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RESUMO  

A torção testicular é uma condição rara em cães e animais de qualquer idade são 
susceptíveis, apesar da inexistência de predisposição racial, cães criptorquidas são mais 
propensos a desenvolver essa patologia. É considerada como emergência urológica, 
entretanto a taxa de sobrevivência dos testículos é relativamente baixa. A etiopatogenia de tal 
condição acontece quando há uma contração do músculo cremaster que pode causar rotação 
do testículo em torno do eixo do cordão espermático, prejudicando, dessa forma, o retorno 
venoso. O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de torção testicular em cão, 
Pitbull, dois anos, atendido na clínica veterinária JampaVet localizada em João Pessoa, 
Paraíba. Em março de 2019 o animal deu entrada na clínica, apresentando inchaço e 
vermelhidão no testículo direito. No exame físico do animal foi possível observar rigidez do 
testículo, com aumento da sensibilidade a palpação e dor, os demais parâmetros físicos 
(frequência cardíaca, respiratória, temperatura corporal e tempo de preenchimento capilar) 
apresentavam-se dentro dos valores fisiológicos da espécie. Foram realizados hemograma e 
punção testicular. O hemograma não revelou alterações, e na punção testicular observou-se 
líquido de coloração enegrecida. Foi realizado citologia do líquido puncionado, apresentando 
presença de infiltrado inflamatório. Mediante histórico e quadro clínico, sugestivo de torção 
testicular, adotou-se execução de procedimento cirúrgico de orquiectomia bilateral. O 
protocolo anestésico estabelecido foi com acepromazina e tramadol em doses de 0,1mg/kg e 
4 mg/kg, respectivamente, ambos por via intravenosa, como medicação pré-anestésica. A 
indução foi efetuada através da administração de propofol na dose de 4mg/kg por via 
intravenosa. Realizou-se, também, anestesia local infiltrativa pré-escrotal com cloridrato de 
lidocaína a 2% na dose de 2mg/kg. Posteriormente, o paciente foi intubado e a manutenção 
anestésica efetuada com isofluorano durante todo o procedimento cirúrgico. A orquiectomia 
pré-escrotal foi realizada a partir de uma incisão cutânea cranial à bolsa escrotal, na linha 
média, observando-se a torção do cordão espermático, aumento de volume e coloração 
enegrecida do testículo direito. Após a identificação das estruturas, efetuou-se sua ligadura 
com fio poliglicólico 0, para posterior remoção do testículo, processo realizado em ambos 
testículos. O subcutâneo foi suturado com fio poliglicólico padrão intradérmico e a pele 
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suturada com fio de nylon 0 em padrão Wolff. Quatro horas após o procedimento cirúrgico foi 
concedido a alta do animal. Como tratamento pós-operatório prescreveu-se amoxicilina com 
clavulanato 12,5 mg/kg, a cada 12 horas, durante dez dias e meloxicam 0,2 mg/kg, a cada 24 
horas, por três dias, ambos por via oral. Para higiene da ferida cirúrgica indicou-se o uso de 
iodopovidona, duas vezes ao dia até a retirada dos pontos, que foi efetuada dez dias após o 
procedimento cirúrgico. No retorno o paciente apresentou evidente melhora do quadro clínico 
e recuperação da cirurgia. A escassez em literatura dos casos de torção testicular e sua 
influência na fertilidade dos animais, demonstra a importância da necessidade de mais 
estudos e de conhecimento prévio acerca da origem da afecção, necessitando do clínico 
rápida resolução da enfermidade por influir na qualidade de vida e bem-estar do animal. 
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