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RESUMO 
 
O criptorquidismo é uma anomalia que atinge o sistema reprodutor masculino e ocorre com 
frequência em equinos. É caracterizada pela falha da descida de um ou ambos os testículos para o 
escroto. O tratamento indicado é cirúrgico, pois animais portadores não devem ser utilizados na 
reprodução. Dentre as terapia efetivas, a aplicação de gonadotrofina coriônica humana (hCG), pode 
ser realizada para promover a descida do testículo para a bolsa. O presente relato descreveu um 
método alternativo associado ao tradicional, para a correção do criptorquidismo, simplificando 
procedimentos cirúrgicos. Para isso, foi realizada a aplicação do hCG no acuponto BaiHui (VG-20) 
para testar sua eficiência na fármaco-acupuntura. O tratamento procedeu-se em um garanhão, da 
raça mini-horse que apresentava criptorquidismo unilateral esquerdo. Foram realizadas cinco sessões 
de acupuntura no animal e administradas baixas doses de hCG no acuponto, após essas o paciente 
se apresentou mais tranquilo à manipulação, entretanto, não foi observada descida do testículo. 
Conclui-se que o tratamento descrito não foi eficaz para promover a descida do testículo para a bolsa, 
porém, utilizou-se apenas um acuponto isolado para o estímulo. Assim, mais estudos devem ser 
aplicados, a fim de desmistificar a utilização do hCG em acupontos, para a promoção da descida do 
testículo ectópico em equinos. 
 
Palavras-chave: acupuntura, criptorquida, equino 
Linha de Pesquisa: Terapia alternativa em tratamento de problemas reprodutivos na Medicina 
Veterinária 

 
 

ABSTRACT 
 
Cryptorchidism is an anomaly that affects the male reproductive system and often occurs in horses. It 
is characterized by failure of the descent of one or both testes to the scrotum. The indicated treatment 
is surgical because carrier animals should not be used for reproduction. Among the effective 
therapies, the application of human chorionic gonadotropin (hCG) can be performed to promote the 
descent of the testis to the pouch. The present report described an alternative method associated with 
the traditional method for the correction of cryptorchidism, simplifying surgical procedures. For this, 
hCG was applied to BaiHui acupuncture (VG-20) to test its efficiency in drug-acupuncture. The 
treatment was performed in a stallion, of the mini-horse breed that presented left unilateral 
cryptorchidism. Five acupuncture sessions were performed on the animal and low doses of hCG were 
administered in the acupuncture, after which the patient was more comfortable with manipulation, 
however, no testicular descent was observed. It was concluded that the described treatment was not 
effective to promote the descent of the testis to the bag, but only one isolated acupoint was used for 
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the stimulus. Thus, further studies should be applied in order to demystify the use of hCG in acupoints 
to promote descent of the ectopic testis in horses. 
 
Keywords: acupuncture, cryptorchid, equine 
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1. Introdução 

 

 

A acupuntura é uma terapia originada da Medicina Tradicional Chinesa, que 

pretende obter à cura de enfermidades através da estimulação com agulhas em 

pontos específicos do corpo (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2001); com o 

objetivo de manter os efeitos homeostático e terapêutico do organismo 

(SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2009). 

Na Medicina Veterinária, houve aumento do emprego nos tratamentos, 

decorrente da sua capacidade de agir de forma analgésica, terapêutica e 

diagnóstica, em todos os sistemas do organismo (OTERO, 2005). 

Os animais costumam ter boa aceitação à acupuntura, este método pode ser 

utilizado em algumas doenças e distúrbios, como por exemplo, distúrbios do 

sistema reprodutivo, urinário, cardíaco, dentre outros (FOGANHOLLI; 

RODRIGUES; PROCÓPIO, 2007). 

Entre as enfermidades que podem ocorrer no sistema reprodutivo, está o 

criptorquidismo, este atinge diretamente o sistema reprodutor masculino. Tal 

doença caracteriza-se pela falha na descida de um ou ambos os testículos para o 

escroto, sendo predominante em equinos. Em relação ao posicionamento, o mais 

comum é que esteja no canal inguinal, mas também pode estar localizado na 

cavidade abdominal. O testículo esquerdo é mais afetado, entretanto qualquer 

um pode ser acometido, com a mesma prevalência (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

Como métodos de avaliação e confirmação da criptorquidia estão a 

anamnese, palpação retal e palpação da genitália externa. Na maioria dos casos 

é utilizado como exame complementar a ultrassonografia, onde é possível 

identificar a localização exata do testículo ectópico (RADOSTITS et al., 2002). 
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  O criptorquidismo também pode ocorrer de forma unilateral ou bilateral. 

Geralmente quando é em região inguinal podem se resolver de maneira 

espontânea, após um ano ou mais de vida, agora quando em região abdominal 

não é possível que isso aconteça (HENDRICKSON, 2010). 

  A gonadotrofina coriônica humana (hCG) é geralmente usada como maneira 

de estimular resposta esteroidogênica da célula de Leydig (LIMA, 2000). 

  A partir desse pressuposto, o presente relato tem como objetivo a descrição 

da utilização do tratamento com gonadotrofina coriônica humana (hCG), no ponto 

de acupuntura Bai-Hui em um garanhão da raça mini-horse que apresenta 

testículo esquerdo ectópico. 

 

 

2. Procedimentos Metodológicos 

 

 

 Foi atendido, no hospital veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva, Itapeva-SP, um equino da raça mini-horse, de dois anos de 

idade, com histórico de criptorquidia unilateral esquerda (Figura 1). 

 
Figura 1. Imagem da bolsa escrotal de garanhão mini-horse, onde deveria estar localizado o testículo 
esquerdo; este foi o primeiro dia de tratamento com o uso da acupuntura e administração de hCG. 
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Fonte: Imagem cedida por Edjalma R Silva-Junior. 

 
 O paciente, com dois anos de idade, revelou através do exame ultrassonográfico 

e da avaliação clínica o testículo esquerdo posicionado entre a cavidade abdominal 

e o canal inguinal. Na avaliação, foi possível localizar a abertura do canal inguinal 

suficiente para a passagem e da possível deiscência do testículo ectópico. 

 A partir da abordagem da medicina tradicional chinesa (MTC), foi identificado 

que o garanhão apresentou características da personalidade do elemento madeira, 

com diminuição do fluxo de energia Água, a que controla e rege o funcionamento 

dos órgãos reprodutivos. Tal diagnóstico se procedeu a partir da observação do 

comportamento do animal, conformação corpórea e atitude na interação e relação 

com o ser humano. 

 Dessa forma, o elemento madeira é correspondente ao antímero esquerdo do 

corpo, o mesmo do testículo criptorquídico. Tal fato pode ser correlacionado com a 

diminuição deste elemento e, quando associado com o seu elemento “pai” (água), 

podemos observar que houve uma redução do fluxo energético, que proporcionou o 

impedimento do movimento de descida testicular.  

 Corroborando com essa falha, a descida do testículo é proporcionada e regulada 

pelo elemento água, e sua diminuição e desequilíbrio do fluxo energético, é o 

responsável pela região genito-urinária. 

 Para o tratamento do fluxo energético, foi escolhido o acuponto BaiHui (VG-20), 

pois está correlacionado ao funcionamento fisiológico dos órgãos reprodutivos e, 

testar a real aplicação deste em garanhões (Figura 2). Optou-se pela não utilização 

dos demais pontos de interesse reprodutivo, pois trata-se de uma avaliação para a 

validação do ponto aqui proposto. Pois este ponto já vem sendo utilizado 

anteriormente no tratamento de enfermidades do sistema reprodutivo de éguas, 

sendo usado em distúrbios ovarianos (ALVARENGA et al., 1998).  

 
Figura 2. Localização do ponto de acupuntura Bai-Hui (VG-20) em região lombar sacral com agulha 
40x08, sendo esta a não convencional, para a administração de hCG no acuponto. 
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Fonte: Imagem cedida por Edjalma R Silva-Junior. 

 
 A escolha da farmacupuntura é uma alternativa para diminuir o tempo de 

tratamento na MTC e acelerar os benefícios do tratamento. Para isso, foi realizado a 

diluição da gonadotrofina coriônica humana (hCG – Vetecort®, Hertape Calier, 

Brasil), na dose de 500 UI (unidades internacionais). Foi optada pela agulha 40x08 

para a realização da terapia no lugar da agulha tradicional para o tratamento, pois 

era necessária a associação da acupuntura a administração do hCG. 

 Para a aplicação do fármaco, preconizou-se a administração de 10% da dose 

recomendada para o tratamento (5.000 UI), uma vez por semana, durante cinco 

semanas. Essa dosagem de 10% é tradicionalmente utilizada na MTC. 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 

 

O criptorquidismo é uma patologia referente à falha na descida de um ou 

ambos os testículos para o escroto, quando isso ocorre os testículos e o epidídimo 

não conseguem obter a temperatura ideal, embora a função endócrina do testículo 

não esteja lesionada (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 11, n 2,  novembro, 2018. 
 

Animais que apresentam essa falha na descida do testículo possuem o 

mesmo comportamento que garanhões normais, por causa da gônada reclusa 

possuir produção hormonal da mesma maneira (SILVA et al., 2007). Segundo 

Andrade et al. (2014) animais criptorquidas apresentam também diminuição da 

concentração espermática. 

O animal portador desta deficiência irá apresentar algumas alterações, como 

libido exacerbada e possíveis lesões no testículo retido (BENTO; BRONZATTO; 

PYLES, 2006). Essa anomalia, se não tratada pode gerar risco para a saúde e vida 

do animal, pois testículo retido apresenta uma maior susceptibilidade ao 

desencadeamento de neoplasias (BRANDSTETTER et al., 2013). 

Embora não seja comprovado o verdadeiro motivo da origem do 

criptorquidismo, essa alteração esta associada à descida dos testículos durante a 

fase de desenvolvimento do feto (SCHADE, 2017). 

A anomalia possui grande probabilidade de ser de caráter hereditário, o que 

limita a utilização desses animais na reprodução, sendo realizada na maioria das 

vezes a orquiectomia (ANDRADE et al., 2014). 

O tratamento realizado em animais criptorquidas com hCG favorece a descida 

dos testículos que possuem uma localização inguinal, este possui a função de 

estimular a síntese e secreção da testosterona através das células de Leydig, o que 

irá acarretar um aumento na concentração de testosterona cerca de até 2 horas 

após a aplicação (BRENDEMUEHL, 2006). 

Animais portadores do criptorquidismo mostram um aumento de concentração 

sérica de testosterona que pode chegar a até três vezes a mais após o estímulo 

usando a gonadotrofina; as respostas variam de acordo com a idade do animal, 

localização do testículo e período da estação do ano (ARIGHI, 2011).  

Para a promoção da descida testicular, o indicado é o tratamento com cinco 

aplicações de hCG (2.000 a 5.000 UI), realizado uma vez por semana, promove a 

descida do testículo, desde que o canal inguinal não esteja completamente fechado. 

Segundo Alvarenga et al. (1998) os resultados que a aplicação por via lombar 

sacral no acuponto BaiHui possibilita ao fármaco um caminho mais eficiente, do que 

pela via de administração convencional. 
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Apesar de a aplicação possuir validade na fármaco-acupuntura, e ser testada 

no sistema reprodutivo de éguas, não foi possível identificar a presença do testículo 

no escroto do garanhão usado para o ensaio clínico. Entretanto, foi possível 

observar, que o mesmo se encontra mais calmo e tranquilo à manipulação. Esse 

benefício comportamental pode ser decorrente do equilíbrio e controle das energias 

que se manifestam no elemento fogo, sendo este o elemento encarregado pelo 

coração, órgão responsável pelas emoções e pela distribuição de sangue e energia 

pelo corpo. Além disso, o equilíbrio energético do animal permite que o mesmo 

possua interação com os seres humanos, de maneira mais dócil e tranquila. 

 

 

4. Considerações Finais 
 

 

O animal submetido aos procedimentos aqui descritos apresentou melhoria 

comportamental, com maior tranquilidade e temperamento mais calmo a 

manipulação. Apesar da resposta negativa à descido do testículo para o escroto, a 

técnica proposta pode servir também como forma de simplificar o procedimento de 

orquiectomia, evitando a laparotomia e procedimentos cirúrgicos onerosos. 

Podemos concluir ainda, que o paciente não apresentou reações adversas à 

aplicação de hCG administrado no acuponto BaiHui. 

 

 

5. Referências 

 

 

ALVARENGA, M. A; et al. Induction of Luteolysis in Mares Utilizing a Micro-Dose 
of Prostaglandin F2α in the Sacral Lumbar Space. Equine Nutrition and Phisiology 
Society Annual Symposium. 18. vol. 3. n°. Fort Worth-Texas: 1998. 167-168p. 
Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080698803705?via%3Dihub
>. Acesso em 29 de ago de 2019. 
 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 11, n 2,  novembro, 2018. 
 

ARIGHI, M. Testicular Descent. Equine Reproduction. 2. ed. New Delhi: Wiley-
Blackwell, 2011. 1100-1104p. 
 
ANDRADE, F. P. C; et al. Criptorquidismo inguinal bilateral em equino - relato de 
caso. Ciência Veterinária nos Trópicos. 17. vol. 3. n°. Recife –PE: 2014. 38p. 
Disponível em:< https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/ciencia-veterinaria-
nos-tropicos/17-(2014)-3/criptorquidismo-inguinal-bilateral-em-equino---relato-de-
caso/>. Acesso em 27 de ago de 2019. 
 
BRANDSTETTER, L. R. G; et al. Criptorquidectomia Inguinal não Invasiva por 
Eversão do Processo Vaginal em Quatro Equinos. V&Z em Minas - Revista 
Veterinária e Zootecnia em Minas. Belo Horizonte: 2013. 46-47p. Disponível em:< 
http://www.crmvmg.gov.br/arquivos/Complemento%20especial>. Acesso em 30 de 
ago de 2019. 
 
BRENDEMUEHL, J. P. Effects of repeated HCG administration on serum 
testosterone and testicular descent in prepubertal thoroughbred colts with 
cryptorchid testicles. 52. vol.  San Antonio:  2006. 381-383p. Disponível em:< 
https://pdfs.semanticscholar.org/a7ce/b100de93ef4e88c3fe05af4f87dc513ed95a>. 
Acesso em 27 de ago de 2019. 
 
BENTO, M. A. F; BRONZATTO, A; PYLES, M. D. Criptorquidismo em Equinos – 
Relato de Caso. Revista Cientifica Eletrônica de Medicina Veterinária e 
Zootecnia de Garça/FAMED. Garça, FAEF: 2006. Disponível em:< 
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/YZcelj5n1CEqbPw_20
13-5-20-15-44-7>. Acesso em  29 de ago de 2019. 
 
FOGANHOLLI, J. N; RODRIGUES, R. V; PROCÓPIO, V. A. A Utilização da 
Acupuntura no Tratamento de Patologias na Medicina Veterinária. Revista 
Cientifica Eletrônica de Medicina Veterinária e Zootecnia de Garça/FAMED. 
Garça: FAEF, 2007. Disponível em: 
<http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/uaSZjdxJxwMMJbT_2
013-5-27-15-50-36>. Acesso em 27 de ago de 2019. 
 
LIMA, S. B; et al. Resposta esteroidogênica induzida por hCG em garanhões jovens 
Mangalarga: testosterona e sulfato de estrona plasmáticos. Brazilian Journal of 
Veterinary Research and Animal Science. 37. vol. São Paulo: 2000. 52-55p. 
Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
95962000000100008>. Acesso em 01 de set de 2019. 
 
OTERO, P. E. Dor - Avaliação e tratamento em pequenos animais. 1. ed. Cap. 
16. São Caetano do Sul, SP: Interbook, 2005. 226p. 
 
RADOSTITS, O. M; et al. Clinica Veterinária: Um Tratado de Doenças dos 
Bovinos, Ovinos, Suínos, Caprinos e Equinos. 9. ed. Rio de janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 543p. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 11, n 2,  novembro, 2018. 
 

 
SCOGNAMILLO-SZABÓ, M. V. R; BECHARA, G. H. Acupuntura: Bases 
Científicas e Aplicações. Santa Maria: 2001. Disponível em:< 
http://www.scielo.br/pdf/cr/v31n6/a29v31n6>. Acesso em 28 de ago de 2019. 
 
SCOGNAMILLO-SZABÓ, M. V. R; BECHARA, G. H. Acupuntura: histórico, bases 
teóricas e sua aplicação em Medicina Veterinária. Santa Maria: Ciência Rural, 
2009. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/cr/2010nahead/a450cr1366>. Acesso 
em 28 de ago de 2019. 
 
SCHADE, J; et al. Criptorquidismo em Cavalos – Revisão. Revista Acadêmica de 
Ciência Equina. 1. vol. 1. n°. RaceEqui, 2017. 37-38p. Disponível em: 
<http://www.gege.agrarias.ufpr.br/grupeequi/racequi/artigos/2017/criptorquidismo>. 
Acesso em 30 de ago de 2019. 
 
SILVA, M. O.C; et al. Criptorquidismo Equino. Revista Cientifica Eletrônica de 
Medicina Veterinária e Zootecnia de Garça/FAMED. Garça: FAEF, 2007. 
Disponível em:< 
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/kTaqxrXjDXNzPB0_20
13-5-24-11-54-3>. Acesso em 16 de set de 2019. 
 
HAFEZ, B; HAFEZ, E. S. E. Reprodução animal. 7. ed. Barueri: Manole, 2004. cap. 
18-20. 18-20cap. 279-313p. 
 
HENDRICKSON, D. A. Técnicas Cirúrgicas de Grandes Animais. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 10cap. 160-161p. 
 


