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RESUMO

ABSTRACT

O criptorquidismo é uma das afecções testiculares mais comuns nos equídeos, caracterizada pela não descida de um ou
ambos os testículos para a bolsa escrotal. Esta doença congênita apresenta basicamente duas classificações, abdominal
ou inguinal, podendo ser uni ou bilateral. Animais acometidos demostram temperamento semelhante ao de um
garanhão hígido, devido ao testículo retido manter a produção hormonal. Se apenas um testículo estiver retido, a
produção de espermatozóides geralmente é conservada, porém se ambos estiverem retidos, o paciente pode se tornar
infértil. O diagnóstico pode ser realizado por palpação externa da bolsa escrotal, palpação transretal para avaliação o
anel inguinal, além de dosagem sérica de hormônios andrógenos, exame de ultrassom e laparoscopia. O tratamento
cirúrgico envolve a remoção de ambos os testículos, até mesmo o presente no escroto. Recomenda-se que os animais
criptorquidas não sejam reprodutores pelo fato desta afecção poder apresentar caráter hereditário.

The cryptorchidism is one of the most common testicular diseases in equidae, characterized by the failure of descent of
one or both testicles in the scrotum. This congenital disease essentially has two classifications, abdominal or inguinal, and
may be unilateral or bilateral. Animals affected demonstrate temper similar to healthy stallions, due to the maintaining
testis remains hormone production. If only one testis is retained, sperm production is generally maintained, but if both
are retained, the patient can become infertile. The diagnosis can be conducted by external palpation of the scrotum,
transrectal palpation of the inguinal ring and dosage androgens, laparoscopic examination and ultrasound. The surgery
involves the removal of both testicles, even one was present in the scrotum. It is recommended that the cryptorchid
animals are not breeding because this disease can be hereditary.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é o principal criador de equinos da América Latina,
possuindo o quarto maior rebanho do mundo, com cerca de
5.508.546 animais (IBGE, 2011; ZUANON e FONSECA, 2014).
O complexo agronegócio equino nacional gera mais de 3,2
milhões de empregos diretos e indiretos, movimentando mais
de 7,5 bilhões de reais anuais. Baseado nessas informações,
o estudo dos equinos e suas enfermidades se torna relevante
(ALMEIDA e SILVA, 2010).
Dentre as afecções equinas, o criptorquidismo ganha
destaque por ser possivelmente uma doença hereditária e uma
das afecções testiculares congênitas mais comuns nessa espécie
(LEIPOLD et al. 1986; BOOTHE, 1998; HAFEZ e HAFEZ, 2004).
Apesar da vasta gama existente de trabalhos relacionados ao
assunto, o criptorquidismo ainda não foi totalmente elucidado,
portanto artigos de revisão se tornam importantes por
contribuírem com o entendimento da doença (TICIANELLI et al.
2011; SILVA et al. 2015). Mesmo sendo habitualmente isolado,
o criptorquidismo pode estar associado a outras enfermidades
genitais como micropênis e hipospadia, fatores estes que
aumentam a probabilidade de ser uma afecção intersexual,
consequente de anormalidades cromossômicas (TICIANELLI et
al. 2011).
DESENVOLVIMENTO
MACHO

EMBRIONÁRIO

DO

EQUINO

Em seu desenvolvimento, o embrião masculino expressa o
fator determinador dos testículos (TDF), que atua sobre a gônada
indiferenciada, proporcionado a esta características iniciais de
um testículo como, por exemplo, o desenvolvimento das células
de Sertolli. Uma vez presentes tais células secretam o hormônio

anti-mulleriano (AMH) que impede a evolução dos ductos
paramesonéfricos; com isso, ocorre o desenvolvimento das
células de Leydig, responsáveis pela produção de testoterona,
completando a diferenciação gonadal (HAFEZ e HAFEZ, 2004).
Nos equinos, essa diferenciação ocorre na região sublombar do
abdômen, iniciando a migração entre o nono e décimo primeiro
mês de gestação (BERGIN et al. 1970; LEIPOLD et al. 1986).

do criptorquidismo ainda não estão esclarecidos; no entanto
discorreram que uma mutação no gene que codifica a formação
das células de Leydig pode estar relacionada com a suspensão
da descida dos testículos e que a anomalia já foi exposta como
característica autossômica. Em contrapartida, Giesecke et al.
(2010) citaram que mutações que afetam os genes INSL3 ou
LGR8 não foram detectados em garanhões criptorquídicos.

A migração testicular é dependente de testosterona e
ocorre por duas vias: pelo gubernáculo, estrutura anatômica
que liga o testículo ao peritônio e se altera morfologicamente
devido à ação deste hormônio, invaginando para dentro do
canal inguinal, tracionando o testículo e formando a dobra que
se torna a bolsa testicular; e pelos órgãos da cavidade abdominal
que exercem pressão sobre o testículo empurrando-o para a
bolsa testicular recém-formada (HAFEZ e HAFEZ, 2004). Em
equinos, além da testosterona e da alteração morfológica do
gubernáculo, modificações na morfologia do testículo também
são essenciais no processo de migração. Nessa espécie, as
gônadas aumentam de tamanho até o oitavo mês de gestação e,
posteriormente, sofrem redução em cerca de 40% por influência
de hormônios maternos (COLLIER, 1980; COX, 1982; LEIPOLD et
al. 1986; DYCE et al. 1997).

O criptorquidismo é observado em todos os animais
domésticos, com maior frequência nos suínos e equinos,
podendo ser unilateral ou bilateral (HAFEZ e HAFEZ, 2004).

Nesse contexto, a palavra criptorquida é derivada do grego
“kriptos” que significa oculto e “orquis”, testículos; no entanto,
o termo se refere à ausência do testículo no escroto devido à
falha em sua migração do abdômen para a bolsa testicular
(DENES et al. 2008). Essa alteração é descrita como hereditária,
caracterizando má formação congênita na qual o testículo
pode permanecer no abdômen ou na região inguinal. Segundo
Ticianelli et al. (2011), os genes relacionados com a ocorrência
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O testículo de um animal sadio alcança a bolsa testicular
30 dias antes do parto (BERGIN et al. 1970) ou até duas semana
após (LU, 2005), porém este processo pode levar até dois anos
para se completar (SMITH, 1994).
A migração do testículo para a bolsa testicular é estimulada
por diversos fatores e pode ser interrompida em qualquer região
do trajeto, que se inicia na zona dorsal do abdomên e termina na
parte ventral da bolsa testicular, fazendo com que a afecção receba diferentes classificações (HAFEZ e HAFEZ, 2004; LU, 2005).
Essas classificações são determinadas levando em consideração,
o posicionamento do testículo e do epidídimo. Assim, quando o
testículo se encontra na cavidade abdominal juntamente com
o epidídimo, o paciente é considerado criptorquida abdominal
total ou completo. Quando o testículo se encontra na cavidade
abdominal e o epidídimo no canal inguinal, o cavalo é classificado como criptorquida abdominal parcial ou incompleto; em
contrapartida, quando o testículo se encontra no canal inguinal
ou no subcutâneo, externamente ao canal inguinal superficial,
consagra-se criptorquidismo inguinal (STICKLE e FESSLER, 1978;
LEIPOLD et al. 1986).
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A etiologia do criptorquidismo não é totalmente
esclarecida, gerando diversas teorias e modelos experimentais
para melhor entendimento da doença (LEIPOLD et al. 1986).
Joyce (2008) descreveu que está relacionado às diversas causas
anatômicas como encurtamento dos vasos espermáticos, ducto
deferente ou músculo cremáster, aderências peritoneais, anéis
ou canais inguinais subdesenvolvidos e malformações escrotais.
Nesse sentido, Silva et al. (2007) propuseram que falhas no
desenvolvimento do canal inguinal também podem levar ao
aparecimento da anomalia. Cattelan et al. (2004) discorreram
que a doença pode estar ligada ao fechamento tardio do umbigo
e ao subdesenvolvimento do testículo. Hafez e Hafez (2004)
descreveram que fahas na produção de testosterona próximo
ao parto ou dias após o nascimento predispõe à doença.
Lima e Martins (2003) submeteram ratos recém-nascidos
a cirurgia para secção do gubernáculo com posterior avaliação
dos testículos, no intuito de determinar a relação direta
dessa estrutura sobre as gônodas e de criar um novo modelo
experimental para o criptorquidismo. A avaliação foi realizada
com 30, 50 e 90 dias após o procedimento, observando que a
retirada iatrogênica do gubernáculo causou o criptorquidismo
em 88,9% dos casos, deste modo, concluíram que alterações
no gubernáculo podem gerar falhas no processo de migração
testicular, corroborando com os resultados de Bergin et al. (1970).
Os autores relataram que a avaliação de 30 dias é precoce, sendo
tempo insuficiente para diagnosticar o criptorquidismo, desta
forma se todos os grupos fossem avaliados em tempo igual ou
superior a 50 dias a porcentagem de casos seria ainda maior
(BERGIN et al. 1970).
Independente das teorias já descritas na literatura veterinária
preconiza-se o caráter hereditário da doença relacionando-a a

mais de um gene recessivo nas espécies domésticas (HAFEZ e
HAFEZ, 2004) com exceção dos equinos, que estudos sugerem
que a anomalia esteja envolvida em um complexo mecanismo
de herança poligênica que inclui genes dominantes (LEIPOLD et
al. 1986).
As raças com maior índice de incidência são a Quarto de
Milha (76,3%) (STICKLE e FESSLER, 1978; HAYES, 1986) seguido
da American Saddlebred, Mangalarga (7,2%), Campolina,
Percheron, animais sem raça definida (12,7%) (HAYES, 1986) e
pôneis (WRIGHT, 1960; WRIGHT, 1963; COX et al. 1979; HAYES,
1986; MARQUES e FERREIRA, 1987). De acordo com Lu (2005), as
raças Árabes e Puro Sangue Inglês apresentam baixa incidência
da doença.
A idade de ocorrência varia com o tempo decorrido até
o diagnóstico definitivo da afecção (SMITH, 1994; SILVA et al.
2015). A faixa etária de maior ocorrência varia entre os quatro e
seis anos (45%) (CATTELAN et al. 2004; SILVA et al. 2015), mas há
descrições de casos em equinos com idade entre dois e 3,5 anos
(RIBEIRO et al. 2014).
O criptorquidismo unilateral é mais frequente em
comparação ao bilateral (51%) (ARIGHI et al. 1988; BOOTHE,
1998; GIESECKE et al. 2010). Quando a gônada afetada é a
do antímero esquerdo, sua condição tende a ser abdominal,
enquanto que a gônada direita parece se distribuir igualmente
entre a localização abdominal e inguinal (STICKLE e FESSLER,
1978; COX et al. 1979; SEARLE et al. 1999; CATTELAN et al. 2004).
Trabalho recente demostrou que a prevalência do lado esquerdo
é duas vezes maior que o direito, porém não definiu uma causa
aparente (RIBEIRO et al. 2014).
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Quando o testículo se encontra no interior do abdômen
ou no canal inguinal, fica sujeito à torções testiculares e à altas
temperaturas, pois a temperatura corpórea varia de 37,5 a 38,5oC
e a escrotal é de aproximadamente 32oC (GREEN et al. 2005;
STAEMPFLI et al. 2006), o que desfavorece a espermatogênese
nos túbulos seminíferos, no entanto as células de Leydig
mantém a produção de testosterona normal. Portanto, animais
com criptorquidismo bilateral são inférteis, mas demonstram
comportamento de garanhão e libido normais (LU, 2005; AUER
e STICK, 2006; TICIANELLI et al. 2011). Alguns autores afirmaram
que equinos criptorquidas tendem a ser mais agressivos, porém
não dão explicação para tal fato, afirmando que isso é apenas
uma observação rotineira (THOMASSIAN, 2005).
Testículos retidos são hipoplásicos, menos consistentes à
palpação, com coloração escura e alterações fibróticas em seus
condutos, principalmente no epidídimo (CATTELAN et al. 2004;
THOMASSIAN, 2005). Geralmente, apresentam redução no peso,
tamanho, número de camadas de células espermatogênicas e
no diâmetro dos túbulos seminíferos, tendo os espermatócitos
primários como os estágios mais maduros de células
espermatogênicas (CATTELAN et al. 2004), além de extensa
vacuolização de células espermatogênicas (ARIGHI et al. 1987).
Devido às condições adversas que as gônadas ficam expostas
quando não se encontram em sua localização anatômica, existe
um elevado risco de desenvolvimento de neoplasias. Entre as
mais comuns citam-se os teratomas, seminomas, tumores de
células intersticiais ou de Leydig, tumores de células de Sertoli e
carcinoma “in situ” associado ao seminoma. Quando presentes,
as neoplasias alteram a apresentação clássica da doença,
causando sinais clínicos variados (CATTELAN et al. 2004)
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O diagnóstico do criptorquidismo deve se basear no histórico do animal, no exame clínico e em exames complementares. A
palpação externa é descrita como excelente método de diagnóstico para o criptorquidismo inguinal, por ser de fácil execução e
eficaz. Este exame avalia áreas escrotais e inguinais buscando cicatrizes de castrações anteriores e a localização da gônada (BERGIN et al. 1970; THOMASSIAN, 2005; SILVA et al. 2015). Quando
o testículo não se encontra na região inguinal, a palpação retal
pode ser realizada, objetivando a identificação da gônada e dos
anéis inguinais (BERGIN et al. 1970; SMITH, 1994; THOMASSIAN,
2005). Entretanto, tal exame fornece resultados contraditórios
devido a mobilidade e da consistência flácida que o testículo
retido apresenta (STICKLE e FESSLER, 1978; LEIPOLD et al. 1986).
Para animais com histórico desconhecido e com testículos não
palpáveis no escroto, o metódo mais confiável é a dosagem hormonal de androgênios e estrogênios; onde se espera aumento
sérico de tais hormônios (COX, 1989; HAFEZ e HAFEZ, 2004). Outros procedimentos podem ser utilizados para auxiliar o médico veterinário no diagnóstico como o ultrassom (REEF, 1998) e
a laparoscopia (JOYCE, 2008). Recentemente descobriu-se que
é possivel diagnosticar o criptorquidismo por análise de urina
(LEUNG et al. 2011) ou dosagem do hormônio anti-mulleriano
(CLAES et al. 2014). Os esteroides servem como marcadores urinários para a detecção da atividade testicular em equinos, auxiliando na identificação de criptorquídicos, os quais exibem
perfil de esteroides urinários semelhantes ao demais, podendo
ser facilmente identificados pelo método de cromatografia em
fase gasosa e espectrometria de massa (LEUNG et al. 2011). O
hormônio anti-mulleriano é uma glicoproteína formada a partir
do testículo fetal, sendo responsável pela regressão mulleriana
no feto masculino, assim em criptorquídicos as concentrações
séricas são úteis como biomarcadores de animais acometidos e

estudos tem descrito que as em garanhões criptorquídicos são
mais elevadas que nos intactos. Em contrapartida, as concentrações no soro de cavalos castrados são iguais ou inferiores ao
limite de detecção dos ensaios existentes (MURASE et al. 2015).
É importante diferenciar o criptorquidismo do
monorquidismo (ausência total de ambos ou de um dos
testículos na bolsa escrotal, respectivamente) e de animais
castrados (BERGIN et al. 1970; SEARLE et al. 1999; LU, 2005),
mesmo o monorquidismo sendo raro nesta espécie (GIESECKE
et al. 2010), pois animais com monorquidismo apresentam o
sêmen sem alterações, ocorrendo às vezes, redução da densidade
espermática (RIBEIRO et al. 2014).
Devido à predisposição neoplásica dos testículos retidos
e da característica hereditária da doença, procedimentos que
visam manter o animal na reprodução são desaconselháveis,
desta forma o tratamento deve se basear na remoção cirúrgica
de ambos os testículos, sendo que tais animais ficarão
destinados somente para trabalho e não para reprodução
(SMITH, 1994; HAFEZ e HAFEZ, 2004; LU, 2005). A orquiectomia
pode ser realizada pelas vias inguinal, pré-inguinal, prépúbica, paramediana, paraprepucial, pela fossa palalombar
(THOMASSIAN, 2005) ou por laparoscopia (JOYCE, 2008). Outra
vantagem da remoção de ambos os testículos é a alteração do
comportamento animal, tornando o equino mais dócil (AUER e
STICK, 2006). Em humanos, comumente se utiliza tratamentos
clínicos a base de hormônios sexuais para promover a descida
dos testículos, porém em equinos esse tipo de tratamento
não demostra resultados efetivos (THOMASSIAN, 2005). As
complicações pós-cirúrgicas incluem hemorragia e edema
local, presença de miíases, deiscência de sutura, hidrocele,
contaminação, entre outros.
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Por poder apresentar caráter hereditário, os pacientes
acometidos devem ser retirados da reprodução para que o
gene não seja passado para as progênies (THOMASSIAN, 2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O criptorquidismo, caracterizado pela falha na descida de
um ou ambos os testículos para a bolsa escrotal, é uma afecção
reprodutiva frequentemente encontrada na espécie equina, a
qual predispõe à ocorrência de neoplasias testiculares, além
de prejudicar a espermatogênese, tornando o animal infértil
quando ambos os testículos são acometidos.
O
prognóstico está diretamente relacionado ao
diagnóstico precoce e à instituição de terapia cirúrgica
adequada, os quais melhoram a qualidade de vida do paciente
acometido.
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