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RESUMO 

 

As neoplasias constituem uma das principais causas de óbitos em cães, tendo se tornando cada 

vez mais importantes com o aumento da longevidade dos animais domésticos. Dentre as 

neoplasias, as mesenquimais mixóides são raras em cães, e caracterizam-se pela capacidade 

de produzir mucina semelhante a fibroblastos embrionários. Os mixomas já foram descritos 

em vários tecidos e várias espécies, no entanto, ainda há uma notável carência de informações 

a seu respeito. Neste contexto, o presente trabalho objetiva relatar dois casos de tumores 

mixóides em cães, contribuindo com informações acerca da ocorrência dessa neoplasia em 

caninos. Relata-se o primeiro caso em um canino fêmea, da raça Chihuahua com 13 anos de 

idade apresentando um nódulo bem delimitado na vulva, de aspecto pendular, consistência 

firme e superfície de corte esbranquiçada homogênea, medindo aproximadamente 2,1 x 

1,7cm. O animal foi submetido a procedimento cirúrgico para remoção do nódulo com 

posterior avaliação histopatológica pela coloração de Hematoxilina-Eosina (HE), Alcian Blue 

(AB) e ácido periódico-Schiff (PAS) que revelou uma neoformação constituída por células 

estreladas, fusiformes e de citoplasma vacuolizado com deposição extracelular de mucina 

através da qual se estabeleceu o diagnóstico de mixoma, neoplasia pouco descrita nesta 

região. O segundo caso ocorreu em um canino macho, da raça Rottweiler com 5 anos de idade 

que apresentou uma massa que se estendia por toda a área do osso frontal se projetando por 

sobre as orbitas de consistência elástica e superfície cutânea integra. O animal foi submetido a 

exame radiográfico que revelou comprometimento ósseo do crânio sendo posteriormente 

encaminhado para a remoção cirúrgica da massa, com subsequente envio de fragmentos do 

material para exame histopatológico pelas colorações de HE, AB e PAS, que revelou uma 

neoformação constituída por células estreladas, fusiformes e de citoplasma vacuolizado com 

deposição extracelular de mucina. As células apresentaram anisocitose e hipercromasia 

nuclear, estabelecendo-se o diagnostico de mixossarcoma. A caracterização histológica do 

tecido mixóide, assim como a evidenciação da mucina no tecido através da histoquímica, 

permitiram o diagnóstico de um mixoma vulvar e um mixossarcoma na região da cabeça nos 

casos relatados no presente estudo, contribuindo para a escassa literatura a respeito da 

ocorrência destas raras neoplasias em cães. 

 

Palavras chaves: Neoplasia, Mixoma, Mixossarcoma, Canino 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The neoplasias are one of the main causes of death in dogs and have become even more 

important with the increased longevity of domestic animals. The myxoid tumours are rare 

mesenchymal tumours in dogs characterized by the capacity to produce mucin similar to 

embryonic fibroblasts. These have already been described in several tissues and in different 

species; however, there is still a notable lack of information about them. In this context, this 

work aimed to report two cases of rare myxoid tumours in dogs seeking to generate data that 

can contribute for future studies. A dog, Chihuahua, female, 13 years old, having a well-

delimited nodule in the vulva, pendulous aspect, firm consistency and a homogeneous whitish 

cutting surface, measuring approximately 2,1 x 1,7 cm. The animal was submitted to a 

surgical procedure for removal of the nodule, with subsequent histopathological evaluation 

that revealed a neoformation, composed by stellate cells, fusiform and vacuolated cytoplasm 

with deposition of extracellular matrix of mucin, through which the myxoma diagnostic was 

established, a neoplasia rarely reported in the region. The second case describes a history of a 

male dog, Rottweiler, 5 years old that presented a mass extending throughout the area of the 

frontal bone protruding over the orbits, with elastic consistency and integrate skin surface. 

The animal was submitted to a radiographic test that revealed skull bone affection and it was 

subsequently forwarded to the surgical removal of the mass, posteriorly samples of the 

material were sent to the histopathological examination by HE, AB and PAS stains, which 

showed neoformation composed by stellate cells, fusiform and vacuolated cytoplasm with 

deposition of extracellular matrix of mucin. The cells showed anisocytosis and nuclear 

hyperchromasia. Based on the morphological alterations observed, it was established the 

diagnosis of a myxosarcomas with probable origin in the subcutaneous tissue in the cases 

reported in the present study, contributing to the scarce literature regarding the occurrence of 

these rare neoplasms in dogs. 

 

Key-words: Neoplasia, Myxoma, Myxosarcoma, Canine 
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1 INTRODUÇÃO 

O estreitamento das relações entre o homem e os animais domésticos tem levado a 

uma série de investimentos que contribuiu diretamente para a melhoria da qualidade de vida 

dos animais, criando condições propicias para uma maior longevidade destes (RODASKI; 

PIEKARZ, 2008). 

Esse aumento da expectativa de vida torna-os susceptíveis a uma maior ocorrência de 

enfermidades crônico-degenerativas, dentre estas, as neoplasias tem se mostrado cada vez 

mais importantes (RODASKI; PIEKARZ, 2008), já sendo identificadas como a principal 

causa de óbito em cães em diversos estudos realizados em países onde se observa uma maior 

longevidade e um controle efetivo de doenças infecciosas tal como os Estados Unidos, onde 

se relata longevidade média de 9,9 anos (BRONSON, 1982) e uma prevalência de causa 

morte por neoplasias entre 18,3% e 39,5% (BRONSON, 1982; CRAIG, 2001; MOORE et al., 

2001).  

O mesmo tem sido descrito em outros países como na Inglaterra (MICHELL, 1999), 

Suécia (BONNETT et al., 1997) e Dinamarca (PROSCHOWSKY et al., 2003) com 

longevidade de 11, 10 e 10 anos, respectivamente, e uma prevalência de neoplasia como causa 

óbito de 15,7% na Inglaterra, 16 a 18% na Suécia e 14,5% na Dinamarca. 

As neoplasias costumam ser classificadas como mesenquimais, epiteliais ou de células 

redondas de acordo com o tipo celular que as compõem, destas as neoplasias mesenquimais 

são apontadas como as menos frequentes representando cerca de 7,1% (BRACARENSE; 

REIS, 1997) a 16,39% (ROSSETTO et al., 2009) de todas as neoplasias relatadas em cães.  

As neoplasias mesenquimais tem origem em um grupo variado de tecidos de origem 

mesodérmica como ossos, musculo, gordura e tecido fibroso, os tumores mixóides são 

considerados tumores de tecido fibroso incomuns em animais, que apresentam a capacidade 

de produzir mucina característica do tecido fibroso embrionário (JONES et al., 2000).  

Estes tumores caracterizam-se morfologicamente pela presença de células estreladas 

situadas em um estroma mucóide se assemelhando ao tecido mesenquimal primitivo (STOUT, 

1948). Macroscopicamente, podem ter uma aparência gelatinosa, com aspecto infiltrativo, e 

cor variando do branco-cinza para rosa, estes tumores são considerados raros em animais 

(BABA; CÂTOI, 2007). havendo poucas descrições destes, em cães, na literatura. Portanto, o 

presente trabalho objetiva relatar dois casos de tumores mixóides raros em cães, contribuindo 

com informações a cerca da ocorrência dessa neoplasia em caninos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Ocorrência  

Tumores mucóides ou mixóides não são incomuns em humanos, sendo considerado 

um dos três sarcomas de partes moles mais frequentes nesta espécie. Já foi descrito 

acometendo diversas regiões como subcutâneo, aponeuroses, diversos ossos, pele, trato 

gênito-urinário, peritônio, intestino, seios nasais, músculo, articulações, faringe, amidalas, 

órbitas, pálpebras, baço, apêndice, fígado, parótida, corpo carotídeo, orelha e coração 

(STOUT, 1948), no entanto, a literatura sobre este grupo de tumores ainda é bastante limitada. 

Em animais estes tumores são considerados raros, podendo acometer todas as 

espécies, principalmente animais mais velhos, sem predileção sexual (BABA; CÂTOI, 2007). 

já tendo sido descrito em diversos locais e espécies, como coração (PIRES, 1939) e 

mandíbula (MOULTON, 1990) de bovinos, coração de cão (PEREIRA et al., 2011), baço de 

galinha (WEST, 1974) e pulmão de ovelha (PALIWAL; BAXI, 1979). 

Em cães Moulton (1990) identifica a pele como principal sítio para o surgimento de 

mixomas e mixossarcomas. No entanto, estes já foram descritos em outros locais tais como 

coração (AKKOC et al., 2007; FOALE et al., 2003), canal medular (TEAGUE; BERG, 1978), 

vulva (NASCIMENTO et al., 2000) articulações sinoviais de cães (CRAIG et al., 2010), 

mesentério (KIM et al., 2012), pericárdio e pleura (SOMMEREY et al., 2012). 

Goldschmidt e Shofer (1992) identificaram uma maior prevalência de tumores 

mixóides cutâneos em cães das raças Basset Hound, Pinscher e Dobermanns e sugerem uma 

possível predisposição racial. No entanto, estes também foram relatados em outras raças como 

Pastor do Cáucaso (UDEGBUNAM et al., 2015) e Boxer (ERDIKMEN et al., 2009). Headley 

et al. (2011) relataram um caso de mixossarcoma cutâneo em cão sem raça definida com 

metástase pulmonar. A descrição do pulmão como local primário de metástase também é feita 

por Moulton (1990). 

 

2.2 Caracterização e diagnostico 

Os tumores mixóides são caracterizados morfologicamente pela presença de células 

estreladas situadas em um estroma mucóide se assemelhando a tecido mesenquimal primitivo 

(STOUT, 1948). As células estreladas podem aparecer individualmente ou em pequenos 

grupos podendo observar-se ainda algumas áreas com numerosas células estreladas 

(MOULTON, 1990). A presença de fibras reticulares em várias direções (STOUT, 1948) ou 
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de fibras colágenas formando septos ou dispersas no estroma (MOULTON, 1990) também 

podem ser observadas. 

A presença de mucina no estroma tumoral pode ser demonstrada através das reações 

histoquímicas do ácido periódico-Schiff (PAS) e do Alcian blue (AB) tendo cada um destes 

mais afinidade por um tipo particular de mucinas ácidas ou básicas (GROSS et al., 2005).  

Moulton (1990) considera difícil a diferenciação dos mixomas e mixossarcomas 

devido às similaridades do padrão celular. Jones et al. (2000) considera que estes tumores são 

sempre mais ou menos malignos sendo comum denominá-los apenas como mixoma. 

O tecido mixóide pode ser encontrado em diversos outros sarcomas, tais como 

lipossarcoma, fibrossarcoma, condrossarcoma, e mesenquimoma, no entanto, o diagnóstico 

destes como um tumor mixóide constitui um equívoco, visto que são tumores com origens 

distintas. Desta forma, Stout (1948) considera essencial para o diagnóstico preciso destes 

tumores a ausência de condroblastos, lipoblastos, rabdomiocitos ou quaisquer outros 

elementos diferenciados reconhecíveis. Os lipossarcomas apresentam uma variante mixóide 

caracterizada por lipoblastos que frequentemente são do tipo anel de sinete, com padrão 

capilar plexiforme e matriz mixóide e tem sido descrita em cães (TORRES et al., 2001) e 

humanos (GAISSLER et al., 2012) podendo constituir um desafio para o diagnóstico.  

Holloway et al. (2005) afirmaram ainda que a presença de um estroma mixóide 

proeminente em tumores pode constituir um desafio para o correto diagnostico destes, uma 

vez que pode mascarar características estruturais e citológicas da neoformação, além de 

diminuir a densidade no material disponível para avaliação.  

A concepção de que os tumores mixóides constituem uma única entidade patológica 

que pode acometer diversos tecidos defendida por Stout (1948) ainda é amplamente aceita, no 

entanto essa perspectiva generalista tem sido questionada por diversos autores como Allen 

(2000) e Holloway et. al. (2005) que defendem a ideia de que diversos tumores mixóides 

constituem entidades especificas com características patológicas distintas, tais como 

características histológicas, histogênese, comportamento e diversos aspectos epidemiológicos 

como idade e sexo.  

Esta perspectiva traz a necessidade de avaliar os tumores mixóides de forma menos 

generalista, levando em consideração suas particularidades e características próprias, a fim de 

fazer inferências mais confiáveis acerca da sua patogenia, histogênese e prognóstico. Para tal, 

tendo em vista a raridade destes tumores, os relatos de ocorrência de novos casos 

identificados como mixoides, contribuem com dados para maior compreensão da 

epidemiologia destas neoplasias em cães. 
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3 RELATO DE CASOS 

 

3.1 Caso 1 

3.1.1 Relato 

Um canino fêmea da raça Chihuahua, com 13 anos de idade, pesando 3,2kg foi 

atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia (HOVET-

UFRA) apresentando um nódulo bem delimitado na vulva, de aspecto pendular, com 

consistência firme, superfície de corte esbranquiçada homogênea, medindo aproximadamente 

2,1 x 1,7cm (Figura 1). 

 

Figura 1- Fotografia de nódulo retirado da vulva de um canino, fêmea, da raça Chihuahua, 

revestido por superfície cutânea integra. 

 

 

 

Adicionalmente o animal apresentava hérnia inguinal e sangramento vaginal 

característico do proestro, apesar do proprietário relatar que o animal havia sido castrado há 

dois meses. O animal não apresentava qualquer outra alteração clínica e foi encaminhado para 

ultrassonografia para verificar a persistência do ovário, que foi confirmada, havendo posterior 

encaminhamento do animal para extirpação cirúrgica do nódulo, do ovário e redução da 

hérnia.  

O nódulo foi coletado e fixado em solução de formalina tamponada a 10% sendo 

posteriormente encaminhado ao Laboratório de Patologia Animal da Universidade Federal 

Rural da Amazônia (Labopat-UFRA) para realização de exame histopatológico, onde foi 
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submetido a processamento histológico pelas técnicas habituais para inclusão em parafina e 

posteriormente, seccionado em cortes de 5μm de espessura montados em lâmina e corados 

por hematoxilina e eosina (H&E). O exame das lâminas foi realizado com microscopia de luz, 

em aumentos de 40X, 100x, 200x, 400x e 1000x. As alterações macro e microscópicas 

observadas foram analisadas, descritas e fotografadas. As fotografias do exame 

histopatológico foram feitas com aumentos de 32x, 80x, 160x e 320x. 

A análise histopatológica revelou neoformação constituída por células mesenquimais 

estreladas e fusiformes, muitas destas exibindo citoplasma vesiculoso, pálido, pouco distinto. 

As células apresentaram um arranjo desorganizado. Também está presente tecido conjuntivo 

fibroso, sobretudo nas áreas perivasculares e nas margens do crescimento (Figura 2). Com 

base nos achados morfológicos macro e microscópicos estabeleceu-se o diagnostico de 

mixoma. 

 

Figura 2 - Fotomicrografia de mixoma vulvar de um canino da raça Chihuahua, apresentando 

células estreladas, fusiformes e algumas com citoplasma vacuolizado. Observa-se ainda 

matriz extracelular corada de azul. HE (Barra: 50 µm). 

 

 

 

A fim de demonstrar a presença de mucina no tecido, este foi submetido a coloração 

pelos métodos histoquímicos Ácido Periódico e Reativo de Schiff (PAS) e Alcian Blue (AB) 
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obtendo-se positividade apenas para a técnica AB que evidenciou a presença de moderada 

quantidade de mucina na matriz extracelular (Figura 3) confirmando o diagnóstico. 

 

Figura 3 – Fotomicrografia de mixoma vulvar de um canino da raça Chihuahua. Observa-se 

células estreladas, fusiformes e algumas com citoplasma vacuolizado. O estroma tecidual 

apresenta positividade, para a mucina corando em azul. Acian Blue (Barra: 100 µm]).  

 

 

 

3.1.2 Discussão  

A vulva e a vagina são consideradas os locais mais comuns de desenvolvimento para 

tumores do trato reprodutivo na cadela (com exceção das glândulas mamárias) e geralmente 

ocorrem em animais inteiros com idade média de 10 a 11 anos (MORRIS; DOBSON, 2001). 

O presente relato destaca igualmente a ocorrência em uma fêmea idosa de 13 anos, que 

embora tivesse passado por uma castração ainda possuía um ovário funcional. A idade 

avançada deste animal também condiz com o estabelecido na literatura para tumores 

mixóides, que costumam acometer animais mais velhos (BABA; CÂTOI, 2007). 

Thacher e Bradley (1983) avaliaram 99 tumores vaginais e de vulva em cadelas e 

também verificaram uma média de idade superior a 10 anos.  Estes autores identificaram 

ainda que 72 dos 99 tumores avaliados eram benignos, sendo os tipos histológicos mais 

comuns o tumor venéreo transmissível, o leiomioma, fibroma e o leiomiossarcoma, um único 

http://europepmc.org/abstract/med/6629979/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22transmissible%20venereal%20tumors%22
http://europepmc.org/abstract/med/6629979/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22leiomyoma%22
http://europepmc.org/abstract/med/6629979/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22fibroma%22
http://europepmc.org/abstract/med/6629979/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22leiomyosarcoma%22
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caso de mixoma na vulva foi relatado. Os leiomiomas segundo Morris e Dobson (2001) 

representam entre 80-90% de todos os tumores vaginais e vulvares que acometem as cadelas. 

O mixoma vulvo-vaginal é raro, no entanto Nascimento et al. (2000) descreve um caso 

de ocorrência vulvar em uma cadela Pastor Alemão com 7 anos de idade que apresentou 

aspecto pedunculado, consistência firme e coloração esbranquiçada similar ao observado no 

presente trabalho. Entretanto, ao corte, apresentava cavidades preenchidas por liquido 

viscoso, o que não foi observados neste trabalho. Quanto ao aspecto histológico não foram 

observadas variações significativas em relação ao descrito por Nascimento et al. (2000). 

3.2 Caso 2 

 

3.2.1 Relato 

 

Um canino macho da raça Rottweiler, com 5 anos de idade e pesando 40kg, foi 

atendido no HOVET-UFRA apresentando uma massa na região do osso frontal. O 

proprietário relatou que esta havia aparecido acerca de dois meses e vinha crescendo desde 

então. A tumoração se estendia por toda a área do osso frontal se projetando sobre as órbitas. 

Possuía consistência elástica e superfície cutânea integra (Figura 4). O animal não apresentava 

qualquer outra alteração clínica e foi encaminhado para exame radiográfico, onde se 

evidenciou comprometimento ósseo com intensa osteólise do seio frontal e etmoidal (Figura 

5). 

Figura 4 - Tumescência tumoral frontal em canino, macho, da raça Rottweiler 
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Figura 5 - Radiografia de um canino, macho, da raça Rottweiler apresentando aumento de 

volume com consistência característica de edema na região de tecido subcutâneo e muscular 

que reveste o osso frontal com extensão ao osso nasal. Presença de osteólise do seio frontal e 

etmoidal, com diminuição significativa da radiopacidade do córtex ósseo e reação periosteal 

do tipo espicular. 

 

 

O animal foi posteriormente encaminhado para extirpação cirúrgica da neoplasia. 

Após a incisão cutânea observou-se que a massa possuía limites imprecisos com evidente 

caráter infiltrativo penetrando no seio frontal. O tecido possuía aspecto gelatinoso, 

consistência bastante friável e coloração variando de branco-acinzentada a translúcida. 

Observou-se ainda áreas vermelho escura (Figura 6). O tecido neoplásico visível foi 

removido, no entanto, não foi possível estabelecer uma margem segura. Após receber sutura o 

animal foi liberado para fazer o pós-operatório em casa. Porém, o proprietário relatou que o 

animal demonstrou dor intensa algumas horas após a cirurgia e foi medicado com morfina, 

mas veio a óbito algumas horas depois. 

 

Figura 6 - Trans-operatório em um canino, macho, da raça Rottweiler, com remoção de 

tecido neoplásico de aspecto gelatinoso e coloração avermelhada 
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Foram colhidos fragmentos do tecido para a realização de exame histopatológico, os 

quais foram fixados em solução de formalina tamponada a 10% e posteriormente 

encaminhados ao Labopat-UFRA onde foi submetido a processamento histológico pelas 

técnicas habituais para inclusão em parafina e posteriormente, seccionados em cortes de 5μm 

de espessura montados em lâmina e corados por HE. A análise histopatológica revelou 

neoformação constituída por células fusiformes, muitas apresentando citoplasma 

notavelmente vesiculoso e outras com forma estrelada, muitas com as margens indistintas. 

Descrevendo ainda áreas com células dispersas, em pequenos aglomerados ou em áreas mais 

solidas com alta celularidade (Figura 7). Os núcleos apresentaram morfologia arredondada, 

ovóide ou alongados exibindo anisocitose e em muitos também hipercromasia. O índice 

mitótico mostrou-se baixo, e o tecido neoplásico bastante vascularizado., estando presente 

ainda áreas de necrose. Com base nos achados morfológicos macro e microscópicos 

estabeleceu-se o diagnostico de Mixossarcoma.  

Figura 7 - Fotomicrografia de mixossarcoma craniofacial de um canino, macho, da raça 

Rottweiler, apresentando células estreladas, fusiformes, muitas com citoplasma vacuolizado e 

deposição de material extracelular basofilico. HE (Barra: 50µm) 
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A fim de demonstrar a presença de mucina no tecido este foi submetido a coloração 

pelos métodos histoquímicos: Ácido Periódico e Reativo de Schiff (PAS) e Alcian Blue (AB) 

obtendo-se positividade apenas para a técnica AB que evidenciou a presença de moderada 

quantidade de mucina na matriz extracelular (Figura 8) confirmando o diagnóstico 

histológico. 

Figura 8 - Fotomicrografia de mixossarcoma craniofacial de um canino, macho, da raça 

Rottweiler. Observa-se células estreladas, fusiformes e algumas com citoplasma vacuolizado. 

O estroma tecidual apresentou positividade corado de azul, caracterizando a presença de 

mucina. Alcian Blue (Barra: 50µm). 
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3.2.2 Discussão  

Com base nos achados macro e microscópicos estabeleceu-se o diagnostico de um 

mixossarcoma, no entanto, levando em consideração a grande extensão da lesão envolvendo 

pele, ossos e os seios, assim como o fato de que sarcomas mixóides podem ter origem no 

tecido conjuntivo de diversos órgãos, tal como subcutâneo e tecido ósseo (STOUT, 1948) não 

foi possível identificar uma origem precisa para esta neoplasia, mas tendo em vista o fato que 

a pele constitui o principal sitio para o surgimento de mixomas e mixossarcomas em cães 

(MOULTON, 1990) pode-se sugerir que esta seja a origem mais provável deste tumor. 

Nesse sentido, Erdikmen et al. (2009) relataram em um cão macho da raça Boxer com 

12 anos de idade um tumor com a mesma localização e características morfológicas 

observadas no presente trabalho, porém com comprometimento mínimo do osso frontal. Esse 

autor estabeleceu o diagnóstico de um mixoma cutâneo, apesar do aspecto invasivo evidente 

do tumor, essa classificação pode ser explicada pelo fato de alguns autores considerarem que 

os tumores mixóides são sempre mais ou menos malignos, sendo comum denominá-los 

apenas como mixoma (JONES et al., 2000). 

Muller et al. (1983) identificaram o dorso e os membros como pontos mais comuns 

para a ocorrência destas neoplasias, não fazendo qualquer referência a região da cabeça, como 

relatado no presente trabalho. O animal do presente estudo também não pertencia a nenhuma 

das raças identificadas por Goldschmidt e Shofer (1992) como tendo predisposição para 

neoplasias mixóides cutâneas. Quanto à idade, o mesmo apresentava aproximadamente 13 

anos, corroborando com o estabelecido pela literatura, de que os tumores mixóides ocorrem 

principalmente em animais mais velhos (BABA; CÂTOI, 2007).  

 

4 CONCLUSÃO  

Os tumores mixóides constituem neoplasias raras em animais, havendo poucos relatos 

destes tumores em cães. A caracterização histológica do tecido mixóide, assim como a 

evidenciação da mucina no tecido através da histoquímica pela técnica do Alcian Blue, 

permitiram o diagnóstico de um mixoma vulvar e um mixossarcoma na região da cabeça nos 

casos relatados no presente estudo.  
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