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O carcinoma prostático é um tumor

maligno pouco frequente em cães e raro em

animais domésticos.

Introdução

Cão, 8 anos, Weimaraner, com histórico de

dificuldade para defecar e urinar e,

infecção urinária, com cultura positiva para

Sthaphylococcus sp. Nos exames de

imagem (radiografia e ultrassonografia) os

resultados foram inconclusivos. Nas

análises bioquímicas séricas verificou-se

nível elevado da enzima hepática

Transaminase pirúvica (296,0 U/L). Animal

veio óbito cerca de três meses após o início

dos sinais clínicos e foi encaminhado para

necropsia.

1. Meuten, DJ. Tumors in domestic animals. 5th

ed. Iowa: John Wiley & Sons Inc, 2017.

Figura 1 – Carcinoma prostático em cão. (A) Próstata

difusa e acentuadamente aumentada de volume (*). Nota-

se coração (B), fígado (C) e rins (D) com nodulações

multifocais, branco-amareladas, puntiformes,

circunscritas, firmes e ocasionalmente umbilicadas

compatíveis com metástase.

O tumor prostático pouco diferenciado

resultou em metástase sistêmica, com rápida

evolução para o óbito, devido ao

comprometimento do coração e pulmão.
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Os principais achados macroscópicos

incluem próstata difusa e acentuadamente

aumentada de volume, com superfície

irregular, estenose uretral e compressão

retal. No rim, coração, pulmão, órgãos

linfoides, adrenal, diafragma, músculos

intercostais apresentavam focos de

metástase (Figura 1). Na análise

histopatológica observou-se próstata com

proliferação neoplásica epitelial maligna,

com elevada celularidade, de crescimento

infiltrativo, com padrão de distribuição

sólido, distorcendo a arquitetura prostática,

por vezes formando túbulos rudimentares,

ninhos ou células isoladas entremeadas a

moderado estroma fibrocolagenoso (Figura

2). As células mostravam cariomegalia, bi e

multinucleação, núcleos aberrantes e

canibalismo celular, bem como observou-se

4 figuras de mitose em 10 campos de

grande aumento (Obj: 40x). O diagnóstico

foi carcinoma prostático padrão sólido com

metástase sistêmica.

*

Figura 2 – Proliferação de células epiteliais malignas

com padrão de distribuição sólido, distorcendo a

arquitetura prostática (HE, Obj. 40x).


