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Doppler velocimetria da artéria testicular de um cão 
com sertolioma  

INTRODUÇÃO Relato de caso 

Relato de caso CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O criptorquidismo é caracterizado pela não 
descida de um ou ambos os testículos para a 
bolsa testicular. A principal causa descrita é 
devido à herança genética, que pode atingir 
uma incidência de até 5% na população 
canina. Testículos que permanecem na bolsa 
testicular podem desempenhar sua função 
normalmente, enquanto aqueles que 
estejam retidos no anel inguinal ou na 
cavidade abdominal terão deficiências na 
produção de espermatozoides devido ao 
aumento de temperatura. Essa característica 
pode favorecer ao aparecimento de 
neoplasias testiculares, especialmente 
sertoliomas, com uma prevalência de 20% 
entre as neoplasias encontradas em cães. 
Sendo assim, novas técnicas de diagnóstico 
são importantes na avaliação de cães 
criptorquidas, especialmente aqueles com 
suspeita de neoplasia testicular.  

Resenha e 
anamnese 

Canino 
Pinscher 
9 anos 
3,7 kg 

Aumento de volume 
inguinal há 1 mês 

Exame físico 

• Aumento de volume em região inguinal esquerda, firme, não aderido, não 
ulcerado, de aprox. 5 cm de diâmetro 

 
• Testículo direito em escroto, flácido e com tamanho reduzido; ausência de 

testículo esquerdo em escroto 

Ultrassonografia 
Doppler da artéria 

testicular 

Região 
supratesticular 
direita: 
VPS 6,2 cm/s 
VDF 3,9 cm/s 
IP 0,47 
IR 0,38 

Região 
supratesticular 
esquerda: 
VPS 36,6 cm/s 
VDF 6,1 cm/s 
PI 1,60 
RI 0,83 

Orquiectomia e 
histopatologia testicular 

Atrofia severa do 
testículo direito e 

sertolioma no esquerdo 

É interessante salientar o alto fluxo 
sanguíneo no testículo esquerdo em um 
paciente de porte pequeno, semelhantes 
a velocidades encontradas em pacientes 
de grande porte a porte gigante. No 
cordão espermático direito visualizou-se 
fluxo sanguíneo testicular reduzido, com 
valores semelhantes àqueles 
encontrados na região intratesticular em 
cães hígidos. Conclui-se que a 
ultrassonografia Doppler auxilia na 
avaliação da hemodinâmica testicular e 
pode contribuir para o diagnóstico de 
neoplasias nestes órgãos, com o 
aumento do fluxo sanguíneo provido 
pela artéria testicular. 


