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As características microscópicas estão

detalhadas nas figuras 1 e 2. As

colorações de Gram, Grocott e Ziel

Nielseen foram negativas para agentes

infecciosos. A PCR para Herpesvírus

equino negativa. Marcação imuno-

histoquímica positiva para vimentina e

alfa-actina de músculo liso nas células

neoplásicas.

Sarcoma miofibroblástico inflamatório

é uma neoplasia originada em

fibroblastos modificados, associados a

componente inflamatório composto por

linfócitos, macrófagos e eosinófilos, em

quantidade variável. É uma neoplasia

pouco frequente em humanos e não

descrita em animais. Descreve-se aqui

os aspectos patológicos desta neoplasia

em um equino.

Introdução

Um equino, quarto de milha, 15 anos de

idade, foi admitido com neoformações

subcutâneas na região peitoral,

prepucial e perianal. Foi realizado

exame citológico e histopatológico das

lesões e posteriormente exame

necroscópico do cadáver, no qual

detectou-se também massas no jejuno e

pâncreas. Amostras foram colhidas e

submetidas a exame histopatológico,

histoquímico, imuno-histoquímico e

PCR.
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De acordo com os achados microscópicos

e imuno-histoquímicos, confirmou-se

diagnóstico de sarcoma inflamatório

miofibroblástico disseminado, tipo de

sarcoma raro, nunca relatado previamente

em equinos.
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Figura 1. Aspecto da lesão da região do prepúcio.

Densa proliferação celular e infiltração de células

inflamatórias disseminadas na derme (HE, 4x).

Figura 2. Células fusiformes com pleomorfismo

acentuado, múltiplos nucléolos, célula multinucleada

(seta) e células inflamatórias com predomínio de

neutrófilos (HE, 40x).


