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RELATO DE CASO

O lipossarcoma é caracterizado como proliferação

neoplásica maligna de adipócitos, sendo incomum na rotina

diagnóstica da Medicina Veterinária. De origem

mesenquimal, acomete principalmente o tecido subcutâneo

e os órgãos abdominais de cães senis, sendo invasivos e

não havendo relatos de predileção racial e sexual.

RESULTADO

Um cão da raça Dachshund, macho, 11 anos de idade,

castrado, 10,8 kg, atendido no Hospital Veterinário da

Universidade de Franca com histórico de aumento de

volume em região lateral esquerda de face (Figura A),

próximo ao lábio maxilar deste antímero, medindo

aproximadamente 3,0 cm de diâmetro, consistência firme,

coloração avermelhada, ulcerado, aderido na musculatura e

com evolução progressiva (menos de uma semana). Os

exames complementares de hemograma completo e

bioquímicos estavam dentro dos parâmetros de

normalidade para a espécie; no entanto, a punção biópsia

aspirativa do nódulo foi sugestivo de sarcoma de tecidos

moles (Figura B).Perante o laudo citológico, o paciente foi

encaminhado para o setor cirúrgico para exérese do nódulo,

com ampla margem de segurança, seguida da coleta de

fragmentos para a realização do exame histopatológico.

CONCLUSÃO

Baseado no caso relatado é possível inferir que, apesar de

incomum, o lipossarcoma pode acometer a espécie canina e

que o diagnóstico e a instituição terapêutica precoce

favorecem a qualidade de vida e sobrevida dos acometidos.

O exame histopatológico indiciou proliferação maligna de

adipócitos com a maioria das células mantendo

características de adipócitos bem diferenciados, com áreas

de invasão em tecido muscular. Ademais, ausência de

figuras de mitose e discreto pleomorfismo celular, sugerindo

lipossarcoma (Figura C).No pós-operatório, o animal não

apresentou nenhuma complicação e após três meses não

houve recidiva tumoral local (Figura D) e nem indícios de

metástases, apesar do caráter invasivo do lipossarcoma.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

Diante da baixa incidência do lipossarcoma na espécie

canina, o presente relato objetivou descrever o caso.

A: Cão. Nódulo na lateral esquerda de face (região do músculo

masseter), firme e aderido a musculatura, medindo

aproximadamente 3,0 cm de diâmetro. B: Fotomicrografia,

citologia. Foco demonstrando grupo de células mesenquimais

neoplásicas apresentando moderado pleomorfismo celular com

discreta matriz extracelular eosinofilica em permeio. Sugestivo de

sarcoma de tecidos moles (40x). C: Fotomicrografia. Pele.

Proliferação maligna de adipócitos apresentando discreto

pleomorfismo celular. Lipossarcoma.

D: Cão. Seta apontando cicatriz cirúrgica sem indício de recidiva

após três meses da cirurgia.
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