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Introdução

O testículo se desenvolve originalmente dentro da 
cavidade abdominal, localizando-se caudalmente aos 
rins. Durante a vida fetal, ocorre à migração dos 
testículos para a bolsa escrotal. Essa migração é 
orientada por uma estrutura anatômica chamada de 
gubernáculo, que se estende desde os testículos até o 
peritônio parietal, correspondente à área em que irão se 
desenvolver o canal inguinal e a bolsa escrotal [1]. Os 
testículos caninos costumam descer para o escroto 
aproximadamente dez dias após o nascimento [2]. 

A ausência de um ou de ambos os testículos na 
bolsa escrotal (testículo ectópico) devido a sua não 
migração normal da cavidade abdominal para o escroto
é conhecido por criptorquidismo [1], sendo essa 
afecção o distúrbio mais comum de desenvolvimento 
sexual em cães, ocorrendo em até 13 % dos animais 
[2]. 

Animais criptorquídicos bilaterais são estéreis 
devido à supressão térmica da espermatogênese, ao 
passo que os unilaterais apresentam espermatogênese 
normal no testículo escrotal. Estes animais são 
geralmente férteis, embora apresentem concentração 
espermática reduzida; eles desenvolvem características 
sexuais secundárias normais porque o testículo secreta 
testosterona em níveis aproximadamente normais 
devido a elevados níveis de LH [3].

Os testículos criptorquídicos são muito susceptíveis 
ao desenvolvimento de neoplasias [1], sendo os tipos 
mais freqüentemente observados, o tumor das células 
de sertoli (ou sertolioma), o tumor dos túbulos 
seminíferos (ou seminoma) e o tumor das células 
intersticiais. Também foram relatados tumores mistos 
constituídos por células germinais e do estroma entre 
outros [2]. 

Os tumores testiculares em cães estão em segundo lugar 
com relação aos tumores mais comuns nesta espécie [1, 2].
A maioria dos cães com tumores testiculares são idosos, 
apesar da descrição de um pico bimodal na distribuição 
etária no momento do diagnóstico [2].

Seminomas são o segundo tipo mais comum de 
neoplasia testicular em cães e são mais prevalentes em 
testículos criptorquídicos do que em testículos 
normalmente posicionados. Originam-se dos túbulos 
seminíferos e não produzem hormônios. Essa neoplasia 
raramente é maligna. Dor causada pela pressão criada pela 
neoplasia em expansão pode ser um sinal clínico de 
apresentação [4].

A neoplasia é branca a cinza-rósea, firme, protrui ao 
corte e possui finas trabéculas fibrosas. Microscopicamente 
esses tumores podem ser encontrados em arranjos 
intratubulares ou difusos de células grandes, poliédricas, 
com contornos bem demarcados. Essas células apresentam 
um núcleo grande e muito pouco citoplasma [4].

O testículo criptorquídico com neoplasia pode resultar
em hérnia inguinal [2], que seria a protrusão de órgãos ou 
tecidos pelo canal inguinal adjacente ao processo vaginal 
[5]. Isso decorre do aumento excessivo de volume na 
região, causando o enfraquecimento da musculatura [2].

O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de um 
tumor dos túbulos seminíferos (ou seminoma) em um 
testículo ectópico localizado no canal inguinal direito de 
um cão (hérnia inguinal), transcrevendo sobre os principais 
aspectos relacionados à afecção, como os sinais clínicos, 
meios de diagnóstico e tratamento. 

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário do Departamento 
de Medicina Veterinária (DMV) da Universidade Federal 



Rural de Pernambuco (UFRPE) um cão, macho, com 
13 anos de idade, da raça poodle apresentando 
tumefação de conteúdo firme na região inguinal direita, 
dor à palpação da área e ausência de um dos testículos 
na bolsa escrotal. 

Através do exame de ultra-sonografia foi 
diagnosticada hérnia inguinal unilateral direita, 
sugerindo a possibilidade de o conteúdo herniário ser 
um testículo ectópico, já que um dos testículos não se 
encontrava no escroto.

Após o diagnóstico, o paciente foi encaminhado 
para cirurgia na mesma instituição. Inicialmente o 
animal foi anestesiado com o seguinte protocolo: 
medicação pré-anestésica com acepromazina (0,05
mg/kg) e tramadol (2 mg/kg); indução com propofol (4 
mg/kg) e manutenção com isofluorano. 

Em seguida foi realizada a anti-sepsia da região, 
colocação dos panos de campo e a incisão da pele na
região inguinal direita com o bisturi e lâmina n. 24. 
Após a divulsão do tecido subcutâneo com uma tesoura 
de Mayo foi possível visualizar um testículo ectópico 
com aumento de volume acentuado e o saco herniário. 
O saco foi incidido, e após a exteriorização do 
conteúdo, procedeu-se a ligadura dos vasos, remoção
do testículo, reaproximação dos tecidos e abolição dos 
espaços mortos, seguindo as técnicas cirúrgicas 
preconizadas. 

O material coletado durante a cirurgia foi 
acondicionado em um frasco de vidro devidamente 
identificado com os dados do paciente contendo formol
tamponado a 10%, e encaminhado para o setor de 
Patologia Veterinária do mesmo departamento, para 
realização do exame histopatológico.

No pós-operatório foram prescritos o antibiótico 
cefalexina (25 mg/kg, a cada 12 horas, durante sete 
dias) e o antinflamatório meloxicam (0,1 mg/kg a cada 
24 horas, por cinco dias).

Resultados e Discussão

De acordo com as análises histológicas, 
diagnosticou-se seminoma, sendo este, um tumor 
bastante freqüente em cães criptorquídicos idosos de 
acordo com Ettinger e Feldman [2]. Dentre os tumores 
testiculares em cães, o dos túbulos seminíferos (ou
seminoma) é o segundo mais freqüente [1, 2]. 

A confirmação da afecção só foi possível mediante 
a realização do exame histopatológico alguns dias após 
o procedimento cirúrgico (tempo necessário para o 
processamento e análise do material coletado), tendo 
em vista que a sintomatologia apresentada pelo 
paciente era apenas aumento de volume inguinal e dor 
na região. Nesses casos, outros sinais clínicos 
dificilmente ocorrem porque o seminoma é um tipo de 
tumor que não é hormonalmente ativo [4].

Pelo fato do seminoma ser relativamente comum em 
cães criptorquídicos idosos [2] e ser o segundo tipo de 
neoplasia testicular mais freqüente [4] em relação aos 
outros tumores nesse órgão [5], conclui-se que animais 
com testículos ectópicos (uni ou bilaterais) devem ser 

castrados precocemente para prevenir o desenvolvimento 
deste tipo de neoplasia.
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