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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo a avaliação comparativa de diferentes métodos de 

diagnóstico de doenças da próstata do cão – exame clínico, ecográfico, doseamento de CPSE 

(canine prostatic specific arginina esterase) e citologia aspirativa e a avaliação dos mesmos 

em relação à sua utilidade na prática clínica, com o intuito de contribuir para o diagnóstico 

precoce das doenças prostáticas caninas e melhoria da sua qualidade de vida. 

O ensaio inclui um grupo alvo de 20 cães machos inteiros, com idades entre os 2 e os 15 

anos, que foram apresentados à consulta com sintomas de doença da próstata e um grupo 

controlo, constituído por 20 machos inteiros aparentemente sãos, com idades entre os 2 e os 9 

anos. O diagnóstico clínico foi realizado por palpação retal, ecografia prostática e confirmado 

por citologia aspirativa. Foi ainda doseada em cada animal, a proteína CPSE, recorrendo ao 

kit Odelis
®
CPSE (Virbac, França).  

Foram observadas alterações ecográficas em 100% dos animais do grupo alvo, sendo que 

70% apresentaram HBP (hiperplasia benigna da próstata) e 30% uma combinação de HBP e 

quistos prostáticos. O exame citológico permitiu uma melhor diferenciação e precisão no 

diagnóstico com 65% dos animais diagnosticados com HBP, 10% com quistos prostáticos, 

10% com prostatite e 10% com resultados inconclusivos. O toque retal apresentou-se 

consistente com os restantes métodos de diagnóstico, estando significativamente 

associado  aos diagnósticos ecográfico e citológico (p <0,01).  A associação entre os 

parametros ecográficos estudados e o diagnóstico citológico no grupo alvo também foi 

estatísticamente significativa (p <0,05). O doseamento de CPSE demonstrou relação muito 

significativa (p <0,01) com o diagnóstico ecográfico e altamente significativa com o 

diagnóstico citológico de HBP (p <0,001), apresentando uma sensibilidade de 100% e 

especificidade de 95,8% para o diagnóstico desta afeção. As concentrações de CPSE no 

plasma foram significativamente mais elevadas no grupo alvo do que no grupo controlo  (p 

<0,05), no entanto não permitiram distinguir os animais clinicamente sãos dos afetados por 

outras doenças prostáticas que não a HBP. 

 

Palavras-chave: cão, próstata, hiperplasia benigna da próstata, métodos de diagnóstico, 

CPSE 
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Abstract 

This aims of this study was check the various prostatic diseases, comparing the different 

diagnostic methods- clinical examination, ultrasound, dosing of CPSE (canine prostatic 

specific arginine esterase) and prostatic aspiration cytology and evaluate them in relation to 

its use in clinical practice, in order to contribute to the early diagnosis of canine prostatic 

diseases and improvement of their life quality. 

This assay includes a target group of 20 male dogs, aged between 2 and 15, which were 

presented with symptoms of prostatic disease and a control group consisting of 20 clinically 

healthy males, aged from 2 to 9 years. The clinical diagnosis was performed by rectal 

palpation, prostatic ultrasound and confirmed by prostatic aspiration cytology. Was also 

dosed in each animal, the protein CPSE, using the kit Odelis
®

CPSE (Virbac, France). 

Ultrasonographic abnormalities were observed in 100% of the target group, with 70% of them 

presented BPH and 30% having a combination of BPH (prostatic benign hiperplasia) and 

prostatic cysts. In cytological research has been possible to differentiate a greater range of 

diseases with 65% of the animals diagnosed with BPH, 10% with prostatic cysts, 10% with 

prostatitis and 10% with inconclusive results,. Rectal examination was consistent with other 

diagnostic methods, showing a highly significant association (p <0,01) with ultrasound and 

cytology diagnostics. The ultra-sonographic findings were also significantly statistically 

associated (p <0,05) with the cytological diagnosis. The laboratory assay for determination of 

CPSE in canine plasma showed highly significant association (p <0,01) with the ultrasond 

findings and highly significant association (p<0,001) with the cytological diagnosis of BPH, 

with a sensitivity of 100% and specificity of 95.8% for the diagnosis of this disease. 

Laboratory results showed, however, that the CPSE plasma concentrations were higher in the 

group of target animals than in the control group (p <0,05), however it was not possible to 

distinguish control animals from animals with other prostatic diseases than BHP. 

 

Keywords: dog, prostate, BPH, diagnostic methods, CPSE 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

As doenças prostáticas são frequentes no cão, apesar de subdiagnosticadas e podem ter 

origem hormonal, infeciosa, anatómica e embriológica (Mayenco-Aguirre & Sánchez-de-la-

Muela, 2007).  

Das diversas alterações prostáticas que podem surgir a hiperplasia benigna da próstata é a 

mais comum em animais geriátricos e não castrados. Os quistos e abcessos prostáticos, 

prostatite (aguda e crónica) e metaplasia escamosa também são alterações importantes (Smith, 

2008).  

À exceção da prostatite bacteriana aguda as afeções prostáticas podem não conduzir a 

sinais clínicos, sendo por isso importante a realização de exame andrológico em todos os cães 

machos, adultos, castrados ou não; com particular destaque para o toque rectal (Dorfman & 

Barsanti, 1995).  

O Médico Veterinário perante uma situação sugestiva de afeção prostática, deverá colher 

uma história clínica pregressa completa, realizar uma anamnese dirigida aos problemas 

reprodutivos, proceder ao exame físico completo e executar o toque rectal. De acordo com os 

resultados obtidos na primeira fase do diagnóstico podem seguir-se exames ou procedimentos 

adicionais, como a radiografia, a ecografia, a citologia e análise microbiológica do fluido 

prostático, o doseamento enzimático e, se necessário, a biópsia (Smith, 2008).  

O diagnóstico definitivo numa fase precoce, bem com o recurso a meios de diagnóstico 

complementares permite o estudo completo do órgão que, em conclusão, determinam a 

escolha do tratamento, a elaboração do prognóstico e a monitorização de cada caso clínico 

(Memon, 2007). 

Os marcadores biológicos, dos quais faz parte a CPSE – “canine prostatic-specific arginine 

esterase”, são uma aposta recente no diagnóstico e monitorização da hiperplasia benigna 

prostática no cão. A CPSE é uma proteína específica da próstata produzida pelas células 

epiteliais sob controlo androgénico e encontra-se presente no sémen (mais de 90% das 

proteínas do fluido prostático) e no sangue. Estudos recentes sugerem a existência de 

correlação entre o aumento dos níveis séricos de CPSE e a patologia prostática, 

particularmente na hiperplasia benigna da próstata (Virbac, 2009). 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

A presente dissertação foi realizada no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado 

em Medicina Veterinária no Hospital Referência Veterinária Montenegro (HRVM), durante o 

período de 1 de Setembro de 2012 a 1 de Março 2013 (no serviço de Medicina da 

Reprodução).  

O objetivo do estágio consistiu no acompanhamento de casos clínicos e cirúrgicos de todas 

as áreas de clínica e medicina interna de animais de companhia de forma a adquirir e 

aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária especialmente na área da Medicina da Reprodução de animais de companhia.  

O estudo das doenças da próstata do cão constituiu um desafio clínico, visto ser uma 

doença com uma apresentação clínica muito variável e na maioria dos casos sub-

diagnosticada na clínica de animais de companhia. 

No âmbito da presente dissertação realizou-se o acompanhamento, análise e organização 

de casos clínicos reais de um grupo representativo de animais com evidência de patologia 

prostática (grupo alvo) e de uma população canina saudável (grupo controlo), incluindo a 

recolha e processamento do material biológico necessário ao estudo e pesquisa bibliográfica 

relativa ao tema da dissertação.  

Os diagnósticos foram realizados através do exame físico, toque retal e ecografia do 

aparelho reprodutor a 40 canídeos, machos, sexualmente inteiros, com idade igual ou superior 

a 2 anos, com e sem sintomatologia prostática, na qual se efetuaram medições da próstata em 

secção transversal e longitudinal com posterior punção aspirativa ecoguiada do parênquima 

prostático e realização de citologia prostática. Foi também realizada a colheita de uma 

pequena quantidade de sangue (cerca de 2 ml) para posterior centrifugação, recolha do soro, 

acondicionamento e congelação para futuro doseamento da enzima CPSE através dos kits 

Odelis
®
CPSE. 

Este trabalho inclui uma revisão bibliográfica focada nos aspetos clínicos da doença e seu 

diagnóstico através de vários métodos, um estudo prospetivo da população de cães machos, 

inteiros presentes ao HRVM no período de estágio, e ainda conclusões e perspetivas futuras 

acerca das doenças prostáticas do cão. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As doenças prostáticas são relativamente frequentes no cão e menos comuns no gato e 

outras espécies domésticas.  

No cão as doenças prostáticas manifestam-se predominantemente em machos, inteiros, de 

meia-idade a geriátricos. Apesar de aparentemente não existir predisposição racial para a 

patologia prostática raças como Pastor Alemão ou Doberman apresentam maior prevalência 

destas afeções, embora a relação causal ainda não tenha sido estabelecida (Smith, 2008). 

A incidência da doença prostática canina aumenta com a idade devido a várias razões. Tal 

como no homem a próstata canina vai aumentando de tamanho desenvolvendo uma maior 

sensibilidade à testosterona, por outro lado, as secreções prostáticas, conhecidas pelas suas 

propriedades antibacterianas, sofrem um declínio na sua produção, a comunicação entre o 

trato urinário e genital permite um mais fácil acesso das bactérias ao parênquima prostático e 

a transformação celular neoplásica aumenta de frequência (Hoskins, 2004). 

 

1.1. ANATOMIA, HISTOLOGIA E FISIOLOGIA DA PRÓSTATA 

1.1.1. Anatomia 

A próstata é a única glândula sexual acessória do cão, bilobada e de forma ovóide, 

encontra-se localizada caudalmente à bexiga urinária, em redor do colo vesical envolta pela 

uretra proximal, e está dividida em dois lobos prostáticos simétricos (Esteve, 2009) (Figura 

1). Cada lobo é dividido em lóbulos por trabéculas e no interior de cada lóbulo, glândulas 

tubuloalvéolares produzem secreções por meio de pequenos canais coletores que são 

eliminadas na uretra na zona adjacente ao colículo seminal (Smith, 2008).  

A próstata canina apresenta um sulco dorsal e ventral e está envolta por uma cápsula 

fibromuscular que a une ao reto dorsalmente, enquanto uma lâmina de tecido adiposo lhe 

fornece o suporte ventral (Esteve, 2009).  

A superfície dorsal prostática está separada da superfície ventral do reto por duas camadas 

da prega peritoneal que limita o espaço retogenital.  

O conjunto de redes vascular e nervosa que aprovisionam a próstata encontram-se envoltos 

na rede de tecido conetivo de origem peritoneal, que se encontra situado dorsolateralmente á 

glândula (Esteve, 2009), estes vasos (bem como os que aprovisionam a bexiga e uretra) 

podem ser encontrados ao longo dos ligamentos umbilicais laterais (Williams & Niles, 1999). 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A inervação simpática prostática é assegurada pelo nervo pudendo interno. Os nervos 

hipogástricos simpáticos vão inervar a próstata dorsalmente, e são responsáveis pela ejeção 

das secreções prostáticas durante a ejaculação (Esteve, 2009). 

A inervação parassimpática é da responsabilidade do nervo pélvico (Smith, 2008). Mais 

recentemente admitiu-se a contribuição de três plexos: plexo vesical cranial, plexo genital 

médio e plexo hemorroidário posterior. Estes estão encarregues de otimizar a produção das 

secreções prostáticas contribuindo também para a contração do músculo detrusor (Esteve, 

2009). 

A vascularização prostática está assegurada pela artéria prostática, cujos ramos acessórios 

entram pela superfície dorsal e dorsolateral da glândula, penetrando na cápsula prostática 

(Smith, 2008).Parte da vascularização é ainda assegurada pela artéria ilíaca interna que se 

divide em: artéria prostático-vesical e artéria prostático-uretral responsável pela maior parte 

da vascularização prostática (Esteve, 2009).  

 

Figura 1- Anatomia da cavidade pélvica do cão (adaptado de: http://www.virbac.pt/p-virbacptpubpt 

13/02/13 as 15h30) 

 

1.1.2. Histologia 

A próstata é uma glândula exócrina constituída por uma estrutura tubuloalvéolar formada 

por uma componente glandular rodeada por músculo liso e tecido conectivo do estroma e 

dividida por um septo em dois lóbos de tamanho idêntico. A partir da cápsula o tecido 

conectivo do septo divide o parênquima prostático em lóbulos, ácinos e alvéolos que, no cão 

adulto, estão revestidos por epitélio secretor com grandes células colunares (LeRoy & 

Northrup, 2009; Esteve, 2009).  

O estroma prostático é composto por células de músculo liso e fibroblastos envoltos numa 

matriz de tecido colagénio, fazem ainda parte integrante do estroma, capilares, vasos 

linfáticos e tecido neural (LeRoy & Northrup, 2009). 

http://www.virbac.pt/p-virbacptpubpt
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A próstata canina e humana são constituídas por diferentes populações celulares produtoras 

de diferentes hormonas (estrogénios, androgénios, prolactina e progesterona) (Esteve, 2009).  

No cão jovem, pré púbere a glândula prostática é imatura, os condutos e alvéolos não estão 

plenamente desenvolvidos e o estroma é abundante. Na puberdade, que se inicia às 22-24 

semanas de idade, o padrão histológico prostático sofre alterações drásticas, o tecido fibroso 

conectivo que define os lóbulos prostáticos vai ser largamente substituído por epitélio 

prostático cuja expansão é mediada por androgénios (LeRoy & Northrup, 2009). É nesta fase 

que se estabelecem as condições necessárias para a produção do fluido prostático que vai 

permitir o transporte e meio de conservação para o sémen durante e após a ejaculação (Esteve, 

2009). 

1.1.3. Fisiologia  

A função precisa da próstata nunca foi totalmente conhecida no entanto sabe-se que 

desempenha um papel importante na produção das secreções prostáticas, contribuindo na 

produção de grande parte do volume de ejaculado, principalmente no que diz respeito à fração 

pré espermática e fração prostática (Smith, 2008). 

As secreções prostáticas são produzidas continuamente nos cães machos, não castrados e 

refluem retrogradamente para a bexiga aquando da micção ou são eliminadas pelo orifício 

externo da uretra durante a ejaculação e em quantidades variáveis, dependendo do tamanho 

prostático (Johnston et al., 2001). 

A próstata é uma glândula de secreção exclusivamente exócrina. A produção das secreções 

prostáticas está apenas dependente de mecanismos hormonais, especialmente dos níveis de 

DHT (dihidrotestosterona). A fração prostática é rica em citrato, lactato, colesterol, zinco e 

magnésio e pobres em espermatozoides (Esteve, 2009). Estas secreções carecem de um açúcar 

simples que se encontra presente na maioria das secreções prostáticas de outras espécies 

fazendo com que seja ainda desconhecida a fonte de rápido suporte energético do sémen 

canino (Smith, 2008). 

As secreções prostáticas constituem 97% do volume total do ejaculado e têm uma função 

importante na sobrevivência do sémen durante o transporte à vagina e útero da cadela. Apesar 

do tempo de transporte ser relativamente curto, a imersão dos espermatozoides no fluido 

prostático é vital pois qualquer alteração da sua composição bioquímica prejudica a qualidade 

do sémen contribuindo para a diminuição da fertilidade (Esteve, 2009). 
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1.2. FISIOPATOLOGIA DAS DOENÇAS PRÓSTATA 

Apesar da patogenia da doença prostática ainda não ter sido completamente esclarecida a 

DHT é conhecida como hormona chave da HBP humana e canina, estimulando um aumento 

das dimensões prostáticas e reforçando o crescimento dos compartimentos glandular e 

estromal (Memon, 2007).  

A próstata é considerada uma glândula cujo funcionamento está dependente de 

androgénios, nas células epiteliais prostáticas 90% da testosterona circulante transforma-se de 

forma irreversível e sob ação da enzima 5-α redutase em DHT, a forma responsiva da 

testosterona, responsável pela ação final da hormona nos órgãos alvo (Wallace, 2001).  

Na próstata canina normal, os recetores de androgénios encontram-se no núcleo das células 

epiteliais e em menor quantidade, no núcleo das células do estroma. Tanto a testosterona 

como a DHT estimulam a atividade glandular, no entanto a DHT contem o dobro da afinidade 

e um índice de dissociação aos recetores androgénios cinco vezes menor. 

Nos cães a próstata cresce ao longo da vida, apesar de ocorrer um decréscimo dos níveis de 

androgénios depois da idade adulta, o que constitui outra semelhança clínica com a espécie 

humana (Esteve, 2009). Com o avanço da idade ocorre uma diminuição da concentração 

sérica de androgénios associada ao acúmulo de DHT, o ratio das concentrações circulantes 

destas duas moléculas varia irreversivelmente com a idade o que pode causar a alteração do 

crescimento e função prostáticas que conduzem à HBP (Hoskins, 2004; Lobetti, 2007). 

Os androgénios são essenciais para o desenvolvimento de HBP (Lobetti, 2005; Smith, 

2008), sendo que com a idade a diminuição dos níveis de testosterona séricos combinada com 

a manutenção dos níveis de 17-β-estadiol resulta numa alteração marcante do ratio 

estrogénio:testosterona que contribui para a patogenia da doença pelo aumento da expressão 

de recetores de androgénios. Muito antes, Winter & Liehr (1996) estudaram os possíveis 

mecanismos de indução da HBP pelo estadiol e DHT postulando que as células prostáticas 

cresciam estimuladas pelos androgénios quando expostas a toxicidade induzida por 

estrogénios em cães castrados. Ficou assim provado que os estrogénios promovem a HBP 

através do aumento dos recetores androgénicos, sendo que o aumento da produção prostática 

de DHT funciona como mediador primário da HBP. 

Um estudo realizado pela Universidade de Utrecht procurou compreender as semelhanças 

entre a fisiopatogenia da HBP em cães e humanos, para tal induziu o aumento prostático em 

cães castrados através do uso de androgénios isoladamente e androgénios combinados com 

estrogénios. Os resultados deste estudo comprovam que a HBP canina induzida por hormonas 

se assemelha à HBP em humanos e que existe envolvimento da resposta imune nas alterações 
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patofisiológicas que ocorrem na HBP induzida por hormonas ocorrendo também interação da 

imunidade celular e humoral no processo hiperplásico (Mahapokai et al., 2001).  

 

1.3. SINTOMAS NO ANIMAL COM DOENÇA DA PRÓSTATA 

No cão um dos sintomas mais evidentes de patologia prostática é a secreção uretral 

sanguinolenta, muitas vezes confundida com hematúria. A sintomatologia de ITU é menos 

frequente no cão do que no homem, podendo no entanto ocorrer em pacientes com prostatite 

já que estes apresentam muitas vezes infeção urinária concorrente. Raramente se observa 

obstrução ao fluxo urinário num animal com patologia prostática, no entanto quando presente, 

um dos diferenciais é a neoplasia prostática, que embora rara, pode produzir uma 

incontinência de urgência semelhante à do homem (LeCouteur, 2010). 

Denomina-se de síndrome prostática ou prostatismo o conjunto de sintomas físicos e 

funcionais que acompanham as manifestações de doença prostática. Quando presentes podem 

levantar à suspeita clínica de doença prostática, no entanto, a sua ausência não descarta a 

existência destes processos (Esteve, 2009). 

Os sintomas de doença prostática podem ser semelhantes uma vez que no geral todas as 

afeções da glândula cursam com prostatomegalia, os sinais clínicos são normalmente não 

específicos e frequentemente atribuídos à disfunção de outros sistemas orgânicos 

(Parry,2006). 

Os sintomas mais frequentes na síndrome prostática são:  

Urinários: hematúria e piúria; incontinência, polaquiúria, disúria e estrangúria (raras no 

cão). Também é frequente secreção uretral/prepucial hemorrágica não associada à micção, de 

fato, em 25% dos animais é a única manifestação de doença prostática e ocorre por aumento 

da vascularização associada à hiperplasia do tecido prostático, infeção ou neoplasia. No cão 

qualquer evidência de fluido prepucial pode estar associada à patologia prostática, sendo que 

o aspeto seromucoso é mais sugestivo de HBP ou quistos, serosanguinolento de HBP e 

prostatite, e mucoso ou mucopurulento de prostatite.  

Digestivos: coprostase, tenesmo e fezes achatadas (frequentes sempre que ocorre um 

aumento do volume prostático que ocasione compressão periférica), obstipação, diarreia, 

disquesia. O esforço e pressão abdominal exercidos durante a defecação podem ainda 

predispor a hérnia perineal.  

Locomotores: ataxia, claudicação, paresia e edema dos membros posteriores. Em caso de 

prostatite pode ainda verificar-se espondilite com sinais motores ou neurológicos e dor. 
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Outros: hematospermia e infertilidade com alterações no espermograma, hipertermia ou 

alterações do estado geral não localizadas (perda de peso inespecífica, dor, anorexia, Pd/Pu, 

vómito). 

A síndrome prostática pode ainda ocasionar complicações mais graves que as ocasionadas 

pelas lesões originais, tais como: pielonefrite (quando a infeção vesical ou prostática se torna 

crônica), insuficiência renal ou atonia vesical por incompetência do detrusor devida á 

obstrução periuretral (Lobetti, 2007; Esteve, 2009). 

 

1.4. ASPETOS CLÍNICOS DAS DOENÇAS DA PRÓSTATA 

1.4.1. Hiperplasia Benigna Prostática  

A HBP é uma doença espontânea, crónica e relacionada com a idade que tem início com a 

hiperplasia glandular a partir dos 3 anos (Smith, 2008). É a condição patológica mais comum 

em cães machos inteiros e de idade avançada, estimando-se que mais de 80% dos cães com 

idades superiores a 5 anos apresentam evidências microscópicas de HBP enquanto machos 

inteiros com cerca de 9 anos apresentam taxas de prevalência superiores a 95% embora, por 

norma, não desenvolvam sinais clínicos associados a esta condição (Sirinarumitr et al., 2001).  

No homem esta condição é rara antes dos 30 anos de idade mas está presente em cerca de 

50% dos indivíduos com idade igual ou superior aos 60 anos (Young et al., 2000).  

Apesar da predisposição racial ainda não ter sido completamente estabelecida, as raças 

Dobermann e Pastor Alemão parecem apresentar uma maior suscetibilidade à doença 

prostática. Em termos de predisposição etária esta condição pode ocorrer em qualquer cão 

macho, sendo no entanto mais frequente em animais geriátricos. (Memon, 2007; Young et al., 

2009). 

Apesar das causas definitivas e da patogenia da HBP serem desconhecidas existe uma forte 

associação com os fatores hormonais principalmente no que diz respeito à alteração do ratio 

androgénios-estrogénios.  

Na HBP ocorre um aumento do volume e peso prostáticos consequentes ao aumento do 

número de células epiteliais (hiperplasia) e ao aumento do seu tamanho (hipertrofia), sendo o 

aumento do número de células mais marcado do que o aumento do seu tamanho (Romagnoli, 

2007; Barsanti, 2008; LeRoy & Northrup, 2008). A vascularização da próstata sofre também 

incremento e podem desenvolver-se quistos no interior do parênquima. Por outro lado, a 

capacidade secretora da glândula diminui à medida que se estabelece a HBP (Lobetti, 2007). 
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Numa fase inicial a primeira consequência da HBP é a degradação da qualidade do sémen, 

verificando-se normalmente no espermograma do animal hematospermia e alteração da 

qualidade dos espermatozoides (asteno-, terato- ou azoospermia) (Lévy & Mimouni, 2009). 

Não existem sinais clínicos típicos associados aos animais com HBP, sendo na maioria das 

vezes uma condição assintomática até que tenha progredido para um aumento prostático que 

conduza ao tenesmo ou hematúria, nesta altura podem também ser esperados outros sinais 

clínicos que incluem: corrimento uretral sanguinolento, disúria, tenesmo, hemospermia, ou 

claudicação secundária a dor prostática (Johnston et al., 2000; Smith, 2008).  

O diagnóstico de HBP apenas pode ser confirmado mediante biópsia prostática, no entanto 

o diagnóstico presuntivo é conseguido através da história clínica, exame físico, ausência de 

alterações analíticas, imagiologia e avaliação citológica do fluido prostático ou mesmo pela 

resposta ao tratamento estabelecido (Smith, 2008). 

Na palpação retal ou transabdominal a glândula apresenta consistência branda com 

aumento global da simetria e sem dor associada (Richard & White, 2005). 

O aumento prostático pode ser confirmado na radiografia abdominal já que ocorre um 

deslocamento dorsal do cólon e cranial da bexiga. Na uretrocistografia retrógrada a uretra 

prostática pode encontrar-se normal, ligeiramente irregular ou ondulada e o refluxo 

uretroprostático pode estar normal ou aumentado (Romagnoli, 2007). 

A avaliação ecográfica da próstata é um dos pontos fulcrais do diagnóstico presuntivo de 

HBP uma vez que permite a mensuração da próstata e a avaliação do seu parênquima. Em 

fases iniciais a próstata pode estar deslocada para o abdómen caudal enquanto a sua densidade 

ecográfica se mantem homogénea (Richard & White, 2005), no entanto a HBP é 

diagnosticada ecograficamente e na grande maioria das vezes numa fase já avançada na qual 

já se estabeleceu a hiperplasia glandular quística (aumento das dimensões globais da glândula 

associado ao desenvolvimento de pequenas lesões quísticas resultantes da dilatação dos ácinos 

prostáticos em consequência da obstrução dos canais excretores) (Lévy & Mimouni, 2009).  

Os animais com HBP são geralmente submetidos a tratamento somente quando 

manifestam sintomatologia clínica, no entanto em animais com interesse reprodutor é 

aconselhado o tratamento da HBP assintomática para prevenir a progressão da alteração da 

próstata e subsequente infertilidade destes animais (Memon, 2007). 

O objetivo do tratamento em cães com HBP é diminuir o tamanho prostático de forma a 

minimizar os sinais clínicos relacionados com a patologia. Regra geral os sinais clínicos da 

HBP respondem à castração ou ao tratamento médico com finasteride (Johnston et al., 2000). 
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A castração é o tratamento mais efetivo para remoção da influência hormonal nos cães com 

HBP, reduzindo o tamanho prostático em 70% após cirurgia. A redução prostática inicia-se 7 

a 14 dias após castração completando a sua involução ao fim de 4 meses (Smith, 2008). 

Geralmente ocorre uma diminuição do volume prostático em 50% nas primeiras 3 semanas e 

de 70% em 9 semanas sendo que neste período as concentrações de DHT diminuem 

drasticamente, podendo cessar certos sinais clínicos como o corrimento uretral sanguinolento 

(Memon, 2007).  

As opções médicas para tratamento da HBP incluem inibidores da LH (acetato de 

megestrol), inibidores da 5- α redutase (finasteride) e anti-androgénios (acetato de 

delmadinona, acetato de clormadinona, acetato de osaterona, acetato de megestrol, 

progesterona e flutamida) (Richard &White, 2005).  

O tratamento médico mais utilizado nestas situações é o finasteride, um esteroide sintético 

tipo 2, inibidor da 5α- redutase que atua por bloqueio da via que converte a testosterona em 

DHT. O finasteride diminui o diâmetro e volume prostáticos bem como a concentração sérica 

de DHT, sendo o tratamento de eleição nos animais em que a castração não é uma opção. 

Uma das desvantagens do tratamento médico é que a próstata de animais tratados retoma um 

tamanho próximo ao de pré tratamento cerca de 2 meses após o término do mesmo (Smith, 

2008). O acetato de osaterona (Ypozane
®
) é um esteroide quimicamente relacionado com a 

progesterona com potente atividade progestagénea e antiandrogénea e que atua por um 

mecanismo de ação direto e específico, bloqueando os efeitos da testosterona no parênquima 

prostático através de vários mecanismos, entre os quais evita a união dos androgénios aos seus 

recetores prostáticos bem como bloqueia o transporte de testosterona á próstata. O inicio da 

resposta clinica ao tratamento produz-se normalmente às duas semanas, sendo que a resposta 

clinica pode persistir por 5 meses após o início do tratamento (Romagnoli, 2008). 

1.4.2. Neoplasia Prostática  

As neoplasias prostáticas caninas são situações raras. Aproximadamente 5-7% dos cães 

com doença prostática sofrem de neoplasia prostática, sendo a mais comum o adenocarcinoma 

e o carcinoma transicional da uretra prostática (Esteve, 2009).  

O fibrossarcoma, leiomiosarcoma, hemangiosarcoma e linfoma podem também ser 

encontrados (McEntee, 2002). Estas neoplasias têm incidência em cães inteiros ou castrados 

entre os oito e os dez anos, rapidamente metastizam e têm fraco prognóstico (Memon, 2007; 

Smith, 2008). 

A glândula prostática canina apresenta muitas similaridades morfológicas e funcionais com 

a próstata humana. Os cães são os únicos grandes mamíferos que à semelhança do Homem 
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desenvolvem espontaneamente neoplasia prostática, apesar de a sua incidência ser muito mais 

baixa e da localização celular precisa onde tem início o processo ainda não ter sido 

estabelecida (Teske et al., 2002). 

Nos humanos o carcinoma prostático desenvolve-se quase exclusivamente na zona 

periférica da próstata com pouca incidência nas zonas transicional e central, no cão a 

localização da origem dos carcinomas é imprecisa, no entanto, há fortes evidências de 

desenvolvimento a partir do epitélio ductal adjacente à região periuretral (LeRoy & Northrup, 

2009).  

O cão foi desde cedo utilizado como modelo animal de cancro prostático, de fato, uma das 

poucas diferenças entre estas duas espécies reside no grau de malignidade da neoplasia, com o 

cão a desenvolver neoplasias prostáticas agressivas e de mau prognóstico ao contrário do 

homem onde estes tumores são lentamente progressivos, microscópicos e de baixo grau de 

malignidade (LeRoy & Northrup, 2009).  

Em humanos os estadios iniciais de carcinoma prostático são caracterizados por alterações 

histológicas conhecidas como neoplasia prostática intra-epitelial (PIN). Morfologicamente a 

PIN descreve-se por uma proliferação intra-luminal de epitélio exibindo vários graus de 

malignidade. Um alto grau de PIN é comumente um indicador de um futuro carcinoma 

prostático no Homem (Young et al., 2000).  

Segundo um estudo de Waters & Bostwick (1997) os focos de PIN de alto grau estão 

presentes em 85% dos homens com neoplasia prostática e o uso de agentes quimioterápicos 

que travem a sua progressão ou induzam a sua regressão são uma potencial estratégia para 

redução da incidência da doença. O cão pode ser utilizado como modelo de neoplasia 

prostática permitindo determinar quais os fatores que regulam a aparente progressão do 

epitélio normal para PIN e deste para carcinoma invasivo. 

Segundo os mesmos autores 66% dos cães com carcinoma prostático utilizados no estudo 

apresentaram PIN de alto grau com semelhanças morfológicas e imunofenotípicas marcadas 

(Waters & Bostwick, 1997).  

Outra lesão que recentemente tem sido estudada é a atrofia prostática. Essa alteração 

também é considerada precursora do adenocarcinoma prostático e ocorre associada a 

inflamações crônicas (Marzo et al., 2003). 

Recentemente, um grupo de investigadores classificou as lesões prostáticas atróficas e 

propôs a sua classificação em dois grupos: atrofia inflamatória proliferativa (PIA) e atrofia 

proliferativa sem inflamação (PA). A PIA é uma lesão pré-maligna de grande importância em 
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Medicina Humana e ocorre adjacente a focos de PIN de alto grau (HGPIN) e/ou cancro 

prostático (Sugar, 2006; Tomas et al., 2006). 

O estudo realizado por Toledo et al. (2010) realizou uma pesquisa de PIA na próstata 

canina. Este estudo contribuiu para a determinação da elevada incidência de PIA na próstata 

canina e sua caracterização histomorfológica, permitindo uma melhor compreensão da génese 

das neoplasias prostáticas caninas e estabelecendo novas perspectivas na utilização da próstata 

canina como modelo experimental da PIA em humanos. 

Vários estudos no cão demostram que a castração numa fase precoce contribui para o 

aumento do risco de neoplasia prostática quando em comparação com animais sexualmente 

inteiros. A razão para a incidência reduzida de neoplasia prostática nestes últimos é 

desconhecida, no entanto pensa-se que possa ocorrer um mecanismo protetor androgénio 

mediado a nível das células epiteliais transicionais ou ductais. Por sua vez a castração leva a 

alterações no componente estroma que podem determinar o desenvolvimento neoplásico, para 

além de que, animais castrados vivem usualmente mais tempo o que os predispõe a neoplasias 

relacionadas com a idade (Shidaifat et al., 2004). Segundo Teske et al. (2002) apesar de a 

castração não ser responsável pelo desenvolvimento do carcinoma favorece a sua progressão, 

não afetando, no entanto, a frequência ou o tipo de metástases que se possam desenvolver. 

Os sinais clínicos associados à neoplasia prostática podem variar dependendo do tempo de 

diagnóstico, grau de invasão do tecido prostático e potencial metastático. Lamentavelmente os 

tumores prostáticos só são detetados quando se manifestam sinais clínicos, sendo que nesta 

altura já são evidentes as metástases locais ou regionais (Smith, 2008). 

 Os sinais clínicos mais frequentes incluem anorexia, perda de peso, hematúria, 

estrangúria, tenesmo e fraqueza dos membros posteriores. São frequentes metástases nos 

linfonodos regionais, corpos vertebrais, costelas, escápula, dígitos, coluna lombar e nos ossos 

pélvicos, tal como sucede no Homem, que estão associadas a dor e défices neurológicos dos 

membros pélvicos.  

A presença de tecido neoplásico na bexiga é um forte indicador de invasão local pelas 

células neoplásicas em ambas as espécies (Memon, 2007; Smith, 2008; LeRoy & Northrup, 

2009). 

O exame transrectal de cães com neoplasia prostática pode revelar uma próstata 

aumentada, irregular e assimétrica que pode ou não estar dolorosa ao toque. A próstata 

continua localizada no canal pélvico, no entanto, em casos avançados pode haver uma 

migração abdominal originada pelo aumento das dimensões prostáticas. Sempre que uma 

“próstata palpável ”é encontrada ao exame transrectal de um animal castrado deve ser 
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considerada a existência de neoplasia prostática e requeridos mais exames de diagnóstico 

(Smith, 2008). Segundo Lobetti (2007), em cães sexualmente inteiros o carcinoma prostático 

não está sempre associado com a prostatomegalia ao contrário do que sucede nos cães 

castrados. 

As imagens radiográficas em cães com neoplasia prostática incluem prostatomegalia, 

mineralização prostática (mais associada ao carcinoma), linfadenopatia regional e evidência 

de metastização óssea (principalmente nas vertebras lombares e pélvis) e pulmonar (Smith, 

2008; Memon, 2007). 

Em termos ecográficos encontram-se sinais similares incluindo áreas focais ou difusas 

hiperecóicas, mineralização e perda do contorno prostático normal. Podem ser encontradas 

áreas quísticas, abcessos ou pequenas hemorragias no parênquima prostático de cães com 

neoplasia prostática (Barsanti, 2008). 

A análise urinária confirma frequentemente suspeita de hematúria e podem ser encontradas 

células atípicas no sedimento urinário. Aproximadamente 50% dos cães afetados apresentam 

um aumento da fosfatase alcalina na bioquímica sérica (Barsanti, 2008). 

O diagnóstico de neoplasia prostática é confirmado por análise histológica, obtida por 

biopsia ecoguiada ou via transrectal em animais com sinais clínicos sugestivos e um exame 

clínico consistente com a existência de patologia prostática, e principalmente quando não 

foram evidentes metástases a nível radiográfico (Smith, 2008). 

A deteção precoce dos tumores prostáticos através do uso de biomarcadores como a PSA 

ou a fosfatase ácida (PA) tem-se demonstrado útil no Homem tendo ainda pouco impacto 

prático no cão (Richard & White, 2005).  

O tratamento de cães com neoplasia prostática é pouco eficaz e nenhuma terapia tem 

mostrado sucesso no prolongamento do tempo de vida dos animais afetados. Os cães com 

cancro prostático surgem na consulta já num estadio avançado da doença e não respondem 

favoravelmente à terapêutica de privação de androgénios. (LeRoy & Northrup, 2009).  

Os protocolos quimioterápicos usados em Medicina humana não tem efeitos benéficos no 

cão, já a radioterapia pode ser utilizada para reduzir as dimensões prostáticas apesar de não 

prolongar o tempo de vida do animal, na maioria das vezes é, tal como a quimioterapia, 

logisticamente impraticável pois ocasiona efeitos secundários como a colite, uretrite e cistite. 

(Memon, 2007; Smith, 2008). 

Os animais que de forma concorrente apresentam HBP podem beneficiar de castração na 

medida em que há redução das dimensões prostáticas e uma melhoria na condição urinária. As 

opções de tratamento cirúrgico com recessão tumoral desencadeiam usualmente diversas 
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complicações e tem pouco impacto no desenvolvimento da doença secundária, no entanto em 

caso de obstrução uretral completa pelo tumor uma cistotomia pode ser necessária (Richard & 

White, 2005; Smith, 2008).  

O uso de piroxican, um inibidor específico da COX-1 (0,3mg/kg/dia, per os) oferece, na 

opinião de vários autores efeitos analgésicos e anti-neoplasicos que auxiliam na melhoria da 

qualidade de vida destes animais. A combinação piroxican-cisplatina reportada em alguns 

estudos, pode mesmo prolongar o tempo de vida destes animais (Richard & White, 2005; 

Barsanti, 2008). 

O prognóstico dos animais afetados pelo adenocarcinoma prostático é mau com uma 

sobrevida média de 1 a 2 meses após diagnóstico, no entanto segundo Barsanti (2008) está 

descrito um caso de sobrevivência de 19 meses sem terapêutica. 

Na maioria dos casos a doença está difundida no interior da glândula tendo já ocorrido 

metastização anterior ao diagnóstico (Memon, 2007). 

 De acordo com o estadio da doença no momento do diagnóstico e devido á falta de opções 

terapêuticas efetivas, a eutanásia pode ser recomendada quando a qualidade de vida do animal 

é posta em causa (Smith, 2008). 

No futuro a pesquisa de biomarcadores para os tumores prostáticos caninos poderá permitir 

o diagnóstico precoce e o sucesso da terapêutica que prolongue o tempo e a qualidade de vida 

destes animais (LeRoy &Northrup, 2009). 

1.4.3. Quistos prostáticos  

Os quistos prostáticos são lesões cavitárias de parede distinta, conteúdo fluido translucido 

ou ligeiramente turvo que se localizam no interior da próstata (quistos de retenção) ou no 

exterior do parênquima prostático (quistos paraprostáticos). As alterações quísticas iniciais 

são apenas aparentes a nível histológico. A designação quisto prostático é estabelecida quando 

se desenvolve comunicação entre quistos e estes se tornam evidentes macroscopicamente 

(Smith, 2008). 

Os quistos paraprostáticos têm sido associados à dilatação de estruturas embrionárias 

remanescentes – os ductos de Wolff que comunicam tipicamente com a uretra e são 

encontrados nas imediações da próstata conectados com a mesma por meio de adesões 

tecidulares. Os quistos paraprostáticos no cão são de ocorrência rara e apresentam maior 

frequência em animais de raças grandes, idosos e sexualmente inteiros, são geralmente de 

grandes dimensões podendo ser palpados transabdominalmente (Paulo et al., 2005).  

Em termos histológicos os quistos paraprostáticos revelam sinais de um processo 

inflamatório crónico podendo ser confundidos com prostatite crônica (Bakalov et al., 2004). 
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 A patogenia dos quistos prostáticos é desconhecida no entanto a observação de quistos de 

retenção de forma concorrente aos tumores das células de Sertoli secretores de estrogénios 

sugere que se possam desenvolver secundariamente á dilatação de ácinos prostáticos que 

ocorre aquando da metaplasia escamosa induzida por estrogénios (Johnston et al., 2000).Uma 

abordagem mais simples à patogenia destes quistos, refere resultarem da obstrução à normal 

drenagem da secreção prostática associada a doenças concorrentes da glândula (HBP, infeção 

ou neoplasia) (Richard & White, 2005). 

Os quistos prostáticos podem ter diversos tamanhos e é comum causarem incontinência 

urinária devido ao estreitamento da uretra prostática. Alguns pacientes podem mesmo 

apresentar uma massa palpável no abdómen. Uma massa com conteúdo fluido encontrada 

durante o exame físico a nível do abdómen caudal de um cão macho sexualmente inteiro 

levanta sempre fortes suspeitas desta condição. O exame retal pode ser inconclusivo devido 

ao deslocamento cranial da próstata (Richard & White, 2005). 

Na maioria dos casos os pacientes com quistos prostáticos mantêm-se assintomáticos, no 

entanto sempre que se manifestam sintomas, os mais frequentes são: prostração, letargia, 

disúria, hematúria secundária a hemorragia quística e tenesmo pela compressão exercida por 

um quisto de grandes dimensões (Memon, 2007). 

Os quistos prostáticos são normalmente encontrados na avaliação ecográfica da próstata. 

As estruturas quísticas de pequenas dimensões tendem a não alterar os contornos prostáticos, 

sendo difíceis de detetar por palpação rectal ou por radiologia. Os quistos paraprostáticos de 

grandes dimensões podem ser palpados por via transrectal mas a sua existência deve ser 

confirmada por ecografia prostática (Smith, 2008). 

A citologia e cultura dos quistos prostáticos está apenas recomendada quando o animal 

manifesta sintomas e as dimensões quísticas são consideráveis, uma vez que pode ocorrer 

contaminação do trajeto da agulha por bactérias (Memon, 2007). 

A terapia para resolução de quistos prostáticos compreende modalidades cirúrgicas tais 

como: a drenagem quística por aspiração, ressecção dos quistos, marsupialização e 

prostatectomia parcial, estas apresentam-se geralmente efetivas mas com múltiplas 

complicações inerentes (Memon, 2007). 

As técnicas de resolução que recorrem à drenagem ecoguiada de quistos têm-se tornado 

uma opção aceitável nestas situações apresentando vantagens consideráveis, tais como: baixa 

morbilidade, baixos custos e uma resposta mais favorável do animal quando comparados com 

o tratamento cirúrgico. Como desvantagens destaca-se a contaminação do trajeto da agulha 

com bactérias, a necessidade de múltiplas drenagens para a resolução dos sinais clínicos e as 
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frequentes recidivas. O tratamento com finasteride ou castração para redução do tamanho 

prostático é utilizado como adjuvante da aspiração de conteúdos quísticos. A escolha do 

momento de castração aquando da aspiração ou após duas semanas, para assegurar um 

período de convalescença é determinada pelo cirurgião e pela condição clínica do paciente 

(Smith, 2008). 

O tratamento de eleição para pequenos quistos prostáticos é a castração (Hoskins, 2004). O 

tratamento cirúrgico dos quistos prostáticos está descrito quando os quistos adquirem 

dimensões consideráveis obstruindo o fluxo urinário, e quando o tratamento médico não está 

reportado (Memon, 2007). No entanto a simples aspiração, drenagem ou marsupialização 

resultam normalmente na recorrência destes quistos quando não associadas à castração. Já a 

recessão quística é uma técnica fiável principalmente quando combina a recessão parcial com 

a omentalização destes quistos (Richard & White, 2005). 

Um estudo de Bakalo et al. (2004) reportou o uso da anastomose ureterocólica com 

posterior castração num animal com quisto paraprostáticos de grandes dimensões (15×10cm) 

aderido á face ventral da bexiga. Já o estudo de casos de Paulo et al. (2005) avaliou a 

resolução de um quisto paraprostáticos de grandes dimensões não aderido pela técnica de 

drenagem percutânea ecoguiada tendo concluído que esta técnica é de fácil execução, baixo 

custo e apresenta resultados satisfatórios, podendo ser utilizada como técnica definitiva ou 

pré-operatória.  

1.4.4. Prostatite 

A prostatite é provavelmente a segunda doença prostática mais comum a afetar o cão 

podendo ocorrer sob a forma aguda ou crônica. É a desordem prostática mais importante a 

afetar a fertilidade e deve ser considerada em qualquer animal que chegue à consulta por 

motivo de infertilidade.  

Quando associada a febre ocorre cessação da espermatogénese, anomalias morfológicas, 

diminuição da motilidade dos espermatozoides, decréscimo da libido, dor e doença sistémica. 

(Feldman & Nelson, 1996).  

Os fatores que predispõem à infeção incluem outras doenças prostáticas (HBP, quistos, 

neoplasia, metaplasia escamosa), afeções uretrais (urolitíase, neoplasia, trauma, estreitamento 

uretral) ou infeções do trato urinário. 

Em condições normais a glândula prostática é resistente á infeção bacteriana graças aos 

mecanismos de defesa naturais ao hospedeiro, tais como, ação de flushing exercida pelo fluxo 

de urina e secreções prostáticas; acidez do fluido prostático (pH 6,1 a 6,5); movimentos 

peristálticos uretrais; zona de alta pressão uretral; características da mucosa uretral que 
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impedem a adesão bacteriana; produção local de imunoglobulinas A e produção do fator 

antibacteriano prostático, um composto de zinco de baixo peso molecular que inibe o 

crescimento bacteriano, especialmente microrganismos entéricos Gram positivos. Uma 

alteração dos mecanismos de defesa vai predispor desta forma à invasão bacteriana e à 

instalação da infeção prostática (Feldman & Nelson, 1996; Parry, 2006). 

1.4.4.1. Prostatite bacteriana aguda 

A infeção da próstata canina é resultado da ascensão da microflora natural aeróbia da 

uretra (incluindo micoplasma) em animais usualmente com HBP e do restante trato urinário 

inferior e bexiga. A invasão destes microrganismos pode também ocorrer por via hematógena 

ou por via descendente pelo rim (Johnston et al., 2000; Lobetti, 2007).  

A prostatite aguda pode ocorrer em qualquer idade no entanto é mais comum em animais 

geriátricos com HBP sendo rara em animais castrados devido ao processo de atrofia da 

próstata (Wallace, 2001; Parry, 2006). A HBP associada a alterações quísticas parece na 

maioria dos casos ser um pré requisito para a doença (Richard & White, 2005).  

As bactérias que mais vulgarmente são isoladas são: Escherichia coli, Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas spp. e Brucella canis 

(Memon, 2007; Smith, 2008). 

Outros agentes possíveis são: Micoplasma canis e Ureaplasma sp. (Parry, 2006), já as 

condições fúngicas causadas por Blastomyces dermatitides, Criptococcus neoformans ou 

Coccidioides immitis são causas infrequentes de prostatite no cão e ocorrem via hematógena, 

ascensão uretral ou penetração através do escroto (Johnston et al., 2000; Smith, 2008).  

Uma outra forma mais rara de prostatite bacteriana denomina-se de Prostatite enfisematosa 

e pode ocorrer na presença de E.coli devido á contínua produção de gás. Esta situação é mais 

comum em animais com diabetes mellitus uma vez que a bacteriúria e glicosúria predispõem 

à fermentação bacteriana da glicose e consequentemente à formação de gás (Parry, 2006). 

Os sinais clínicos associados a prostatite incluem pirexia, vómito, dor abdominal caudal, 

perda de peso, descarga prepucial e possivelmente perda de libido em animais reprodutores 

(Smith, 2008).  

O diagnóstico é baseado na história, exame físico, toque retal, imagiologia, hematologia, 

análise de urina, análise do fluido prostático e cultura bacteriana. Ao toque retal a próstata 

pode apresentar-se dolorosa, de dimensões normais ou ligeiramente aumentadas e assimétrica 

(Esteve, 2009).  

As radiografias abdominais podem mostrar evidência de prostatomegalia ou, mais 

raramente, mineralização no interior do parênquima prostático (Smith, 2008). 
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A nível ecográfico observam-se alterações heterogéneas do parênquima com áreas 

hiperecogénicas nos locais de sépsis (Richard & White, 2005).  

Os animais afetados apresentam comumente sinais de doença sistémica, com alterações 

hematológicas como a leucocitose neutrofílica com ou sem desvio á esquerda, sendo típicos 

os incrementos na bilirrubina, fosfatase alcalina e ácidos biliares (Barsanti, 2008). 

A recolha de urina por cistocentese também está recomendada, sendo a técnica de análise 

de urina que oferece melhores resultados. A análise de urina pode revelar piúria, hematúria, 

bacteriúria e em algumas situações, um acréscimo de células epiteliais do estrato escamoso. A 

cultura urinária é usualmente positiva e a contagem de colónias gram negativas é sugestiva de 

infeção quando em níveis superiores a 10
5
microrganismos/mL (Memon, 2007). 

Na análise do fluido prostático de um cão com prostatite aguda podem estar patentes 

neutrófilos e bactérias fagocitadas (Smith, 2008). A colheita do fluido prostático pode no 

entanto ser problemática uma vez que os procedimentos de massagem e lavagem podem 

precipitar uma bacterémia ou septicémia, a recolha manual está condicionada pela forte dor 

associada nestes processos e a aspiração com agulha fina pode permitir a ascensão de 

bactérias pelo trajeto da agulha (Parry, 2006).  

Em geral a citologia prostática por aspiração com agulha fina é desaconselhada nestes 

casos uma vez que pode ocorrer migração bacteriana pelo trajeto da agulha. O exsudado deve 

ser avaliado citológica e microbiologicamente, o que permite o diagnóstico de doença 

bacteriana ou fúngica bem como a determinação da sensibilidade bacteriana aos antibióticos 

(Johnston et al., 2000).  

A barreira entre sangue e próstata existente em cães saudáveis previne a entrada de drogas 

em dose terapêutica, com baixa solubilidade lipídica ou de elevada ligação às proteínas do 

plasma no fluido prostático. Em adição o gradiente de pH entre o sangue o fluido prostático 

podem influenciar a atuação dos diversos fármacos disponíveis (Johnston et al., 2000). 

A prostatite bacteriana é tratável com o uso de antibióticos após estudo da sensibilidade 

dos microrganismos e cultura de urina (Barsanti, 2008). Os antibióticos devem apresentar 

elevada solubilidade lipídica. São bons candidatos as quinolonas. Assim podem ser utilizados 

a enrofloxacina, cloranfenicol ou o trimetroprim- sulfa, a clindamicina, 

difloxacina,orbifloxacina ou eritromicina (Gradil et al., 2006; Lobetti, 2007; Barsanti, 2008).  

O pH do fluido prostático é tipicamente inferior a 7.4 (inferior ao do sangue), este 

ambiente ácido proporciona um mais fácil acesso de fármacos com Ph elevado ao parênquima 

prostático. Os antibióticos de características mais alcalinas como a eritromicina e 

trimetroprim vão atravessar a barreira entre o sangue e a próstata mais facilmente que os de 
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características ácidas. Adicionalmente os fármacos com elevada solubilidade lipídica 

(fluoroquinolonas, cloranfenicol e trimetropim-sulfa) exibem uma maior capacidade de 

penetração nos ácinos prostáticos quando comparados com os de fraca solubilidade lipídica 

(Smith, 2008). Estes fármacos são no geral úteis no tratamento de infeções por bactérias 

aeróbias, a enrofloxacina pode ainda ser utilizada nas infeções por micoplasma e o 

cloranfenicol é o único dos três que pode ser empregue em infeções por anaeróbios.  

Nas prostatites fúngicas está recomendado o tratamento com antifúngicos sistémicos 

(Johnston et al., 2000). 

 O tratamento deve ser levado a cabo durante 4 a 6 semanas (sensivelmente 28 dias) após o 

qual se segue uma avaliação do estado geral do animal 7 dias após termino da antibioterapia. 

Alguns cães com prostatite bacteriana aguda podem desenvolver abcessos prostáticos que 

constituem um problema médico-cirúrgico de emergência ou mesmo prostatite crónica 

(Memon, 2007). 

Quando presente de forma conjunta a prostatite e a HBP deve ser proposta a castração ou o 

tratamento médico apropriado uma vez que esta condição tende a recorrer (Wallace 2001; 

Gradil et al., 2006). 

1.4.4.2. Prostatite bacteriana crónica 

Resulta de uma evolução da prostatite aguda devido a tratamento inadequado, incompleta 

duração do tratamento, resistência antibiótica, recidiva da infeção primária ou bloqueio do 

sistema ductal prostático. Alguns casos podem desenvolver-se de forma insidiosa sem anterior 

infeção aguda da próstata. O próprio estado imunológico do hospedeiro e a capacidade de 

adesão dos agentes infeciosos tem importância no desenvolvimento e tratamento desta 

condição (Parry, 2006). 

Estudos na próstata humana realizados por Delongchamps et al. (2008) avaliaram até que 

ponto a inflamação crónica desenvolvida durante uma prostatite está mais associada à HBP ou 

à neoplasia prostática. Foram encontrados infiltrados inflamatórios crónicos (CI) de forma 

comum nas próstatas autopsiadas com neoplasia prostática e HBP no entanto a prevalência e 

localização destes infiltrados esteve mais associada à HBP. 

A prostatite crónica é usualmente mais difícil de detetar uma vez que a maioria dos 

animais afetados apresenta poucos ou mesmo nenhuns sinais clínicos (Smith, 2008). Segundo 

Johnston et al. (2000) a maioria destes animais chegam á consulta com forte suspeita de 

doença do trato urinário inferior, sendo que no exame andrológico, o macho revela na maioria 

das vezes, infertilidade e diminuição da líbido.  
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A prostatite crónica por si só não irá causar alterações no volume e simetria prostáticos no 

entanto a presença de abcessos ou quistos prostáticos pode conduzir a estas alterações, assim 

no geral, a palpação retal revela uma glândula de contornos normais sem resposta dolorosa o 

que pode levar à falsa interpretação de ausência de doença prostática, no entanto a 

interpretação cuidadosa da análise de urina, cultura urinária e avaliação das secreções 

prostáticas pode contribuir para um mais fácil diagnóstico (Hoskins, 2004; Smith, 2008).  

O exame radiográfico pode estar normal ou revelar perda de detalhe das margens da 

próstata com evidência de mineralização em alguns pontos do parênquima. Os linfonodos 

sublombares podem estar aumentados (Esteve, 2009). 

Na ecografia a próstata pode apresentar um aumento focal ou difuso da ecogenicidade 

podendo ser observadas áreas multifocais de mineralização, apesar deste achado ser mais 

comum em neoplasias prostáticas (Barsanti, 2008). 

A aspiração por agulha fina ou biopsia da próstata fornece informação fiável, no entanto 

deve-se ter em consideração a possível contaminação bacteriana pelo trajeto da agulha, bem 

como o trauma iatrogénico (Smith, 2008). 

Ocasionalmente a prostatite crónica pode ser diagnosticada por avaliação seminal devido à 

presença de um número elevado de glóbulos brancos no ejaculado. A colheita de fluido 

prostático deve ser processada preferencialmente por colheita manual ou em alternativa por 

aspiração com agulha fina ecoguiada na possibilidade de existência de quistos intraprostáticos 

(Barsanti, 2008).  

A análise do fluido prostático vai mostrar sinais de inflamação supurativa embora nestas 

situações a componente inflamatória possa estar diminuída. A cultura conduz geralmente ao 

crescimento de uma única estirpe/população bacteriana em mais de 70% dos casos 

(normalmente E. coli). Os resultados da citologia e cultura do fluido prostático podem nestes 

casos estar correlacionados com os resultados histológicos embora a cultura tecidular seja 

mais útil na deteção de infeção prostática (Parry, 2006; Smith, 2008). 

O tratamento da prostatite bacteriana tem por base o uso prolongado de antibiótico 

antecedido por antibiograma. A escolha do antibiótico baseia-se na cultura, sensibilidade e na 

farmacocinética do fármaco. O tratamento deve ser continuado, no mínimo, por 4-6 semanas.  

A castração é benéfica quando medida de associação ao tratamento médico. Está 

comprovado um controlo mais efetivo da infeção nos animais castrados versus machos 

inteiros. É recomendado o tratamento antibiótico 5 a 7 dias antes da castração. Em animais 

com interesse reprodutivo nos quais se verifique prostatite e HBP concorrente para além de 

antibióticos deve também ser administrado finasteride. Devem ser realizadas análises de urina 
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e do fluido prostático 7 dias e 30 dias após término da terapia antibiótica para assegurar a 

resolução do processo infeccioso (e não apenas a sua supressão) (Barsanti, 2008; Smith, 

2008). Se após este período a infeção prostática persistir, deve ser instituído um tratamento 

antimicrobiano contínuo por 3 meses após o qual deve ser efetuada a castração (Hoskins, 

2004). 

1.4.5. Abcessos prostáticos  

Os abcessos prostáticos são muitas vezes consequência da prostatite aguda ou crónica e 

surgem como cavidades repletas de fluido purulento no interior do parênquima prostático 

resultantes da coalescência de pequenas lesões quísticas infetadas denominadas micro-

abcessos (Richard & White, 2005; Smith, 2008). 

Os abcessos podem ser pequenos ou grandes, focais ou difusos. Os pequenos abcessos 

usualmente coalescem para formar um ou vários abcessos de maiores dimensões. A formação 

de abcessos na próstata está associada à contaminação bacteriana de quistos prostáticos 

secundários à HBP, terapia com estrogénios ou à extensão de uma prostatite aguda (Smith, 

2008). 

Os sinais clínicos são variáveis e dependem do tamanho dos abcessos e da extensão do 

processo infecioso. É comum a ocorrência de corrimento uretral purulento crónico ou 

intermitente em cães com abcessos prostáticos devido à extensão dos abcessos para a uretra, 

podendo ainda ocorrer rutura para o abdómen com consequências dramáticas para o animal 

(Richard & White, 2005; Smith, 2008). 

 Sinais clínicos como tenesmo, disúria, estrangúria e corrimento uretral intermitente podem 

ocorrer secundariamente ao aumento das dimensões prostáticas (Hoskins, 2004).  

O diagnóstico é usualmente realizado por ecografia prostática conjuntamente com a cultura 

bacteriana do fluido prostático. A palpação rectal deteta o aumento da próstata, com ou sem 

manifestação de dor, podendo ser sentidas áreas flutuantes ao toque quando os abcessos 

prostáticos se localizam junto à periferia da glândula (Smith, 2008). 

No hemograma e bioquímica de rotina podem observar-se alterações semelhantes às que 

ocorrem no animal com prostatite bacteriana aguda, no entanto no caso de abcessos 

prostáticos a hipoglicémia é um achado encontrado em 40% dos animais. Estas alterações são 

sugestivas de septicémia por invasão de bactérias Gram- negativas (Barsanti, 2008). 

As lesões cavitárias são na maioria das vezes visíveis na ecografia da próstata como 

cavidades multiloculadas contendo fluido de densidade heterogénea no seu interior (Richard 

& White, 2005). 
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Os abcessos prostáticos são uma emergência médico-cirúrgica necessitando de rápida 

estabilização através da drenagem cirúrgica (Memon, 2007). 

O tratamento de eleição dos abcessos prostáticos é a drenagem cirúrgica ou ecoguiada dos 

mesmos. As opções cirúrgicas incluem a colocação de drenos de penrose nos abcessos, 

prostatectomia parcial e marsupialização da próstata. As técnicas de marsupialização e 

colocação ventral de um dreno de Penrose seguidas pela exploração digital das locas dos 

abcessos deram lugar mais recentemente à colocação de omento como drenante fisiológico 

colocado cuidadosamente no interior das cavidades dos abcessos. Todas estas abordagens 

cirúrgicas apresentam risco de peritonite e incontinência urinária sendo por isso fundamental 

a implementação de terapêutica antibiótica adicional baseada na cultura e antibiograma, no 

entanto sem tratamento cirúrgico estão descritas infeções prostáticas e do trato urinário 

recorrentes (White, 2000; Richard & White, 2005). 

A castração está recomendada nestes casos, bem como a terapêutica médica com 

antibióticos. Se o animal apresentar infeção sistémica deve ser sujeito a terapêutica antibiótica 

intravenosa inicialmente e em ambiente hospitalar. A escolha da terapêutica antibiótica 

baseia-se nos resultados da citologia, cultura e sensibilidade dos microrganismos bem como 

da presença ou ausência de bacteriémica. Após melhoria dos sinais clínicos o animal pode ser 

tratado como um paciente com prostatite crónica (Smith, 2008). 

Deve ser realizada análise e cultura de urina mensalmente durante vários meses após 

término da terapêutica inicial e a cada 3 meses pelo menos durante 1 ano. A próstata deve ser 

re-avaliada ecograficamente a intervalos mensais até a resolução dos abcessos estar completa 

(Barsanti, 2008). 

Em casos refratários a todos os tratamentos a prostatectomia total pode ser considerada, 

apesar da técnica cirúrgica ser difícil e do risco pós-operatório de incontinência ser elevado 

(Parry, 2006). 

1.4.6. Metaplasia escamosa  

A metaplasia escamosa das células epiteliais prostáticas resulta de uma excessiva 

estimulação estrogénica que pode resultar da administração exógena de compostos 

estrogénicos ou de um tumor de células de Sertoli funcional (Sertolinoma).  

A metaplasia escamosa pode levar à obstrução uretral ou à formação de quistos ou 

abcessos no parênquima prostático, principalmente na porção cranial da glândula. A atrofia 

prostática pode também ocorrer nestes casos devido à inibição da testosterona pelos 

estrogénios embora se possa produzir alguma prostatomegalia em situações de exposição 

crónica aos estrogénios (Parry, 2007). 
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No exame físico destes animais podem ser palpados testículos anormais com atrofia do 

testículo contralateral ou atrofia testicular bilateral (no caso de hiperestrogenismo exógeno). 

O criptorquismo uni/bilateral pode também ser um achado nestes casos. Podem ocorrer 

sinais de feminização do macho (abdómen distendido, prepúcio pendular, ginecomastia, 

atração por outros machos ou alopecia bilateral não pruriginosa). Em alguns casos pode ainda 

estabelecer-se hipoplasia ou aplasia medular com anemia não regenerativa, trombocitopenia 

ou pancitopenia (Esteve, 2009). 

A radiografia e ecografia são úteis em caso de prostatomegalia ou quando se desenvolvem 

pequenos quistos ou abcessos associados. O melhor método diagnóstico nestes casos é a 

análise de zaragatoa prepucial cuja citologia vai revelar predomínio de células acidófilas, 

superficiais e queratinizadas semelhantes às encontradas na citologia vaginal de uma cadela 

em fase de estro. Esta técnica é particularmente interessante pela sua sensibilidade e baixo 

custo no diagnóstico desta afeção (Esteve, 2009). 

Esta situação é reversível no entanto origina frequentemente hipogonadismo e 

consequentemente infertilidade para além de predispor a prostatite (Parry, 2007).  

O tratamento envolve a remoção da fonte de estrogénios, quer por castração quer por 

interrupção de terapêutica estrogénica (Parry, 2007). 

 

1.5. DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS PROSTÁTICAS CANINAS 

Os principais métodos de diagnóstico das doenças prostáticas em cães incluem o exame 

clínico pormenorizado, exame radiográfico do abdómen e ecografia prostática bem como 

avaliação citológica da próstata, cultura bacteriana, biópsia ou uma combinação desses 

exames a fim de diferenciar as desordens prostáticas (Nelson & Couto, 2006).  

A utilização de biomarcadores séricos tem ganho especial destaque nos últimos anos de 

pesquisa da patologia prostática canina, destacando-se como medida futura na deteção 

precoce da doença e otimização da medicina preventiva nesta área (Mussel et al., 2010).  

Os testes clínicos que visam o diagnóstico precoce da patologia prostática requerem por 

parte do médico veterinário um conhecimento profundo da anatomia prostática, fisiologia e 

patogenia da doença revelando-se na maioria das vezes cruciais no tratamento, monitorização 

e melhoria da qualidade de vida do paciente acometido (Smith, 2008).  

1.5.1. Anamnese do animal com doença prostática  
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A anamnese é um dos principais requisitos na elaboração do histórico clínico do cão com 

doença prostática, podendo fornecer diretivas ao restante exame clínico, incluindo informação 

acerca da duração e progressão dos sinais clínicos (Williams & Niles, 1999).  

Questões como as características de micção do animal, tais como, o aspeto da urina e a 

presença de sinais urinários como disúria, estrangúria, polaquiúria ou mesmo hematúria e os 

comportamentos de defecação, que compreendem o aspeto e a consistência das fezes e a 

eliminação muito frequente nestes casos de fezes achatadas, na maioria das vezes associadas a 

tenesmo, graças à compressão exercida pela próstata hiperplásica sobre o reto, são de suma 

importância na anamnese (Smith, 2008). 

A presença de corrimento uretral abundante que leve o animal a lamber o prepúcio de 

forma frequente ou por outro lado, a diminuir ou mesmo inibir este comportamento são, de 

igual modo muitas vezes detetadas pelo proprietário, tratando-se de sinais frequentes de 

doença prostática. 

São também possíveis outros sinais menos específicos como as alterações do movimento, 

especialmente a nível dos membros posteriores com claudicação leve a moderada, reticência a 

subir escadas ou evidência de dor (Esteve, 2009).  

1.5.2.  Exame físico  

Após a realização do exame físico de rotina o clínico deve proceder a um exame andrológico 

especializado e direcionado para sinais de síndrome prostático, explorando possíveis sinais 

urinários, digestivos, locomotores bem como outros sinais gerais, menos específicos 

(Paclikova et al., 2006).  

O trato reprodutivo deve ser cuidadosamente inspecionado com realce para o prepúcio, 

pénis, escroto, testículos e cordões espermáticos quanto à sua localização normal, tamanho, 

forma, consistência e sensibilidade. (Johnson, 2008). 

O clínico deve prestar especial atenção sempre que se verifique: 

Excesso na produção de fluido prepucial referido pelo proprietário na anamnese ou 

encontrado durante o exame físico, bem como sinais de eczema, postite ou balanopostite. 

Presença de tumores suspeitos ano-retais e perineais bem como adenomas das glândulas 

perianais previamente diagnosticados, hiperplasia perianal nodular ou hiperplasia da glândula 

da cauda já que a sua dependência hormonal é idêntica à do tecido prostático. 

Alterações testiculares de qualquer tipo, tais como orquites, epididimites ou alterações 

neoplásicas que, quando presentes são um forte indicador de possível envolvimento 

prostático. 
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Presença de outros sinais como a hérnia perineal que se acompanha normalmente por afeção 

da glândula prostática principalmente HBP e quistos prostáticos, dor à palpação da região 

caudal do abdómen e presença de infeções urinárias recorrentes (Esteve, 2009). 

1.5.3. Toque retal  

O toque retal deve ser considerado o primeiro passo imprescindível na avaliação da 

próstata do cão (Lévy & Mimouni,2009). 

O toque retal e palpação através da parede abdominal devem ser realizados em simultâneo, 

já que a próstata raramente se encontra localizada totalmente no canal pélvico, regra geral a 

próstata é avaliada via retal e o animal deve apresentar a bexiga vazia o que irá facilitar uma 

posição mais pélvica (Esteve, 2009). 

Através do toque retal o clínico deve ser capaz de explorar o tamanho, forma, superfície, 

volume, consistência, contornos, simetria, posição, mobilidade e presença ou ausência de dor. 

Uma próstata normal apresenta-se simétrica, bilobada, de consistência firme e macia, 

textura homogénea, não dolorosa, dividida pelo sulco mediano dorsal, podendo encontrar-se 

em posição pélvica ou inserida no abdómen. A existência de tamanho anormal, assimetria, 

alteração da superfície ou consistência ou mesmo dor são indicadores de possíveis doenças 

prostáticas (Smith, 2008). 

O toque retal apresenta no entanto algumas limitações, tais como, a experiência do 

operador, o peso e tamanho do animal (raças gigantes e raças miniaturas podem dificultar a 

execução do exame e raças condrodistróficas apresentam, no geral, próstatas maiores), certas 

especificidades da raça (no Scottish Terrier a próstata apresenta-se mais volumosa e com base 

retangular aplanada dorsoventralmente), a idade e estatuto sexual do animal. No entanto 

apesar das suas limitações o toque retal deve ser realizado como procedimento de rotina no 

exame físico de todos os cães machos. (Lévy & Mimouni, 2009). 

1.5.4. Análise de urina  

A análise de urina é um passo importante no diagnóstico e monitorização de qualquer 

patologia prostática graças às conexões anatómicas existentes entre próstata e bexiga, tal 

como o toque retal, é considerado um pré requisito ao diagnóstico sempre que se suspeita de 

doença prostática. Nos animais em que a infeção urinária existe de forma concorrente à 

alteração prostática deve ser tomada em consideração a forte possibilidade do agente 

patogénico causal ser o mesmo em ambas as afeções, apesar de animais com patologia 

prostática não terem necessariamente associada infeção do trato urinário (Smith, 2008). 
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Para uma melhor avaliação da situação deve efetuar-se análise comparativa entre a urina 

obtida por micção e a obtida por cistocentese. Sempre que se verificam alterações prostáticas 

é comum observa-se hematúria, piúria e bacteriúria na análise de urina. A nível geral a 

presença de hematúria de forma isolada é mais caraterística de HBP (ou de lesão uretral) 

enquanto na prostatite (aguda ou crónica) é comum encontrar-se hematúria, leucocitúria e 

bacteriúria no resultado da análise de urina (Esteve, 2009).  

Quando presentes quistos prostáticos são frequentes emissões de corrimento uretral sero 

hemorrágico independentes da micção e com características citológicas e bioquímicas 

diferentes da urina e usualmente ricas em proteínas (Paclikova et al., 2006). 

1.5.5.  Análise sanguínea  

As análises sanguíneas de rotina fornecem poucos dados significativos sobre a presença de 

doença prostática. De fato, as alterações no hemograma e bioquímica sérica não são 

específicas de alteração na glândula prostática, sendo, no entanto importantes nos animais que 

apresentam sintomatologia sistémica (Williams & Niles, 1999; Paclikova et al., 2006).  

Enquanto a HBP não origina nenhuma alteração sanguínea, uma situação extrema de 

infeção séptica por abcesso prostático pode ocasionar alterações generalizadas a nível 

bioquímico como a elevação das transaminases hepáticas, hipoalbuminémia, hipoglicémia e 

hiperbilirrubinémia por colestase (Esteve, 2009).  

Regra geral é comum a leucocitose com desvio à esquerda e neutrofilia no hemograma do 

cão com prostatite aguda, enquanto na prostatite crónica a contagem de células sanguíneas 

está usualmente dentro dos limites normais. Em 75% dos abcessos prostáticos observa-se 

leucocitose com desvio à esquerda e neutrofilia, com alterações mais profundas em caso de 

peritonite sética por rutura dos abcessos (Paclikova et al., 2006).  

A evidência de função renal alterada sugere obstrução ao fluxo ureteral ou uretral que pode 

ocorrer na presença de neoplasia prostática (Williams & Niles, 1999). 

1.5.6.  Análise do fluido prostático  

A avaliação seminal particularmente da terceira fração do ejaculado pode ser um 

importante componente dos testes diagnósticos para a deteção de doença prostática canina 

(Esteve, 2009).  

A contribuição prostática para o volume total de sémen é superior a 90%, já que a primeira 

e terceira frações do ejaculado provêm da próstata, o que torna o sémen uma amostra ideal 

para avaliação em termos de aspeto, cor, pH, cultura microbiológica ou citologia (Powe et al., 

2004). 
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Para o estudo do fluido prostático podem obter-se células a partir da terceira fração do 

ejaculado, fluido prepucial ou através de punção ecoguiada (Feldman & Nelson, 2004).  

A massagem prostática com cateterização imediatamente seguida pela lavagem prostática é 

a melhor técnica para obtenção de amostras representativas de secreção prostática sem 

recorrer a técnicas invasivas, para além disso, pode ser utilizada para diferenciar a HBP de 

uma prostatite bacteriana ou ainda para investigar casos suspeitos de neoplasia prostática 

(Cowan & Barsanti, 1991). 

Neste caso a amostra de pré-massagem deve ser sempre submetida a análise e os seus 

resultados devem ser comparados com os da amostra pós-massagem. Após a colheita das 

amostras, o material deve ser processado tendo em vista a realização de esfregaços simples ou 

submetido a centrifugação com deposição do pellet numa lâmina. Após centrifugação as 

amostras de fluido prostático podem ser coradas pelo método de Wright-Giemsa ou Diff 

Quick
® 

(Smith,2008).   

Numa próstata normal são frequentes os clusters de células epiteliais prostáticas, com 

aparência ligeiramente acidófila, citoplasma granular fino e núcleo de disposição central, 

pequeno e homogénio ou finamente granular. Os espermatozoides, células epiteliais 

pavimentosas com origem na uretra ou genitália externa, células uroteliais ou outras células 

epiteliais de descamação com origem no canal deferente ou epidídimo podem também estar 

presentes (Zinkl, 1999) 

Em próstatas alteradas os macrófagos e neutrófilos associados ou não a bactérias são 

indicadores de prostatite enquanto clusters de células epiteliais, de contornos indistintos, 

citoplasma basófilo e granular e núcleo excêntrico são típicos de HBP. Quando notório um 

processo neoplásico prostático é frequente observar-se um aumento da celularidade da 

amostra e fraca coesão celular, com processos citológicos típicos como a anisocariose, 

aumento das dimensões, irregularidade do núcleo e alteração na proporção núcleo citoplasma 

(Baker & Lumsden, 2000).  

A cultura bacteriana das amostras de fluido prostático obtidas por via uretral deve ser 

interpretada de forma cuidadosa graças à possibilidade de contaminação e à presença de flora 

bacteriana normal associada ao trato urinário inferior. É importante a quantificação, 

identificação e isolamento dos diferentes tipos de bactérias presentes para uma correta 

interpretação dos resultados (Smith, 2008). 

Cães sem doença prostática tendem a apresentar fluido prostático transparente, com poucas 

células epiteliais, escassas células inflamatórias e eritrócitos, resultando na generalidade dos 
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casos num exame bacteriológico praticamente negativo (≤ 100 UFC/ml), apesar de nunca 

estéril devido a presença de microrganismos da uretra. 

Cães com patologia prostática apresentam líquido prostático turvo ou hemorrágico, com 

abundância de células PMN e eritrócitos resultando num exame bacteriológico francamente 

positivo (   1000 UFC/ml) (Johnston et al., 2000).  

Culturas de bactérias Gram- positivas em concentrações inferiores a 100.000/mL devem 

ser interpretadas cuidadosamente devido à possibilidade de crescimento de várias espécies 

bacterianas; no entanto o crescimento em massa de uma cultura pura de bactérias Gram- 

negativas indica normalmente infeção (Esteve, 2009).  

É possível que o exame bacteriológico seja negativo em caso de prostatite crónica. Deve 

considerar-se a cultura para bactérias anaeróbias e micoplasma nos casos em que a cultura de 

aeróbios seja negativa. É também importante ter em consideração que cães com infeção 

urinária apresentam normalmente, os mesmos microrganismos a nível prostático, apesar de 

nos casos de infeção prostática o microrganismo em causa poder estar ausente na urina. A 

infeção prostática define-se como o crescimento de uma ou mais espécies bacterianas igual ou 

superior a 2 log10 no fluido prostático do mesmo cão em comparação com as espécies 

bacterianas encontradas numa amostra uretral correspondente (Smith, 2008).  

Assim, o sémen canino normal e/ou o fluido prostático devem conter menos de 10,000 

bactérias/ml, e o sedimento não deve conter números significantes de células inflamatórias 

(Johnston et al., 2000). 

1.5.7.  Radiologia  

A radiografia simples da próstata é um meio de diagnóstico complementar de valor 

limitado na determinação de doenças prostáticas específicas, estando indicada quando se 

observam alterações na avaliação clínica da próstata particularmente no toque retal (Memon, 

2007; Smith, 2008).  

Em animais jovens a próstata localiza-se normalmente a nível pélvico e raramente é 

observada nas radiografias habituais a não ser que exista aumento do seu tamanho. A presença 

de fezes no intestino, dobras de pele dos membros pélvicos e o próprio musculo quadríceps 

quando sobrepostos podem mimetizar uma imagem radiográfica de doença prostática. Uma 

próstata normal deve apresentar ao exame radiográfico, forma ovoide com contorno suave e 

densidade de tecidos moles homogénea (Williams & Niles, 1999).  

Podem-se executar as projeções laterais, dorsoventrais e ventrodorsais, no entanto, para 

uma melhor avaliação da próstata devem ser efetuadas projeções laterais e o animal deve 

apresentar a bexiga vazia (Colaço et al., 2005). 
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A radiografia do abdómen caudal do cão em decúbito lateral proporciona informação útil 

acerca da densidade da glândula prostática, forma e posição, presença de quistos ou 

mineralizações, metástases ganglionares ou ósseas, tamanho e contornos prostáticos. Uma 

próstata hiperplásica pode ser visível radiograficamente, sendo considerada aumentada 

quando o seu diâmetro, avaliado na vista radiográfica lateral é superior a 70% da distância 

definida entre o promontório do sacro e o ligamento pectinado do púbis (Johnston et al., 

2000), ou a 50% da largura do canal pélvico quando se realizam projeções ventrodorsais 

(Lévy & Mimouni, 2009). Segundo Atalan et al. (1999) em projeções laterais um aumento 

prostático superior a 90% da distância entre o púbis e o promontório sacral é sugestivo de 

neoplasia, abcedação ou presença de quistos paraprostáticos.  

Outros sinais indiretos de prostatomegalia são a deslocação cranial da bexiga, que poderá 

assumir uma posição excêntrica nas projeções ventrodorsais, e a deslocação dorsal do cólon 

descendente e do reto. A causa mais comum de prostatomegalia é a HBP. Outros diferenciais 

incluem neoplasias, quistos intraprostáticos ou doenças inflamatórias (Esteve, 2009). 

Alterações nos contornos da próstata sugerem anomalias como quistos, abcessos e tumores 

prostáticos. Alterações da densidade são raras podendo surgir calcificações punctatas em 

casos de cálculos prostáticos benignos, abcessos ou carcinoma prostático (Williams & Niles, 

1999).  

A apreciação do grau de definição das margens da próstata pode também fornecer 

indicações valiosas em situações de doenças prostáticas, uma vez que margens mal definidas 

ou irregulares se encontram frequentemente associadas a abcessos ou neoplasias (Kealy & 

McAllister, 2000).  

Estruturas extra prostáticas como os quistos paraprostáticos também podem ser 

identificadas radiograficamente. Os quistos paraprostáticos estão muitas vezes presentes 

simultaneamente com as hérnias perineais (Head & Francis, 2002).  

As projeções radiográficas simples do tórax e abdómen devem ser tidas em consideração 

sempre que exista evidência de neoplasia prostática devido à localização comum das 

metástases nos linfonodos pélvicos, corpos vertebrais e pulmões (Smith, 2008). 

As radiografias contrastadas oferecem vantagens adicionais em relação ao Rx simples. 

Nestas a identificação da bexiga fornece uma linha de contraste para a observação da próstata, 

permitindo a diferenciação entre bexiga, próstata e massas abdominais caudais como quistos 

paraprostáticos (Williams & Niles, 1999).  

Das várias técnicas possíveis destaca-se a uretrocistografia retrógrada de contraste ou 

prostatografia que permite uma avaliação mais profunda da próstata. Esta técnica deve ser 
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realizada após diagnóstico definitivo de doença prostática, permitindo nesta fase a observação 

de refluxo uretro-prostático e do estreitamento da uretra prostática, bem como a visualização 

de trajetos intraparenquimatosos com diâmetro superior à uretra prostática (Williams & Niles, 

1999; Lévy & Mimouni, 2009). A existência de refluxo do meio de contraste para o interior 

da glândula está associado a um aumento da permeabilidade ao meio injetado, e é observada 

na prostatite e em algumas neoplasias ou ainda quando existe continuidade entre a uretra e 

eventuais estruturas quísticas (Johnston et al., 1991). 

Em cães com prostatomegalia significativa pode ser realizado um urograma de excreção, 

sendo de particular importância para os animais em que exista compromisso renal. As 

radiografias de contraste podem ainda ter utilidade para determinar a localização de estruturas 

quísticas no interior da próstata ou nas suas imediações (Smith, 2008). 

1.5.8.  Ecografia  

A ecografia foi utilizada pela primeira vez em 1967 no âmbito do diagnóstico das afeções 

prostáticas no homem, desde aí a sua relevância clínica no estudo da doença prostática do 

homem e do cão tem sido crescente motivo de interesse (Yayla et al., 2012). 

A ecografia é uma excelente ferramenta de diagnóstico na avaliação da glândula prostática, 

sendo considerada o melhor exame de imagiologia para o diagnóstico e despiste da HBP 

(Lévy & Mimouni, 2009). Este fato deve-se principalmente à sua utilidade na visualização da 

arquitetura interna, densidade do parênquima, textura externa e estruturas quísticas do interior 

da próstata (Smith, 2008).  

A ecografia em conjunto com a citologia prostática são atualmente os meios auxiliares de 

eleição para o diagnóstico das doenças prostáticas (Colaço et al., 2005). Em combinação com 

a avaliação citológica da próstata e microbiológica do fluido prostático, a imagem ecográfica 

fornece informação minimizando a necessidade de recorrer a métodos mais invasivos 

(Autumn & Tomas, 2009). 

Segundo Esteve (2009), a ecografia trata-se da técnica mais direta e acessível na obtenção 

de informação útil para diagnóstico, monitorização e avaliação da resposta ao tratamento do 

cão com patologia prostática. Permite, para além disto, a obtenção de amostras por biópsia ou 

citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa, possibilitando a obtenção de material 

para microbiologia e anatomia patológica e reduzindo assim o uso de técnicas similares como 

a massagem prostática.  

A ecografia pode inclusivamente contribuir de larga forma para o diagnóstico definitivo 

quando acompanhada da análise citológica (diagnóstico em 80% dos casos) ou histológica 
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(diagnóstico em 100% dos casos) da glândula prostática de animais afetados (Lévy & 

Mimouni, 2009). 

A ecografia é o método mais útil na prevenção da doença prostática particularmente na 

monitorização de animais geriátricos para o desenvolvimento de HBP antes mesmo da 

deteção de sinais clínicos, contribuindo para a implementação de tratamento em fases 

precoces da doença (Romagnoli, 2007). Para além disso, é uma ótima ferramenta para 

avaliação da progressão ou regressão das doenças prostáticas contribuindo para a 

monitorização do seu tratamento (Mattoon & Nyland, 2002).  

Para realização da ecografia prostática no cão o animal deve ser posicionado em decúbito 

dorsal ou lateral não sendo necessária sedação na maioria dos casos. Por vezes em animais de 

porte gigante, pode ser vantajoso realizar a ecografia com o animal em estação. A fim de 

otimizar o processo pode ser realizado previamente um enema para eliminar os conteúdos do 

cólon que podem em algumas situações mimetizar alterações prostáticas (Romagnoli, 2007). 

A sonda ecográfica deve ser posicionada a nível do abdómen caudo-ventral, a um dos 

lados do prepúcio, cranialmente ao púbis. A próstata é facilmente identificada seguindo um 

plano caudal à bexiga, e uma vez localizada a sua avaliação deve ser feita segundo planos 

longitudinais ou transversais com recurso a sondas de elevada frequência (5, 7,5 ou 10 MHz) 

(Paclikova et al., 2006).  

A imagem normal da próstata canina é homogénea, moderadamente ecogénica, finamente 

texturada e envolta por uma linha hiperecogénica correspondente à capsula envolvente 

(Autumn & Tomas, 2009). 

Em planos de varrimento transversal, a próstata de um cão, macho adulto apresenta forma 

bilobada, ligeiramente expandida em ambos os lobos, com uma zona mais ecogénica no seu 

interior correspondente à zona de fibras de colagénio que rodeiam o sistema de ductos e com 

regiões hipoecogénicas dorsal e ventralmente a esta, correspondentes ao tecido glandular. Nos 

planos de varrimento longitudinal o órgão apresenta perfil elítico a redondo com uma área 

central, oval, híperecogénica rodeada por tecido hipoecogénico correspondentes ao tecido 

colagénio e glandular respetivamente. Em animais imaturos ou castrados a imagem ecogénica 

da próstata revela uma maior proporção de tecido colagénico relativamente ao glandular. 

(Johnston et al., 1991).  

Áreas focais hipoecogénicas ou anecogénicas indicam normalmente a presença de quistos 

ou abcessos dispersos no parênquima prostático, enquanto áreas difusas ou focais 

hiperecogénicas estão associadas a inflamação crónica ou neoplasia (Smith, 2008). 
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Uma próstata hiperplásica usualmente apresenta textura uniforme e ecogenicidade normal 

apesar do tamanho aumentado e de pequenas estruturas quísticas hipo/anecogénicas poderem 

estar distribuídas pelo parênquima (Autumn & Tomas, 2009).  

O carcinoma prostático e prostatite produzem usualmente um ou vários focos de 

hiperecogenicidade, enquanto áreas multifocais hiperecogénicas que causem sombra acústica 

são altamente sugestivas de mineralização prostática por carcinoma ou prostatite crônica, que 

quando presentes podem também cursar com linfadenomegália sublombar. Já os quistos 

paraprostáticos, adjacentes à próstata, visualizam-se como estruturas anecogénicas ou 

hipoecogénicas com parede mineralizada que podem em determinadas situações produzir 

áreas hiperecogénicas de sombra acústica. (Autumn & Tomas, 2009).  

Uma das principais limitações da ecografia prostática é o fato de não permitir a avaliação 

histológica direta do órgão, e ser assim pouco fidedigna na distinção de processos 

inflamatórios ou neoplásicos sem recurso a outras metodologias (Levy & Mimouni, 2009). A 

citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa com agulha fina (PAAF) é descrita como 

a forma mais fidedigna de se identificarem as lesões observadas no exame ecográfico de 

forma segura sem complicações inerentes para o paciente (Mussel et al., 2010). 

A ecografia transrectal também pode ser utilizada para acesso e avaliação prostática em 

cães. Apesar de não ser utilizada com muita frequência em cães, esta técnica possibilita a 

obtenção de melhores imagens ecográficas devido à ausência de estruturas anatómicas 

sobrepostas e à capacidade de otimizar a área focal.  

Um estudo procurou avaliar a precisão da ecografia transrectal na mensuração das 

dimensões prostáticas em 42 cães. As conclusões deste estudo destacam a ecografia 

transrectal como um método eficaz na determinação do tamanho prostático em cães e na 

deteção de lesões no seu parênquima, no entanto o alto custo dos transdutores retais e a 

necessidade de sedação e anestesia dos animais podem ter impacto limitante no seu uso 

(Cruzeiro et al., 2008; Gadelha et al., 2008). 

A determinação do tamanho prostático é um parâmetro relevante na avaliação do cão com 

patologia prostática, fornecendo informação útil para a avaliação clínica do paciente e 

monitorização da sua resposta ao tratamento. O tamanho prostático no cão pode variar 

dependendo da idade, peso corporal, estado sexual e fatores hormonais. (Yayla et al., 2012).  

A palpação retal, radiologia e ecografia abdominal são recursos importantes para a 

mensuração do volume prostático, no entanto o seu uso permanece subjetivo graças à falta de 

conhecimento dos intervalos de referência normais para as medidas prostáticas (Ruel et al., 

1998).  
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Dos vários métodos possíveis para a mensuração do volume prostático, a ecografia tem-se 

revelado o mais preciso e confiável já que garante uma melhor definição dos contornos e 

limites prostáticos e é um método simples, rápido e sem os efeitos de ampliação que ocorrem 

na radiografia. Além disso este método permite diferenciar uma prostatomegalia atribuída à 

abcedação ou neoplasia de outras causas possíveis (Atalan et al., 1999).  

Em humanos, o volume prostático é um parâmetro utilizado para decidir entre modalidades 

de tratamento a ser empregues e também é considerado na avaliação do tratamento da HBP ou 

neoplasias prostáticas, o seu estudo, permite o tratamento de doenças prostáticas in situ, por 

meio de injeções de agentes como a toxina botulínica e o etanol a 96%, bem como na 

prostatectomia parcial (Martov et al., 2004; Chuang et al., 2006; Liu et al., 2008). 

Um estudo pioneiro realizado por Berry et al. (1986) na raça Beagle testemunhou o 

aumento contínuo do tamanho prostático destes animais até aos 6 anos de idade, altura em que 

este crescimento atingiu o nível plateau, verificando-se de igual forma a atrofia da glândula 

nos animais geriátricos da mesma raça com mais de 12 anos.  

Desde então vários estudos têm comprovado a existência de uma correlação entre o 

aumento do tamanho prostático e a idade, peso e raça do cão. Com base nestes estudos 

tornou-se evidente que a determinação dos valores padrão para as dimensões da glândula 

prostática de animais sem sinais clínicos deve ter em conta o peso e idade dos mesmos 

(Mattoon & Nyland, 1995; Ruel et al., 1998; Atalan et al., 1999).  

Diversas fórmulas têm sido apresentadas para apreciar o volume prostático, recorrendo a 

equações de modelos elipsóides e a equações de regressão múltipla que permitem determinar 

as dimensões prostáticas máximas tendo em conta o peso do animal (Smith, 2008).  

O comprimento (em corte longitudinal), largura (em corte transversal) e 

altura/profundidade (em ambos) da glândula podem ser determinados ecograficamente e 

acompanhados ao longo do curso clínico da doença fornecendo também informação essencial 

para a determinação do volume prostático (Lévy & Mimouni, 2009).  

Um estudo que comparou as medidas ecográficas efetuadas no decurso da necropsia de 

vários cães determinou que o volume da próstata medido ecograficamente é muito semelhante 

ao volume real, e a largura e comprimento são os dois parâmetros mais representativos do 

volume prostático (Atalan et al., 1999).  

Um estudo recente teve como objetivo comparar o volume prostático de cães clinicamente 

afetados por HBP com o volume estimado para a próstata de animais saudáveis com o mesmo 

peso vivo. Os resultados estabeleceram forte correlação positiva entre o peso corporal, a idade 

dos animais e o volume prostático. Para além disso as conclusões deste estudo suportam o 
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fato do desenvolvimento prostático se processar em 3 fases: uma fase de normalidade 

dimensional (entre 1 e 5 anos de idade), fase de crescimento hiperplásico (entre os 6 e os 10 

anos de idade) e a fase de involução senil (mais de 11 anos) (Sannamwong et al., 2012). 

Uma das limitações da medição ecográfica do volume prostático é o fato de não se 

encontrarem descriminados os valores indicativos de HBP, assim a utilização deste tipo de 

equações é possível na prática clínica se existirem valores relativos a ecografias prévias para o 

mesmo animal ou em animais de porte semelhante e preferencialmente da mesma raça. Para 

além disso deve ser tomado em consideração que o tamanho e posição da próstata variam, 

num animal adulto em função do estado sexual, idade e raça (Sannamwong et al., 2012).  

1.5.9. Citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa com agulha fina 

A citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa permite, em relação as técnicas 

anteriores, a recolha de amostras de lesões focais e multifocais da próstata, aumentando assim 

a representatividade e probabilidade de deteção de anomalias celulares e lesões para-

prostáticas, para além de garantir um maior rendimento celular com baixa ou mesmo nula 

contaminação da amostra (Peleteiro et al., 2011). 

Esta técnica pode ser utilizada para colher fluido e tecido prostático para avaliação 

citológica e microbiológica, bem como na drenagem de fluidos a partir de lesões quísticas 

intrínsecas ou adjacentes à próstata (Smith, 2008). 

A maior contra-indicação ao seu uso está descrita em situações de abcessos prostáticos, 

uma vez que existe possibilidade de contaminação do trajeto da agulha com bactérias; no 

entanto num estudo de 13 cães com uma associação de abcessos e quistos prostáticos em que 

o tratamento primário foi a drenagem percutânea ecoguiada não se verificaram complicações 

decorrentes a esta técnica (Boland et al., 2003). 

A aspiração com agulha fina do parênquima prostático pode ser realizada percutaneamente 

via perineal, perirectal ou transabdominal/pré púbica. O acesso vai depender da localização da 

glândula prostática, determinada por palpação ou exame radiográfico. O acesso 

transabdominal ecoguiado com o animal sedado em posição lateral ou em decúbito dorsal 

recorrendo-se a uma agulha espinhal com estilete e à sucção aplicada com uma seringa é na 

maioria dos casos a técnica de eleição já que minimiza as potenciais complicações das 

técnicas alternativas, como a hemorragia e peritonite evitando o reto e o fornecimento 

neovascular para a bexiga, próstata e uretra (Williams & Niles, 1999; Smith, 2008).  

O fluido colhido é avaliado por citologia e exame microbiológico. A aspiração de qualquer 

fluido prostático deve ser considerada anormal, o fluido intersticial existente na glândula 

apresenta volume mínimo, coloração amarela, brilhante e translucida assemelhando-se à urina 
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normal. Caso restem dúvidas acerca da localização exata da agulha no momento da aspiração 

é prudente comparar esta a amostra citológica com uma outra de sedimento urinário, a fim de 

despistar uma possível punção da bexiga ou uretra prostática (Smith, 2008; Peleteiro et al., 

2011).  

Na próstata normal a citologia ecoguiada por punção aspirativa permite a observação de 

células epiteliais bem definidas cilíndricas ou cuboides, numa aparência de favos de mel, 

contendo citoplasma basofílico e núcleo oval, central ou polarizado, com cromatina reticular 

fina e moderada e com pequenos nucléolos no interior (Egawad, 2003) (Figura 2).  

 

Figura 2- Citologia aspirativa com agulha fina realizada a um animal que apresentava uma próstata com HBP. 

Presença de aglomerados de células prostáticas de núcleo redondo e citoplasma abundante, basófilo (Coloração 

HE, ampliação: 10x) (imagem gentilmente cedida pelo LHAP-UTAD, Profª Doutora Maria Pires). 

 

 

No cão, a HBP caracteriza-se citologicamente por um aumento do número de agregados 

celulares epiteliais, com células a apresentarem um aumento da basofilia citoplasmática e da 

relação núcleo: citoplasma. Em termos de arranjos celulares é frequente observar-se tendência 

para a formação de grupos tridimensionais papilares em mosaico, perdendo-se assim o aspeto 

de monocamada em favo de mel típica da próstata normal (Baker & Lumsden, 2000). 

Na metaplasia escamosa observa-se um aumento do número de células isoladas que 

apresentam limites bem definidos e citoplasma exuberante, exibindo diferentes graus de 

queratinização, bem como algumas células epiteliais superficiais anucleadas (Zinkl, 1999). 

Já na prostatite, o diagnóstico citológico é feito pela observação de células inflamatórias, 

predominantemente neutrófilos e macrófagos, associados a alguns grupos epiteliais 

prostáticos em amostras com baixa ou nula contaminação hemática. A presença de neutrófilos 

não degenerados não é por si só indicativa de inflamação, sobretudo se existir sangue no 

plano de fundo, havendo contaminação hemática o número de neutrófilos nas preparações 
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deve ser comparado com o dos esfregaços sanguíneos. A presença de sinais degenerativos dos 

neutrófilos bem como a observação de bactérias fagocitadas é um achado diagnóstico de um 

processo séptico com prostatite purulenta ou abcessos prostáticos. Nestes casos os grupos 

epiteliais prostáticos podem manifestar um aspeto típico de HBP, uma vez que o epitélio sofre 

hiperplasia secundária à inflamação (Peleteiro et al., 2011). 

Os quistos prostáticos em termos citológicos apresentam celularidade variável, de escassa a 

moderada. Microscopicamente, o fluido pode ser acelular ou conter um pequeno número de 

eritrócitos, leucócitos ou células epiteliais benignas. Na maioria das vezes procede-se à 

concentração do fluido obtido por punção aspirativa para determinar os tipos celulares 

envolvidos no processo. A apresentação mais comum consiste na associação de um pequeno 

número de neutrófilos não degenerados, macrófagos espumosos ocasionalmente com material 

basofílico fagocitado e raras células epiteliais com aumento da basofilia citoplasmática (Baker 

& Lumsden, 2000). 

Em termos citológicos o diagnóstico presuntivo de neoplasia prostática é realizado quando 

nas amostras de punção aspirativa se observam grupos de células epiteliais com marcada 

anisocitose e atipia nuclear. Os falsos negativos do diagnóstico citologico podem surgir 

quando a lesão neoplásica tem carácter focal ou quando existe de forma concorrente HBP ou 

prostatite (Peleteiro et al., 2011). 

As desvantagens desta técnica incluem a incapacidade em diagnosticar doença localizada 

ou a contaminação do trajeto da agulha por bactérias ou células neoplásicas. O recurso á 

ecografia como guia na aspiração torna possível a localização da doença prostática bem como 

aumenta a probabilidade de diagnóstico através desta técnica (Williams & Niles, 1999). 

Foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar a utilidade do diagnóstico citológico por 

PAAF-US (punção aspirativa com agulha fina ecoguiada) da próstata canina em relação a 

outros métodos de diagnóstico histopatológico. Os resultados deste estudo, demostram 

coerência entre o diagnóstico citológico e o diagnóstico histológico final de 80%, tendo sido 

encontrada concordância entre as amostras colhidas por citologia e as colhidas por biópsia em 

75% dos casos. Estes resultados sugerem, portanto, a existência de forte concordância entre o 

diagnóstico citológico e histopatológico no estabelecimento de conclusões acerca da doença 

prostática (Powe et al., 2004). 

O diagnóstico histopatológico permanece o gold standard na determinação da doença 

prostática uma vez que possibilita a visualização do detalhe celular e arquitetura interna da 

glândula. A citologia apresenta no entanto uma série de vantagens inerentes a este 

procedimento, já que se trata de um método menos invasivo, barato, fácil de executar e que na 
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generalidade dos casos não requer anestesia geral, possibilitando a obtenção de resultados 

num menor período de tempo. Adicionalmente a monocamada celular obtida nos esfregaços 

citológicos permite uma melhor avaliação do detalhe celular e da presença de possíveis 

agentes etiológicos (Peleteiro et al., 2011).  

As limitações ao diagnóstico citológico estão associadas ao tipo de processo patológico, 

por exemplo, fraca celularidade da amostra que pode estar associada à aspiração de tecido 

fibrótico, inflamação prostática mimetizando uma HBP ligeira ou um epitélio displásico mal 

interpretado como epitélio neoplásico. No geral as vantagens e limitações da citologia 

complementam aquelas da histopatologia (Powe et al., 2004). 

1.5.10.  Biopsia prostática ecoguiada 

A biópsia prostática seguida de avaliação histológica constitui um elemento chave no 

diagnóstico da patologia prostática canina, sendo considerada atualmente a técnica de eleição 

para o seu diagnóstico definitivo (Esteve, 2009). O seu uso assume particular importância nos 

casos em que o diagnóstico não foi passível de alcançar com exames menos invasivos, quando 

a primeira abordagem terapêutica não resultou ou quando existe particular urgência no 

diagnóstico de forma a assegurar tratamento precoce efetivo (Smith, 2008).  

A biópsia é no geral um método diagnóstico rápido, económico, fácil de executar e pouco 

invasivo, possibilitando a avaliação exaustiva da amostra e a diferenciação entre as várias 

patologias que acometem a glândula prostática (Paclikova et al., 2006). Um estudo recente 

avaliou histologicamente a próstata de 30 cães adultos e idosos sexualmente inteiros que 

apresentavam ou não sintomatologia clínica de doença prostática verificando a incidência das 

possíveis alterações na glândula. De entre as alterações encontradas a HBP constituiu o 

diagnóstico mais comum, seguida da prostatite crónica, displasia prostática, atrofia prostática, 

prostatite aguda, metaplasia escamosa, metástase de neoplasia sistémica e abcesso prostático 

(Alves et al., 2010). 

Na realização de uma biópsia prostática pode ser utilizado o acesso percutâneo ou 

cirúrgico por laparotomia exploratória, fazendo recurso a aspiração ecoguiada com agulha 

fina, biopsia excisional com agulha Tru-Cut ou recessão cirúrgica em cunha do tecido 

prostático de um dos lobos da próstata com subsequente avaliação histopatológica (Kustritz, 

2006).  

A avaliação imuno-histoquímica das amostras constitui um método diagnóstico importante 

para investigação de doenças prostáticas pois combina técnicas anatómicas, imunológicas e 

bioquímicas que permitem localizar componentes tissulares in situ mediante o emprego de 

anticorpos específicos e moléculas marcadoras (Araújo-Filho et al., 2006). O estudo realizado 
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por Gieco et al. (2003) demonstrou a expressão de citoqueratinas e vimentinas em células 

prostáticas normais e neoplásicas humanas, no entanto são poucos os trabalhos com a 

expressão destes filamentos de proteína na próstata canina. 

A biópsia percutânea é realizada por via perirectal ou transabdominal, sendo que no 

primeiro caso o toque rectal constitui o meio de localização da glândula, enquanto no segundo 

o acesso é ecoguiado. O procedimento é rápido e em ambos os casos, recorre-se a sedação e 

quando necessário a anestesia local. Deve ser introduzido um cateter uretral durante a biopsia 

prostática a fim de facilitar a visualização da uretra prostática. As desvantagens destas 

técnicas não cirúrgicas incluem a incapacidade de visualização da área de obtenção da 

amostra e o risco de hemorragia. Das contra-indicações primárias faz parte a presença de 

abcessos e prostatites agudas, que poderão, geralmente, ser diagnosticados recorrendo a 

métodos diagnóstico não invasivos (Smith, 2008). 

A inspeção da próstata via laparotomia permite aumentar a taxa de sucesso no diagnóstico 

da doença localizada. A biopsia excisional com agulha Tru-Cut é efetuada durante a cirurgia 

permitindo a realização de múltiplas biópsias de quistos e abcessos, o que por vezes permite o 

seu tratamento definitivo. Em caso de suspeita de neoplasia, a biópsia deve ser realizada na 

lesão suspeita bem como nos restantes quadrantes da próstata (Lattimer & Essman, 2007). As 

amostras resultantes seguem para cultura e podem ser avaliadas histológica e citologicamente.  

 

1.5.11.  Biomarcadores 

Os biomarcadores são substâncias biológicas encontradas a nível do soro, plasma e sémen 

que são produzidas tanto por tecidos do organismo normais ou alterados e que podem ser 

utilizadas no diagnóstico de diversas condições patológicas (Gobello et al., 2002).  

No curso do diagnóstico das principais afeções prostáticas no cão destacam-se alguns 

biomarcadores: Fosfatase alcalina (FA), Carnitina e Arginina Esterase específica da próstata 

canina (CPSE). No cão a FA é produzida no cordão espermático enquanto a carnitina é 

produzida pelo epidídimo. Uma vez presentes no sémen, a carnitina e a FA são indiciadoras 

da presença de fluido epididimal no ejaculado, considerado normal, em níveis normais e em 

cães normo-espérmicos enquanto em cães azooespérmicos têm sido utilizadas como 

indicadoras de permeabilidade na rede tubular ductal. (Paclikova et al., 2006).  

Em medicina humana o biomarcador mais utilizado é o antigénio prostático específico 

(Prostatic Specific Antigen – PSA). A elevação das suas concentrações no plasma seminal 

está associada ao aumento do volume prostático e ocorre em situações de alteração do 
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parênquima prostático, nomeadamente no carcinoma prostático ou prostatite, contribuindo 

para o despiste destas situações (Mahapokai et al, 2001).  

No Homem com carcinoma prostático o uso de biomarcadores seminais tais como a PSA e 

a PA (fosfatase ácida) tem sido amplamente empregue na determinação da extensão da 

doença, avaliação da resposta terapêutica e deteção de novas recidivas. De fato desde 1994 o 

PSA é utilizado como marcador no diagnóstico de neoplasias prostáticas da espécie humana 

auxiliando na monitorização dos tratamentos e evolução dos pacientes especialmente após 

prostatectomia radical (Mussel et al., 2010).  

A informação acerca destes biomarcadores no cão ainda permanece controversa já que, as 

atividades de PA no plasma e fluido seminal não diferem entre animais saudáveis e animais 

com doença prostática ou entre animais com diferentes afeções prostáticas e a PSA não foi 

ainda detetada a nível do plasma ou fluido seminal canino (Romagnoli, 2007). 

À imagem do que sucede no Homem vários biomarcadores prostáticos têm vindo a ser 

estudados no cão.  

Um estudo pioneiro de Croce et al. (2011) estudou o papel do óxido nítrico, do gene 

GSTP-1 e da proteina p-53 como biomarcadores nas lesões prostáticas do cão. 

O óxido nítrico (NOS) é um radical livre inorgânico com importante papel mediador dos 

efeitos citotóxicos, a proteína p-53 é considerada “guardiã” do genoma, pois, em caso de erro 

na transcrição do ADN, interrompe o ciclo para que os mecanismos de reparação atuem e o 

gene GSTP-1 codifica uma enzima que atua como detoxificante carcinogénico, protegendo a 

célula ativamente do dano oxidativo mediado pelos componentes carcinogénicos (Wang et al., 

2009). 

Concluiu-se que o aumento de expressão de óxido nítrico nas lesões prostáticas no cão e a 

expressão de GSTP-1 podem ter protegido o tecido prostático canino e que a expressão de p53 

foi positiva e uniforme nas próstatas normais e com lesões hiperplásicas e displásicas. A 

evolução da atrofia prostática proliferativa (Proliferative Inflamatory Atrofy-PIA) para 

carcinoma, ou mesmo do epitélio adjacente normal, porém com acúmulo de p53, NOS-2 e 

GSTP-1, associada à baixa frequência do cancro prostático na espécie canina (LeRoy & 

Northrup, 2009), levanta questões acerca do possível papel do gene GSTP-1 como fator 

protetor e indutor da apoptose de células potencialmente malignas e da função do NOS-2 e 

p53 como indutores de proliferação celular e angiogénese na patogenia do cancro prostático 

canino (Croce et al., 2011). 

Um outro trabalho teve como objetivo determinar a presença do fator angiogénico CYR61 

na próstata canina. A CYR61 é uma proteína de elevada expressão no desenvolvimento 
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vascular, migração das células endoteliais e na diferenciação de condrócitos e de tumores 

progressivos. O referido estudo investigou o grau de expressão de CYR61 em variadas 

doenças prostáticas do cão de forma a compreender o potencial deste marcador no diagnóstico 

da doença prostática. O estudo imuno-histoquímico demonstrou que o CYR61 pode ser um 

marcador de proliferação celular útil num grande número de patologias prostáticas, 

principalmente no que diz respeito à HBP, displasia e neoplasia (Oliveira et al., 2006).  

O trabalho desenvolvido por Chapdelaine e colaboradores (1984), citado por Lévy & 

Mimouni (2009) contribuiu largamente para a descoberta da CPSE (Canine Prostatic Specific 

Esterase) como o marcador prostático mais importante no cão. Secretada pelas células 

epiteliais prostáticas sob controlo androgénico, a CPSE constitui mais de 90% das proteínas 

do plasma seminal do cão. A CPSE é o maior produto de secreção da próstata canina, a sua 

produção está a cargo das células glandulares da próstata (Gobello et al., 2002). É considerada 

a maior proteína secretada no plasma seminal e os seus níveis séricos estão aumentados no 

cão com HBP, apesar do seu exato papel na diferenciação das diferentes afeções prostáticas 

ainda não ter sido estabelecido (Johnston et al., 2000; Romagnoli, 2007). 

Pelo fato de estar sob controlo da testosterona, a CPSE pode ser utilizada como marcador 

funcional do estado androgénico do animal, bem como da resposta à terapêutica, ocorrendo 

diminuição das suas concentrações sempre que os animais são submetidos a terapia anti-

androgénea ou castração (Paclikova et al., 2006). Sabe-se atualmente que os efeitos da 

castração química ou cirúrgica para esta enzima são reversíveis após administração de 

androgénios exógenos (Gobello et al., 2002). 

Um estudo pioneiro realizado por Clements (1989) comparou as características físico-

químicas das maiores proteínas secretadas no plasma seminal do cão e do homem (CPSE e 

PSA respetivamente) concluindo a existência de forte homologia entre as duas moléculas. 

Ambas são proteases séricas da família das kalicreínas cuja atividade enzimática a nível do 

substrato proteico é muito similar, diferindo apenas na atividade enzimática a nível de 

substratos sintéticos (CPSE é uma enzima tipo tripsina e a PSA apresenta atividade tipo 

quimotripsina) e nos pesos moleculares (20kDa para a CPSE e 34kDa para a PSA). Estes 

resultados demonstram que as duas enzimas são distintas mas estritamente relacionadas 

estando sob controlo de mecanismos hormonais semelhantes, mas que os testes baseados na 

atividade enzimática da PSA do homem não apresentam aplicabilidade para o estudo da 

próstata canina (Mussel et al., 2010). 

Estudos posteriores efetuados por Bell e Coll (1995) demonstraram que a CPSE sérica é 

mais elevada em cães onde haja confirmação de afeção prostática quando em comparação 
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com cães sem doença, no entanto um valor elevado de CPSE não é, ao contrário do que se 

verifica no Homem com a PSA, específico de carcinoma prostático. 

O adenocarcinoma prostático canino não parece estar associado a aumentos significativos 

nas atividades plasmáticas e seminais de CPSE, FA ou PSA, possivelmente devido á baixa 

regulação exercida por estas enzimas sob as células do carcinoma prostático (Gobello et al., 

2002). 

Recentemente o teste Odelis
®
 desenvolvido pela empresa Virbac

® 
(França)

 
baseado num 

teste imuno-enzimático (direto ou indirecto) ELISA de laboratório veio dinamizar as mais 

modernas técnicas de diagnóstico ou exclusão da HBP. Os resultados deste teste mostram que 

a mensuração dos níveis da CPSE sérica permite distinguir os animais com hiperplasia 

prostática de animais saudáveis sem evidência de doença (nível sérico ótimo abaixo de 

61ng/ml). De fato, cães com HBP apresentam concentrações séricas de CPSE até quatro vezes 

mais elevadas em comparação com animais saudáveis no entanto em animais com 

adenocarcinomas ou prostatite sem evidência de HBP o teste pode resultar negativo, ou não 

existirem diferenças significativas nas suas concentrações (Paclikova et al., 2006). O teste 

Elisa Odelis
®
 é o primeiro desenvolvido para o diagnóstico da HBP, permitindo ao clinico 

uma nova abordagem no diagnóstico da doença. A dosagem de CPSE a partir deste kit 

permite o diagnóstico muito precoce da doença tornando-se cada vez mais uma ferramenta 

promissora para uso clínico. A sua utilização não exclui, no entanto, a realização de ecografia, 

citologia e/ou biopsia para confirmação do diagnóstico e em caso de teste positivo/negativo, 

este teste não permite descartar a existência de outra doença prostática associada á HBP (Lévy 

& Mimouni, 2009; Mussel et al., 2010). 

Apesar de serem necessários mais estudos para determinar o exato papel da CPSE, este 

biomarcador parece oferecer resultados promissores no diagnóstico das alterações prostáticas 

caninas não-neoplásicas. (Romagnoli, 2007). 
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1. ESTUDO 

 

2.1. OBJECTIVOS 

O presente estudo tem como objetivos: 

•Avaliar a prevalência das diferentes afeções prostáticas nos animais do Serviço de 

Medicina da Reprodução do Hospital Referência Veterinária Montenegro. 

•Avaliar a sensibilidade e eficácia dos diferentes métodos de diagnóstico (toque retal, 

ecografia prostática e doseamento de CPSE) no diagnóstico de doenças da próstata do cão, 

tendo como referência o diagnóstico citológico. 

•Avaliar a relação entre os parâmetros estudados no exame ecográfico, a determinação das 

dimensões prostáticas, volume e peso da próstata e a existência de doenças da próstata.  

•Avaliar a relação entre a sintomatologia apresentada e o diagnóstico clínico de doenças da 

próstata. 

 •Correlacionar os níveis da enzima CPSE com o diagnóstico ecográfico e citológico efetuado 

nos animais incluídos no estudo. 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1. Critérios de inclusão para a amostra em estudo 

O presente trabalho inclui todos os cães machos, sexualmente inteiros, com idade igual ou 

superior a 2 anos que, no período decorrido entre 1 de Setembro de 2012 a 1 de Março de 

2013 (seis meses), foram encaminhados para consulta no HRVM no âmbito de consulta de 

medicina interna, consulta reprodutiva/ avaliação de fertilidade, recolha de sémen/ 

inseminação artificial, check- up geral/geriátrico, consulta de medicina preventiva (vacinação 

e desparasitação) e outras. 

A amostra em estudo inclui 440 animais, a partir dos quais foi feita uma alocação em 3 

grupos: grupo alvo (clinicamente suspeitos), grupo controlo (clinicamente sãos) e 

população referência, constituída pelos grupos referidos e pelos restantes machos 

apresentados a consulta no HRVM no referido período de tempo. 

A população referência compreende 440 cães machos, sexualmente inteiros com idade 

igual ou superior a 2 anos que, foram investigados quanto à idade, peso, raça e serviço de 

especialidade para o qual foram direcionados, bem como para a presença ou ausência de 

sintomatologia prostática detetada na anamnese ou exame físico.  
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O grupo alvo compreendeu 20 cães da população referência com idades compreendidas 

entre os 2 e os 15 anos, que compareceram à consulta com sintomas de doença prostática 

(tenesmo, hematúria, corrimento hemorrágico/ purulento, perda de peso inexpecífica, dor 

abdominal caudal, disúria/estrangúria, fezes achatadas ou com sangue, paresia e défices 

propriocetivos dos membros posteriores), sendo por isso considerados clinicamente suspeitos. 

A sintomatologia manifestada por estes animais antes do exame ecográfico foi registada e 

avaliada de forma exaustiva de forma a detetar todos os sinais clínicos possivelmente 

associados, a sua presença nestes animais, criou a suspeita clinica de doença, no entanto a sua 

ausência não foi utilizada para descartar um eventual processo prostático já que, em alguns 

casos, os dados da avaliação clínica (nomeadamente o toque retal e ecografia) contribuíram 

para a inclusão de animais assintomáticos neste grupo.  

O grupo controlo foi constituído por 20 cães, da população referência, que foram 

inseridos no estudo com base na sua idade (animais no geral mais jovens, com idades entre os 

2 e os 9 anos), estado geral de saúde (clínicamente sãos) e na ausência de sintomas de doenças 

da próstata.  

Para ambos os grupos realizou-se uma avaliação clínica detalhada e direcionada à glândula 

prostática que incluiu: anamnese e exame clínico geral com enfoque para o trato genital, toque 

retal, exame ecográfico da próstata e testículos, realização de citologia prostática ecoguiada 

por punção aspirativa com agulha fina e recolha de amostra de sangue em tubo seco para 

posterior doseamento da enzima CPSE através do kit Odelis
®

CPSE (Virbac, França).  

 

2.2.2. Avaliação clínica nos grupos alvo e controlo 

A avaliação incluiu para além da anamnese e exame clínico geral, um conjunto de 

procedimentos médicos específicos, dirigidos à próstata e articulados na avaliação e 

diagnóstico das doenças prostáticas caninas (toque retal, ecografia da próstata e citologia 

prostática ecoguiada por punção aspirativa com agulha fina).  

Todos os procedimentos médicos foram realizados sob orientação e vigilância da equipa 

médica do HRVM, com consentimento por parte dos proprietários dos animais (vide Anexo 

2) e cumprindo as normas de bem-estar animal. A avaliação citológica e o doseamento 

quantitativo de CPSE foram efetuados no Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da 

UTAD (LHAP-UTAD). 
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2.2.2.1. Toque rectal 

O toque retal foi realizado com o animal posicionado em estação e através de exploração 

digital associada à palpação abdominal da próstata permitindo a sua avaliação em termos de 

posição, dimensão, consistência, simetria, sensibilidade e presença de estruturas flutuantes.  

2.2.2.2. Exame ecográfico da próstata e testículos 

O exame ecográfico da próstata e testículos foi efetuado após tricotomia da região inguinal 

e pré-escrotal e aplicação de gel ecográfico, com o animal em decúbito dorsal e recorrendo ao 

ecógrafo Siemens, modelo Sonoline G50 com sonda microconvexa de 5-7,5 MHz.  

Foi feita uma avaliação ecográfica sistemática da arquitetura interna e ecogenicidade da 

próstata e testículos. Foram estudadas a ecogenicidade do parênquima testicular e a 

integridade do mediastino e túnicas escrotais.  

A posição, forma, simetria, contornos e presença ou ausência de lesões quísticas no 

parênquima prostático foram alvo de atenção durante o exame ecográfico da próstata.  

O volume prostático foi calculado para os 40 animais do estudo, com base em medições de 

comprimento, altura e largura determinados em varrimento transversal e longitudinal da 

próstata (Figura 3) e tendo em conta o peso vivo e idade dos animais envolvidos. Para cada 

animal foram utilizados os valores respeitantes à média de pelo menos 3 medições para 

comprimento, largura e altura medidos em varrimento longitudinal e transversal. 

Os valores foram introduzidos nas fórmulas de referência para cálculo do volume e peso 

prostático (Ruel et al., 1998; Atalan et al., 1999), que foram tomadas em consideração neste 

trabalho. Foi utilizada, para cálculo do volume e peso da próstata, a fórmula descrita por Ruel 

et al. (1998) em que:  

Volume da próstata (cm
3
) = comprimento (C) ×largura (L) ×altura (A) ×0,523  

E a fórmula de Atalan et al. (1999): 

 Volume da próstata (cm
3
) = 0.487 x C x L x (AL + AT) /2 + 6.38 (AL; AT: altura em 

varrimento longitudinal e transversal, respetivamente).  

Peso da próstata (g) = 0.508 x C x L x (AL + AT) /2 + 3.21.  
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Figura 3 – Ecografia prostática em varrimento longitudinal (medição do comprimento1 e altura2) de animal do 

grupo alvo (imagem gentilmente cedida por HRVM). 

 

 

2.2.2.3. Citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa com agulha fina 

A citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa com agulha fina foi efetuada no 

seguimento da ecografia prostática de cada animal dos grupos alvo e controlo e permitiu a 

recolha de material celular para posterior avaliação citológica. Os animais foram posicionados 

em decúbito dorsal, realizando-se tricotomia e assepsia cirúrgica da região pré-escrotal. Foi 

então realizado um varrimento transversal da próstata tendo sida introduzida uma agulha 

hipodérmica, de 0,70×25mm e 22G acoplada a uma seringa descartável de 5mL através do 

abdómen evitando puncionar a uretra prostática, bem como os plexos vasculares dorsais à 

próstata (acionando-se, para isso, o modo Doppler). Exerceu-se pressão negativa sob o 

êmbolo da seringa durante 4 vezes controlando-se a ausência de hemorragia, a agulha foi 

então lentamente removida procedendo-se à deposição do material em lâmina de vidro estéril, 

realizando-se posteriormente o esfregaço recorrendo à técnica de deslizamento perpendicular 

com outra lâmina de vidro extensora, estéril. 
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2.2.3. Determinação da concentração de CPSE nos grupos alvo e controlo  

Foi efetuada a recolha de uma amostra de sangue (1,2mL) por punção da veia jugular em 

todos os animais dos grupos alvo e controlo. As amostras de sangue foram depositadas em 

tubo seco e centrifugadas a 2500 rpm durante 15 minutos de forma a obter o respetivo soro, 

que foi posteriormente armazenado individualmente em dois eppendorfs e congelado a -20ºC. 

Todas as amostras de soro recolhidas foram submetidas ao ensaio imunoenzimático 

Odelis
®
CPSE (Virbac, França) para doseamento da enzima CPSE no LHAP- UTAD. 

Inicialmente, as soluções de calibração e de controlo foram reconstituídas a partir de uma 

solução “mãe” a fim de obter as diferentes soluções calibradoras (20, 15, 10, 5, 2,5 e 0 ng / 

ml). A solução tampão de lavagem foi diluída 100 vezes, e as amostras em estudo foram 

diluídas 10 vezes antes de se dar início ao ensaio laboratorial. Após a preparação, foram 

colocados nos poços da microplaca correspondente 100mL de cada componente (solução de 

calibração, controlo e as amostras). A microplaca foi coberta com uma película adesiva tendo 

permanecido em incubação durante 1 hora a 37°C. Durante este período, um primeiro 

anticorpo imobilizado sobre a microplaca capturou as proteínas CPSE contidas nos 

calibradores e nas amostras. O conteúdo dos poços foi aspirado e foram adicionados a cada 

poço 300 mL de solução de lavagem, o ciclo de lavagem foi repetido por mais quatro vezes e, 

após lavagem, foram adicionadas a cada poço 100 uL de um segundo anticorpo conjugado 

com HRP (Horse-Radish-Peroxidase) que reconhece as proteínas ligadas.  

Após um segundo período de incubação (1 hora a 37°C), as proteínas e os reagentes que não 

sofreram ligação específica, foram lavados (quatro ciclos de lavagem) e 100 uL de uma 

substância que contém substrato da enzima (TMB - 3, 3´´,5,5´ Tétramethyl benzidine) foram 

adicionados a cada poço. Com a adição de TMB, foi iniciada uma reação colorimétrica na 

qual os poços da microplaca adquiriram coloração azul proporcional á concentração de CPSE 

presente nas amostras e após 10 minutos no escuro, à temperatura ambiente foram 

adicionados a cada poço 50 mL de solução de paragem tendo os poços da microplaca 

adquirido uma cor amarela (Figura 4). 

Na etapa final, a densidade óptica (OD) foi lida a 450 nm e as concentrações plasmáticas de 

CPSE nas amostras e calibradores foram determinadas por comparação com uma curva de 

concentrações standard. A densidade ótica lida foi proporcional à concentração da proteína 

CPSE contida nos calibradores e amostras. 
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Figura 4 – Microplaca durante as duas fases finais do ensaio laboratorial (adição do TMB e adição da solução 

de paragem respetivamente) (Fotografia de Dora Pinheiro).

 

 

Com base no cálculo das suas concentrações e utilizando a concentração de referência de 

61ng/ml estabelecida pelo fabricante, os animais foram diagnosticados com HBP e sem HBP. 

Estes dados foram confrontados com os restantes dados obtidos nos grupos alvo e controlo de 

forma a estabelecer a importância do doseamento enzimático deste biomarcador no 

diagnóstico das doenças prostáticas caninas. 

2.2.4. Análise de dados 

Na análise estatística foram utilizados os programas informáticos Microsoft
®
ExcelTM 2007 e 

IBM SPSSTM Statistics 21 (Social Package for the Social Sciences), utilizados para verificar a 

existência de associação estatística entre as diversas variáveis categóricas (ex: diagnóstico 

ecográfico, citológico) e contínuas (ex: valores obtidos no doseamento de CPSE) em estudo e 

a sua relação com a prevalência das doenças prostáticas na amostra estudada, recorrendo ao 

Teste de Qui-quadrado, Teste Exato de Fisher e Coeficiente de correlação de Pearson. Esta 

análise estatística foi executada individualmente no grupo alvo, de animais clinicamente 

suspeitos e posteriormente no grupo controlo, de animais clinicamente sãos, tendo sido 

efetuadada uma análise estatística semelhante para a restante população geral em estudo. Foi 

considerado que existiam relações estatísticamente significativas quando p <0,05, muito 

significativas quando p <0,01 e altamente significativas quando p <0,001. 
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2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Caracterização da amostra em estudo 

Com base nos objetivos do presente estudo, os animais foram agrupados em 3 grupos: 

grupo alvo, grupo controlo e “população referência” (Gráfico 1).  

Gráfico 1- Caracterização da amostra em estudo (n) 

 

2.3.1.1. Análise da População Referência 

A população referência estudada compreende 440 cães machos, inteiros e com idade igual 

ou superior a 2 anos que foram alvo de consulta médico-veterinária no HRVM entre Setembro 

de 2012 a Fevereiro 2013.  

•Serviços de Especialidade no HRVM 

A Medicina Interna foi a área de especialidade com maior frequência de serviços no 

período assinalado, com uma percentagem de consultas efetuadas de 18,8%. Seguindo-se a 

Dermatologia com 17,5% em relação ao total de consultas, a Medicina Preventiva 

(particularmente com a vacinação e desparasitação dos animais) com 15,4%, Ortopedia com 

14,1%, a Medicina da Reprodução com 8,2% e a Cirurgia com 7,9% (Gráfico 2). 

•Raça e Idade 

Dos 440 cães incluídos neste estudo, 34,9% são de raça indeterminada e os restantes 

encontram-se distribuídos por setenta e sete outras raças. Das raças mais frequentes destaca-se 

o Labrador Retriever (9,8%), Pastor Alemão (5,2%), Cocker Spaniel (3,6%), Golden 

Retriever (3,4%), Yorkshire Terrier (3,2%), Boxer (2,7%) e Pinscher (2,3%). 

A média de idade dos animais da população referência foi de 10 anos (2-18 anos). Os 

animais com 3 anos foram os mais frequentes em consulta (11,1%), já os animais com 17 

anos foram os menos frequentes (0,7%).  

400 
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Gráfico 2- Frequência de serviço das áreas de Especialidade do HRVM no período de Setembro de 2012 a 

Fevereiro de 2013 (%). 

 

 

•Evidência de sintomatologia prostática na população referência 

Dos 440 animais estudados, 9,3% (41/440) apresentaram algum tipo de sintomatologia 

associada em maior ou menor grau a uma possível doença prostática. Os restantes 90,7% não 

manifestaram nenhum dos sintomas avaliados em relação à próstata (Gráfico 3). O sintoma 

mais frequentemente encontrado foi a hematúria, evidenciada em 36% dos casos, seguido do 

tenesmo que afetou 34% dos animais. 

 

Gráfico 3- Frequência de sintomas associados às doenças da próstata na população referência (%) 
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2.3.1.2. Análise do Grupo Alvo 

•Raça,  Idade e Peso 

O grupo alvo corresponde a 20 animais cuja seleção foi realizada com base na idade, 

estatuto sexual (animais sexualmente inteiros) e na presença de um ou mais sintomas de 

doenças da próstata.  

A média de idades situou-se nos 10,5 anos ±2,95 (2-15). O peso médio nestes animais 

foram 31 kg ± 11,6 (7,8 e 61,2). Através de regressão logística verificou-se, para estes 

animais, um risco de desenvolvimento de doenças prostáticas a partir dos 4 anos de idade 

cerca de 1,49 vezes superior aos restantes animais envolvidos no estudo (O.R.= 1,492).  

Dos 20 animais, 30% eram de raça indeterminada e os restantes distribuíram-se por 9 

outras raças. Algumas raças destacaram-se no grupo alvo (Tabela 1), contudo não foi 

encontrada qualquer relação estatisticamente significativa entre estas e a existência de 

doenças da próstata.  

Tabela 1 – Raças dos cães do grupo alvo em relação às mesmas raças na população referência (n; %) 

 

Raça Grupo Alvo  
 

 População 
Referência 

 

 
Frequência 
Absoluta (n) 

Percentagem (%)  
Frequência 

Absoluta (n) 
Percentagem 

(%) 

Indeterminada 6 30,0  154 34,9 

Labrador 
Retriever 

3 15,0 
 43 9,8 

Boxer 2 10,0  16 3,6 

Golden 
Retriever 

2 10,0 
 15 3,4 

Rottweiller 2 10,0  9 2,0 

ChowChow 1 5,0  1 0,2 

Husky 
Siberiano 

1 5,0 
 7 1,6 

Pastor Alemão 1 5,0  23 5,2 

Pequinês 1 5,0  7 1,6 

Serra da 
Estrela 

1 5,0 
 6 1,4 

Total  de 
animais 

estudados 
20 100,0 

 281 63,5 

 

•Evidência de sintomatologia prostática  

No grupo alvo, 30% dos animais não apresentaram sintomatologia sugestiva de quaisquer 

doenças prostáticas (apesar de apresentarem alterações ao toque retal ou ecografia da próstata 

que determinaram a sua inclusão neste grupo), sendo que os restantes 70% tiveram pelo 

menos um sintoma possivelmente associado às doenças da próstata. O Gráfico 4 representa a 
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sintomatologia prostática mais frequente no grupo alvo. Verificou-se associação entre mais do 

que um sintoma em 55% dos animais, enquanto 15% apresentaram apenas um sintoma. 

Dos animais assintomáticos com doenças da próstata, 33% apresentaram citologia 

inconclusiva permanecendo suspeitos de HBP devido aos dados ecográficos sugestivos de 

doença e os restantes 67% apresentaram imagem ecográfica e citologia compatível com HBP.  

  
Gráfico 4 – Sintomas prostáticos mais frequentes no grupo alvo (%) 

 

 

•Associação com o tumor testícular 

Em 15% dos animais do grupo alvo existiu associação de doenças da próstata com o tumor 

testicular (p <0,05) (Figura 5). Foi também estudada a relação entre o tumor testicular e a 

restante sintomatologia prostática apresentada, tendo-se verificado que o tumor testicular 

esteve mais associado à sintomatologia menos específica de doença prostática (dor abdominal 

caudal e perda de peso inexpecífica), apesar de não existir significância estatística entre estas 

variáveis (p> 0,05).  

 

Figura 5- Testículo hiperplásico em animal do grupo alvo com HBP associada, confirmado posteriormente 

como sertolinoma unilateral ao exame histopatológico (fotografia de Dora Pinheiro). 
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2.3.1.3. Análise do Grupo Controlo  

•Raça, Idade e Peso  

A raça mais frequente neste grupo, foi a indeterminada, correspondente a 30% dos animais, 

15% dos animais eram da raça Epagneau Breton e os restantes 55% dividiram-se por 9 outras 

raças. A média de idades nestes animais foi de 4,5 anos ± 2,39 (2-9). A média de pesos foi de 

20 kg ± 14,64 (3,8-70,2). 

2.3.2. Avaliação clínica nos grupos alvo e controlo 

2.3.2.1. Toque retal 

•Grupo Alvo 

Dos 20 animais estudados para este parâmetro, 90% manifestaram alterações ao toque retal 

enquanto 10% não apresentaram alterações percetíveis apesar de apresentarem sintomas 

prostáticos. O Gráfico 5 expressa a percentagem de alterações da próstata perceptíveis ao 

toque retal destes animais. 

 

Gráfico 5 – Alterações detetadas ao toque retal no grupo alvo (90% dos cães) 

  

 

•Correlação entre Toque retal, Ecografia e Citologia da próstata no grupo alvo 

Nos 20 animais estudados, o exame ecográfico foi sempre concordante com os dados do 

toque retal (p <0,05). Verificou-se associação estatisticamente significativa entre a variável 

toque retal normal e a citologia inconclusiva (p= 0,04). 

A presença de dor ao toque retal esteve relacionada de forma estatisticamente significativa 

com o diagnóstico ecográfico e citologico de quistos prostáticos (p= 0,031), já a presença de 

estruturas flutuantes ao toque retal apresentou associação estatísticamente muito significativa 

com o diagnóstico citológico de HBP, abcessos e quistos prostáticos (p= 0,007). 

 

•Grupo Controlo 

Nos animais controlo não foram registadas alterações ao toque retal. 
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2.3.2.2. Exame ecográfico da próstata  

•Grupo Alvo 

Foram avaliados os parâmetros de ecogenicidade, posição, contornos e forma da próstata, 

bem como a presença de estruturas quísticas hipo/anecogénicas sugestivas de quistos 

prostáticos. 

•Posição e ecogenicidade 

Em 75% dos animais a próstata exibiu posição pélvica enquanto 25% apresentaram 

posição abdominal da próstata. Cerca de 20% revelaram alteração ecográfica dos contornos da 

próstata com irregularidade mais ou menos marcantes, enquanto 35% exibiram alterações da 

forma prostática à ecografia, nomeadamente alterações de simetria. A ecogenicidade 

prostática também foi avaliada e as alterações observadas foram registadas no Gráfico 6. 

Foram encontradas estruturas focais hipoecóicas/anecoicas sugestivas de quistos prostáticos 

em 30% dos casos. 

 

Gráfico 6- Avaliação da ecogenicidade da próstata dos animais do grupo alvo (%) 

 

•Diagnóstico presuntivo e sua correlação com os parâmetros avaliados no grupo alvo 

Com base nas características ecográficas de cada animal, foi feito um diagnóstico 

presuntivo das doenças prostáticas (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Diagnóstico ecográfico das principais doenças da próstata no grupo alvo (%) 
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Verificou-se associação estatística altamente significativa (p= 0,0002) entre a evidência de 

alterações de ecogenicidade, nomeadamente presença de zonas hipoecóicas e o diagnóstico 

ecográfico de HBP associada a Quistos prostáticos. Demonstrou-se de igual forma, relação 

estatisticamente significativa (p <0,05) entre a variável contornos prostáticos e diagnóstico 

presuntivo de HBP associada a quistos prostáticos. A associação entre as restantes variáveis 

não foi estatisticamente significativa para a amostra em estudo (p> 0,05). 

•Grupo Controlo 

Nos 20 animais do grupo controlo a ecografia revelou-se normal sem alterações da 

ecogenicidade, posição, contornos e forma da próstata, não tendo, de igual forma, sido 

encontradas estruturas quísticas hipo/anecogénicas sugestivas de quistos prostáticos em 

nenhum destes animais. 

• Determinação do volume prostático para o grupo alvo e controlo 

Recorrendo à fórmula de Ruel et al. (1998) obteve-se para o grupo alvo um valor médio de 

volume prostático de 34,36cm
3 

±32,44 (desvio padrão), muito superior ao obtido no grupo 

controlo de 14,38 cm
3
 ±13,58 (Gráfico 8). 

Verificou-se um valor de correlação de Pearson negatico (r= -0,219) quando associadas as 

variáveis peso vivo e volume prostático dos animais do grupo alvo e não existiu, para a 

amostra em causa, significância estatística entre estas variáveis (p> 0,05).  

Para os animais do grupo controlo foi também investigada a possível associação estatística 

entre o volume da próstata calculado por esta fórmula e a idade dos animais, tendo-se 

verificado neste caso, um valor de correlação de Pearson positivo, no entanto, e tal como 

sucedeu com o grupo alvo esta associação não foi estatisticamente significativa (p> 0,05).  

Utilizando a fórmula de Atalan e colaboradores (1999) verificou-se, tal como anteriormente 

com a fórmula de Ruel et al. (1998), uma diferença significativa entre o volume da próstata 

obtido no grupo alvo e controlo (p <0,05) (Gráfico 8). A média de volume da próstata para o 

grupo alvo recorrendo a esta fórmula foi de 38,38cm
3 
± 36,24, enquanto no grupo controlo foi 

de 24,33cm
3 

± 22,98. Estas diferenças também foram significativas para o peso obtido nos 

animais do grupo alvo e controlo (p <0,05).  

Verificou-se, para os dois grupos, uma correlação estatisticamente significativa entre o peso 

corporal e L, AL e AT e C (r= 0,593). Da mesma forma, foram obtidas correlações 

significativas entre a idade e L AL, AT e C (r= 0,314). Existiram também correlações muito 

significativas (r= 0,852) entre o peso estimado da próstata e a idade, peso corporal, L, AL, AT 

e C. O volume da próstata obtido com a fórmula de Atalan correlacionou-se também de forma 

muito significativa (r= 0,852) com o peso da próstata obtido pela mesma fórmula, bem como 
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com o volume da próstata espectável em relação à idade e volume da próstata espectável em 

relação ao peso.  

Existiram diferenças significativas (p= 0,05) entre os grupos alvo e controlo para o volume 

e peso da próstata calculados pela fórmula de Atalan.  

A altura da próstata apresentou associação estatisticamente significativa com o 

comprimento e largura, a idade dos animais e o peso (p<0,05). Os dois grupos de animais 

estudados apresentaram diferenças estatisticamente muito significativas em relação ao 

parâmetro altura da próstata (p< 0,01). 

 

Gráfico 8- Relação entre Volume prostático obtido nos grupos alvo e controlo tendo em conta a fórmula de 

Ruel et al. (1998) (esq) e Atalan et al. (1999) (dir) (y: média de volume obtido; x: grupo doente-alvo; grupo 
saudável- controlo). 

 

 

2.3.2.3. Citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa com agulha fina 

•Grupo Alvo 

Através da citologia foi possível o diagnóstico preciso das doenças prostáticas presentes no 

grupo alvo (Gráfico 9). Em 20% dos animais houve associação citológica entre mais do que 

uma doença prostática. 
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Gráfico 9- Diagnóstico citológico das principais doenças da próstata no grupo alvo (%) 

 

•Correlação entre o diagnóstico citológico e os parâmetros ecográficos estudados 

Verificou-se associação estatisticamente significativa (p <0,05) entre os parâmetros 

avaliados no toque retal e o diagnóstico citológico (vide 2.3.2.1. Toque retal), bem como entre 

este e os parâmetros ecográficos. 

Constatou-se a existência de relação estatisticamente significativa entre o diagnóstico 

citológico de HBP e a presença de estruturas hipoecogénicas à ecografia (p= 0,004). 

O diagnóstico citológico de quistos prostáticos esteve associado à presença de estruturas 

hipo/anecogénicas sugestivas de quistos prostáticos à ecografia prostática (p <0,05). Também 

se verificou relação entre o diagnóstico citológico de HBP associada a quistos prostáticos e a 

alteração dos contornos da próstata à ecografia, no entanto nenhuma destas associações foi 

estatisticamente significativa (p >0,05).  

•Grupo Controlo 

Os vinte animais do grupo controlo não manifestaram quaisquer alterações citológicas da 

próstata, o que permitiu o seu diagnóstico como clinicamente sãos. 

 

2.3.2.4. Doenças prostáticas diagnosticadas pela avaliação clínica do grupo alvo 

As doenças da próstata diagnosticadas incluíram a HBP, quistos prostáticos, prostatite 

aguda, abcessos prostáticos e prostatite crônica. Nenhum animal foi diagnosticado com 

neoplasia prostática. 

A doença prostática mais frequentemente diagnosticada pela avaliação clínica foi a HBP. 

A ocorrência de uma única doença isoladamente foi menos frequente do que a presença 

concomitante de mais do que uma doença da próstata, como se pode constatar nos Gráficos 7 

e 9. No diagnóstico ecográfico verificou-se em 30% dos animais associação entre HBP e 
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quistos prostáticos, já no diagnóstico citológico efetuado posteriormente 15% dos animais 

apresentaram HBP associada a quistos, abcessos ou prostatite crónica. 

Os quistos prostáticos foram a segunda doença prostática mais prevalente no grupo alvo, 

tendo sido diagnosticados por meio da ecografia prostática em 30% dos casos e em pelo 

menos 20% das citologias efetuadas. Embora todos os animais tivessem quistos 

intraprostáticos de retenção, dois animais apresentaram também quistos paraprostáticos 

associados (Figura 6). 

 

Figura 6- Quisto paraprostáticos dorsal à prostata em animal do grupo alvo (D1: 28,8mm; D2: 4,6mm) 

(imagem gentilmente cedida por HRVM). 

 

A prostatite foi a afeção menos frequente, sendo detetada em 10% dos animais e apenas 

quando realizado o diagnóstico citológico, destes, 5% apresentaram citologias compatíveis 

com prostatite aguda enquanto os restantes 5% exibiram caraterísticas citológicas típicas de 

prostatite crónica (Figura 7). 

 

Figura 7 – Prostatite crónica em cão do grupo alvo. Presença de células redondas, isoladas, sem formação de 

aglomerados, com citoplasma pouco abundante, basófilo com material pigmentado e núcleos grandes e 

pleomórficos rodeadas por linfócitos (Coloração HE, 40x) (imagem gentilmente cedida pelo LHAP-UTAD, 

Profª Doutora Maria Pires). 
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2.3.3. Determinação da concentração de CPSE nos grupos alvo e controlo  

Foi obtida, no final do procedimento laboratorial, uma curva de calibração típica 

expressando as densidades óticas obtidas em função da sua concentração em ng/mL para cada 

uma das amostras em estudo (gráfico 10). 

 

Gráfico 10- Curva de calibração para cálculo das concentrações de CPSE a partir dos valores de densidade 

ótica obtidos para as amostras em estudo. 

 

 

Com base no cálculo das suas concentrações e utilizando a concentração de referência de 

61ng/ml, os valores resultantes do doseamento da CPSE foram confrontados com os da 

avaliação clínica realizada anteriormente para os animais do grupo alvo e controlo, tendo sido 

os animais divididos em dois grupos: com HBP e sem HBP (Tabela 2).  

 
Tabela 2- Doseamento de CPSE  nos 40 animais dos grupos alvo e controlo incluídos no estudo (n). 

 Estatuto clínico 

HBP Sem HBP 

Concentração 

de CPSE 

CPSE> 61ng/ml 13 4 

CPSE ≤ 61ng/ml 0 23 

 

Com base nestes resultados foi possível determinar a sensibilidade e especificidade deste 

ensaio: Sensibilidade: 13/(13+0)= 100%; Especificidade: 23/(23+4)= 95,8%. 

De acordo com os resultados obtidos 57,5% dos animais apresentaram um diagnóstico 

laboratorial sem HBP enquanto os restantes 42,5% foram diagnosticados como HBP.  

Para os animais do grupo alvo e controlo, os dados do ensaio laboratorial foram cruzados 

com os do diagnóstico ecográfico e citológico (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Resultados obtidos na avaliação clínica e ensaio laboratorial do grupo alvo e controlo (n). 

Avaliação Clínica do Grupo Alvo e Controlo Ensaio Laboratorial Odelis
®
CPSE 

>61ng/mL 

HBP 

≤ 61ng/mL 

Sem HBP 

Grupo 

Alvo 

Diagnóstico 

Ecográfico 

(n=20) 

HBP (n=14) 11 3 

HBP+Quistos (n=6) 3 3 

Diagnóstico 

Citológico 

(n=20) 

HBP (n=10) 10 0 

HBP+Outras Doenças 

(n=3) 

3 0 

Outros 1 (n=7) 0 7 

Grupo 

Controlo 

Diagnóstico 

Ecográfico 

(n=20) 

Normal (n=20) 4 16 

Diagnóstico 

Citológico 

(n=20) 

Normal (n=20) 

 

4 16 

1outros (quistos prostáticos, prostatite aguda, crónica e quistos e prostatite aguda e citologia inconclusiva) 

A correlação entre o diagnóstico ecográfico e o diagnóstico pelo doseamento de CPSE foi 

estatisticamente muito significativa (r= 0,002). A correlação entre o diagnóstico citológico e o 

diagnóstico pelo doseamento da CPSE foi altamente significativa (r= 0,00007). 

De forma geral constatou-se que os valores de CPSE foram superiores no grupo alvo 

(concentração média de CPSE= 94,65) em relação ao grupo controlo (concentração média de 

CPSE= 35,85) (p <0,05) (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11- Taxa de CPSE de acordo com a doença prostática (ng/mL) 

 

 

 

Os valores de CPSE para os dois grupos em estudo correlacionaram-se de forma positiva 

com o peso dos animais (r=0,216) e com a altura da próstata medida em varrimento 

transversal e longitudinal (r= 0,345). 
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2.4. DISCUSSÃO 

O presente estudo desenvolveu-se, no âmbito do estágio curricular realizado no HRVM 

durante um período de 6 meses. A seleção dos animais incluidos no estudo baseou-se nas 

características de idade, na presença/ausência de afeção prostática ou em outros sinais de 

afeção prostática. Foram avaliados dois grupos alvo e controlo de igual tamanho (20cães) bem 

como a restante população de cães machos, sexualmente inteiros e com idade igual ou 

superior a 2 anos que se apresentaram, no referido período à consulta médico-veterinária no 

HRVM.  

•Sintomatologia prostática  

 De entre os animais da população referência 9,3% (41/440) apresentaram algum tipo de 

sintomatologia mais ou menos relacionada à glândula prostática, destes 41 animais, 20 foram 

selecionados para o grupo alvo, tendo sido efetuado o estudo diagnóstico da patologia 

prostática. Estes dados indicam que 4,5% (21/440) dos animais da população referência 

manifestaram algum tipo de sintomatologia sugestiva das doenças prostáticas que passou 

despercebida à anamnese e exame físico. Esta situação deve-se sobretudo ao fato da 

sintomatologia, muitas vezes útil ao Médico Veterinário na elaboração do plano diagnóstico 

ser, no caso das doenças prostáticas algo inespecífica, para além de, em fases iniciais da 

doença, os sintomas serem transitórios, tornando mais difícil o seu reconhecimento (Paclikova 

et al., 2006).  

Nos animais do grupo alvo, a sintomatologia apresentada com maior frequência foi a dor 

abdominal, seguida da ausência de sintomatologia, hematúria, perda de peso, paresia dos 

membros posteriores e défices propriocéptivos, tenesmo, disúria/estrangúria e fezes achatadas 

e corrimento uretral anómalo. Esta sintomatologia é a que tem sido considerada por muitos 

autores como a mais comum (Mukaratirwa & Chitura, 2007, Smith, 2008), à exceção do 

corrimento uretral que segundo Esteve (2009) é um forte indicador de existência de patologia 

prostática podendo ocorrer em 25% dos animais com doença, mas que foi observado em 

apenas 1 dos animais do grupo alvo. Este fato reforça a importância de uma boa anamnese 

direcionada aos sinais clínicos de doença presenciados pelo proprietário que podem em 

ambiente de consulta passar despercebidos ao clínico. Verificou-se também nestes animais 

uma elevada prevalência de doença subclínica, com 30% dos animais efetivamente doentes 

(diagnostico clínico por toque retal, ecografia prostática e citologia) a não manifestarem 

qualquer tipo de sintomatologia associada à alteração prostática em causa. Estes valores de 

prevalência de alterações prostáticas subclínicas indicam que as doenças prostáticas poderão 

estar a ser subavaliadas em clínica pequenos animais (Esteve, 2009). 



 

        61 

 

ESTUDO 

•Influência da idade no aparecimento das doenças prostáticas 

Segundo Smith (2008) as doenças prostáticas são frequentes nos canídeos inteiros, adultos 

ou geriátricos, sendo que mais de 95% dos cães com idades iguais ou superiores a 5 anos vão 

desenvolver doenças prostáticas, particularmente HBP. Neste estudo, a idade média de 

diagnóstico das doenças prostáticas foi de 10 anos, comprovando-se que o risco de 

desenvolvimento de alterações na próstata aumentou com a idade, já que existiu uma forte 

associação estatística (p <0,05) entre a idade e a presença de doença nos animais da população 

alvo. Assim sendo, para o estudo em causa e na amostra avaliada a idade poderá ser 

considerada um fator de risco. Também para a idade comprovou-se que o risco de 

desenvolvimento das doenças prostáticas no grupo alvo foi 1,49 vezes superior para os 

animais com idade superior a 4 anos, o que vai de encontro ao descrito por diversos autores, 

segundo os quais as doenças prostáticas são mais frequentes a partir dos 5 anos de idade 

(Smith, 2008; Lévy & Mimouni, 2009). 

•Influência da raça no aparecimento das doenças prostáticas 

A raça indeterminada foi a mais frequente em qualquer uma das 3 populações estudadas. 

Na população referência contabilizaram-se 34,9% (154/440) de cães de raça indeterminada, 

no grupo alvo constituído pelos animais doentes, 30% dos animais eram de raça 

indeterminada, de igual forma foi encontrado o mesmo número no grupo controlo constituído 

pelos animais clinicamente sãos, sem evidência de doença.  

Quanto à prevalência de doenças prostáticas nas diferentes raças, comparando com os 

dados do estudo de Krawiec & Heflin (1992) que referem que a raça Doberman é a raça em 

que as alterações prostáticas são mais prevalentes (9%), seguida do Pastor Alemão (5,6%), do 

Caniche (5,1%) e Labrador Retriever (4%), no grupo alvo verificou-se semelhança com o 

estudo anterior apenas na raça Labrador Retriever que apresentou uma prevalência de 15% em 

relação às restantes 9 raças encontradas, embora estatísticamente não se tenha obtido qualquer 

relação entre raça e prevalência de doença. A média de peso para os animais do grupo alvo 

situou-se nos 31,3kg, o que reflete a elevada percentagem de animais de grande porte 

envolvidos no estudo. Tal como refere Smith (2008) apesar de as raças de grande porte 

parecerem ter uma prevalência superior de afeções prostáticas, não foi ainda estabelecida 

qualquer relação causal parecendo não existir uma predisposição racial marcante nas doenças 

prostáticas caninas. De fato no presente estudo, a ocorrência de alterações da próstata em 10 

raças diferentes e em 30% de animais de raça indeterminada, sugere que as doenças 

prostáticas possam ser identificadas em qualquer raça. Vale a pena ressaltar que o fator racial 

é relevante quando se consideram lesões que envolvem a próstata canina, contudo, estudos 
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realizados em diferentes países refletem padrões raciais regionais, sendo mais correto 

considerar o avançar da idade e a ação hormonal como os maiores responsáveis pela gênese 

das doenças prostáticas no cão (Purswell et al., 2000; De Moura, 2004). 

2.4.1. Avaliação clínica dos animais dos grupos alvo e controlo 

•Toque retal 

O toque retal foi realizado em todos os animais da população alvo a fim de se detetarem 

alterações físicas da glândula prostática sugestivas de doenças prostáticas. Verificou-se 

alteração da próstata ao toque em 90% dos animais efetivamente doentes, sendo que apenas 

10% revelaram toque retal normal, apesar de clinicamente suspeitos.  

O toque retal pode sugerir o aumento da glândula, representando um alerta para a 

investigação das doenças prostáticas (Antunes et al., 2006). A presença de aumento prostático 

em 90% dos animais da população alvo, detetada no toque retal, foi condizente com a 

presença de doenças da próstata nomeadamente HBP (Di Santis, 2003). 

Segundo Kraft et al. (2008) a prostatomegalia detetada ao toque retal em associação com 

dados ecográficos característicos de doenças prostáticas constitui uma indicação para 

obtenção de amostras de parênquima prostático para exame citológico. Este fato pode explicar 

a associação estatisticamente significativa (p <0,05) verificada entre o parâmetro toque retal 

normal, encontrado em 10% dos animais, e a citologia inconclusiva, sugerindo-se para a 

amostra em causa que a prevalência de citologias inconclusivas foi superior para os animais 

em que o toque retal não apresentou alterações. 

A presença de dor ao toque retal esteve associada de forma estatisticamente significativa 

ao diagnóstico ecográfico e citológico de quistos prostáticos, tal como a presença de 

estruturas flutuantes palpáveis que encontrou forte associação estatística com o diagnóstico 

citológico de quistos e HBP (uma vez que estas entidades patológicas estiveram associadas 

citologicamente). Desta forma, verificou-se para o estudo em questão forte concordância entre 

os dados recolhidos no toque retal e os diagnósticos ecográficos e citológicos realizados 

posteriormente nos animais em questão. 

Estes dados, enfatizam a importância do toque retal como exame de rotina em todos os 

machos, adultos e geriátricos, servindo de base ao restante protocolo diagnóstico (Lévy & 

Mimouni, 2009).  

 

•Ecografia prostática 

Realizou-se avaliação ecográfica da próstata dos 40 animais incluídos no estudo, tendo 

sido encontradas alterações ecográficas em 100% dos animais do grupo alvo (20/20), com 
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70% de HBP e 30% de HBP associada a quistos prostáticos. Verificou-se associação 

estatística altamente significativa (p <0,001) entre a presença ecográfica de estruturas 

quísticas e o diagnóstico de HBP e quistos prostáticos na ecografia o que é consistente com a 

referida utilidade da ecografia prostática na deteção de quistos no interior do parênquima 

prostático. Em 20% dos casos observou-se aspeto focal ou multifocal hiperecogénico 

associado ao diagnóstico de HBP, mais tarde com o diagnóstico citológico confirmou-se a 

presença concomitante de abcessos prostáticos e prostatite. Estes resultados vão de encontro 

ao já referido por Smith (2008) segundo o qual, na presença de hiperplasia, inflamação ou 

neoplasia, há perda da textura homogénea da próstata, sendo visíveis focos ou zonas 

multifocais hiperecogénicas.  

Tendo em conta que a prostatomegalia está presente na maioria das doenças prostáticas, o 

presente estudo procurou também determinar em que medida a ecografia prostática pode ser 

utilizada na mensuração das dimensões da próstata do cão, tomando por base o comprimento, 

largura e altura e comparando o volume obtido com o peso e idade dos animais bem como, 

com a presença de doenças prostáticas.  

O tamanho e peso normal da próstata tendem a variar dependendo da raça, peso vivo e 

idade (Barsanti & Finco, 1995). A influência da idade no aumento das dimensões prostáticas 

foi desde cedo associada aos diferentes fenómenos hiperplásicos relacionados a idade nos 

animais (Berry et al., 1986). 

Quando utilizada a fórmula proposta por Ruel et al. (1998) não se verificou associação 

entre o volume prostático, o peso e a presença/ausência de doença, no entanto o coeficiente de 

correlação de Pearson resultou num valor negativo quando se associaram as variáveis idade e 

volume prostático dos animais do grupo alvo, sugerindo que à medida que a idade aumenta o 

volume prostático vai diminuindo, este fato pode ser justificado pela atrofia senil da próstata 

que ocorre no cão a partir dos 11 anos de idade (Romagnoli, 2007). Pelo contrário, no grupo 

controlo registou-se um coeficiente de correlação de Pearson positivo entre as mesmas 

variáveis, sugerindo que em animais mais jovens o volume da próstata vai aumentando com a 

idade. A relação entre a idade dos animais e o tamanho da próstata já foi amplamente relatada 

na literatura (Ruel et al., 1998; Gadelha,2003) tendo-se observado que o aumento da próstata 

é mais marcante até cerca dos 6 anos de idade, sendo menos proeminente após este período.  

A fórmula proposta por Atalan et al. (1999) foi comparada com a anterior na avaliação do 

volume prostático dos animais do grupo alvo e controlo.  

Os animais do grupo alvo, sendo mais velhos e com alterações prostáticas exibiram volume 

prostático consideravelmente superior aos do grupo controlo. O peso da próstata foi também 
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significativamente maior nos animais com alterações prostáticas em relação aos animais mais 

jovens, do grupo controlo. Os valores de volume e peso obtidos foram consideravelmente 

superiores ao volume e peso esperados em relação à idade e peso no grupo alvo, sugerindo a 

existência de uma alteração da próstata causadora do seu aumento nestes animais. Assim, os 

resultados deste estudo comprovam que o volume e peso da próstata em animais saudáveis 

aumenta com a idade e peso vivo dos animais, e que o volume e peso prostáticos calculados 

para animais com doenças prostáticas é consideravelmente superior ao volume e peso da 

próstata de animais normais de peso similar. Estes resultados são consistentes com os obtidos 

por Laroque et al. (1994), segundo o qual o volume prostático tende a ser 2 a 6,5 vezes 

superior nos animais com patologia prostática em comparação com animais mais jovens sem 

evidência de doenças da próstata. 

Tal como no estudo de Atalan et al. (1999), o presente estudo demonstrou existência de 

relação significativa entre as medições da próstata (C,L,A), peso e volume obtido, peso vivo e 

idade dos animais, com coeficientes de correlação de Pearson muito próximos dos obtidos no 

estudo de Atalan (p <0,01). Em estudos anteriores (Lattimer, 1994) já haviam sido 

encontradas correlações positivas entre os parâmetros prostáticos medidos e a idade e peso 

dos animais. 

A altura (A) foi o parâmetro ecográfico mais sensível e de maior confiança na mensuração 

das dimensões prostáticas, tendo-se correlacionado positivamente com a idade e o peso vivo 

dos animais, bem como com as medições do comprimento (C) e largura (L). Este fato é 

corroborado pelo nível de significância obtido (0,002) para o grupo alvo e controlo, que 

sugere que os dois grupos são significativamente distintos em relação a este parâmetro. Estes 

resultados vão de encontro aos obtidos em estudos anteriores, em que o comprimento e altura 

foram as medições que ofereceram maior confiança no cálculo do volume da próstata (r=0,86, 

p< 0,001) (Atalan et al., 1999; Gadelha et al., 2008).  

Tendo em conta os resultados do estudo, a fórmula estabelecida por Atalan e seus 

colaboradores para o cálculo do volume e peso prostático permitiu o estabelecimento de um 

maior número de conclusões respeitantes ao tamanho da próstata e sua relação com a doença 

para a amostra em causa, apresentando maior confiabilidade e sensibilidade do que a fórmula 

de Ruel para as mesmas questões. 

As diferenças entre o presente estudo e estudos anteriores podem ser explicadas por 

variações raciais, na idade e peso vivo, bem como no número de animais utilizados, em 

muitos casos inferior ao estudo em questão.  
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Sugere-se então que a ecografia prostática é o exame complementar de diagnóstico de 

eleição no que diz respeito à obtenção rigorosa das dimensões da próstata, uma vez que 

possibilita uma melhor definição dos contornos da próstata entre outros fatores, as medições 

são efetuadas através de sondas ecográficas de elevada precisão e não se verifica o efeito de 

ampliação ou sobreposição de tecidos moles que ocorre no Rx, a única limitação à sua 

fiabilidade é a subjetividade do operador. O volume e peso prostático determinados, aliados a 

outros parâmetros ecográficos como a forma, contornos, posição e ecogenicidade podem 

fornecer informações importantes para a avaliação completa da glândula e o diagnóstico de 

doenças da próstata. 

 Pelo fato de não permitir, contudo, uma avaliação da arquitetura interna do órgão, a 

ecografia prostática é pouco fidedigna quando se pretende distinguir processos inflamatórios 

de outros sem recurso a metodologias adjuvantes. Segundo Lévy & Mimouni (2009) quando 

acompanhada dos dados do toque retal e da análise citológica do parênquima prostático, a 

ecografia permite o diagnóstico em 80% dos casos. 

 

•Citologia prostática ecoguiada por punção aspirativa com agulha fina 

Na análise citológica a HBP foi a afeção mais diagnosticada, sendo detetada em 65% dos 

animais, estes dados são coerentes com os encontrados por Lévy & Mimouni (2009) segundo 

os quais, à análise citológica, 50 a 80% dos cães com idade igual ou superior a 5 anos 

apresentam sinais de hiperplasia e/ou hipertrofia prostática. 

Dos restantes animais, 10% apresentaram citologias inconclusivas apesar da forte suspeita 

de HBP, este fato pode dever-se a falhas técnicas na punção do local da lesão ou à colheita de 

pouco material com interesse citológico que não permitiu o estabelecimento do diagnóstico. 

De fato, uma das limitações deste estudo foi a ausência de confirmação da doença através da 

técnica “gold standard” de diagnóstico – a biópsia. Cerca de 100% dos cães sexualmente 

inteiros desenvolvem evidências histológicas de hiperplasia com o avançar da idade, o que 

contribui para a eficácia deste método no diagnóstico das prostatopatias caninas (Cury et al., 

2006). Apesar de a citologia não permitir a análise da arquitetura tecidual como a histologia, 

esta técnica possui, no entanto, numerosas vantagens face à biopsia, como sejam: a rapidez no 

diagnóstico, técnica pouco invasiva, necessidade mínima de sedação e rápida obtenção de 

resultados, podendo tornar-se mais rentável em conceito clínico (Shimomura et al., 2009), 

para além disso a monocamada celular obtida numa amostra citológica permite muito 

frequentemente um estudo mais apurado da morfologia celular, facilitando a deteção de 
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possíveis agentes etiológicos (Kraft et al., 2008). De fato, o estudo realizado por Powe et al. 

(2004) descreve uma concordância entre citologia e dados da histopatologia superior a 80%. 

No presente estudo foi possível diferenciar por meio da citologia uma maior diversidade de 

doenças prostáticas tais como, os quistos prostáticos, prostatite aguda e crónica e abcessos 

tendo-se verificado associação citológica entre mais do que uma afeção prostática em 20% 

dos animais do grupo alvo. Os dados citológicos estiveram em concordância com os dados 

ecográficos recolhidos, verificando-se associação entre o diagnóstico citologico de quistos 

prostáticos e a presença de estruturas flutuantes hipo/anecogénicas à ecografia, bem como 

com a alteração dos contornos ecográficos da próstata.  

 

•Principais afeções prostáticas diagnosticadas pela avaliação clínica dos animais incluídos 

no estudo 

A HBP é uma doença espontânea, relacionada com a idade que acomete cerca de 80% dos 

cães inteiros com idade superior a 5 anos. É considerada a doença prostática mais comum em 

animais adultos e geriátricos (Johnston et al., 2000).  

A HBP foi a alteração prostática mais representativa no presente estudo sendo 

diagnosticada ecograficamente em 100% dos animais do grupo alvo, e estando presente em 

65% das citologias efetuadas. Esta percentagem é concordante com a obtida por diversos 

autores (Memon, 2007; Mukaratirwa & Chitura, 2007; Smith, 2008) para os mesmos métodos 

de diagnóstico.  

A associação entre várias doenças prostáticas no mesmo animal, esteve patente em 30% 

das ecografias e em 20% das citologias realizadas ao grupo alvo. Estes dados são semelhantes 

aos encontrados por Oliveira et al. (2007) que no seu estudo encontrou alterações em 100% 

das próstatas avaliadas, embora 22% apresentassem mais de uma alteração. Este aspeto foi 

também relatado por Di Santis (2003) que concluiu que após uma lesão, a próstata se torna 

susceptível a outras alterações subsequentes como processos inflamatórios e infeciosos.  

A presença concomitante de tumor testicular nos animais com HBP verificou-se em 15% 

dos casos, corroborando as informações de Esteve (2009) de que sempre que presentes 

alterações testiculares de qualquer tipo (não só neoplásicas) devem existir suspeitas de 

envolvimento prostático. 

Os quistos prostáticos foram a segunda entidade mais prevalente na próstata dos animais 

avaliados sendo encontrados em 30% das ecografias prostáticas e em 20% das citologias, de 

fato, vários autores defendem que os quistos prostáticos são tipicamente diagnosticados por 

ecografia da próstata (Smith, 2008; Esteve, 2009). A prevalência de quistos prostáticos nos 
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animais em estudo foi um pouco diferente da relatada em estudos anteriores onde apenas 14% 

dos animais revelaram esta afeção (Black et al., 1998). Tal como referido por Smith (2008), 

todos os animais com alterações quísticas tinham HBP associada, com exceção de um animal 

que apresentou uma associação de quistos prostáticos com prostatite aguda.  

No presente estudo a idade média de diagnóstico de quistos prostáticos foi de 12 anos, o 

mesmo foi defendido por Johnston et al. (2001) segundo o qual, os quistos prostáticos são 

habitualmente encontrados em animais geriátricos com idade igual ou superior a 8 anos 

(Guido, 2004).  

A prostatite foi apenas diagnosticada citologicamente em 10% dos animais, apesar de 20% 

dos animais avaliados à ecografia prostática terem revelado alterações de ecogenicidade, 

particularmente um aspeto focal ou multifocal hiperecogénico frequentemente descrito na 

inflamação da glândula prostática (Nicola & Parry, 2006; Smith, 2008). Estes valores fazem 

da prostatite a terceira afeção prostática mais diagnosticada, logo a seguir à HBP e aos quistos 

prostáticos. Estes resultados aproximam-se do descrito por Krawiec & Heflin (1992), que no 

seu estudo detetaram uma prevalência de prostatite de 18% em relação às restantes doenças 

prostáticas.  

Smith (2008), por outro lado, refere que a prostatite é a segunda afeção prostática mais 

comum, seguida dos quistos prostáticos. Na citologia da próstata 5% dos animais avaliados 

apresentaram prostatite crónica associada a HBP e outros 5% exibiram prostatite aguda 

associada a quistos. Destaca-se que a percentagem de prostatite concomitante a outras 

alterações foi superior à observada nos casos isolados. De Marzo et al. (1999) referem-se a 

este processo inflamatório como frequentemente acompanhado por anomalias de proliferação 

celular. As prostatites podem ocorrer secundariamente a HBP em animais inteiros o que está 

em perfeita concordância com os resultados do presente estudo, onde um animal com 

prostatite crónica manifestou de forma associada HBP (Johnston et al., 2001; Nicola & Parry, 

2006; Memon, 2007). Segundo Lee et al. (1997) de entre os fatores ambientais que 

contribuem para o desenvolvimento de HBP, o infiltrado inflamatório mononuclear, não 

associado a microrganismos pode ser considerado fator somático, visto que essas células 

produzem interleucinas que estimulam a formação de matriz pela síntese de colagénio, assim 

como promovem a proliferação das células estromais e epiteliais da próstata.  

A idade dos animais aquando do desenvolvimento da prostatite tem sido descrita como 

importante devido à sua associação com a HBP e neoplasia prostática. Estas doenças tendem a 

modificar os normais mecanismos de defesa que, entre outros, previnem o movimento 
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retrógrado de bactérias, predispondo à infeção da próstata. Neste estudo a idade média ao 

diagnóstico de prostatite foi de 11 anos.  

No presente estudo os abcessos prostáticos foram encontrados em apenas um dos animais 

do grupo alvo e em associação com HBP, ao diagnóstico citologico. Segundo vários autores 

os abcessos prostáticos tendem a desenvolver-se como sequelas da prostatite crónica ou de 

quistos prostáticos séticos quando a infeção não é travada ou está fora de controlo (Nicola & 

Parry, 2006; Paclikova et al., 2006; Smith, 2008). 

2.4.2. Biomarcadores prostáticos – Odelis
®
CPSE (Virbac, França) 

A investigação de Gobello e colaboradores (2002) permitiu concluir quais os principais 

marcadores biológicos com atividade clínica no estudo andrológico do cão. Deste estudo 

destacou-se a CPSE, uma protease específica da próstata canina, androgénio dependente, 

produzida pelas células epiteliais prostáticas, que se encontra presente no sémen e no sangue 

do cão. Esta enzima é considerada o melhor marcador da secreção prostática canina e a sua 

passagem para o sangue ou plasma ocorre devido a um aumento da sua produção, à alteração 

nas estruturas glandulares prostáticas ou à disfunção da barreira hemato-glandular (Levy & 

Mimouni, 2009).  

O ensaio imunoenzimático Odelis
®
CPSE foi recentemente proposto pela farmacêutica 

Virbac
©
 para a medição da concentração de CPSE, com base na determinação de anticorpos 

específicos no plasma sanguíneo do cão. A grande vantagem desta metodologia está 

relacionada com a simplicidade do processo diagnóstico, em que apenas uma colheita de 

sangue nos permite averiguar a presença de HBP, sendo por isso considerado uma promissora 

ferramenta de diagnóstico das afeções prostáticas, não neoplásicas caninas. 

De forma a promover e validar este ensaio diagnóstico, o kit Odelis
®
CPSE foi realizado 

para todas as amostras de plasma correspondentes aos animais do grupo alvo e controlo, 

sendo os resultados obtidos, analisados estatisticamente tendo em consideração o diagnóstico 

clínico (toque retal, ecografia e citologia prostática). Os resultados de Odelis
®

CPSE estiveram 

em concordância com o diagnóstico clínico em 90% dos casos avaliados (36/40), 10% dos 

animais (4/40) foram considerados falsos positivos, nestes 4 animais o soro encontrava-se 

hemolisado o que pode explicar o resultado incorreto, já que segundo o fabricante, amostras 

que se encontrem hemolisadas, hiperlipémicas ou com alto conteúdo em fibrina podem 

resultar em falsos positivos/negativos. A repetição dos resultados com amostras de soro em 

ótimas condições para estes animais seria recomendável, no entanto não foi realizada devido à 

dificuldade em obter permissão por parte dos proprietários dos animais.  
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Do total de casos concordantes, 20% inseriram-se no grupo sem HBP, com uma 

concentração plasmática da enzima <61ng/ml, para estes animais o diagnóstico clínico 

estabelecido foi o de outras doenças prostáticas que não a HBP (quistos prostáticos, abcessos, 

prostatite aguda e crónica), apesar de através do doseamento da CPSE não ser possível a 

distinção com os animais do grupo controlo, sem doenças prostáticas. Este fato pode dever-se 

à elevada sensibilidade e especificidade do kit para deteção da HBP, não estando a 

concentração de CPSE calibrada para as restantes doenças da próstata.  

Através do cálculo da sensibilidade e especificidade do teste foi possível inferir que 100% 

dos animais com HBP diagnosticada clinicamente apresentaram uma taxa de CPSE superior a 

61ng/ml enquanto 95,8% dos cães sem diagnóstico clínico de HBP apresentaram uma taxa de 

CPSE inferior a 61ng/ml.  

O trabalho desenvolvido por Bell et al. (1995) efetuou a medição das concentrações 

plasmáticas de CPSE em 25 cães com sinais clínicos de HBP e em 20 cães saudáveis sem 

evidência de doença. Os seus resultados demonstraram que as concentrações séricas de CPSE 

nos cães com HBP foram consideravelmente superiores (concentração média= 189,7ng/ml) 

comparando com o grupo controlo (concentração média= 41,8ng/ml). De igual forma, no 

presente estudo as concentrações médias para os dois grupos foram significativamente 

diferentes (p=0,01), com o grupo alvo a exibir uma concentração média de 94,65 e o grupo 

controlo com 37,85. Como esperado, as concentrações plasmáticas de CPSE foram superiores 

no grupo alvo em comparação com o grupo controlo, indicando que a produção e secreção de 

CPSE podem estar aumentadas sempre que se verifiquem alterações prostáticas, 

nomeadamente HBP.  

Os resultados anteriores confirmam então que cães com diagnóstico clínico de HBP têm 

concentrações de CPSE mais elevadas do que cães saudáveis, sem alteração prostática. No 

entanto, e de forma diferente do encontrado em estudos anteriores, em que não foi possível 

diferenciar os animais com HBP de outras doenças prostáticas (Levy & Mimouni, 2009; 

Magalhães, 2011), no presente estudo não foi possível diferenciar entre animais normais sem 

HBP de animais com outras doenças prostáticas que não a HBP. 

Os resultados do presente estudo permitem ainda concluir que os resultados obtidos com 

kit Odelis
®

CPSE se correlacionaram de maneira muito significativa com o diagnóstico 

ecográfico dos animais (p<0,01) e de forma altamente significativa com o diagnóstico 

citológico de HBP (p<0,001) tendo sido detetados por este método de diagnóstico todos os 

animais com HBP detetada na ecografia prostática e na citologia do parênquima prostático. 
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2. CONCLUSÃO 

As doenças prostáticas do cão são hoje em dia alvo de crescente atenção por parte do 

Medico Veterinário na clínica de animais de companhia. Com manifestações clínicas variadas 

e inespecíficas, estas alterações são muito frequentes apesar de normalmente 

subdiagnosticadas. O proprietário deve ser educado desde a aquisição do animal para a alta 

frequência de problemas prostáticos na população canina e sua prevenção. 

Perante uma situação de doença, o estabelecimento de uma estratégia de diagnóstico para o 

animal tendo em conta as particularidades de cada caso, é fundamental para o diagnóstico 

definitivo. Os procedimentos menos invasivos, como o exame físico geral e o toque retal, 

apesar de teoricamente menos fiáveis, devem ser efectuados inicialmente, permitindo a 

obtenção de informações importantes sobre o estado do animal e a morfologia da glândula 

prostática.  

Este trabalho permitiu o estabelecimento de estratégias eficazes de diagnóstico das doenças 

prostáticas na medida em que foram postos à prova 4 métodos de diagnóstico de utilização 

prática em clínica tendo-se verificado uma boa correlação entre eles. Foi possível concluir que 

o toque retal é um método complementar diagnóstico de sucesso com elevada fiabilidade na 

deteção de alterações fisicas da glândula prostática, complementando os dados obtidos no 

exame ecográfico e citológico da próstata. Através da ecografia prostática pôde-se estimar o 

volume prostático e as condições do parênquima. A altura foi a medição prostática de maior 

fiabilidade para o cálculo do volume, relacionando-se com as restantes mensurações, a idade e 

peso vivo dos animais. Pelo exame citológico realizou-se um estudo celular pormenorizado 

que permitiu diferenciar as principais doenças prostáticas presentes. Os dados da citologia 

correlacionaram-se com a imagem ecográfica e os parâmetros do toque retal. 

 A realização conjunta da ecografia e da citologia a partir do material obtido por punção 

aspirativa, aliados aos dados recolhidos no toque retal, mostrou-se um excelente protocolo 

para determinação e diferenciação das doenças prostáticas no cão. Estes procedimentos 

tornam-se uma opção rentável no diagnóstico das doenças prostáticas já que, são fáceis de 

realizar, pouco invasivos, rápidos, económicos, disponíveis para a maioria das clinicas e 

hospitais veterinários, bem aceites pelos proprietários e bem tolerados pelos animais, 

apresentando um risco mínimo de complicações ou danos físicos. A principal desvantagem 

aliada a estes métodos de diagnóstico é o fato de não oferecerem um diagnóstico precoce, o 

que pode resultar em comprometimento do prognóstico na maioria dos casos de doenças 

prostáticas.  
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O uso de biomarcadores prostáticos é agora uma realidade na Medicina Veterinária com o 

lançamento no mercado em 2009 do primeiro teste laboratorial diagnóstico baseado no 

doseamento da proteína CPSE no plasma/soro. O kit ELISA Odelis
®
CPSE, permite o 

diagnóstico sensível e específico da HBP em associação com as restantes metodologias 

diagnósticas, oferecendo uma opção futura segura para o diagnóstico precoce da doença e 

contribuindo na minimização das complicações clínicas e recidivas nos pacientes acometidos. 

A única limitação inerente é a incapacidade de distinguir as restantes doenças prostáticas que 

não a HBP de animais sem doença. 

O desafio para estudos futuros será desenvolver métodos de diagnóstico precoce que 

permitam a diferenciação entre as várias doenças que acometem a próstata canina. Serão 

necessárias mais pesquisas para definir o papel exato da proteina CPSE no diagnóstico das 

prostatopatias caninas, particularmente estudos que abordem a relação quantitativa entre a 

CPSE no plasma do animal e os níveis de andrógenios bem como a forma como esta enzima 

andrógenio-dependente é afetada pelo tratamento anti-andrógeno realizado em animais 

sexualmente inteiros, com interesse reprodutor. 
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ANEXOS 

4. ANEXOS 

Anexo 1- Ficha clínica com os dados do toque retal e da ecografia à próstata e testículos. 

 

HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO  

FICHA DE EXAME ECOGRÁFICO DA PRÓSTATA  

  FICHA Nº  CLÍNICO RESPONSÁVEL:          DATA:  /  /   

 
IDENTIFICAÇÃO ANIMAL 

                                                Nome:   Idade:      Peso:          

                                                ID:   Cond corporal:        

                                                Raça:                

                                               PROPRIETÁRIO Nome:  Contactos:  /  

         Morada:  

  
HISTÓRIA CLÍNICA 

  Motivo da 

Consulta: 

 

  

                                               
 

 História Médica:      

                                                  

                                                  

                                                  

                                               EXAME CLÍNICO 
  Exame de Estado Geral:   Temperatura:           

   Freq. 
cardíaca: 

  Freq. 
respiratória: 

    
 

    

   Mucosas:   Hidratação:          

   Obs:          

  Sintomatologia 

prostática 

  Ausente            

   Tenesmo   Perda peso          

   Hematúria   Dor abdom caudal          

   Corrimento 
hemorrágico 

  Disúria          

   Corrimento 
purulento 

  Outros________       

  
TOQUE RECTAL 
  Normal  S  N                     

  Anormal                          
   Dimensões ↑  ↓              

   Consistência N  AN              

   Simetria N  AN                     

   Estruc flutuantes S  N              

       Sensibilidade  N  AN                 

  Obs.            

                     

             
                                                



 

 

ANEXOS 

EXAME ECOGRÁFICO TESTÍCULO  

 
  Testículo direito   Testículo esquerdo       

  Obs.     

    

   Dimensões  

 Varrimento Longitudinal  

  Comprimento ____________ 

  Altura _______________ 

 Varrimento Transversal 

  Largura___________ 

  Altura ______________ 

 

Cálculo do volume da próstata 

V= Comprimento × Largura × Altura × 0,523 (Ruel et al., 1998) 

 
 

Amostras 

 

1- Sangue: centrifugar 2500 rpm 10 min 

2- Colher urina por cistocentese após massagem prostática  

3- Fluido prostático 

Citologia prostática com agulha fina (eventual/) 

 

  

EXAME ECOGRÁFICO DA PRÓSTATA 

 

 

 Ecogenicidade  N   AN                     

 

 

  Posição Pelv  Abd              

 

  Forma N   AN              

 

  Lesões quísticas S      N    Obs Anotar nº                  

 

        Ø e Ecogenicidade 
Conteúdo 

          

 

      Contornos  N  AN                 

                      

            

                                               



 

 

ANEXOS 

Anexo 2- Declaração de consentimento de procedimentos no HRVM 

AUTORIZAÇÃO PARA COLHEITA DE MATERIAL  

BIOLÓGICO               

1. PROPRIETÁRIO 

 

Nome: 
Morada: 

Bilhete de Identidade Nº: 

 

 

2. ANIMAL 

Nome: 

Nº de Identificação: 
Espécie:                Raça:              Idade:               Sexo: 

 

 

3. INTERVENÇÃO 
Toque retal, ecografia da próstata e testículos, citologia prostática ecoguiada por punç, recolha de 

amostra de sangue. 

 

 

4. DECLARAÇÃO 

Eu, abaixo assinado, declaro que autorizo o Médico Veterinário ___________________ a 

realizar a intervenção descrita, no animal acima referido, atuando de acordo com o seu 

critério. Por ser verdade, assino a presente autorização de acordo com o meu documento de 

identificação. 

 

 

 

Porto, _____ de ___________________ de 20___ 

 

 

 

 

O Proprietário, 

 

 

 


