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Hemangiossarcoma é um neoplasma

maligno de células endoteliais que ocorre mais

frequentemente no baço, pele e coração de cães

adultos/idosos. O mão pelada (Procyon

cancrivorus) é um procionídeo encontrado nas

Américas Central e do Sul e relatos de

hemangiossarcoma nessa espécie não são

descritos na literatura.

Introdução

Um mão pelada fêmea, de 12 anos,

pertencente ao plantel do Zoológico de Brasília,

apresentou histórico de decúbito, hipotermia,

TPC aumentado e parada cardiorrespiratória. Na

necropsia, notou-se palidez das mucosas

conjuntival e oral, icterícia discreta,

hemoperitônio moderado e numeroso nódulos

enegrecidos/pálidos no baço e fígado (Fig. 1A,

1B e 1C). Microscopicamente, os nódulos

hepáticos e esplênicos eram constituídos por

proliferação neoplásica, infiltrativa, pobremente

delimitada e composta por feixes de células

fusiformes formando espaços vasculares

irregulares e preenchidos por sangue. Notou-se

pleomorfismo celular acentuado com anisocitose

e anisocariose. O diagnóstico morfológico foi de

hemangiossarcoma (Fig. 1D). Ademais, notou-

se glomerulonefrite membranoproliferativa,

nefrose tubular, hiperplasia endometrial cística,

pneumonia intersticial moderada e enterite

linfocítica e eosinofílica difusa discreta.
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Figura 1. Procyon cancrivorus. A. Hemoperitônio

moderado. B. Baço com numerosos nódulos

multifocais a coalescentes. C. Fígado com muitos

nódulos, alguns deles rompidos. D. Há

proliferação de células fusiformes neoplásicas
formando numerosos espaços vasculares

irregulares repletos de eritrócitos. HE,Obj. 20X.

A causa da morte foi atribuída a choque

hipovolêmico, visto que alguns nódulos do

fígado e baço estavam rompidos, resultando em

hemoperitônio. Os demais achados indicativos

de septicemia agravaram o quadro do animal.
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