
INTRODUÇÃO

A hiperplasia prostática benigna (HPB) consiste na

hipertrofia e hiperplasia das células epiteliais e estromais da

próstata, considerada uma alteração comumente encontrada

em cães de meia-idade e idosos não castrados. A patologia se

inicia com a hiperplasia glandular, podendo evoluir para a

formação da hiperplasia cística. Normalmente, a HPB não

apresenta sintomatologia, porém, em casos graves há perda

de peso, constipação, tenesmo, disúria, prostatomegalia, a

qual pode promover compressão uretral e colônica, além do

risco de promover hérnias perineais. Abscessos

paraprostáticos são, geralmente, originados de infecções

bacterianas provindos de cistos prostáticos ou secundários a

prostatites. O diagnóstico é obtido através de anamnese,

exame clínico, ultrassonográfico e radiográfico.Com isso, o

objetivo é relatar o caso de um cão, macho, 18 anos de idade,

não castrado, pesando 18,2 kg, com queixa principal de perda

de peso progressiva, apesar do apetite normal, além de

vômito, fezes pastosas e urina com coloração esverdeada.

RELATO DE CASO

Um cão, macho, 18 anos de idade, não castrado, pesando

18,2 kg, com queixa principal de perda de peso progressiva,

apesar do apetite normal, além de vômito, fezes pastosas e

urina com coloração esverdeada. No exame físico observou-

se apenas dor à palpação abdominal. Na ultrassonografia, os

princiais achados foram: presença de abscesso paraprostático

localizado em região crânio-lateral entre próstata e bexiga,

parênquima prostático com ecotextura difusamente

heterogênea, com presença de áreas císticas e cavitárias

preenchidas por conteúdo anecogênico, assimetria prostática

e perda de padrão bilobular. Tais achados ultrassonográficos

sugeriram como principal suspeita diagnóstica neoplasia

prostática associada a abscesso paraprostático, sendo

recomendado realização de citologia aspirativa e drenagem

do absceso paraprostático guiados por ultrassonorafia. Outros

achados observados foram: bexiga preechida por grande

quantidade de sedimentos e cistite, esplenomegalia com

presença de lesões em corpo esplênico, assimetria e atrofia

testicular associada à possível degeneração testicular e

glomerulonefropatia bilateral. Foi realizada então, com o

paciente sob sedação, drenagem de abscesso paraprostático

e CAAF de parênquima prostático guiados por

ultrassonografia e, posterior exame citopatológico.

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA ASSOCIADA A 
ABSCESSO PARAPROSTÁTICO EM CÃO IDOSO

Foi prescrito enrofloxacina, 5mg/kg BID, 20 dias; meloxicam,

0,05mg/kg SID, 10 dias e dipirona, 25mg/kg BID, 5 dias. No

exame citopatológico constatou-se células epiteliais de

tamanho variável com aspecto em “favo de mel”. Citoplasma

abundante, basofílico e granular, núcleos arredondados e

nucléolos geralmente inaparentes, sendo o diagnóstico

sugestivo de hiperplasia prostática benigna. Foi recomendada

orquiectomia para resolução da HPB, porém, devido idade

avançada do paciente, o tutor optou pelo tratamento clínico

sintomático. Após 8 semanas de tratamento, foi realizado

acompanhamento ultrassonográfico; na ocasião, as imagens

do parênquima prostático foram indicativas de redução das

dimensões prostáticas, ausência de abscesso paraprostático

e redução dos cistos intraprostáticas. Nas imagens a seguir

podemos observar o abscesso paraprostático.

CONCLUSÃO

A HPB é uma afecção multifatorial com dependência

hormonal e que se intensifica com a idade, tendo em vista as

disfunções de hormônios esteroidais que regulam os seus

mecanismos fisiológicos. O exame ultrassonográfico

representa boa alternativa de exame de triagem, por ser de

baixo custo, permitindo avaliação da morfologia prostática,

realização de drenagens de cistos e abscessos intra e

paraprostáticos e auxílio na realização de citologia aspirativa

de próstatas com suspeita de hiperplasias e neoplasias.

Dessa forma, a ultrassonografia associada ao exame

citopatológico foi fundamental no diagnóstico definitivo e

terapêutica instituída no presente caso.
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Figura 01. Imagens ultrassonográficas do abscesso paraprostático..


