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RESUMO 
 

A cirurgia reconstrutiva é utilizada para correção de traumas, anomalias congênitas ou após exérese 
de neoplasias. Em caso de deformidades grandes podem exigir mobilização tecidual de outras 
regiões. A escolha da técnica de reconstrução é influenciada pela característica do local recipiente. 
Enxertos e flaps distantes necessitam de leitos vasculares, enquanto retalhos locais bem 
desenvolvidos podem sobreviver em locais avasculares. O hemangiossarcoma caracteriza-se como 
uma neoplasia de caráter maligno, que se origina das células endoteliais dos vasos sanguíneos. O 
hemangiossarcoma cutâneo é menos agressivo que os viscerais, pois tem menor risco de 
metástases. Para o diagnóstico definitivo do hemangiossarcoma, o histopatológico é o método de 
escolha. O presente estudo teve como objetivo relatar um caso de cirurgia reconstrutiva após exérese 
de neoplasia sugestiva de hemangiossarcoma na região do calcâneo de um canino, atendido no 
Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT. O animal 
apresentava uma ferida nodular, firme, aderida, ulcerada e drenante, localizada na região do tarso do 
membro pélvico esquerdo, o qual foi tratado por meio da ressecção cirúrgica. O tratamento mais 
eficaz para o hemangissarcoma é a excisão cirúrgica do tumor associado a quimioterápicos, 
aumentando assim a sobrevida do animal. 
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ABSTRACT 
 

Reconstructive surgery is used to correct trauma, congenital anomalies or after resection of 
neoplasms. In case of large deformities may require tissue mobilization from other regions. The choice 
of reconstruction technique is influenced by the characteristic of the recipient site. Distant grafts and 
flaps require vascular beds, while well-developed local flaps can survive at avascular sites. 
Hemangiosarcoma is characterized as a malignant neoplasm that originates from endothelial cells of 
blood vessels. Cutaneous hemangiosarcoma is less aggressive than visceral hemangiomas, since it 
has a lower risk of metastasis. For the definitive diagnosis of hemaniosarcoma, histopathology is the 
method of choice. The aim of the present study was to report a case of reconstructive surgery after 
resection of a neoplasia suggestive of hemangiosarcoma in the calcaneal region of a canine, treated 
at the Veterinary Hospital of the Itapeva Faculty of Social and Agrarian Sciences - FAIT. The animal 
had a firm, adherent, ulcerated and draining nodular wound, located in the tarsal region of the left 
pelvic limb, which was treated by surgical resection. The most effective treatment for 
hemangissarcoma is surgical excision of the tumor associated with chemotherapy, thus increasing the 
survival of the animal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As neoplasias cutâneas são frequentemente diagnosticadas em cães, as 

quais são originadas do epitélio das estruturas anexas. Apenas dois terços dos 

tumores de pele em cães são de origem benigna, não possuindo predisposições por 

gênero, porém, são observados com maior frequência em animais mais velhos 

(DALECK; NARDI, 2016). 

Em meio às neoplasias mesenquimais cutâneas, está o hemangiossarcoma 

(HSA), qual é caracterizado como uma neoplasia de caráter maligno, que se origina 

das células endoteliais dos vasos sanguíneos, abrangendo a pele como foco 

primário ou metastático (HNILICA, 2012). 

Geralmente o tumor se apresenta como uma massa bem definida e isolada, 

com coloração que varia de vermelho a amarronzada, podendo ser enegrecida, 

textura de macia a firme e que, quando incisada, pode ocorrer hemorragia. Em cães, 

o tronco e membros são os locais de maior ocorrência, nos quais, de um modo geral, 

o hemangiossarcoma cutâneo é menos agressivo quando comparado com os 

viscerais, pois tem menor risco de metástases, aumentando assim a sobrevida do 

cão (HANDRICK, 2017). 

Animais com pelagens curtas e pouco pigmentadas como os Galgos Italianos, 

Whippets e Beagles, quando expostos aos raios solares são mais predispostos a 

desenvolverem lesões em áreas ventrais glabras e, em raças como o Pastor Alemão 

e Golden Retriever há predisposição a lesões, na qual a causa não seja induzida 

pela luz solar (HNILICA, 2012). 

A associação do tratamento cirúrgico e quimioterápico é o tratamento mais 

indicado para os hemangiossarcomas. Quando realizado em tumores com 

localização na derme tem um prognóstico favorável, ao contrário dos nódulos 

localizados no subcutâneo, que podem variar de reservado a desfavorável, pelos 

riscos de invasões e metástases (HNILICA, 2016). 

Nas cirurgias oncológicas devem ser aderidos os mesmo princípios das 

cirurgias em geral, sendo uma conduta asséptica, evitando traumas excessivos e 

com cuidado durante as divulsões, a fim de evitar que as células neoplásicas e 

contaminantes se repliquem pelo campo operatório, sempre realizar uma boa 

hemostasia e, é de grande importância, obter uma boa margem de segurança sendo 
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cerca de 3 centímetros (cm) em todas as dimensões incluindo em profundidade, 

para que assim fique livre de células tumorais (DALECK; NARDI, 2016). 

A cirurgia reconstrutiva é utilizada para correção de traumas, anomalias 

congênitas ou depois de um procedimento para exérese de neoplasias. É necessário 

o conhecimento das diversas técnicas, assim empregando a que mais se adequa ao 

caso prevenindo complicações e custos desnecessários. O fechamento da lesão 

deve ser sempre de eleição, sendo que em feridas com maior extensão podem ser 

utilizadas incisões relaxantes ou as técnicas de V, Y ou Z plastia. Em caso de 

deformidades grandes podem exigir mobilização tecidual de outras regiões 

(FOSSUM, 2014). 

No caso dos enxertos as técnicas cirúrgicas utilizadas devem ser 

atraumáticas, evitando assim o excesso de tensão, comprometimento circulatório e 

acotovelamento. A disponibilidade da pele para se transferir pode variar entre as 

raças e os locais do mesmo animal. A escolha da técnica de reconstrução é 

influenciada pela característica do local recipiente. Enxertos e flaps distantes 

necessitam de leitos vasculares, enquanto retalhos locais bem desenvolvidos podem 

sobreviver em locais avasculares (FOSSUM, 2014). 

O presente estudo teve como objetivo relatar um caso de cirurgia 

reconstrutiva após exérese de neoplasia sugestiva de hemangiossarcoma na região 

do calcâneo de um canino, atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de 

Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT. 

 
 

2. RELATO DE CASO 
 
 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva – SP (FAIT), um canino macho, de 2 anos de idade, não 

castrado, da raça Dobermann, com pelagem preta e pesando 32,500 quilos (kg). 

Como queixa principal a tutora relatou o aparecimento de um nódulo há, 

aproximadamente, uma semana, localizado na região do calcâneo do membro 

pélvico esquerdo, que teve início como uma ferida que não cicatrizou, aumentando 

de tamanho e que drenava uma secreção há três dias. 
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Durante a anamnese o tutor relatou que o animal se alimentava 

exclusivamente de ração, as vacinas estavam em dia, não era vermifugado, morava 
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em área rural e possuía ectoparasitas (pulgas). No exame físico, o cão apresentava 

comportamento normal, hidratação adequada, linfonodos reativos, mucosas 

normocoradas, frequência cardíaca (FC) de 108 batimentos por minuto (b.p.m.) e 

temperatura de 39,1ºC. Na avaliação macroscópica, foi observada uma ferida 

nodular de aspecto firme e aderido, com cerca de 2 cm, ulcerado e drenando 

secreção sanguinolenta. 

Desta forma, foi realizada a coleta do material para exame citopatológico pela 

punção por agulha fina (CAAF) da nodulação. A lâmina foi fixada em álcool à 90% e 

encaminhada para o laboratório de patologia e medicina legal veterinária da 

Universidade Estadual Paulista “JULIO MESQUITA FILHO”, Campus de Botucatu. 

Foi prescrito para uso domiciliar, como tratamento prévio da lesão, a rifamicina spray 

para uso tópico a cada 12 horas (BID), durante 7 dias. 

Em sua segunda consulta, após 50 dias depois, o animal retornou para 

averiguar o resultado do exame citológico, o qual constatou uma neoplasia 

mesenquimal maligna, sugestivo de hemangiossarcoma. Durante a anamnese e 

exame físico a tutora relatou que o paciente estava ativo, apresentava normofagia, 

normodipsia, normoquesia e normúria, sem outras alterações dos parâmetros 

fisiológicos e com estabilização da lesão, mediante os curativos diários. 

Após o exame físico, foi realizado o exame radiográfico do tórax nas 

projeções laterolateral direita (LLD) (Figura 1) e ventrodorsal (VD), para pesquisa de 

mestátase, o qual apresentou resultado negativo para a pesquisa de metástases 

pulmonares. Foi realizada, também, a coleta de sangue para exames de hemograma 

e bioquímico pré-cirúrgicos. Após procedimentos, foi prescrito por via oral (VO) para 

uso domiciliar o carprofeno na dose de 2,2 miligramas por quilo (mg/Kg), duas vezes 

ao dia (BID), durante 3 dias e o ômega 3 na dose de 1000 miligramas (mg) a cada 

24 horas (SID), durante 60 dias. 
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Figura 1: Exame radiográfico na projeção laterolateral direita para pesquisa de metástase. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

Nos exames de hemograma e bioquímico, pode-se verificar uma baixa 

discreta das proteínas totais, o aumento da albumina e queda da globulina, além de 

uma eosinofilia. 

Após 7 dias, o paciente retornou para realizar o procedimento cirúrgico de 

nodulectomia, porém a lesão apresentava sinais de cicatrização com diminuição da 

secreção sanguinolenta (Figura 2). 

 
Figura 2: Ferida nodular sugestiva de hemangiossarcoma, localizado em região do calcâneo do 
membro pélvico esquerdo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

Para o procedimento cirúrgico foi utilizado como protocolo anestésico a 

morfina na dose de 0,3 mg/Kg associada a acepromazina na dose de 0,02 mg/Kg, 
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ambos intramuscular como medicação pré-anestésica (MPA). O animal foi induzido 

com o propofol na dose de 5 mg/Kg, por via endovenosa e, mantido em anestesia 

inalatória com isofluorano. No transoperatório, foi administrado o fentanil na dose de 

0,001 mg/Kg, para promover analgesia. 

Na cirurgia foi realizada a excisão do tumor localizado sobre o calcâneo 

esquerdo. Após a incisão e divulsão tecidual a neoplasia foi removida (Figura 3). 

Durante essa fase notou-se que a neoplasia estava aderida ao tecido subcutâneo e 

uma parte do tendão calcâneo. A lesão cirúrgica foi recoberta com um flap 

rotacionado da face medial e suturada com pontos captonados. Em virtude dos 

riscos de deiscência dos pontos, foi utilizada imobilização do membro com atadura 

gessada e uma abertura sobre a ferida para limpeza, sendo indicado a retirada da 

atadura após 10 dias. 

 
Figura 3: Incisão cirúrgica da região társica com margem de segurança. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Para tratamento, pós-operatório, foi receitado para uso domiciliar a cefalexina 

na dose de 15 mg/kg, BID por 10 dias e a manutenção do carprofeno. Foi solicitada, 

também, a limpeza da ferida cirúrgica com soro fisiológico e gaze, além da aplicação 

tópica da rifamicina spray a cada 8 horas (TID), até a cicatrização. 

Doze dias pós-cirúrgicos, o tutor retornou com o paciente para retirada dos 

pontos (Figura 4), apresentando uma boa cicatrização da ferida cirúrgica e sem 

alterações em seus parâmetros. 



 

17 
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano IV. v 7, n 2,  novembro, 2016. 

 

Figura 4: Vista lateral do local cirúrgico durante retorno para retirada dos pontos. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

De acordo com uma análise feita por Burton e colaboradores (2012), a idade 

média dos cães estudados, acometidos pela HSA, gerava em torno de 10,3 anos de 

idade, e revelou não encontrar descobertas significativas sobre a predisposição por 

idade, sexo, peso ou raça nos animais pesquisados. Enquanto Ciepluch e 

colaboradores (2018) relatam que dentre as raças estudadas, os Labradores, 

Golden Retrievers, Pastores Alemães e Boxers, foram as raças mais afetadas. No 

relato discutido, nota-se a idade inferior do animal acometido quando comparado 

com os outros trabalhos. 

Para Choi (2019) e Bolfa e colaboradores (2018), as características das 

lesões são descritas como massas ulceradas e firmes com presença de corrimento 

sanguinolento, e os animais não apresentavam demais alterações em seus exames 

físicos. Rocha e colaboradores (2019) realizaram um estudo em oito cães 

confirmados, pelo exame histopatológico, para HSA cutâneo e a localização dos 

tumores eram nas regiões de virilha, prepúcio e abdômen. Sendo assim, a 

característica do tumor condiz com as apresentadas pelo paciente, não se 

mostrando diferente das descritas pelos autores, porém, a localização difere do 
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artigo citado, estando localizado na região do tarso do membro pélvico esquerdo. 
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Segundo Burton, Powers e Bilers (2012), os hemangiossarcomas cutâneos 

são menos frequentes nos cães do que a forma visceral. Ao contrário do prognóstico 

desfavorável do HSA visceral, dependendo do local apresentado, como derme e 

subcutâneo e, nas condições clínicas do paciente, pode-se averiguar um resultado 

mais favorável. Sendo assim, nota-se que de acordo com a variação do local 

acometido pelo tumor, ocorre uma variação no comportamento biológico da doença. 

O paciente apresentava um nódulo na região társica, que após o tratamento 

cirúrgico notou-se uma boa recuperação, não apresentando metástase em outras 

regiões e órgãos, condizendo com o prognóstico favorável mencionado pelo autor. 

Para o diagnóstico, Daleck e Nardi (2016) indicam a realização da palpação 

abdominal para avaliar a presença de organomegalias, uma vez que o HSA cutâneo 

pode ocorrer como metástases de hemangiossarcoma visceral. Dessa forma, a 

ultrassonografia abdominal também deve ser empregada, além da ecocardiografia 

para avaliação cardíaca e do exame radiográfico para avaliação de possíveis 

metástases. 

Para Hnilica (2012), o exame citológico pode não ter um valor diagnóstico, o 

exame de dermato-histopatologia se torna mais fidedigno, no qual pode ser avaliada 

presença de uma massa dérmica ou subcutânea infiltrativa. Neste relato, o 

diagnóstico foi conduzido pelo o histórico, exame físico e exame citológico, o qual foi 

sugestivo de uma neoplasia mesenquimal maligna, indicando um 

hemangiossarcoma. Além de exames complementares como o exame radiográfico, 

no qual não mostrou nenhuma alteração nas estruturas em estudo. 

Kilder e colaboradores (2012) e Ramos e colaboradores (2016), citam que no 

exame citológico pode-se avaliar no esfregaço um alto grau de pleomorfismo de 

núcleos com variações entre ovais à fusiformes e com núcleo bem evidente, 

apresentam alta celularidade sendo as hemácias em maior quantidade, além de 

material eosinofílico amorfo ambos indicando o resultado sugestivo para uma 

neoplasia com origem mesenquimal indicando a um hemangiossarcoma. Com os 

resultados da citologia do cão em estudo, sendo sugestivo para hemangiossarcoma 

como sugerido pela maioria dos autores. 

Ramos e colaboradores (2016), afirmam que apesar da citologia não possuir 

um valor diagnóstico concreto, é um método muito utilizado na clínica para definir um 
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diagnóstico presuntivo, condizendo com os resultados dos exames histopatológicos 

em 80% dos casos, sendo uma técnica segura para esclarecimento dos casos 

clínicos. Neste relato apesar da importância do exame histopatológico não foi 

coletado material do tumor para elucidação definitiva do diagnóstico,  continuando 

um resultado presuntivo para o hemangiossarcoma, deste modo, foi instituído então 

o tratamento cirúrgico, sendo este o de eleição no caso desta neoplasia. 

Daleck e Nardi (2016), afirmam que a ressecção cirúrgica, retirando uma 

ampla margem de segurança, é o melhor método de tratamento. A radioterapia 

também pode ser utilizada em tumores com localização externa, porém, o seu uso 

não implica numa maior sobrevida do animal após o tratamento. Em virtude do alto 

grau de metástase, indica-se a quimioterapia durante o pós-operatório, no qual o 

protocolo terapêutico mais utilizado é a base de doxorrubicina, podendo ser utilizado 

em combinação com outras drogas. 

Martins e colaboradores (2013) relatam também que o HSA é altamente 

agressivo e tem grande capacidade de metástases, independentemente do seu sítio 

primário. Deste modo, recomenda-se que o tratamento seja associado com 

protocolos cirúrgicos e quimioterápicos, oferecendo aos pacientes uma perspectiva 

de vida maior mantendo a doença controlada. Assim, como mencionado pelos 

autores, o tratamento de eleição do presente relato foi o cirúrgico, o qual se mostrou 

eficaz, apresentando boa recuperação e não ocorrendo recidivas, até a conclusão 

deste trabalho. 

Shridharani e colaboradores (2010) e Daleck e Nardi (2016) confirmam existir 

diversas técnicas para realizar a cirurgia reconstrutiva da pele. Como critério para 

escolha do procedimento, deve-se ater ao local da ferida, seu tamanho, tensão, 

viabilidade das bordas, a pele que esta disponível e a manipulação dos tecidos. 

Afirmam, também, que para ter sucesso na realização do flap, faz-se necessária a 

limpeza adequada e descontaminação da lesão, além do aporte sanguíneo e a 

disponibilidade tecidual do leito do receptor. Em virtude da localização da lesão na 

região do calcâneo, a qual é uma região com pouca pele e apresentando uma 

margem reduzida, a sutura convencional foi dificultosa, sendo assim a técnica 

optada foi o flap rotacionado da face medial do membro, com incisões de 

relaxamento e pontos captonados, facilitando assim a aposição das bordas da ferida 
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cirúrgica e auxiliando na recuperação e cicatrização da lesão. 

Pelos riscos de deiscência de pontos foi utilizada uma atadura gessada no 

membro, para causar compressão sobre a ferida cirúrgica, assim como é sugerido 

na obra de Fossum (2014), a qual relata que os curativos controlam 

hemorragias,seromas e deiscência de pontos, evitando também traumas e 

contaminações, gerando conforto ao paciente, além de proteger a ferida. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 
 

Mediante o presente trabalho, pode-se concluir que o exame citológico foi 

necessário para definir a malignidade do tumor, possibilitando a instauração precoce 

do tratamento cirúrgico. A cirurgia reconstrutiva se faz necessária para facilitar o 

processo de tratamento da lesão, uma vez que o local da neoplasia possui uma 

pequena quantidade de pele e de difícil cicatrização. Dessa forma, espera-se uma 

melhor evolução com prognóstico favorável. Porém, o exame histopatológico é de 

grande importância para se estabelecer o diagnóstico definitivo e, se necessário, 

utilizar terapias coadjuvantes, como a quimioterapia. Além disso, exames 

complementares como o radiográfico, são necessários para pesquisas de 

metástase, visando o bem-estar e sobrevida do paciente. 
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