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Resumo
Um Schnauzer Miniatura do sexo masculino de oito anos de idade foi encaminhado ao Cevet Centro ve-
terinário na Cidade de Curitiba-PR com reclamação principal de problemas dermatológicos. Ao exame 
físico observou-se distenção abdominal, criptorquidia unilateral esquerda, abdome distendido, alopecia 
não pruriginosa, piodermite superficial e hiperpigmentação. O animal apresentava genitália externa 
masculina. Além das alterações já descritas, a condição geral do paciente parecia normal. O exame ul-
trassonográfico revelou a presença de estruturas tubulares de paredes finas, ocupando grande parte da 
cavidade abdominal, consistente com um corpo e dois cornos uterinos assimétricos, ligados aos testícu-
los adjacentes (um dentro do escroto e outro intracavitário). Foi realizada gonado-histerectomia seguida 
de encaminhamento para histopatologia das estruturas genitais encontradas. Tanto o procedimento ci-
rúrgico como os resultados do exame histopatológico confirmaram tratar-se de um caso de presença de 
útero em um indivíduo de sexo masculino, resultando em um diagnóstico final de Síndrome de Ducto de 
Müller Persistente (SDMP). Adicionalmente, o testículo intra-abdominal apresentava tumor de células 
de Sertoli. A ultrassonografia mostrou-se uma ferramenta adequada para o diagnóstico de Síndrome da 
persistência dos ductos de Müller.

Palavras-chave: Schnauzer miniatura, Criptorquidia, Sertolioma, Pseudo-hermafroditismo masculino, Sín-
drome da persistência dos ductos de Müller.  

Abstract
An eight-eight year old male Miniature Schnauzer was referred to Cevet Veterinary Clinic in the city 
of Curitiba-PR with a chief complaint of dermatological problems. Physical examination detected ab-
dominal distention, left unilateral cryptorchidism, distended abdomen, with a non-pruritic alopecia 
and hyperpigmentation. The animal had external genitalia consistent of a male individual. Besides the 
aforementioned clinical signs, the general condition of the patient appeared to be normal. An ultraso-
nographic examination revealed large thin-walled tubular structures, occupying most of the abdominal 
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cavity, consistent with a body and two asymmetric uterine horns attached to adjacent testicles (one 
inside the scrotum and one inside the abdomen). Gonadohysterectomy was performed followed by his-
topathologic examination of the intracavitary genital structures. Both, the surgical procedure itself and 
the results of the histopathological analysis confirmed the presence of uterus in a male subject, resulting 
in a final diagnosis of Persistent Müllerian Duct Syndrome (PMDS). Additionally, the intra-abdominal 
testis showed evident histologic signs of Sertoli cell tumor. The ultrasound was shown to be a suitable 
diagnostic tool for the diagnosis of PMDS.

Keywords: Miniature Schnauzer, cryptorchidism, Sertoli cell tumor, Male pseudohermaphroditism, Persis-
tent Müllerian Duct Syndrome.

Introdução
O processo de diferenciação sexual começa 

quando o indivíduo é ainda um embrião e se esten-
de ao longo de parte do seu desenvolvimento fetal. 
Neste estágio, que compreende as primeiras sema-
nas de gestação canina, independente dos cromos-
somos sexuais de cada indivíduo (XX ou XY), os 
órgãos sexuais internos são sempre bi-potenciais, 
havendo duas estruturas intra-abdominais: os duc-
tos de Wolff (que dão origem a genitália masculina) 
e ductos de Müller (que dá origem à genitália fe-
minina) (1). O que significa que todo feto, por um 
determinado período, tem o potencial de desenvol-
ver ambas as gônadas: masculinas ou femininas. 
A forma como as gônadas se desenvolvem subse-
quentemente é influenciada por hormônios que 
estimulam o desenvolvimento de um dos ductos 
ou promovem sua involução. Se nenhum problema 
ocorrer, cada feto ao final da diferenciação terá ape-
nas um dos pares de ductos (2). Contudo, podem 
ocorrer falhas ao longo do desenvolvimento sexual 
dos fetos levando a um quadro de hermafroditis-
mo, pseudo-hermafroditismo ou outras formas de 
inversão sexual (3,4).

Hermafroditismo é o nome dado à condição na 
qual indivíduos possuem tecidos ovarianos e tes-
ticulares ao mesmo tempo, já o pseudo-hermafro-
ditismo, também conhecido como genitália ambí-
gua, trata-se de uma condição na qual o indivíduo 
apresenta um único sexo cromossômico e gonadal, 
mas combina as características de ambos os sexos 
na genitália. O foco do presente relato de caso é no 
pseudo-hermafroditismo masculino. Sabe-se que 
há duas formas descritas de pseudo-hermafroditis-
mo masculino: 1) Quando há falha no processo de 

masculinização andrógeno-dependente, na qual os 
animais possuem testículos bilaterais, geralmente 
criptorquídicos, genitália externa feminina e ne-
nhuma evidência de genitália interna feminina, 
derivada dos ductos de Müller e 2) Quando há Sín-
drome da Persistência dos Ductos de Müller, uma 
forma mais rara de pseudo-hermafroditismo mas-
culino interno (5). Na Síndrome da persistência dos 
ductos de Müller os indivíduos afetados possuem 
órgãos reprodutores masculinos normais, entretan-
to também possuem útero e os ovidutos (trompas 
de Falópio), que são órgãos reprodutivos femininos. 
Tanto os ovidutos como o útero são derivados dos 
ductos de Müller durante o desenvolvimento do 
feto (1). O ducto de Müller em condições normais in-
volui precocemente durante o desenvolvimento no 
sexo masculino, mas é mantido nos indivíduos aco-
metidos pela Síndrome da persistência dos ductos 
de Müller. Os indivíduos afetados têm os cromos-
somos normais de um macho e genitália masculina 
normal. A síndrome é causada por uma quantidade 
insuficiente de uma substância denominada fator 
inibidor Mülleriano (FIM) produzida pelos testí-
culos ou devido à insensibilidade dos receptores 
do órgão alvo (ducto de Müller) ao FIM. O período 
crítico para regressão do ducto de Müller no em-
brião do sexo masculino canino começa aos 36 dias 
e termina aos 46 dias de gestação, o que coincide 
com o início da secreção de FIM, que começa com 
diferenciação dos testículos e continua a ser secre-
tado ao longo de toda gestação (4,6). Apesar de ser 
considerada rara, a Síndrome da persistência dos 
ductos de Müller em cães já foi relatada em vários 
indivíduos da raça Schnauzer miniatura na Améri-
ca do Norte (5,10,11), América do Sul (12,13), Europa 
(13) e Ásia (14).
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 Em animais criptorquidas o risco do desen-
volvimento de neoplasias de células de Sertoli é 
aumentado em 26 vezes (15). Hiperestrogenismo, 
neoformação abdominal e aumento escrotal ou in-
guinal são sinais clínicos apresentados em cães com 
tumor de células de Sertoli (16). Como resultado 
do hiperestrogenismo, apresentam-se os sinais da 
síndrome paraneoplásica de feminização, que ocor-
rem em 70% dos casos de animais com tumores em 
testículos localizados na cavidade abdominal, 50% 
em casos com tumores em testículos localizados na 
região inguinal e 15 % dos animais que apresentam 
tumores localizados em testículos escrotais (17,18). 
No entanto, há casos onde os níveis séricos deste 
hormônio se encontram normais (19,20). A síndro-
me de feminização no macho está entre as derma-
toses sexuais hormonais mais comuns em cães (21). 
Os sinais dermatológicos, associados ao hiperes-
trogenismo, mais frequentemente encontrados são: 
atrofia dos folículos pilosos e glandulas sebáceas, 
alopecia bilateral ou regional, hiperpigmentação 
variável nas zonas de alopecia, dermatose line-
ar prepucial e melanose macular (22,23). Os pelos 
remanescentes se destacam facilmente, e a alope-
cia bilateral e simétrica, normalmente se inicia na 

face caudal das coxas e períneo, espalhando para 
os flancos, abdómen e tórax, poupando cabeças e 
extremidades (21,24,25).

O objetivo do presente trabalho é relatar um 
caso de síndrome da persistência dos ductos de 
Müller em um cão da raça Schnauzer miniatura 
com sertolioma, criptorquidia esquerda e sinais clí-
nicos de feminização.

Relato do caso
Exame clínico

Foi atendido no CEVET Centro Veterinário um 
macho, da raça Schnauzer miniatura, com oito anos 
de idade. Ao exame físico observou-se que o cão 
apresentava genitália externa de um indivíduo do 
sexo masculino, mas com criptorquidismo unilate-
ral esquerdo, abdome distendido e ginecomastia, 
além de um quadro clínico de dermatose caracte-
rizada pela presença de áreas alopécicas e hiper-
pigmentação de intensidade variável no aspecto 
ventral e dorso lombar do paciente (Figura 1). Afora 
das alterações já descritas, a condição geral do pa-
ciente parecia normal.  

Síndrome da persistência dos Ductos de Müller em um cão da raça schnauzer miniatura 
com sertolioma e sinais clínicos de feminização

Figura 1 - Apresentação ventral pré-operatória do cão mostrando testículo direito atrofiado com sinais de feminização, mamas exu-
berantes e abdomen distendido. (Fonte: Wendi Caetano).
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Ultrassonografia
Ao exame ultrassonográfico da região abdomi-

nal foi constatada a presença de estruturas tubu-
lares de paredes finas com conteúdo anecóico com 
volume de relativa importância. Detectou-se ain-
da uma formação heterogênea localizada em pólo 
caudal de rim esquerdo medindo 4,15 X 4,25 cm. 
Havia líquido de aspecto anecogênico no escroto 
(hidrocele). O testículo direito localizado dentro do 
escroto apresentava dimensões diminuídas (atrofia 
testicular), com estrutura heterogênea adjacente.  A 
próstata apresentava contornos definidos, superfí-
cie regular, dimensões preservadas (2,22 cm) e eco-

textura mantida. 

Laparotomia exploratória
Por meio de laparotomia exploratória confir-

mou-se a presença do testículo esquerdo de locali-
zação próxima ao polo caudal do rim esquerdo, se-
melhantemente a posição anatômica de um ovário. 
Ligado a esta havia uma estrutura tubular, que su-
geria um útero. Foi realizada gonado-histerectomia 
seguida de encaminhamento para exame histopa-
tológico das estruturas genitais encontradas em la-
boratório terceirizado, incluindo o testículo direito 
localizado dentro do escroto. (figuras 2 e 3)

Exame de macroscopia e histopatologia
O resultado do exame histopatológico da massa 

tubular confirmou a presença de um útero atrófi-
co ou aplásico. A peça cirúrgica media 270 x 46 x 

51 mm, sendo composta por uma estrutura tubu-
lar medindo 240 x 46 x 51 mm, um nódulo associa-
do a uma das extremidades medindo 40 x 38 x 38 
mm, na outra extremidade exibia uma área tubu-

Figura 2 - Imagem fotográfica obtida no período transopera-
tório: observe a presença intra-abdominal de estrutura tubular 
que se assemelha anatomicamente a um útero (ducto de Mül-
ler). (Fonte Wendi Caetano).

Figura 3 - Imagem fotográfica obtida no período transopera-
tório: observe a presença do testículo esquerdo (no topo da 
imagem) localizado próximo ao polo caudal do rim esquerdo, 
que é uma posição anatômica muito similar a de um ovário. 
(Fonte Wendi Caetano).
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lar menor de coloração acastanhada medindo 51 x 
7 x 7 mm com um nódulo exofítico medindo 5 x 4 
x 4 mm. Ao corte, o órgão apresentava-se repleto 
de material fluido esbranquiçado. Os fragmentos 
de tecido uterino foram identificados histologica-
mente e caracterizados por glândulas endometriais 
escassas e atróficas, algumas delas exibiam dilata-
ção cística; extensas áreas do epitélio exibiam meta-
plasia escamosa. A camada muscular apresentava 
intensa vascularização, inclusive com artérias de 
calibre médio, que lembravam um pedículo. A pre-
sença do útero repleto de líquido foi outro aspecto 
relevante, que provavelmente poderia ter evoluído 
para um quadro clínico severo. Não foi identifica-
do tecido ovariano macro ou microscopicamente. 
Concluiu-se que se tratava de um caso de pseudo-
-hermafroditismo. 

O fragmento do testículo criptorquida apresen-
tou proliferação celular neoplásica. A arquitetu-

ra tissular do órgão apresentava-se parcialmente 
obliterada por transformação neoplásica expansi-
va e bem delimitada, com padrão de crescimento 
intratubular. As células tumorais eram poliédri-
cas, parte delas alongada no seu eixo longitudinal, 
apresentando núcleo redondo e citoplasma mode-
radamente abundante, claro e vacuolar. Os achados 
anátomo e histopatológicos são compatíveis com 
tumor das células de Sertoli.

Cortes histológicos do testículo presente na bol-
sa escrotal mostraram ausência de espermatogêne-
se, orquite e degeneração testicular, sem sinais de 
transformação ou infiltração neoplásica. O parên-
quima testicular exibia área extensa de obliteração 
de arquitetura tissular por área de reação inflama-
tória com proliferação de tecido conjuntivo fibroso, 
hemorragia, edema e infiltrado inflamatório misto 
muito rico em neutrófilos. 

(figuras 4 e 5)

Figura 4 – Fotomicrografia da estrutura tubular morfologica-
mente compatível com tecido uterino encontrada durante a la-
parotomia exploratória. Notar a presença de tecido glandular 
morfologicamente semelhante a glândulas endometriais atrófi-
cas que se apoiam em estroma fibromuscular abundante. (H.E. 
Aumento de 100x). (Fonte: Juliana Werner).

Figura 5 - Fotomicrografia do testículo ectópico. Notar a obli-
teração da arquitetura tissular por proliferação neoplásica in-
tratubular composta por células poliédricas, alongadas no seu 
eixo longitudinal e com citoplasma vacuolar (sertolioma). (H.E. 
Aumento de 100x). (Fonte: Juliana Werner).

Evolução clínica
Cabe esclarecer que poucos meses após o trata-

mento cirúrgico o animal apresentou-se saudável 
e com total  remissão das características sexuais e 
comportamentais femininas.

Discussão
A síndrome de persistência do ducto de Müller 

é mais frequentemente descrita na raça Schnauzer 
miniatura. Essa síndrome é hereditária nessa raça, 
tendo um padrão autossômico recessivo (11,31). Os 
animais com síndrome de persistência do ducto 
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Müller podem ter infecções do trato urinário, pros-
tatite, hiperplasia cística do endométrio, mucome-
tra e tumores testiculares (11,26,27, 28,29,30,31,32).

 Há relato em literatura de um cão com fenóti-
po masculino que apresentava alopecia simétrica, 
criptorquidismo bilateral e grave tumor de mama. 
O animal apresentava sinais clínicos decorrentes 
de hiperestrogenismo, presença de massa tubu-
lar sugerindo útero e cisto ovariano. O resultado 
do exame histopatológico neste caso confirmou 
pseudo-hermafroditismo feminino e carcinoma de 
glândula mamária (33). Outros autores descrevem 
alguns casos de cães com hermafroditismo e pseu-
do-hermafroditismo, porém o mecanismo que leva 
à ocorrência dessas anomalias não foi totalmente 
documentado ou esclarecido (34,35). 

Outra característica clínica observada no caso 
aqui relatado foi o criptorquidismo, achado relati-
vamente comum também em seres humanos com 
Síndrome da persistência dos ductos de Müller e 
que apresentam ovidutos, útero, vagina e são feno-
tipicamente normais (36). Em seres humanos aco-
metidos com Síndrome da persistência dos ductos 
de Müller foi sugerido que a criptorquidia decorre 
como resultado de uma obstrução mecânica pro-
vinda da retenção abdominal do útero e ovidutos 
(37). 

É sabido que há aumento do risco de desenvolvi-
mento neoplásico em testículos retidos na cavidade 
abdominal e, portanto a Síndrome da persistência 
dos ductos de Müller é também associada com neo-
plasias testiculares. Os cães com criptorquidia têm 
13,6 vezes maiores riscos de apresentarem tumores 
testiculares do que os normais, sendo que cerca de 
20% a 30% de cães com sertolioma apresentam si-
nais de hiperestrogenismo acompanhados de sín-
drome de feminização (38,39). Os tumores testicu-
lares em geral podem causar alopecia endócrina 
dentre outras anomalias cutâneas, como alteração 
da cor da pelagem, alopecia regional, dermatose li-
near prepucial e melanose macular (23). A presença 
de dois tumores já foi relatada em um cão pseudo-
-hermafrodita. Tal cão apresentava tumor de célu-
las de Leydig no testículo direito e outro tumor de 
células de Sertoli no testículo esquerdo (40). Há ain-
da outro relato de cão com pseudo-hermafroditis-
mo, presença de tumor de células de Sertoli e ainda 
seminoma unilateral (6).  

No presente caso, a neoplasia testicular foi res-
ponsável pela síndrome de feminização, muito 

provavelmente em resposta ao hiperestrogenismo 
e altos níveis de inibina que, embora não investiga-
dos no paciente, teriam o potencial de exercer estí-
mulo negativo sobre a hipófise, diminuindo os ní-
veis hormonais de FSH e LH, ocasionando os sinais 
descritos e causando atrofia testicular contra lateral 
(41,42,43). Sob o ponto de vista espermatogênico, o 
testículo criptórquico é normalmente afuncional 
e os animais criptorquidas bilaterais são estéreis, 
enquanto os animais com processo unilateral são 
subférteis (43,44).

A Síndrome da persistência dos ductos de Mül-
ler é hereditária de maneira autossômica e reces-
siva, portanto, quando não estéril recomenda-se a 
castração de todos os animais afetados (4,7).

Vale ressaltar que para confirmação do diag-
nóstico clínico, morfológico e histopatológico do 
presente caso, há a necessidade de se realizar a 
cariotipagem no intuito de detectar se o paciente 
apresenta cromossomos normais, do sexo masculi-
no, 78 XY, concluindo-se assim que se tratava real-
mente de um pseudo-hermafrodita masculino.

Considerações Finais
Tanto o procedimento cirúrgico como os re-

sultados do exame histopatológico confirmaram 
tratar-se de um caso de presença de útero em um 
indivíduo criptorquida do sexo masculino da raça 
Schnauzer Miniatura. Adicionalmente, o testículo 
intra-abdominal apresentava tumor de células de 
Sertoli, o que levou aos sinais de feminização. Pode-
mos reconhecer que os problemas dermatológicos e 
sinais de feminização são provenientes do hiperes-
trogenismo e estão relacionados com a Síndrome 
da persistência dos ductos de Müller, Sertolioma 
e  criptorquidismo. A ultrassonografia mostrou-se 
uma ferramenta adequada para o diagnóstico para 
Síndrome da persistência dos ductos de Müller. O 
tratamento cirúrgico é indicado para corrigir tais 
complicações. Cabe esclarecer que após o tratamen-
to cirúrgico o animal apresenta-se saudável e com 
total remissão das características sexuais e compor-
tamentais femininas.
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Nome: Scott/ Canina/ Schnauzer/ 8 anos/ Macho
Proprietário: Alessandra

Veterinário responsável: Dra. Wendi  
Clínica Veterinária Cevet

 
LAUDO ULTRASSONOGRÁFICO:

Fígado de contornos regulares, dimensões preservadas, com bordos nos, ecotextura preservada, 
ecogenicidade mantida. Arquitetura vascular com calibre e trajeto preservado. Vesícula biliar repleta, com 
conteúdo anecogênico homogêneo, paredes nas e ecogênicas.

Estômago não individualizado neste exame. Alças intestinais visibilizada em poucos segmentos, de parede 
normoespessa (0,24 cm), peristaltismo progressivo, estraticação parietal mantida e lúmen sem evidências 
sonográcas de alterações.

Pâncreas visibilizado em todos os contornos (corpo, lobo direito e esquerdo), ecogênico, de dimensões 
preservadas, medindo 0,77 cm em lobo direito. Duodeno de parede normoespessa (0,40 cm) e lúmen sem 
alterações dignas de nota.

Baço de contornos denidos, superfície regular, dimensões preservadas e ecotextura homogênea.

Rins em topograa habitual, dimensões simétricas, contornos regulares, ecotextura mantida, limites 
corticomedulares preservados, ecogenicidade mantida.

Bexiga urinária de moderada repleção líquida, paredes preservadas, mucosa regular, com conteúdo 
anecogênico homogêneo.
.
Próstata de contornos denidos, superfície regular, dimensões preservadas  (2,22 cm) e ecotextura mantida.

Testículo direito de dimensões diminuídas (atroa testicular), com estrutura heterogênea adjacente 
(epipídimo neoplásico?). Presença de líquido de aspecto anecogênico em escroto (hidrocele).

Adrenais não individualizadas neste exame.

Linfonodos sem alterações dignas de nota.

Formação heterogênea em pólo caudal de rim esquerdo medindo 4,15 X 4,25 cm (testículo ectópico 
neoplásico?).

Presença de grande estrutura tubular de paredes nas, ocupando toda cavidade abdominal, medindo 6,52 cm 
de espessura com conteúdo anecogênico denso a esclarecer.

Caso o clínico considere necessário sugere-se laparotomia exploratória.

Curitiba, 03 de dezembro de 2014.

Verena Jabin
CRMVPR 4972
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Figura 6 – Presença de grande estrutura tubular de paredes 
finas, ocupando toda cavidade abdominal, medindo 6,52 cm de 
espessura com conteúdo anecogênico denso a esclarecer.

Figura 7 – Formação heterogênea em pólo caudal de rim es-
querdo medindo 4,15 X 4,25 cm (testículo ectópico neoplásico?)

Figuras 8 – Testículo direito de dimensões diminuídas (atrofia 
testicular), com estrutura heterogênea adjacente (epidídimo 
neoplásico) Presença de líquido de aspecto anecogênico em 
escroto (hidrocele).

Figuras 9 – Testículo direito de dimensões diminuídas (atrofia 
testicular), com estrutura heterogênea adjacente (epidídimo 
neoplásico) Presença de líquido de aspecto anecogênico em 
escroto (hidrocele).
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