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INTRODUÇÃO 
 
O hemangiossarcoma (HSA) é considerado uma neoplasia maligna, agressiva, tendo origem nas 
células do endotélio vascular, dos tumores revelados no baço, sua maioria é HSA, sendo a principal 
neoplasia esplênica em cães, o animal apresenta anorexia, apatia e distensão abdominal. (FOSSUM 
2002). Baseado em Nelson (2010), eles ocorrem com mais incidência, em cães idosos (8 a 10 anos de 
idade) e machos. Sousa (2006), indica que a raça Golden Retriever apresenta maior propensão para 
desenvolver o HSA. O diagnóstico baseia se do histórico do animal, achados clínicos e, exame 
histopatológico que pode ser realizado juntamente com a biópsia excisional da massa, sendo esta 
uma medida diagnóstica e terapêutica (MACEWEN, 2001). O melhor tratamento é a remoção 
cirúrgica, acompanhada de tratamento quimioterápico quando necessário (HNILICA, 2016). O 
presente relato, tem por objetivo expor o caso de um canino, Gonden Retriever, macho, com oito 
anos de idade com grande distenção abdominal. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Foi atendido no CCVet Centro Clínico Veterinário em Passo Fundo, um canino, Golden Retriever, 
macho, oito anos de idade e 39,5 kg de peso vivo. O tutor relatou que o paciente estava com apatia, 
hiporexia e dificuldade de locomoção. No exame físico, foi constatado alteração nas mucosas oral, 
prepucial e ocular onde apresentavam-se hipocoradas e grande distensão abdominal. Após 
atendimento clínico foram solicitados exames complementares sendo hemograma, perfil bioquímico 
sérico hepático e renal e ecografia abdominal. 
Na análise hematológica constatou-se abaixo dos valores de referência as hemácias, hemoglobina, 
hematócrito, proteínas totais e plaquetas, presença de acantócitos, anisocitose, policromasia, 
indicando uma anemia normocítica normocrômica regenerativa, acompanhada de leucocitose por 
neutrofilia com desvio a esquerda e linfopenia. Na bioquímica sérica evidenciou-se apenas a fosfatase 
alcalina aumentada. Na ecografia, o baço estava com dimensões aumentadas, irregular, aspecto 
heterogêneo, ecogenicidade mista sugerindo neoplasma, havia bastante liquído livre no abdômen 



 

anecogênico.   
Diante dos resultados dos exames complementares optou-se por realizar laparotomia e 
esplenectomia de emergência, visto que se tratava de uma hemorragia intra-abdominal (ASA IV). O 
paciente recebeu como protocolo anestésico dexmedetomidina (5 µg/kg) associada ao midazolam 
(0,3 mg/kg) e metadona (0,3 mg/kg) por via intramuscular. A indução da anestesia foi feita com 
propofol (6 mg/kg) intravenoso, o animal foi intubado e a anestesia foi mantida com isofluorano e 
oxigênio a 100%. A terapia trans-operatória foi, ampicilina (20 mg/kg, via endovenosa). A técnica 
cirúrgica consistiu no acesso abdominal pela linha média ventral, cranial a cicatriz umbilical e 
estendendo-se até o terço médio entre a cicatriz umbilical e o púbis, havia grande quantidade de 
liquído hemorrágico, exteriorização do baço, constatado presença de neoplasma na região caudal do 
orgão (Figura 1), friável e hemorrágico, uso de ligaduras transfixantes com fio monofilamentar de 
nailon 2-0, para promoção da hemostasia dos vasos arqueados. Fechamento da cavidade em três 
camadas, utilizando padrão sultan com fio monofilamentar de nailon 0-0, contínuo simples fio 
monofilamentar de nailon 2-0 e wolf com fio monofilamentar de nailon 3-0, em parede muscular, 
subcutâneo e pele, respectivamente.   
Após a remoção do tumor esplênico, (1,750 kg), macroscopicamente o órgão tinha aparência escura 
e avermelhada (Figura 2). No pós cirúrgico, analgesia com o cloridrato de tramadol (3 mg/kg/BID 
subcutâneo) por 04 dias e meloxican (0,2 mg/ Kg/SID intravenoso por 04 dias, e enrofloxacina (2,5 
mg/Kg/BID intravenoso) por 07 dias, ampicilina (20 mg/kg intravenoso). O histopatológico do tumor 
detectou hemangiossarcoma, uma neoplasia maligna. O paciente apresentou complicações seis dias 
após a cirurgia, por ruptura de focos metástaticos do neoplasma, hemorragia interna e uma parada 
cardiorrespiratória que resultou no óbito.  
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O hemangiossarcoma é agressivo e metastático pela origem de células de vasos, que levam a 
disseminação de células tumorais via hematógena induzindo um o prognóstico reservado a 
desfavorável, principalmente pela possibilidade de hemorragias internas que devem ser tratadas 
imediatamente. A histopatológica é essencial para distinguir o padrão morfológico e estabelecer o 
manejo adequado do paciente.  
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Figura 1: Presença de neoplasma na região caudal do baço 
Figura 2: Aspecto do tumor esplênico após sua retirada 


