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Hemangiossarcoma é uma neoplasia

maligna de células endoteliais

caracterizada por metástases precoces e

agressivas, com envolvimento cutâneo,

muscular e visceral. É pouco relatado em

animais selvagens e menos frequente em

felídeos.

Introdução

Um exemplar de Herpailurus

yagouaroundi, macho, 12 anos, de

cativeiro, foi atendido no Serviço de

Medicina de Animais Selvagens (SEMAS),

na Faculdade de Ciências Agrárias e

Veterinárias – FCAV/Unesp com histórico

de apatia, anorexia e aumento de volume

abdominal.

É de extrema importância o diagnóstico

precoce para direcionar o tratamento

adequado e aumentar a sobrevida do

animal. A utilização de exames

hematológicos e bioquímicos periódicos

poderiam ser esclarecedores diante da

neoplasia, sobretudo por ser tratar de um

animal senil.

Individualmente as células eram

arredondadas com citoplasma moderado e

acidófilo. Os núcleos eram arredondados

com cromatina grosseiramente agrupada e,

por vezes contendo nucléolos evidentes.

Havia anisocariose discreta e não foram

observadas figuras de mitose em 10 CGA

(campos de grande aumento). Diante dos

achados conclui-se que a causa mortis foi

decorrente de choque hipovolêmico

secundário ao hemoperitônio oriundo da

ruptura do baço pelo hemangiossarcoma

esplênico.
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O animal apresentava hipotermia, mucosas

ictéricas, desidratação severa e abdômen

penduloso. A ultrassonografia revelou

líquido livre em cavidade abdominal e

irregularidade na arquitetura esplênica. Foi

realizada laparotomia exploratória,

drenagem de líquido livre, seguida de

esplenectomia. O paciente morreu no pós-

operatório. Na necropsia realizada pelo

Serviço de Patologia de Animais Selvagens

(SEPAS) da FCAV- Unesp, foi observado

conteúdo espumoso em traqueia, pulmões

com superfície irregular e múltiplas áreas

puntiformes amarelados nos lobos.

Ainda havia hepatomegalia e rins com áreas

focais de depressão na cortical. O baço

estava friável, com nodulações e ruptura do

parênquima esplênico. Na análise

histopatológica do baço observou-se

proliferação neoplásica maligna de células

endoteliais, não encapsulada e de

crescimento infiltrativo (Fig.1). As células

formavam vasos rudimentares preenchidos

por sangue.

Figura 1: Baço, hemangiossarcoma, Gato-mourisco

(Herpairulus yagouaroundi), 40x, HE.. Proliferação

maligna de células endoteliais neoplásicas com

presença de vasos bem diferenciados.
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