
 
 
 

Os hemangiossarcomas são neoplasias malignas originadas de células 

endoteliais dos vasos sanguíneos, com origem primária praticamente em 

todos os tecidos, mas principalmente em fígado, baço, átrio direito, pulmão e 

raramente em intestino delgado e intestino grosso.  

Foi encaminhado ao HEV-MAX, no dia 22 de dezembro de 2015, um equino da 

raça Mangalarga, fêmea, 2 anos de idade, com histórico de apatia e aumento 

de volume na região do flanco esquerdo. No HEV-MAX o animal apresentou FC 

88bpm, FR 40mpm, T 38,2ºC, mucosa oral normocorada com TPC 2-3´´, 

hipomotilidade intestinal, VG 39% e Pt 7,8 g/dL. O líquido peritoneal 

apresentou aspecto turvo, alaranjado e Ptt 3,8g/dl e no exame de palpação 

retal observou-se tênias tensas e alças distendidas por gás. Devido à 

persistência do quadro, o animal foi submetido à celiotomia exploratória, 

sendo observado: dilatação de vasos mesentéricos, espessamento do 

peritônio (Fig 01) e liquido peritoneal de coloração alaranjada com odor 

repulsivo, presença de fibrina em toda a cavidade (Fig 02), principalmente em 

torno de uma massa de consistência dura aderida ao baço (Fig 03) que 

impedia a exploração de alças de intestino delgado (Fig 04), optando-se pela 

eutanásia. Na necropsia pode ser constatada presença de tumor com 

infiltração no baço de aproximadamente 40cm de diâmetro e pesando 30 

quilos (Fig 05 e 06). Foram coletadas amostras para análise histopatológica, 

obtendo como resultado hemangiossarcoma.  

Devido à baixa frequência e os poucos relatos em equinos, torna-se de 

fundamental importância o diagnóstico diferencial em casos de Síndrome 

Cólica, com utilização de recursos de imagem e biópsia.  
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