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INTRODUÇÃO: 
Os tumores das células de sertoli, é a terceira neoplasia mais comum em cães de 
comportamento benigno. Frequentemente acomete animais idosos e criptoquidas 
bilateral. Este relato descreve o atendimento de um cão, macho, sem raça definida, com 
tumor testicular, criptorquida bilateral, que apresentava  algia abdominal e tenesmo 
além de hiperplasia prostática .       
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 Um cão, macho, sem raça definida, com aproximadamente 10 anos de idade, havia sido 
resgatado das ruas. Os tutores relatavam que o animal era castrado pois não havia 
presença dos testículos na bolsa escrotal, atendido devido a algia abdominal e tenesmo. 
Ao exame clínico foi constatado que o paciente apresentava algia na palpação 
abdominal e aumento do tamanho da próstata. Nos exames laboratóriais apresentava 
anemia normocíta normocrômica, hematócrito 34,7% (valores de referências: 37-55%) 
trombocitopenia, e apresentando uma leucocitose (22200 leucócitos totais/uL). Em 
seguida foi encaminhado para o exame ultrassonográfico, onde foi constatada a 
presença de duas estruturas compatíveis com os testículos. O animal foi encaminhado 
para laparotomia exploratória, onde foi comprovada a presença dos testiculos na 



 

cavidade abdominal. Foi realizada a orquiectomia.  Na análise histopatológica, foi 
comprovado ser um tumor de células de Sertoli. Paciente apresentou boa evolução  pós 
operatória, apresentando normoquesia e com a diminuição significativa da próstata na 
palpação retal. Paciente recebeu alta e passa bem. 
  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O tumor das células de sertoli é uma das três principais neoplasias que acomentem os 
caninos, ele atinge as células germinativas dos testículos, e está diretamente 
relacionada com o criptoquidismo uni ou bilateral. Os testículos retidos na  cavidade 
abdominal estão submetidos por longo período a uma temperatua acima da sua 
fisiológica quando estão no saco escrotal, que é de 3-5 °c abaixo da temperatural 
corporal. Essa exposição a temperatura elevada predispõe ao aparecimento do tumor.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


