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Resumo: Os seminomas são neoplasias com origem nas células germinativas dos túbulos seminíferos e a 

segunda neoplasia testicular de maior frequência na espécie canina. O exame citopatológico é 

reconhecido como uma técnica simples, rápida e segura na obtenção de amostras de nódulos testiculares 

para investigação de neoplasia. Tendo em vista a importância das características microscópicas celulares 

para o diagnóstico de neoplasia de células germinativas este trabalho teve como objetivo relatar os 

aspectos citológicos observados em um caso de seminoma canino. Foi solicitado ao setor de Patologia 

Clínica Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) a coleta, através de punção 

aspirativa por agulha fina (PAAF), de material para análise citológica de um nódulo subcutâneo em 

região inguinal esquerda de um cão, macho, SRD, de 12 anos de idade e com criptorquidismo unilateral. 

Nos casos de seminoma, as amostras obtidas apresentam marcada celularidade composta de células 

redondas e, à semelhança do observado no presente relato, anisocariose, binucleação, multinucleação, 

cromatina reticular a grosseira e nucléolos proeminentes. Estudos indicam sensibilidade de 95% e 

especificidade de 100% da avaliação citológica como ferramenta para o diagnóstico de neoplasias 

testiculares. As características citológicas, associadas ao histórico clínico, são compatíveis com neoplasia 

de células germinativas do tipo seminoma e destacam a importância da citologia aspirativa no 

diagnóstico.  
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CYTOPATHOLOGICAL ASPECTS OF SEMINOMA IN A DOG- Case Report 

 

Abstract: Seminomas are neoplasms originating from the germinal cells of the seminiferous tubules and 

the second most frequent testicular neoplasm in the canine species. The cytopathological examination is 

recognized as a simple, fast and safe technique to collect samples of testicular nodules to investigate 

neoplasms. Considering the importance of  microscopic cellular characteristics in the diagnosis of germ 

cell tumors, this work aimed to report the cytological aspects observed in a case of canine seminoma. The 

sector of Veterinary Clinical Pathology of the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS) was 

requested to collect cytological material from a subcutaneous nodule, through fine needle aspiration, in 

the left inguinal region of a 12-year-old male mixed breed dog with unilateral cryptorchidism. In the 

cases of seminoma and as in the present report, the samples obtained have marked cellularity composed 

of round cells and anisocariasis, binucleation, multinucleation, gross reticular chromatin and prominent 

nucleoli. Studies indicate 95% sensitivity and 100% cytological specificity as a tool for the diagnosis of 

testicular neoplasms. The cytological characteristics, associated with the clinical history, are compatible 

with seminoma-type germ cell neoplasm and emphasize the importance of aspiration cytology in the 

diagnosis. 
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Introdução 

Os seminomas são neoplasias com origem nas células germinativas dos túbulos seminíferos e a 

segunda neoplasia testicular de maior frequência na espécie canina (LEAL et al. 2016). Criptorquidismo, 

senescência e raças, como Boxer e Pastor Alemão, são fatores predisponentes para o desenvolvimento do 

tumor (COWELL et al., 2009; BONFIM et al., 2016). Os sinais clínicos são raros, na maioria dos casos 
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representados por aumento testicular uni ou bilateral, que pode estar inaparente em animais criptorquidas. 

(MACLACHLAN & KENNEDY, 2002). 

O exame citopatológico é reconhecido como uma técnica simples, rápida e segura na obtenção 

de amostras de nódulos testiculares para investigação de neoplasia. A técnica possibilita segurança 

diagnóstica e direcionamento da conduta terapêutica a ser empregada (MASSERDOTTI et al., 2005). 

Tendo em vista a importância das características microscópicas celulares para o diagnóstico de 

neoplasia de células germinativas este trabalho tem como objetivo relatar os aspectos citológicos 

observados em um caso de seminoma canino.  

 

Relato de caso 

Foi solicitado ao setor de Patologia Clínica Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS) a coleta de material para análise citológica de um nódulo subcutâneo solitário em região 

inguinal esquerda de um cão, macho, SRD, de 12 anos de idade e com criptorquidismo unilateral. O 

tumor apresentava um diâmetro de 6,5 x 5,5 cm, de consistência firme e aderido à musculatura. Dados 

obtidos durante a anamnese revelaram tempo de evolução de aproximadamente um ano sem tratamentos 

prévios.  

A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) foi empregada para a aquisição da amostra.  As 

lâminas para análise microscópica foram confeccionadas por meio da técnica de esfregaço e coradas pelo 

corante do tipo diff quick.  

Na análise microscópica foi observado celularidade marcada com predomínio de células 

redondas dispostas individualmente, apresentando limites citoplasmáticos distintos, anisocitose intensa, 

macrocitose, quantidade discreta a abundante de citoplasma, moderada basofília com razão 

núcleo/citoplasma elevada.  Anisocariose intensa, multinucleação, núcleos excêntricos e por vezes livres, 

cromatina granular a grosseira, nucléolos múltiplos e evidentes, anisonucleólise e macronucléolos, além 

de intensa quantidade de figuras de mitose atípicas (Figuras 1 e 2). A associação do histórico clínico e 

achados citológicos indicou um quadro de seminoma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- Presença de célula multinucleada (seta) e cromatina granular a grosseira. 
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Figura 2- Presença de núcleos excêntricos (setas), figura de mitose atípica (cabeça de seta) e núcleos 

livres (asteriscos), anisocitose, anisocariose. 

 

Discussão 

Estudos indicam sensibilidade de 95% e especificidade de 100% da avaliação citológica como 

ferramenta para o diagnóstico de neoplasias testiculares. A boa acurácia do exame na investigação dos 

diferentes tumores testiculares está relacionado às marcantes características morfológicas celulares 

distintas entre eles (Bossuyt et al., 2003). 

Nos casos de seminoma, as amostras obtidas apresentam marcada celularidade composta de 

células redondas (Caraway et al., 1995) e à semelhança do observado no presente relato, a presença de  

anisocariose, binucleação, multinucleação, cromatina reticular a grosseira e nucléolos proeminentes são 

fortes indicadores da neoplasia  (COWELL et al., 2009; MASSERDOTTI et al., 2005). No caso 

apresentado, a inexistência de infiltrado de pequenos linfócitos, células lisadas e fundo de lâmina 

contendo material eosinofílico rendado e granular, que foram observados por Masserdotti et al. (2005) e 

Peleteiro et al. (2011) não comprometeu a suspeita diagnóstica.  

Todavia, é importante considerar a dificuldade do exame citológico no estabelecimento do grau 

de malignidade do seminoma visto que, mesmo as neoplasias que possuem comportamento considerado 

benigno podem apresentar atipia celular (LEAL et al., 2016). 

 

Conclusão 

As características citológicas, associada ao histórico clínico, são compatíveis com neoplasia de 

células germinativas do tipo seminoma e destacam a importância da citologia aspirativa no diagnóstico.  
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