
SARCOMA HISTIOCÍTICO 

ESPLÊNICO E METASTÁTICO EM 

UM BERNESE MOUNTAIN DOG
OLIVEIRA, L.U.; BARBOSA, J. A.; JUNIOR, J. S.; CAVALCANTE 

A. C. V.; PIEREZAN, F.; NEPOMUCENO, A. C.
Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas  Gerais (EV-UFMG)

Minas Gerais - Belo Horizonte                anelise-imagem@ufmg.br

INTRODUÇÃO
O sarcoma histiocítico (SH) origina-se da proliferação neoplásica de

células dendríticas apresentadoras de antígenos. Os Bernese

Mountain Dogs (BMD) têm 225 vezes mais probabilidade de serem

acometidos pelo SH quando comparados a outras raças e estima-se

que tenham 25% de chance de desenvolver SH ao longo da vida.

RELATO DE CASO
Foi atendida uma cadela inteira BMD de 8 anos com cio há um mês,

porém ainda com secreção vulvar mucopurulenta, êmese e hiporexia.

Foram realizados perfil bioquímico (PB), hemograma (HG) e

ultrassonografia abdominal (US). Exames demonstraram leucocitose

moderada sem desvio, anemia e hipoalbuminemia discretas e

hipoglicemia acentuada. No US, observou-se hepatomegalia e nódulos

difusamente distribuídos no parênquima hepático, bem delimitados,

não vascularizados ao Doppler colorido, a maioria hipoecogênicos,

porém o maior heterogêneo, medindo em média 1,00cm de diâmetro.

Também havia esplenomegalia e incontáveis nódulos de aparência

idêntica àqueles observados no fígado, aumento de volume de

linfonodos em abdômen cranial (8,75cm x 3,10cm), com reatividade do

mesentério adjacente e discreto aumento de volume em corpo uterino

(1,05 cm), sem acúmulo de conteúdo intraluminal. Considerou-se como

diagnósticos diferenciais para fígado e baço: neoplasia, tendo como

principal suspeita o SH ou hiperplasia nodular; infiltração neoplásica ou

reatividade em linfonodos abdominais; aumento uterino compatível

com ciclo estral. A paciente passou por consulta oncológica dez dias

depois, apresentando tosse esporádica, hiporexia, fezes escuras,

secreção vulvar fétida, mucosas hipocoradas e hipertermia discreta.

Foi realizada radiografia torácica e novo US. Nas radiografias foram

detectados padrão alveolar em lobo caudal esquerdo e

broncointersticial difuso nos demais campos pulmonares, aumento de

volume de linfonodos traqueobrônquicos e discreta efusão pleural em

hemitórax esquerdo, sendo estas alterações sugestivas de infiltração

neoplásica metastática em linfonodos traqueobrônquicos e pulmão. No

US, além dos achados anteriores, o útero estava maior (1,61cm) e com

discreto acúmulo de conteúdo anecogênico, além de conter uma

estrutura cística em corno uterino direito e cistos/folículos em ovário

esquerdo. A paciente foi encaminhada para os procedimentos de

ovariosalpingohisterectomia e biópsias hepática e esplênica, entretanto

faleceu posteriormente por complicações clínicas. Resultados

histopatológicos das biópsias confirmaram o diagnóstico de SH de

origem esplênica com metástases em fígado, além de cistos de

inclusão em serosa uterina e adenomas ovarianos bilaterais,

alterações benignas não correlacionadas com o SH.

Figuras 1 e 2: Imagens ultrassonográficas de fígado (à esquerda) e baço (à

direita) com presença de inúmeras estruturas circunscritas hipoecogênicas e

de margens bem definidas (setas), medindo em torno de 1,72cm (cursores).

Figura 3: Imagem ultrassonográfica de linfonodo abdominal

intensamente aumentado de volume, hipoecogênico e com mesentério

ecogênico (reativo) adjacente (circulado).

Figuras 4, 5 e 6: Estudo radiográfico do tórax. Nota-se aumento de

volume de tecidos moles em topografia de linfonodos

traqueobrônquicos, nas projeções laterolateral esquerda (LLE) e

laterolateral direita (LLD), medindo aproximadamente 5,38cm de

espessura. Há padrão alveolar em lobo caudal esquerdo e demais

campos pulmonares apresentam padrão broncointersticial difuso.

Observa-se discreta efusão pleural em hemitórax esquerdo em projeção

ventrodorsal (VD).

Os sinais clínicos do SH são inespecíficos, sendo relatados

comumente anorexia, letargia e perda de peso. Tosse e dispneia

podem estar relacionadas ao envolvimento pulmonar. Os achados

ultrassonográficos são compatíveis com àqueles mais

comumente relatados: múltiplos nódulos hipoecogênicos bem

definidos em baço e fígado, além de linfadenopatia associada.

Massas pulmonares são mais relatadas no SH primário do

pulmão, porém a linfadenopatia diagnosticada através da

radiografia é um achado comum. O SH é mais comumente

relatado em BMDs com média de 6,5 anos, sendo o prognóstico

desfavorável, com de média de sobrevivência variando de 49 até

170 dias após o diagnóstico.

CONCLUSÃO
As alterações ultrassonográficas em abdômen associadas aos

achados histopatológicos caracterizaram o sarcoma histiocítico

disseminado, neoplasia considerada rara em outras raças de

cães, mas associada à raça BMD, de origem correlacionada à

região do gene CDKN2A/B.


