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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste relato verificamos o potencial agressivo/metastático

que o hemangiossarcoma cutâneo pode apresentar. Assim como

reiteramos a importância da realização de necropsia para elucidação

de causa de morte bem como para obtenção de diagnóstico.
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INTRODUÇÃO

O hemangiossarcoma cutâneo é uma neoplasia de ocorrência

relativamente comum na pele dos cães. A excisão cirúrgica costuma ser

curativa. Os sítios de metástase comumente ocorrem para linfonodos

e/ou órgãos como baço e fígado (MEUTEN, 2017). Aqui descrevemos um

caso de hemangiossarcoma cutâneo metastático para linfonodos,

pulmão e SNC.

RELATO DE CASO

Um canino, macho, 8 anos, raça Perdigueiro, pelagem clara,

apresentou múltiplas lesões cutâneas em um período de 6 meses: em

região inguinal, região dorsal e em membro anterior direito; todas

removidas cirurgicamente e com diagnóstico de hemangiossarcoma.

Após iniciar com sinais clínicos de hepatopatia e insuficiência renal foi

realizado eutanásia sendo o cadáver encaminhado para necropsia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na necropsia verificou-se presença de inúmeros nódulos em

subcutâneo e um nódulo em membro posterior esquerdo- região de

falanges (Fig.1A), todos com aspecto hemorrágico. Rins e fígado com

aspecto fribroso, linfonodo poplíteo, pré-escapular (Fig.1B),

mediastínicos e submandibulares com presença de massa anormal

de tecido. Pulmão e cérebro com múltiplos focos de presença de

massa anormal de tecido de aspecto hemorrágico (Fig.1C e D). À

histopatologia, as lesões observadas em pele, subcutâneo, pulmão,

SNC (Fig.1E e F) e linfonodos foram diagnosticadas como focos de

metástase de hemangiossarcoma. Os componentes celulares eram

predominantemente organizados em arranjo sólido, por vezes

formando discretos espaços preenchidos por eritrócitos, o

citoplasma era discreto e eosinofílico, os núcleos eram ovalados,

muitos com cariomegalia e/ou bizarros, a cromatina grosseira e/ou

formando agregados e os nucléolos múltiplos e hipercromáticos, as

mitoses eram abundantes. O fígado apresentou-se cirrótico e os rins

com lesões de insuficiência renal crônica.

Figura 1. Hemangiossarcoma (HS) cutâneo metastático, canino. A) HS cutâneo em

membro anterior direito. B) Metástase de HS em linfonodo escapular direito. C)

Metástase de HS em pulmão. D) Metástase de HS no SNC. E) Metástase de HS em SNC.

H&E, 10x. F) Metástase de HS em SNC. H&E, 40x.
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