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O rhabdomiosarcoma (RMS) é um tumor

mesenquimal maligno, invasivo, metastático

com crescimento a partir da linhagem

muscular estriada. Especula-se que haja uma

predisposição juvenil devido o surgimento a

partir dos mioblastos embrionários

remanescentes. Sua morfologia é variada,

sendo classificado em: embrionário,

alveolar, botrióide e pleomórfico.

Introdução

O presente trabalho possui objetivo de

relatar um caso de RMS em um cão, onde

encaminhou-se um fragmento da vesícula

urinária para o Laboratório

Prevenção&Diagnose localizado em

Cascavel-PR. O cão, macho castrado, da

raça Golden Retriever, 9 meses, apresentava

uma massa na região do trígono vesical.
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Nota-se a importância da histopatologia para

o diagnóstico devido a agressividade da

neoplasia com epidemiologia peculiar, sendo

que o diagnóstico precoce é fundamental

para o sucesso do tratamento.
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Resultados e Discussão

Conclusão

Na macroscopia a massa era macia, friável,

com inúmeros lóbulos pedunculados (padrão

botrióide) e enegrecida com áreas

multifocais brancacentas (Figura 1).

Microscopicamente, observou-se

proliferação neoplásica de células

mesenquimais, altamente celular, delimitada,

não encapsulada, de crescimento infiltrativo.

As células neoplásicas apresentavam

citoplasma fusiforme, distinto, anfofílico e

homogêneo (miócito primitivo). O núcleo

era grande, arredondado ou alongado, único

e hipercorado nas células pequenas e

múltiplo com cromatina grosseira nas células

maiores, agregados ou dispostos ao longo do

citoplasma (Figura 2). Anisocitose e

anisocariose eram acentuadas. Havia

acentuados vasos sanguíneos em meio à

neoplasia. Observava-se áreas multifocais

moderadas com acúmulo de restos celulares

(necrose) e hemácias (hemorragia) (Figura

3). Na mucosa notava-se destruição do

epitélio transicional (úlcera).

Figura 1.  Vesícula Urinária, cão, 9 meses, macho. 
Observa-se massa macia com inúmeros lóbulos pedunculados 

(padrão botrioide) de coloração enegrecida com regiões 
multifocais brancacentas.  

Figura 2. Vesícula urinária, cão, 9 meses, macho. Observa-se 
proliferação de células que apresentam citoplasma fusiforme, 
anfofílico e homogêneo (miócitos primitivos). O núcleo dessas 

células são grandes, arredondados ou alongado, único e 
hipercorado nas células pequenas (flecha) e múltiplo com 

cromatina grosseira nas células maiores (cabeça de seta), agregados 
ou dispostos ao longos do citoplasma (HE, obj 45x).

Figura 3. Vesícula urinária, cão, 9 meses, macho. Observa-se 
proliferação neoplásica de miócitos primitivos (asterisco) 

entremeados a regiões multifocais com acúmulo de restos celulares 
(necrose) e hemácias (hemorragia) (cabeça de seta) (HE, obj. 40x)
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