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RESUMO  

As neoplasias testiculares são comumente diagnosticadas em cães idosos e os tipos 
histológicos mais predominantes são sertoliomas, seminomas, leydigocitoma e misto. As 
raças mais predispostas a desenvolver este tipo neoplásico são Boxer e Poodle e as raças 
consideradas de baixa incidência são Dachshund, Beagle e Labrador. O criptorquidismo 
abdominal aumenta em 14 vezes as chances de desenvolver neoplasias testiculares. Para o 
diagnostico definitivo é necessário à avaliação histopatológica que, em geral, se faz através 
após a orquiectomia. Objetivou-se com este trabalho relatar os achados histopatológicos do 
Leydigoma e Seminoma intratubular em um canino, Labrador, de 14 anos de idade. Ao exame 
físico foi detectado na palpação testicular, aumento de tamanho e consistência firme do 
testículo direito e atrofia do esquerdo. Foram realizados exames de rotina e complementares 
para realização da biopsia excisional (orquiectomia bilateral). Após o procedimento o testículo 
foi fixado em formaldeído 10% e encaminhado para avaliação histopatológica. O exame 
histopatológico revelou uma proliferação gonadoestromal apresentando limites imprecisos e 
formando pacotes celulares delineados por delicado componente fibrovascular. As células 
neoplásicas apresentavam citoplasmas eosinofílicos, núcleos arredondados e nucléolos 
conspícuos. A grande maioria das células neoplásicas revelavam vacúolos citoplasmáticos 
compatíveis com lipídios. Figuras de mitoses foram raramente observadas. Alguns túbulos 
seminíferos exibiam uma proliferação neoplásica luminal. Esta apresentava células com 
formato predominantemente arredondados, núcleos grandes, nucléolos conspícuos e 
múltiplos. Os citoplasmas variavam de escassosa amplos e eram acidofílicos. Figuras de 
mitoses atípicas foram observadas com moderada frequência. O parênquima adjacetente 
apresentava túbulos seminíferos com atrofia do epitélio germinativo. Concluindo se tratar do 
Leydigoma e Seminoma intratubular. Sabendo que as neoplasias testiculares tem baixo poder 
metastáticos e tendo em vista poucas características de malignidade no laudo histopatológico 
do paciente do presente relato, não foi preciso realizar um tratamento adjuvante à cirurgia. O 
exame histopatológico foi fundamental para diagnostico definitivo e o prognóstico para o 
paciente do presente relato é favorável. 
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