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INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

Hemangiossarcoma é uma neoplasia maligna oriunda de células endoteliais

encontrada em diversas espécies animais como cães, gatos, equinos, bovinos

suínos e ovinos, com envolvimento de diferentes órgãos como baço, fígado,

coração, pele, linfonodos e sistema nervoso, além de poder se apresentar na

forma solitária ou em múltiplos centros. Fatores que predispõem ao

surgimento desta neoplasia ainda são desconhecidos, embora, a radiação

solar crônica possa contribuir para o desenvolvimento da forma cutânea.

Deu entrada no Setor de Patologia Animal do Hospital Veterinário da

Universidade Federal de Minas Gerais, um cão macho SRD de 3 anos, que

havia sido eutanasiado, pois apresentava um histórico clínico de extensas

lesões cutâneas há meses, não responsivo aos tratamentos instituídos.

Figura 1: A) Numerosos nódulos avermelhados, de diferentes tamanhos e com

superfície irregular distribuídos pelo omento, superfície hepática e tecido subcutâneo.

B) Nódulos distribuídos por toda a superfície serosa intestinal. C) É possível observer

inúmeros nódulos semelhnates aos encontrados em outros tecidos distribuídos ao

longo da superfície serosa esofágica, saco pericárdico e pulmões. D) Encéfalo

exibindo pequeno nódulo de aproximadamente 5mm de diâmetro no lobo temporal.
CONCLUSÃO

Diante destes achados firmou-se o diagnóstico de Hemangiossarcoma

disseminado em cão.

RESULTADOS

Durante a avaliação necroscópica observaram-se formações nodulares em

diversos órgãos como pele, baço, fígado, pulmões, linfonodos, coração,

musculatura esquelética e encéfalo (Fig. 1 A - D). Estes nódulos variavam

em tamanho desde 2 mm a 5 cm de diâmetro e apresentavam coloração

avermelhada, superfície irregular e aspecto friável, tais características eram

observadas também na superfície de corte.

Figura 2: A) Proliferação neoplásica infiltrando o omento (obj. 4x, HE). No detalhe é

possível observar uma célula neoplásica fagocitando outras células (obj.40x, HE). B)

Proliferações multifocais de células neoplásicas distribuídas no músculo estriado

esquelético (obj. 4x, HE). Observar em detalhe várias células se unido na tentativa de

forma novos espaços vasculares (obj. 40x. HE). C) Proliferação neoplásica focal

substituindo o parênquima hepático (obj. 4x). O detalhe mostra células exibindo

anisocitose e anisocariose acentuada (obj. 40x. HE). D) Múltiplas formações

neoplásicas invadindo e substituindo parênquima pulmonar (obj. 4x, HE). A imagem

do detalhe mostra êmbolos neoplásicos no interior de arteríolas pulmonares (obj.40x,

HE). E) Proliferação neoplásica no córtex cerebral formando uma área focalmente

extensa repleta de hemácias (obj 4x, HE). F) Proliferação neoplásica focalmente

extensa infiltrando o músculo diafragmético (obj. 4x, HE).

Avaliação histológica revelou proliferação neoplásica, não encapsulada, de

aspecto infiltrativo, sustentada por delgado estroma fibrovascular,

apresentando múltiplas formações de aspecto cavernoso preenchido por

hemácias, formado por células fusiformes de citoplasma moderadamente

volumoso e limites indistintos, com núcleos ovalados, volumosos de

cromatina finamente pontilhada exibindo até três nucléolos, sendo observado

ainda até três figuras de mitoses atípicas em 10 campos de 40X. Esta

neoplasia apresentava ainda, acentuada anisocitose, anisocariose e alta

relação núcleo : citoplasma (Fig. 2 A - F).
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