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O mixossarcoma é uma neoplasia
mesenquimal maligna de rara ocorrência
em pequenos animais. É caracterizada por
proliferação abundante de matriz
mucinosa e baixo potencial metastático,
mas localmente agressiva e invasiva.

Introdução

O mixossarcoma é uma neoplasia maligna
pouco comum em cães e gatos. A técnica de
coloração especial na histopatologia,
permite um diagnóstico acurado e auxilia na
diferenciação de outros processos
neoplásicos, como tumor de bainha de nervo
periférico e fibrossarcoma.

Relato de caso

Um canino, macho, sem raça definida, de 10
anos, apresentou na face sobrejacente à
região do arco zigomático direito, nódulo
subcutâneo ulcerado, firme e aderido com
tempo de evolução de três meses. O exame
radiográfico revelou neoformação
arredondada com radiopacidade difusa e
áreas de osteólise do arco zigomático. Foi
efetuada nodulectomia sendo a lesão
encaminhada ao setor de Patologia
Veterinária da FMVA-Unesp.

Resultados
Macroscopicamente, a neoformação era
friável, multinodular, com áreas firmes,
brancacentas e translúcidas multifocais,
medindo aproximadamente 4,5 cm x 4,0 cm
x 3,5 cm e aderida à musculatura estriada
esquelética. Ao corte, conteúdo viscoso
translúcido. Na microscopia, células
pleomórficas estreladas a alongadas,
contendo núcleos basofílicos arredondados
a ovais, dispostas aleatoriamente sobre
abundante matriz mixoide. Areas de
metaplasia cartilaginosa e óssea e infiltrado
inflamatório mononuclear multifocal. A
coloração de Alcian Blue evidenciou
abundante matriz mixoide.

Figura 1 – Neoformação friável, multinodular, com
áreas firmes, brancacentas e translúcidas multifocais.

Figura 2 – Mixossarcoma, cão. A: células estreladas a
alongadas dispostas de forma aleatória sobre matriz
mixoide (HE, 40x); B: evidenciação de abundante
matriz mixoide (Alcian Blue, 40x)
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