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Neoplasmas cardíacos primários são

raros em cães, e dentro desse universo,

fibrossarcoma é considerado um

diagnóstico incomum, representando

aproximadamente 1% das neoplasias

cardíacas primárias.

Introdução

Uma cadela Rottweiler, 9 anos,

apresentou quatro episódios

semelhantes a “convulsões”, vindo a

óbito poucos dias após o início dos

sinais clínicos. O animal foi submetido

à necropsia.
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Figura 3. A. neoplasma cardíaco, estroma colagenoso

evidenciado pelo Tricrômico de Masson. B.

Imunomarcação positiva para vimentina.

Figura 2. Proliferação de células neoplásicas

fusiformes dispostas em feixes multidirecionais

(HE).

Figura 1. Neoplasma em ventrículo direito.

O óbito deste cão foi associado a um

neoplasma cardíaco, ocasionando

insuficiência cardíaca congestiva e de baixo

débito. O diagnóstico de fibrossarcoma foi

estabelecido de acordo com características

morfológicas, histoquímicas e imuno-

histoquímicas do tumor.
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• Observou-se uma massa de 6 x 3,5 x

2 cm, pedunculada, macia,

brancacenta, na parede do ventrículo

direito (Figura 1).

• O fígado estava aumentado e

difusamente congesto.

• Histologicamente, a massa era

constituída por proliferação de

células neoplásicas fusiformes

dispostas em feixes multidirecionais

entremeados por estroma colagenoso

(Figura 2) (ressaltado pela coloração

de Tricrômico de Massom [Figura

3A]).

• As células imunomarcaram para

vimentina (Figura 3B), com ausência

de imunomarcação para proteína

ácida fibrilar glial (GFAP) e alfa-

actina do músculo liso.

• Havia fibrose hepática centrolobular

e perda de hepatócitos (fígado de

“noz moscada”).

• Foi estabelecido o diagnóstico de

fibrossarcoma.
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