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Sarcomas de tecidos moles são tumores de origem mesenquimal, e são responsáveis por 15% de

todos os tumores de pele e subcutâneo em cães. Os mixossarcomas (MXS) são neoplasias malignas de

origem dos fibroblastos que se distinguem por sua abundante matriz mixoide rica em

mucopolissacarídeos; facilmente visualizada na coloração de Azul de Alciano (AA). Os MXS são

sarcomas raros de tecidos moles.
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O nódulo de 3,5x2,7x1,7 cm era exofítico e ulcerado. Ao corte, era macio, homogêneo e branco.

Microscopicamente, observou-se uma proliferação, não encapsulada composta por células fusiformes e

estreladas esparsas e de baixa celularidade, frouxamente arranjadas num estroma mucinoso e com uma

matriz mixoide abundante (Figura 1A); havia 15 figuras de mitose atípicas em 2,37² mm. Na técnica de

AA, a matriz corou-se em azul, confirmando a natureza mixoide rica em mucopolipolissacarídeos (Figura

1B). Na IHQ houve imunorreatividade positiva para vimentina (Figura 1C) e negativa para citoqueratina,

caracterizando origem mesenquimal (Figura 1D).

Uma cadela, Labrador, 11 anos de idade, apresentava um nódulo subcutâneo de dois meses de

evolução na região torácica. O nódulo foi removido e encaminhado para avaliação histopatológica.

Foram realizadas histoquímica para AA e imuno-histoquímica (IHQ) utilizando anticorpos monoclonais

de citoqueratina e vimentina.

Os achados são consistentes com os descritos na literatura para MXS. Este relato contribui para a

documentação deste raro tumor, considerado os poucos casos descritos em cães. O uso da técnica de AA foi

essencial para o auxílio diagnóstico de MXS considerando a origem da matriz do tumor.

Figura 1. Fotomicrografia de MXS em cão. A. proliferação de células fusiformes e estreladas,

frouxamente arranjadas num estroma mucinoso e com uma matriz mixoide abundante; figuras de

mitose atípicas (seta vermelha) e célula trinucleada (seta preta); hematoxilina e eosina. B. Na técnica de

Azul Alciano, a matriz cora-se em azul, confirmando a natureza mixoide rica em

mucopolipolissacarídeos. C. Imunorreatividade positiva para vimentina, caracterizando origem

mesenquimal. D. Imunorreatividade negativa para citoqueratina, descartando origem epitelial.
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