
    HEMANGIOMA DE ESÔFAGO EM UM
               CÃO – RELATO DE CASO.
Mirian Aparecida de Queiroz Barbosa Ferreira1, Frederico Celso Lyra Maia2, Renata Ferreira
de Oliveira3, Lidiane Alves Valeriano3, Fernanda Mafra Cajú4, Valdemiro Amaro da Silva
                      Júnior5, Sandra Maria de Torres6, Vanessa Carla Lima da Silva7.

Introdução
Hemangiomas são tumores que têm origem nas 
células endoteliais que revestem os vasos 
sanguíneos. Dependendo de espaços sanguíneos
e da quantidade de células endoteliais 
envolvidas, os hemangiomas são classificados 
em três tipos: hemangioma capilar que possui 
dimensões sanguíneas de pequenas a médias e 
com pouca quantidade de tecido celular; 
hemangioma cavernoso que contem grandes 
espaços sanguíneos; hemangioma hipertrófico
que possui grande quantidade de células e
espaços sanguíneos mínimos. A grande maioria 
desses tumores é do tipo benigno [1]. As formas 
consideradas malignas são habitualmente 
denominadas de hemangiomas malignos ou 
hemangiossarcoma. Hemangioma, malformação 
vascular e variz são lesões vasculares benignas 
comuns na região de cabeça e pescoço [2]. 
Hemangiomas esofágicos são tumores 
extremamente raros e representam menos de 3% 
das neoplasias benignas do esôfago em 
humanos [3]. Nos animais não existem dados 
sobre sua ocorrência.
A literatura registra um caso de um homem de 
39 anos, com um hemangioma que se estendia 
da hipofaringe para o esôfago torácico superior,
reveladas por exame endoscópico, tomografia 
computadorizada de imagens (TC), ressonância 
magnética (MRI) e angiografia [4]. Outro caso 
encontrado foi em um homem de 58 anos, cuja
endoscopia digestiva alta revelou uma lesão 
saliente no esôfago. Na consulta inicial, a 
endoscopia digestiva alta mostrou uma lesão 
liso, macio, preto roxo, tipo II, salientes, 
medindo aproximadamente 25 mm a 35 cm de 
distância do incisivo. Para diagnóstico e

tratamento do paciente, a ressecção endoscópica 
da mucosa (EMR) foi realizada. O espécime 
retirado media 25 mm x 25 mm. Os achados 
histológicos sugeriram hemangioma cavernoso
[5]. Em cães, os hemangioendoteliomas com 
potencialidades malignas são detectados tendo 
como origem o baço, átrio direito e
ocasionalmente, a subcútis. 
Essas neoplasias consistem de células ovóides 
com núcleos hipercromáticos e citoplasma 
escasso. As células tendem a formar muitos 
capilares pequenos, característica esta, 
diferenciadora do crescimento [1]. São raros os 
casos de hemangiomas esofágicos relatados em
animais, sendo a maioria encontrada em 
humanos.

Material e métodos
Um animal da espécie canina, raça Cocker 
Spaniel Americano, 11 meses, do sexo feminino 
foi atendido na clínica de pequenos animais 
apresentando vômitos sanguinolentos. Realizada 
a endoscopia, nada foi encontrado. Os vômitos 
não cessaram e o animal evoluiu rapidamente
para a morte. Após o óbito o animal foi 
necropsiado e fragmentos do tumor localizado
na porção final do esôfago foram colhidos em 
formalina neutra à 10% e encaminhados para 
exame histopatológico.

Resultados e Discussão
O animal foi atendido e havia clinicamente 
suspeita de erliquiose, por isso recebeu como 
tratamento doxiciclina e vitamina k, não 
havendo resposta ao tratamento. Os vômitos 
sanguinolentos não cessaram e o animal veio a 
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óbito. Na necropsia, se verificou a presença de 
massa neoplásica na adventícia da porção final 

do esôfago, medindo aproximadamente 3,0 

4,0 cm de diâmetro circundando vasos
sanguíneos (aorta), com áreas de necroses que 
se estendiam até a mucosa (Fig.1), com 
rompimento do esôfago no qual haviam 
hemorragias que drenavam para o  estômago. 
Isso ocasionava irritação estomacal e vômitos 
sanguinolentos freqüentes. Havia na cavidade 
torácica grande quantidade de coágulos 
(hemotórax). Havia ainda áreas de pneumonia 
nos lobos diafragmáticos do pulmão e também 
área necrótica. No exame histopatológico,
observou-se a partir da adventícia do esôfago, a 
proliferação de brotos vasculares de tamanhos 
variáveis, predominando entretanto os vasos de 
menores calibres, que se estendiam até uma área 
fibrótica reacional na adventícia da aorta. É 
possível observar ao longo dos brotamentos 
vasculares, intenso infiltrado inflamatório 
linfoplasmocitário, com presença de vários 
mastócitos, tecido conjuntivo de aspecto
fibromucoso, reações inflamatórias 
perivasculares desencadeando hialinização dos 
vasos, áreas hemorrágicas com intensa 
deposição de fibrina e fibrose intensa na túnica 
adventícia próximo à parede muscular da aorta.
Ulceração e infecção secundária, seguidas de 
hemorragias, são as complicações mais 
frequentes dos hemangiomas segundo Pitta e 
Gomes [6]. Chella et al [3] encontraram 
hemangioma do tipo cavernoso em esôfago de 
um humano. Tominaga et al [7] através de ultra-
sonografia com Doppler observaram uma massa 
homogênea e hipoecóica, sem fluxo de sangue 
na camada submucosa do esôfago, enquanto a 
ressonância magnética não revelou imagem 
típica de hemangioma esofágico, sendo 
necessária a retirada cirúrgica e diagnóstico 
histopatológico para confirmação do caso. 
Neste relato, chamou atenção a localização 
extremamente rara e apresentação clínica desta 
neoplasia, cujos achados histopatológicos são 
compatíveis com o diagnóstico de hemangioma 
do tipo cavernoso.
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Figura 1 – Esôfago. Cão. Observar nódulo tumoral 
                  com necrose da parede do esôfago (setas).          Figura 2 – Esôfago. Cão. Observar proliferação de 
                                                                                                                        células endoteliais com formação de vasos
                                                                                                                        atípicos.           

           

                          

                 


