neurovascular, visto que o pênis possui 

inervação simpática e parassimpática graças ao plexo hipogástrico superior (que origina, 

posteriormente, os plexos pélvicos e os nervos cavernosos) e o nervo pudendo, 

respectivamente, assim como uma ampla rede arterial e venosa, graças à artéria pudenda 

interna (e seus ramos helicinos) e as veias homônimas (Dean & Lue, 2005; Shauly et al., 

2019). 
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A literatura mostra que o óxido nítrico possui importante papel na ereção, visto 

que este estimula o relaxamento da musculatura lisa presente nos corpos cavernosos e 

nas artérias pudendas. O óxido nítrico é liberado a partir de fibras não colinérgicas e não 

adrenérgicas que inervam o órgão e o endotélio que reveste os corpos cavernosos e 

artérias. O oxido nítrico, por sua vez, ativa a enzima guanilil ciclase, que catalise a 

conversão de guanosina trifosfato (GTP) em monofosfato cíclico de guanosina (GMP 

cíclico), o que por fim induz o relaxamento da musculatura lisa pela redução da 

mobilização de cálcio (Hotston et al., 2008). 

Desse modo, grande parte dos estudos relacionados a disfunção erétil são 

voltados esse mecanismo de ação. Porém, autores vêm recentemente dando importância 

ao arcabouço fibroso do pênis, que, caso comprometido, pode reduzir a eficácia da via 

do óxido nítrico (Hu et al., 2019). 

A disfunção erétil é definida como a “incapacidade de obter ou manter uma 

ereção suficiente para um desempenho sexual satisfatório”. Uma vida sexual satisfatória 

e normal é essencial ao bem-estar do homem e, consequentemente, ao de sua parceira 

(Martins & Abdo, 2010; Singh et al., 2017).  

A disfunção erétil representa uma questão de saúde mundial que afeta cerca de 

metade dos homens acima de 40 anos. Embora não seja uma ameaça à vida, não deve 

ser considerada uma desordem benigna, já que pode afetar negativamente o 

relacionamento interpessoal e comprometer a qualidade de vida do indivíduo (Bella et 

al., 2015; Carson 3rd et al., 2008). 

Questões culturais e religiosas, bem como certa subjetividade na análise 

qualitativa da ereção e a dificuldade de padronização dos dados, sempre foram uma 

barreira para a precisa definição epidemiológica da disfunção erétil (Kubin et al., 2003). 

Apesar disso, estima-se que a DE acometa mais de 150 milhões de homens no mundo 

inteiro (Singh et al., 2017). 

A taxa de incidência da disfunção erétil em homens brasileiros foi de 65,6 casos 

por 1.000 pessoas/ano. A identificação de fatores de risco médicos e comportamentais 

para a disfunção erétil é essencial para determinar quais os fatores que poderiam ser 

modificados para os esforços de prevenção. A projeção de um milhão de novos casos 
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anualmente no Brasil demonstra que a disfunção erétil deve ser considerada um 

problema de saúde pública (Martins & Abdo, 2010; Moreira Jr et al., 2003). 

Sabe-se que a disfunção erétil é uma condição multifatorial, cujas causas não 

estão muito bem definidas na literatura, apesar disso, fatores como diabetes, tabagismo 

e obesidade podem contribuir para o surgimento da disfunção erétil (Baumann et al., 

2017; Dean & Lue, 2005; Singh et al., 2017; Vlachopoulos et al., 2007). 

A hipercolesterolemia é um fator de risco preponderante para o desenvolvimento 

da disfunção erétil. Sabe-se que o próprio aumento dos níveis de colesterol total em um 

indivíduo pode pré-dispor o surgimento dessa condição (Kaur, 2014; Singh et al., 2017). 

Devido ao fato de que a hipercolesterolemia está intimamente associada à 

síndrome metabólica, cofatores como obesidade, diabetes e hipertensão também podem 

contribuir para o aparecimento da disfunção erétil. Portanto, tais condições andam 

juntas, de modo que esta, em última instância, pode acarretar no desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, em especial o infarto agudo do miocárdio, e subsequente 

morte (Gandaglia et al., 2014; Kaur, 2014).  

Essa união de fatores é significante pro desenvolvimento da disfunção erétil pois 

estas doenças associadas causam um fenômeno conhecido como disfunção endotelial, 

caracterizado por um estresse oxidativo no endotélio de diversos tecidos e que causa 

alterações como inflamação e um estado de hipercoagulabilidade, além de causar 

disfunções no crescimento e desenvolvimento da vascularização (Baumann et al., 2017; 

Singh et al., 2017). 

Além da própria redução dos componentes da matriz extracelular, a 

hipercolesterolemia pode causar a formação de placas de ateromas e, isto por sua vez 

também pode contribuir para o surgimento da disfunção erétil (Azadzoi & Goldstein, 

1992; Ozdabakoglu et al., 2017). 

 Dado o exposto, pôde-se observar que apesar do fenômeno da ereção ser 

primariamente neurovascular em sua essência, há um papel significativo do arcabouço 

fibroso no que tange a compressão e relaxamento do tecido erétil do pênis, e que, 

portanto, a disfunção erétil pode ser desencadeada por demais fatores além do vascular 

ou neurológico (Hu et al., 2019; Maia et al., 2006; Schimming & Moraes, 2018). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  CUIDADOS BIOÉTICOS 

   

Este projeto faz parte do protocolo de colaboração científica entre a 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Universidade Federal Fluminense (Anexos 

9.1 e 9.2) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (protocolo de 

pesquisa nº011034/2007-55) da UFAL (Anexo 9.3). Além disso, o projeto também foi 

aprovado em reunião do Departamento de Morfologia da UFF (Anexo 9.4). Reitera-se 

que este presente trabalho não necessitou de nova aprovação em CEP da presente 

Instituição de Ensino Superior devido ao fato de se tratar de doação de material 

previamente aprovado (Anexo 9.5). Toda a parte de experimentação animal foi 

realizada nos laboratórios da UFAL e da Universidade Estadual de Ciências da Saúde 

de Alagoas (UNCISAL). 

 

 

4.2  AMOSTRA E MANEJO DOS ANIMAIS 

 

Nesta pesquisa foram utilizados 14 coelhos machos adultos albinos da linhagem 

(Oryctolagus cuniculus) e raça Nova Zelândia. Os animais ficaram em quarentena, 

examinados e acompanhados por médicos veterinários; alojados em gaiolas individuais 

em local com temperatura ambiente, submetidos ao ciclo de luz de 12 horas 

(claro/escuro). 

Foram alimentados com ração Purina® (Tabela 1) e água ad libitum. Quando os 

animais atingiram entre 7 e 8 meses iniciou-se o experimento, apesar de serem criados 

nas mesmas condições e local, em gaiolas individuais, seus pesos variaram entre 2300 e 

3000 gramas. Estes coelhos ficaram em um biotério apropriado (Departamento de 

Morfologia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL) com a temperatura e luz 

natural onde foram acompanhados por médicos veterinários antes e durante o 

experimento. 
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Tabela 1 – Composição da dieta (Purina®) utilizada no presente experimento. 

Produto Quantidade (%) 

Proteína bruta 15,00 

Extrato etéreo 2,50 

Matéria fibrosa 16,00 

Matéria mineral 10,00 

Cálcio 2,50 

Fósforo 0,42 

Umidade 13,00 

Carboidratos 31,58 

 

O tamanho da amostra foi definido baseado na maioria dos protocolos 

internacionais que utilizam esta modelo experimental, sendo estes realizados 

frequentemente com cinco ou sete animais. 

Catorze animais foram alocados em dois grupos, sendo denominados de G1 e 

G2, com sete animais em cada grupo. Os coelhos foram pesados com uma balança 

digital de precisão Marte®, modelo AS 5000 C, com carga máxima de 5,0 quilos e 

aferidas por unidades de 5 gramas. Para evitar a mistura de animais durante as 

manipulações, cada animal recebeu um número na face interna da orelha esquerda, com 

pincel atômico de cor preta.  

A descrição dos grupos randomizados é descrita a seguir: 

 a) O grupo G1 (grupo controle) foi alimentado com 200 gramas da ração 

Purina® que tem a composição básica necessária ao animal (Tabela 1). Como os 

coelhos são roedores, quando a ração não tinha mais a forma de paletas, a mesma era 

desprezada e substituída por nova. 

b) O grupo G2 (grupo hipercolesterolêmico) foi alimentado com 200 gramas da 

mesma ração do grupo controle, associado à 20,0 ml de gema de ovo Carnaúba® grande 

e 1,5 gramas de colesterol puro (Imprextraco®) (Tabela 2). A gema de ovo, além de ser 

uma fonte de colesterol e outros lipídeos, também foi utilizada como veículo para 

administração do colesterol que foi dissolvido e injetado por seringa via orofaríngea 

(Fonseca Jr et al., 2016). 
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Tabela 2 – Composição da gema de ovo (100 g) utilizada no presente experimento. 

Produto Quantidade 

Lipídeos totais (g/100g) 28,7 (0,3) 

Colesterol (mg/100g) 997,5 (30,1) 

Ácidos graxos (g/100g) - 

Saturados 8,53 

Monoinsaturados 10,84 

Poli-insaturados 4,19 

Ômega-3 0,17 

Ômega-6 4,02 

 

 A administração de colesterol e/ou gema nos animais dos grupos 2 (G2) foi 

realizada com sondagem orofaríngea, através de sonda de nelaton número 18 conectada 

a uma seringa descartável de 20,0 ml (Figura 3). A dieta complementar foi preparada 

diariamente, durante 100 dias. 

 

Figura 3 – ADMINISTRAÇÃO DA GEMA DE OVO 

 
Gema de ovo ofertada em seringa com 10 ml por via oral. Fonte: Santos (2008). 

 



31 

 

 

 

 

 Para todos os grupos, foi oferecida diariamente, 200 gramas de ração e água ad 

libitum, havendo sobra, a dieta era novamente complementada até 200 gramas. 

 

 

4.3  PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DA DIETA HIPERLIPIDÊMICA 

 

O preparo da dieta foi diário para evitar contaminação dos animais e/ou 

alimentos. Antes da sondagem orofaríngea, o ovo foi lavado com hipoclorito de sódio 

diluído em água e deixando-os durante 5 minutos imersos nessa solução. A retirada da 

gema foi realizada com a ajuda de uma colher e em seguida foi separada da clara em um 

recipiente plástico.  

Utilizando uma seringa de 20,0 ml retirou-se 10,0 ml de gema que foi colocado 

em um recipiente com 1,5 gramas de colesterol previamente pesado. O colesterol foi 

misturado à gema com o auxílio de um bastão de vidro.  A administração foi realizada 

utilizando uma seringa de 20,0 ml que foi acoplada a uma sonda que foi introduzida até 

a orofaringe, duas vezes ao dia, como já descrito anteriormente. 

O animal foi mantido em posição inclinada (com a cavidade oral e patas para 

cima) por tempo de 3 minutos para garantir a ingestão da dieta. O colesterol 

(Imprextraco®) foi adquirido exclusivamente para o experimento. 

 

 

4.4  DOSAGEM BIOQUÍMICA 

 

Após jejum de 12 horas foram coletadas amostras de sangue para analisar as 

taxas de colesterol total, HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos. 

O procedimento foi realizado 4 vezes (0, 33, 66 e 99 dias) no experimento. 

Todos os dados foram anotados em protocolos específicos e individuais para cada 

animal. A punção ocorreu na artéria auricular central com seringa de 3,0 ml e 

condicionada em tubetes de 3,0 ml sem anticoagulante, realizada por médicos 

veterinários.  
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Após a coleta, as amostras foram levadas ao Centro de Patologia e Medicina 

Laboratorial — CPML, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas — e 

colocadas em um analisador automático modelo AU400e Olympus®. 

 

4.5  EUTANÁSIA E PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

No final do experimento, aos 100 dias, os coelhos foram anestesiados e 

submetidos à eutanásia para retirada do pênis. A administração dos anestésicos foi 

baseada em estudos anteriores, em que foi utilizado ketamina 9 mg/kg, associado à 

xilazina de 30 mg/kg (Simopoulos et al., 2001). Todo este procedimento sempre foi 

acompanhado pelo médico veterinário responsável, respeitando a recomendação do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária, resolução nº 714 Art. 13. Assim que foi 

observado o óbito do coelho, o pênis inteiro foi dissecado e retirado na base de inserção 

na pelve.  

Os espécimes foram submersos em solução de formaldeído a 10% e enviados 

ao Laboratório de Morfologia Experimental (LaMEx) da UFF os quais foram 

processados em rotina histológica para microscopia de luz e corados com tricrômico de 

Masson e fucsina-resorcina de Weigert (Bancroft & Cook, 1994). 

Os pênis sofreram uma primeira clivagem separando-os em três partes: Terço 

proximal (raiz); terço médio (corpo); e terço distal (glande). De cada pênis foi retirado 

um fragmento do terço médio (corpo) e do terço distal (glande) do pênis. O material foi 

fixado em formalina 10% tamponada. Após a obtenção dos fragmentos, esses sofreram 

a clivagem "ortrip" (Mandarim-de-Lacerda, 2003) para a realização da estereologia. 

Esse método consiste de secções ortogonais dos fragmentos, três vezes 

consecutivamente, sendo o primeiro corte aleatório, o segundo ortogonal ao primeiro e o 

terceiro também ortogonal ao segundo. Desta forma, obtêm-se cortes aleatórios 

uniformemente isotrópicos. 
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4.6  ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E ESTEREOLÓGICA 

   

Para a análise estereológica as amostras foram fixadas em formol 10% 

tamponado por 24 horas e foram posteriormente desidratadas em soluções crescentes de 

álcoois, iniciando com 70% até o álcool absoluto, clarificadas em xilol e incluídas em 

parafina. Os cortes de 5 micra de espessura das sete amostras coletadas foram corados 

inicialmente com hematoxilina & eosina para exclusão do material apresentando 

artefatos de fixação e/ou processamento (Behmer et al., 1975). Todos os cortes foram 

corados pelos métodos histoquímicos do tricrômico de Masson e fucsina-resorcina de 

Weigert. 

Para a coloração de Tricômico de Masson, a amostra foi inicialmente 

desparafinada em duas mudas de xilol (10 minutos cada), hidratada em álcool absoluto, 

90%, 80%, 70% e água destilada (3 minutos cada), corada pela hematoxilina de 

Delafield (2 minutos), lavada com água destilada (2 a 5 minutos), corada pela solução 

de Ponceau-fucsina ácida (5 minutos), lavada em água destilada, banhada em ácido 

fosfomolíbdico aquoso (1%) (5 minutos), gotejada com azul de anilina sobre a lâmina 

sem pré-lavagem (1 a 5 minutos), banhada em água acética 1% (5 minutos), banhada em 

2 banhos sucessivos de álcool absoluto, clarificada em duas mudas de xilol (5 minutos 

cada) e por fim montada na lâmina histológica com Entellan®. 

Para a realização da coloração de fucsina-resorcina de Weigert com prévia 

oxidação, a amostra foi desparafinada em duas mudas de xilol (10 minutos cada), 

hidratada em álcool absoluto e 90% (3 minutos cada), oxidada em oxona 10% (45 

minutos), lavada em água corrente, lavada em água destilada, álcool 70% e 90%, corada 

pela solução de Weigert (1 hora), lavada em álcool 90%, 70% e água destilada, corada 

em solução Orange G (1 minuto), lavada em água destilada, desidratada em álcool 70%, 

90% e absoluto, clarificada em duas mudas de xilol (5 minutos cada) e por fim montada 

na lâmina histológica com Entellan®. 

Ambos os protocolos são considerados de rotina do LaMEx - UFF e foram 

retirados e parcialmente modificados da literatura (Behmer et al., 1975). 
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De cada pênis foi retirado 1 fragmento que por sua vez originou 5 cortes 

histológicos de 5 µm. De cada corte foram analisados 5 campos aleatórios, perfazendo 

um total de 25 áreas-teste analisadas em cada fragmento peniano, e um total de 350 

áreas-teste para os dois grupos analisados. Sendo assim, foram analisados 350 campos 

em cada técnica histoquímica avaliada: técnica de Weigert, para visualização das fibras 

elásticas; e técnica de tricrômico de Masson, para o colágeno e músculo liso. Esse 

esquema está representado na Figura 4. 

 

Figura 4 – FLUXOGRAMA REPRESENTANDO AS ETAPAS DE CORTE 

E ANÁLISE DO MATERIAL 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi utilizada a técnica de fucsina-resorcina de Weigert, com prévia oxidação 

com oxona. Introduzida em técnica histológica por Weigert fornece excelentes 

resultados para a coloração das fibras do sistema elástico (Bancroft & Cook, 1994). O 

reativo de Weigert é formado pela precipitação da fucsina básica-resorcina pelo cloreto 

de ferro demonstrando a presença de fibras elásticas elaunínicas e, após uma etapa de 

oxidação com ácido peracético/oxona, também as fibras elásticas oxitalânicas. Um 

tratamento inicial com uma solução de permanganato de potássio acidificada e ácido 
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oxálico promove um clareamento de fundo, ressaltando as fibras elásticas coradas em 

violeta escuro (Figura 5) (Bancroft & Cook, 1994). 

 

Figura 5 – ASPECTO DA COLORAÇÃO DE RESORCINA-FUCSINA DE 

WEIGERT 

 
Fotomicrografia representativa da coloração do tecido peniano de coelhos, corada com Técnica 

de Weigert. Setas = fibras elásticas. Aumento de 400X. Fonte: Maia et al. (2006). 
 
 

Para evidenciação de fibras colágenas e músculo liso, foi utilizada a técnica de 

Tricrômico de Masson, onde os cortes selecionados foram corados para evidenciar o 

colágeno, que se cora em azul em contraste marcante com as fibras musculares lisas, 

coradas em tons de vermelho (Figura 6), devido ao chromotrope 2R presente na solução 

(Bancroft & Cook, 1994; Behmer et al., 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

Figura 6 – ASPECTO DA COLORAÇÃO DE TRICÔMICO DE MASSON 

 
Fotomicrografia representativa da coloração do tecido peniano de coelhos, corada com Técnica 

tricrômico de Masson (X400). Asterístico = Músculo liso disposto ao colágeno, com coloração azulada; 
TA = Túnica Albugínea. Fonte: Abidu-Figueiredo (2009). 

 

As imagens para análise e quantificação bidimensional foram obtidas em 

aumento de 400X, em microscópio óptico Olympus acoplado a uma câmera de vídeo 

Sony CCD, sendo a imagem dos campos microscópicos transferida para um monitor. 

Para as análises estereológicas, os dados foram obtidos pelo método de 

contagem de pontos superpondo um sistema teste M 42 sobre a tela do monitor (Weibel 

et al., 1966). As características básicas do sistema-teste são Ap (área do ponto-teste), Pt 

(número de pontos-teste) e d (a menor distância entre pontos-teste). A área-teste pode 

ser conhecida multiplicando-se o número de pontos-teste pela área de um ponto-teste 

(Mandarim-de-Lacerda, 1998; Mandarim-de-Lacerda, 2003; Weibel et al., 1966). O 

sistema-teste M42 proposto por Weibel et al. (1966) apresenta 42 pontos-teste (Figura 

7), onde a linha-teste mede 21d e a área-teste mede: 42
3

2
. .d² 
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Figura 7 – SISTEMA-TESTE M42 

 
As estruturas que tocam as linhas proibidas (tracejadas) não são contadas. As linhas curtas (d) calibram 

esse sistema-teste e suas extremidades são consideradas os pontos-teste (PP) (Mandarim-de-Lacerda, 
1998; Mandarim-de-Lacerda, 2003).  Fonte: Weibel et al. (1966). 

 

 

4.7  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram analisados através da estatística descritiva usando como 

ferramenta software IBM SPSS (versão 21). Os dados desta análise foram expressos em 

média e desvio padrão (SD).  

Foi feito o teste de normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) em cada grupo 

(G1 e G2), para verificar se os dados seguiam ou não a distribuição normal (gaussiana), 

caso positivo, para comparação dos dados entre os grupos foi usado o teste t de Student 

bicaudado não-pareado. O valor de p < 0,05 foi considerado significativo para todos os 

testes estatísticos. 
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5 RESULTADOS 

 

Para melhor análise dos efeitos da dieta rica em colesterol nos coelhos, foram 

apresentados inicialmente os resultados da adaptação à dieta de todos os grupos, a saber: 

resultados dos exames bioquímicos e o peso dos animais, alterações no tecido 

microscópico do pênis e por fim, alterações encontradas na análise estereológica do 

tecido. 

 

5.1  VALORES BIOQUÍMICOS E PESO DOS ANIMAIS 

 

5.1.1  Peso dos animais 

 

A média do peso dos animais no início do experimento para os grupos foi de 

3,4341 kg (±0,4093) para o G1 e 3,0591 kg (±0,3985) para o G2. Observou-se um 

aumento no peso dos animais dos grupos G1 e G2 nos primeiros 33 dias de 

experimento, no entanto, não houve diferença estatisticamente significativa no peso dos 

animais durante todo experimento (p > 0,05).  Conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – EVOLUÇÃO DO PESO DOS ANIMAIS DURANTE O 

EXPERIMENTO 

 
Representação de evolução do peso dos animais durante o experimento dos grupos: G1 e G2, durante os 

100 dias de experimento. Observa-se que não houve diferença significante entre os pesos dos animais em 
todos os tempos do experimento, p > 0,05. Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.2 Colesterol Total 
 

Ao analisar os níveis de colesterol total (CT) dos coelhos do grupos G1 e G2 no 

dia zero (D0) verificou-se que não houve diferença significante entre os grupos (p > 

0,05). A partir do 33º dia, houve diferenças estatisticamente significativas entre ambos 

os grupos (p < 0,05). Esses dados podem ser observados em detalhe no Gráfico 2 e na 

Tabela 3. 

 

Gráfico 2 – EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE COLESTEROL TOTAL DOS 

ANIMAIS DURANTE O EXPERIMENTO 

 
Gráfico da evolução do nível de colesterol total dos animais (G1 e G2) durante o experimento 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão de CT, conforme o dia e grupo. 

Variável/dia G1  G2  

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

CT (dia 0) 53,81 30,85 50,93 15,14 

CT (dia 33) 33,23 15,19 838,39* 31,77 

CT (dia 66) 47,82 21,13 920,19* 49,22 

CT (dia 99) 32,54 14,86 892,07* 37,46 

*Houve significância em relação ao grupo controle (G1). Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.3  Colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) 

 

No início do experimento, ambos os grupos tiveram valores similares nos níveis 

de LDL (p > 0,05). Após o 33º dia, os níveis de LDL do G2 aumentaram em relação ao 

G1 (p < 0,05) devido a dieta hiperlipidêmica. Os valores de LDL estão resumidos no 

Gráfico 3 e na Tabela 4. 

 

Gráfico 3 – EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE LDL DOS ANIMAIS 

DURANTE O EXPERIMENTO 

 
Gráfico representando a evolução do nível de LDL dos animais (G1 e G2) durante o experimento 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Tabela 4 – Média e desvio padrão do LDL, conforme o dia e grupo. 

Variável/dia G1  G2  

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

LDL (dia 0) 13,83 13,51 19,93 17,10 

LDL (dia 33) 11,24 7,97 783,41* 24,79 

LDL (dia 66) 16,90 6,88 826,78* 32,84 

LDL (dia 99) 25,77 11,46 798,66* 46,11 

*Houve significância em relação ao grupo controle (G1). Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.4 Colesterol VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade) 

 

 A análise dos níveis do VLDL, no D0 demonstrou que não houve diferença 

significante entre os grupos. A partir do 33º dia, houve diferenças significativas nos 

valores de VLDL entre o G1 e o G2 (p < 0,05). 

 Os dados referentes a essa análise podem ser conferidos no Gráfico 4 e na 

Tabela 5. 

 

Gráfico 4 – EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE VLDL DOS ANIMAIS 

DURANTE O EXPERIMENTO 

 
Gráfico representando a evolução do nível de VLDL dos animais (G1 e G2) durante o 

experimento Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Tabela 5 – Média e desvio padrão do VLDL, conforme o dia e grupo. 

Variável/dia G1  G2  

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

VLDL (dia 0) 13,01 3,56 12,31 7,22 

VLDL (dia 33) 13,73 6,84 27,94* 17,65 

VLDL (dia 66) 14,31 6,99 35,67* 41,29 

VLDL (dia 99) 11,88 3,35 32,83* 31,10 

*Houve significância em relação ao grupo controle (G1). Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.5 Colesterol HDL (lipoproteína de alta densidade) 

 

No início do experimento, ambos os grupos tiveram valores similares nos níveis 

de HDL (p > 0,05). Após o 33º dia, os níveis de HDL do G2 aumentaram em relação ao 

G1 (p < 0,05) devido a dieta hiperlipidêmica. Estes valores se mantiveram constantes 

durante o experimento.  

Os dados estão representados no Gráfico 5 e na Tabela 6. 

 

Gráfico 5 – EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE HDL DOS ANIMAIS 

DURANTE O EXPERIMENTO 

 
Gráfico representando a evolução do nível de HDL dos animais (G1 e G2) durante o 

experimento Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Tabela 6 – Média e desvio padrão do HDL, conforme o dia e grupo. 

Variável/dia G1  G2  

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

HDL (dia 0) 21,22 8,17 23,47 8,66 

HDL (dia 33) 34,88 12,48 61,55* 17,31 

HDL (dia 66) 31,79 8,29 64,13* 9,54 

HDL (dia 99) 38,12 9,09 63,81* 7,62 

*Houve significância em relação ao grupo controle (G1). Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.6 Triglicerídeos 

 

Observa-se que no início do experimento (dia zero) e no 33º dia o resultado da 

comparação entre os grupos não resultou em diferença estatisticamente significativa  (p 

> 0,05). Nos dias 66 e 99 observou-se que os níveis de triglicerídeos (TGC) dos coelhos 

do G2 aumentaram, sendo estas diferenças estatisticamente significativas em relação 

aos animais do G1 (p < 0,05). Esses dados estão representados no Gráfico 6 e Tabela 7. 

 

Gráfico 6 – EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE TRIGLICERÍDEOS DOS 

ANIMAIS DURANTE O EXPERIMENTO 

 
Gráfico representando a evolução do nível de triglicerídeos dos animais (G1 e G2) durante o 

experimento Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Tabela 7 – Média e desvio padrão de TGC, conforme o dia e grupo. 

Variável/dia G1  G2  

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

TGC (dia 0) 77,46 30,11 71,32 27,89 

TGC (dia 33) 72,34 21,57 84,97 34,66 

TGC (dia 66) 68,43 25,77 269,77* 52,48 

TGC (dia 99) 57,91 19,82 421,86* 43,26 

*Houve significância em relação ao grupo controle (G1). Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.2 AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E ESTEREOLÓGICA 

 

Observou-se, a partir de uma análise qualitativa dos aspectos microscópicos, que 

os coelhos do G2 possuíam um aumento do tecido adiposo no corpo cavernoso e corpo 

esponjoso. Mostrou-se evidente, também, a redução do número de fibras colágenas e 

musculo liso, fatos corroborados posteriormente pela análise estereológica. O aspecto 

histopatológico do tecido peniano dos coelhos de ambos os grupos pode ser observado 

nas Figuras 8, 9, 10 e 11. 

 

Figura 8 – ASPECTO HISTOLÓGICO DO TECIDO PENIANO DO GRUPO 

CONTROLE (G1), TÉCNICA DE WEIGERT 

 
Prancha ilustrando o aspecto histológico do corpo cavernoso (A) e corpo esponjoso (B) do G1. O sistema 

de fibras elásticas pode ser identificado pelas setas pretas. Coloração de resorcina-fucsina de Weigert 
(X200).  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 9 – ASPECTO HISTOLÓGICO DO TECIDO PENIANO DO GRUPO 

HIPERLIPIDÊMICO (G2), TÉCNICA DE WEIGERT 

 
Prancha ilustrando o aspecto histológico do corpo cavernoso (A) e corpo esponjoso (B) do G2. O sistema 

de fibras elásticas pode ser identificado pelas setas pretas. Coloração de resorcina-fucsina de Weigert 
(X200).  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 10 – ASPECTO HISTOLÓGICO DO TECIDO PENIANO DO GRUPO 

CONTROLE (G1), TÉCNICA DE MASSON 

 
Prancha ilustrando o aspecto histológico do corpo cavernoso (A) e corpo esponjoso (B) do G1. O 

colágeno pode ser identificado pelas setas pretas, enquanto que a musculatura lisa está indicada pelas 
setas em ponta de flecha. Legenda: U = Porção esponjosa da uretra. Coloração de tricrômico de Masson 

(X200).  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 11 – ASPECTO HISTOLÓGICO DO TECIDO PENIANO DO GRUPO 

HIPERLIPIDÊMICO (G2), TÉCNICA DE MASSON 

 
Prancha ilustrando o aspecto histológico do corpo cavernoso (A) e corpo esponjoso (B) do G2. A silhueta 

de tecido adiposo pode ser observada em A pelas setas escuras, enquanto que a quantidade reduzida de 
colágeno e musculo liso estão indicadas por setas em ponta de flecha brancas e pretas, respectivamente. 

Legenda: U = Porção esponjosa da uretra. Coloração de tricrômico de Masson (X200).  Fonte: Dados da 
pesquisa. 

 

 

Os resultados do estudo mostraram a ocorrência de alterações morfológicas 

qualiquantitativas, estatisticamente significativas entre os 2 grupos (p < 0,05).  

A densidade volumétrica (Vv%) do sistema de fibras elásticas (SFE) no corpo 

cavernoso (CC) dos grupos G1 e G2 foram, respectivamente: 16,83±1,22 e 10,33±1,60 

(p < 0,05). A Vv% do SFE no corpo esponjoso (CE) dos grupos G1 e G2 foram, 

respectivamente: 25,90±1,9 e 21,29±1,29 (p < 0,05) (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – DENSIDADE VOLUMÉTRICA DO SISTEMA DE FIBRAS 

ELÁSTICAS 

 
Demonstração gráfica comparativa do percentual de densidade volumétrica (Vv%) do sistema de fibras 

elásticas (SFE) entre os grupos analisados (G1 e G2). Legenda: CE = Corpo esponjoso; CC = Corpo 
Cavernoso. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A Vv% de musculo liso (ML) no CC dos grupos G1 e G2 foram, 

respectivamente: 25,79±1,69 e 12,7±1,0 (p < 0,05). A Vv% de ML no CE dos grupos 

G1 e G2 foram, respectivamente: 32,06±1,81 e 22,5±0,8 (p < 0,05) (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – DENSIDADE VOLUMÉTRICA DO MÚSCULO LISO 

 
Demonstração gráfica comparativa do percentual de densidade volumétrica (Vv%) do músculo liso entre 

os grupos analisados (G1 e G2) (p < 0,05). Legenda: CE = Corpo esponjoso; CC = Corpo Cavernoso. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Vv% do colágeno no CC dos grupos G1 e G2 foram, respectivamente: 

49,28±2,14 e 20,4±2,4 (p < 0,05). A Vv% do colágeno no CE dos grupos G1 e G2 

foram, respectivamente: 50,62±1,91 e 10,0±0,6* (p < 0,05) (Gráfico 9). 

Estes dados encontram-se resumidos na Tabela 8. 
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Gráfico 9 – DENSIDADE VOLUMÉTRICA DO COLÁGENO 

 
Demonstração gráfica comparativa do percentual de densidade volumétrica (Vv%) da matriz extracelular 

(ME) entre os grupos analisados (G1 e G2). Legenda: CE = Corpo esponjoso; CC = Corpo Cavernoso. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 8 – Média e desvio padrão (±) da densidade volumétrica (Vv%) do sistema de 

fibras elásticas, musculo liso e matriz extracelular no pênis dos coelhos analisados. 

Grupo Região SFE ML Colágeno 

G1 CC 16,83±1,22 25,79±1,69 49,28±2,14 

G1 CE 25,90±1,90 32,06±1,81 50,62±1,91 

G2 CC 10,33±1,60* 12,7±1,0* 20,4±2,4* 

G2 CE 21,29±1,29 22,5±0.8* 10,0±0,6* 

*Teste t de student. P < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Fonte: Dados da 
pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Analisando trabalhos anteriores onde foram utilizados coelhos submetidos a 

dieta hiperlipidêmica constituídas pelas mais variadas substâncias e administradas das 

mais diversas formas (Anitschkow & Chalatow, 1913; González-González et al., 2005; 

Jorge et al., 2005; Kuang et al., 2018), nós optamos na administração individual de 

gema de ovo diária, em dois momentos diferentes. Dessa forma, a administração 

individual através de sondagem permitiu ter a certeza de que cada animal alimentava-se 

com a dieta hiperlipidêmica desejada, diferente do que foi descrito em trabalhos onde a 

dieta hiperlipidêmica era dissolvida diretamente na ração (González-González et al., 

2005). 

Como observado, o presente estudo teve êxito em induzir a hipercolesterolemia 

através de uma dieta de ração regular complementada com colesterol e gema de ovo, 

fato evidenciado pelos níveis séricos de colesteróis presentes nos animais do G2 em 

relação ao G1 durante o experimento (p < 0,05). O que torna a gema de ovo um método 

eficaz e barato para induzir um estado de hipercolesterolemia, devido ao seu alto teor de 

lipídeos (Eftekhar et al., 2015).  

A curva ascendente dos valores de colesterol plasmático, diretamente 

proporcional ao tempo de experimento é verificado em trabalhos utilizando 0,5% a 2% 

de colesterol na dieta hiperlipidêmica (Fan et al., 2017; Jain et al., 2017; Kolodgie et al., 

1996; Xu et al., 2015). Em nosso trabalho, os valores de colesterol plasmáticos 

obedeceram o mesmo padrão, bem maior no dia 30 do que no dia 0 (zero), e maior 

ainda no dia 60, mas praticamente estes valores foram estáveis entre o dia 60 e o dia 

100. 

Nos diversos trabalhos experimentais (Jaldin et al., 2006; Jorge et al., 2005; 

Mattos et al., 2019; Teloken et al., 2000), relacionados a coelhos e dieta 

hiperlipidêmica, não há uma padronização do peso dos animais, tornando difícil à 

comparação entre as descrições. Em nosso trabalho não houve diferenças significativas 

na aquisição de peso nos grupos avaliados. 

Neste presente projeto, foram observadas alterações nos componentes da matriz 

extracelular e da musculatura lisa do pênis de coelhos submetidos à hipercolesterolemia, 
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o que sugere uma relação íntima dessa condição com a disfunção erétil, sendo esta 

também associada à disfunção endotelial e obstrução vascular.  

Nossos resultados podem ser comparados com o trabalho realizado por Kim et 

al. (1994), que encontrou uma diminuição do potencial de relaxamento da musculatura 

lisa dos corpos cavernosos, vacuolização e um aumento de vesículas de lipídeo por meio 

de microscopia eletrônica. Isso significa que além da redução da quantidade dessas 

fibras de musculo liso encontradas no presente estudo, há também uma redução de 

função dessas fibras causadas pela hipercolesterolemia. 

Estudos similares foram realizados com animais hipertensos e diabéticos, e 

ambos observaram reduções nos componentes da matriz extracelular do corpo 

cavernoso e do corpo esponjoso dos animais induzidos em relação aos animais do grupo 

controle (Abidu-Figueiredo et al., 2011; Albersen et al., 2011; Pereira et al., 2013; 

Toblli et al., 2000). Viu-se também, a redução dos componentes da matriz extracelular 

causadas pelo envelhecimento (Abidu-Figueiredo et al., 2013). 

 Em contrapartida, um estudo realizado por Qiu et al. (2011) observou uma 

hiperplasia em ratos submetidos à hipercolesterolemia, porém, é sabido que os ratos são 

modelos animais inferiores em relação aos coelhos no que tange estudos que envolvem 

metabolismo de lipídeo, visto que o metabolismo dos coelhos é mais similar aos dos 

humanos (Fan et al., 2017). 

Um aspecto que dificulta comparação com outros estudos é o tempo de 

exposição à dieta hiperlipidêmica. Os efeitos causados em longo prazo pela 

hipercolesterolemia no tecido peniano não são bem conhecidos na literatura (Karaboga 

et al., 2006). No presente estudo foram observadas alterações no tecido peniano à longo 

prazo, evidenciadas tanto pela análise histopatológica quanto pela análise estereológica, 

como vistos nas figuras 8, 9, 10 e 11. 

Inúmeros estudos sugerem que essas alterações causadas pela 

hipercolesterolemia no tecido peniano podem ser revertidas com o uso de terapia 

medicamentosa (estatinas e com o tratamento da síndrome metabólica, caso esta esteja 

presente em um indivíduo) (Bella et al., 2015; Karaboga et al., 2006; Vlachopoulos et 

al., 2007). 
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A redução dos componentes da matriz extracelular foi detectada através de 

métodos estereológicos, que avaliam o aspecto tridimensional de um determinado 

tecido, além de ser um método mais confiável que a histomorfometria (Brown, 2017; 

Kubinova & Janacek, 2015).  

Tal redução foi causada devido a uma dieta rica em lipídeos nos coelhos 

estudados – condição encontrada no presente estudo e com diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao grupo controle - o que corrobora ainda mais a inferência 

multifatorial da disfunção erétil (Carson 3rd et al., 2008; Lasker et al., 2010; 

Vlachopoulos et al., 2007), dando ênfase no aspecto que tange a plasticidade dos 

capilares, das trabéculas e do estroma em geral, que, como vistos anteriormente, 

possuem papel fundamental no fenômeno da ereção (Carson 3rd et al., 2008; Dean & 

Lue, 2005; Fonseca Jr et al., 2016). 
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7 CONCLUSÕES 

 
O trabalho aqui apresentado evidenciou redução significativa dos elementos 

fibrosos da matriz extracelular, do sistema de fibras elásticas e da musculatura lisa do 

pênis de coelhos submetidos a uma dieta hiperlipidêmica, como demonstrada pela 

análise histopatológica e estereológica do tecido peniano.  

Também foi observado que a gema de ovo associada ao colesterol teve êxito em 

causar um estado de hipercolesterolemia nos coelhos do grupo 2, fato evidenciado pelos 

níveis séricos de colesterol total, LDL, HDL, VLDL e triglicerídeos. 
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9 ANEXOS E APÊNDICES 

 

9.1 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA  
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9.2 PROTOCOLO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS 
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9.3 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFAL 
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9.4 ATA DE REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA DA UFF 
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9.5 COMUNICADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 


