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O fibrossarcoma é uma neoplasia maligna

que tem apresentações variáveis,

dependendo da espécie, idade, local e

etiopatogenia (1).

Uma vaca mestiça de 5 anos, apresentou uma

massa sólida, firme, bem encapsulada de 10 x

15 x 4 cm na região lateral cranial da

mandíbula esquerda (Figura 1A y 1B). Foi

realizada ressecção cirúrgica. Fragmentos da

massa foram enviados para estudo

histopatológico. Aos 90 dias após a cirurgia,

houve recidiva da massa no mesmo local

(Figura 1C y 1D), foram analisados novos

fragmentos no histopatologico, submetidos a

coloração tricrômico de Masson e imuno-

histoquímica (IHQ) para desmina y vimentina.

Apesar da relativa prevalência de outras

neoplasias em bovinos, o fibrossarcoma

nessa espécie é pouco descrito na literatura.

Este é o primeiro relato de caso de

fibrossarcoma bovino em face de um bovino

em Tolima.
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Figura 3. Microfotografias da Inmunohistoquimica da

neoplasia. A. IHQ positiva parcialmente para vimentina. 10x.

B. IHQ negativa para desmina 10x. Em B se evidencia a

marcação negativa nas células tumorais e marcação positiva

nas células edoteliais.

fusiforme basofílico. Anisocitose moderada e

anisocariose estavam presentes. Os núcleos

estavam hipercromáticos e 2 a 3 figuras

mitóticas foram observadas em 10 campos

aleatórios a 400X. Os achados foram

consistentes com fibrossarcoma (Figura 2A y

2B). A IHQ foi positiva parcialmente para

vimentina (Fig 3A), e negativa para desmina

(Fig. 3B), indicando a origem mesenquimal e

descartando a possível origem muscular do

tumor.

Figura 1. localização e características macroscópicas da

neoplasia. A y B. Tumor inicial. C e D. Recidiva de tumor 90

dias Pós-cirúrgico.
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Figura 2. Microfotografías da neoplasia. A. Se observa

proliferação neoplásica na derme, composta por uma população

de células pleomórficas, dispostas em feixes entrelaçados, por

vezes formando redemoinhos. H&E. 10x. B. Estroma do tumor

composto por fibras de colágena. Tricrômica de Masson 10x.
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Microscopicamente observou-se pele, com

proliferação neoplásica na derme superficial e

profunda. Algumas células apresentavam

citoplasma eosinofílico abundante e núcleo
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