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Introdução

Os lipossarcomas são tumores originários de células 
mesenquimais primitivas. É uma neoplasia maligna de 
lipoblastos e, ao contrário do lipoma são tumores raros, 
de ocorrência, geralmente, em animais idosos. 
Representam 15 % de todos os sarcomas de tecidos 
moles [1, 2, 3, 4, 5].

Nos animais domésticos, esses tumores possuem 
predileção por tecidos subcutâneos e tecidos moles 
profundos, mas também têm sido observadas nas 
cavidades abdominais e torácicas [6, 7].

 Os lipossarcomas tendem a ser invasivos, mas 
possuem capacidade metastática baixa. Os órgãos mais 
comuns de metástase são pulmão, fígado e membros 
posteriores [5,8].

Assim como outros tumores mesenquimais, os 
lipossarcomas tendem a ser localmente invasivos, 
porém possuem capacidade metastática baixa. Sítios de 
metástases incluem os pulmões, fígado e membros 
posteriores. O tratamento consiste em exérese com 
margem cirúrgica de 3cm de tecido sadio e o 
prognóstico depende da extensão da neoplasia no local 
afetado. Estudo com cães tratados cirurgicamente, a 
sobrevida após a cirurgia é muito pequena e grande 
parte dos animais morrem em menos de um ano, 
independentemente do tipo de tumor [9].

Objetivou-se relatar um caso de Lipossarcoma
abdominal em cão, por ser de ocorrência rara nesta 
espécie e devido ao aumento da perspectiva de vida do 
animal após o procedimento cirúrgico. 

Material e métodos

Foi atendido em uma clínica particular na cidade de 
Olinda, um cão mestiço, macho, 13 anos, com 12 kg. A 
história clínica incluiu distensão abdominal, dificuldade 
de locomoção e caquexia. Ao exame clínico, observou-
se à palpação abdominal, uma massa arredondada 
firme. Foram realizados hemograma completo, ultra-
sonografia abdominal e biópsia.

O animal foi submetido à laparotomia exploratória 
onde se procedeu a exérese da neoplasia e do baço, 
devido à aderência da neoplasia com este órgão e o 
mesentério. Observou ainda uma massa de consistência 
firme, superfície lisa com áreas de coloração vermelha 
escura e esbranquiçada aderida à serosa do baço, 
algumas áreas do mesentério, medindo 20cm de 
diâmetro, pesando 3,8 kg.  

Resultados e Discussão

Durante exame clínico foi realizado exame hematológico
do paciente que revelou Hb: 15.2 g/dl, Ht: 46 leucócitos
6.000, plaquetas: 260.000/mm3, resultados também 
observados por Priolli et al. [3].

No exame ultra-sonográfico observou-se presença de 
líquido livre na cavidade abdominal e uma estrutura 
heterogênea, com contornos irregulares confirmando os 
achados radiográficos da cavidade abdominal também 
encontrados por Montagna et. al. [5]

Procedeu-se em seguida cirurgia para exérese do tumor 
que macroscopicamente era pouco vascularizado 
apresentava cor amarelada, consistência adiposa e 
cavitações contendo líquido sero-sanguinolento (Fig.1, 2), 
que assemelhavam-se aos observados por Sant’ Ana et al 
[4].   Resultados semelhantes foram encontrados por 
Montana et al. [5], que observaram uma grande massa 
branco-amarelada de consistência firme , inserida na 
superfície do baço e apresentando aderências ao 
mesentério. Entretanto, de acordo com Weinstein, et al. [9], 
em seu estudo com cães tratados cirurgicamente, a 
sobrevida é muito restrita e grande parte dos animais 
sobrevivem por menos de um ano, independente do tipo de 
tumor.

Um ano após a cirurgia o animal retornou a clínica 
apresentando história de dispnéia, distensão abdominal e 
apatia. Procedeu–se mediante consentimento do 
proprietário a eutanásia e em seguida a necropsia, onde se 
observou massa de consistência firme, coloração 
avermelhada na cavidade abdominal e metástase pulmonar 
com inúmeros nódulos de consistência firme e coloração 
amarelada (Fig. 3, 4). Na biópsia notou-se cápsula 
conjuntiva relativamente espessa circundando a neoplasia 
com proliferação celular com células pouco diferenciadas 
em típicos adipócitos e acúmulo de grande quantidade de 
gordura em seu citoplasma. No exame histopatológico, nos
focos de metástase pulmonar visibilizaram-se estruturas 
nodulares circundadas por cápsula conjuntiva delgada de 
onde proliferavam células pouco diferenciadas. Entretanto, 
em sua maioria estas células possuíam aspecto alongado
enquanto poucas tinham aspecto estrelado. Estas células 
diferenciavam-se para adipócitos típicos de tamanho 
variados cujo citoplasma continha gordura. Algumas dessas 
células pouco diferenciadas formavam estruturas acinares 
mal definidas. Estes achados também foram observados por



Priolli et al.[3]; Sant’ana et al.[4]; Montagna  et  al. [5].

Apesar de estudos retrospectivos demonstrarem
prognóstico reservado e sobrevida curta após 
diagnóstico, este relato ressalta que o prognóstico 
depende da rapidez do diagnóstico da neoplasia e do 
sucesso do procedimento cirúrgico radical aliado à 
quimioterapia.          
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