
HEMANGIOSSARCOMA CANINO: ESTUDO MORFOLÓGICO E 

IMUNOISTOQUÍMICO

Michele Berselli¹ & Cristina Gevehr Fernandes²
1. Docente, Faculdade de Medicina Veterinária, Laboratório de Patologia Animal, Hospital Veterinário da Universidade de 

Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.

2. Docente, Faculdade de Medicina Veterinária, Departamento de Patologia Animal, Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas, RS, Brasil

e-mail: micheleberselli@unisc.br

O hemangiossarcoma canino (HSA) é

um neoplasma mesenquimal comum

associado a prognóstico ruim.

O Objetivo do trabalho é avaliar a

morfologia e a expressão de Vimentina e

fator de von Wilebrand (FvW) em

dezesseis HSAs cutâneos e viscerais.

Introdução

Foram avaliadas as amostras de HSAs

cutâneos (n = 7) e viscerais (n= 9) de

cães.

O arranjo histológico dos HSAs foi

agrupado em: espaços vasculares

irregulares, sólido e misto.

Foram avaliadas a atipia celular, o índice

mitótico, necrose e grau de invasão.

Foi conduzida avaliação

imunoistoquímica de Vimentina e do

fator de von Wilebrand (FvW) pelo

método estreptavidina-biotina-

peroxidase.

A expressão de Vimentina (Vim) e o

fator de von Wilebrand (FvW) foi

comparada com os parâmetros

morfológicos.
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Figura 1: HSA visceral (baço) demonstrado moderada

marcação para o fator de von Wilebrand.

Tabela 1: Intensidade de imunomarcação dos HSAs

cutâneos e viscerais.

A expressão de Vimentina e FvW não

demostrou diferença quanto a localização

anatômica, porém a perda de

imunomarcação está relacionado a fatores

de malignidade como atipia celular,

arranjo tumoral e índice mitótico.
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Não houve diferença significativa entre

imunomarcação de Vimentina e FvW

quanto a localização. A intensidade de

marcação da Vimentina se correlacionou

inversamente com a atipia celular

(p=0,029) porém não se correlacionou

com arranjo, mitose e necrose. A

intensidade de marcação do FvW se

correlacionou inversamente com arranjo

(p=0,02) e mitose (p=0,029), porém não

se correlacionou com atipia, invasão e

necrose.

Todos os HSAs apresentaram

expressão de Vimentina. A marcação

pelo FvW (Figura 1) foi variável.

O sumário da análise imunoistoquímica

dos tumores é demostrado na tabela 1.

Hemangiossarcomas
Cutâneos (%) Viscerais (%)
Vim FvW Vim FvW

Sem marcação -- -- -- 22,22
Fraco -- 28,57 11,11 33,33
Moderado 28,57 14,28 11,11 11,11
Forte 71,43 42,85 77,77 33,33
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