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Resumo
Um papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), fêmea, adulta, apresentou um aumento de volume na re-
gião peitoral direita. Realizou-se exame radiográfico no qual foi observada uma massa radiopaca arre-
dondada medindo 5,0 X 5,5 cm na região subaxilar do lado direito sem infiltração ao tecido adjacente. Foi 
realizado a exerese e a massa era constituída por uma cápsula avermelhada e no interior estava repleta por 
sangue coagulado. Durante a cirurgia ocorreu extenso sangramento, pela abertura da cápsula o que casou 
uma hipotensão aguda levando o animal a morte durante o procedimento. Na necropsia foi observada 
palidez acentuada das vísceras, uma extensa área de hemorragia no tecido subcutâneo da região peitoral 
e uma massa circular avermelhada de 0,5 de espessura por 5,0 cm de diâmetro estava aderida a muscu-
latura peitoral. Histologicamente havia proliferação de células neoplásicas fusiformes, formando vasos 
repletos de hemácias com pleomorfismo moderado, nucléolos evidentes, raras figuras mitóticasassociadas 
a infiltrado de heterófilos e áreas de hemorragia. As mesmas células neoplásicas foram observadas na pele 
próxima do músculo peitoral e não foram observadas metástases. O presente relato trata de um heman-
giossarcoma subcutâneo peitoral que levou a um distúrbio hemodinâmico e morte do animal.
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Abstract
A Vinaceous-breasted Amazon (Amazona vinacea), female, adult had a swelling in the right breast. The ra-
diography exam showed radiopaque circular mass measuring 5.0 X 5.5 cm in the right subaxillary region 
without infiltration of the adjacent tissue. Exeresis was performed. The mass was composed by a reddish 
capsule and lumen inside was filled with bloodclot. During the surgery the mass bleeding severely and 
the parrot had cardiac arrest and died. Macroscopically, internal organs were paled. There was alarge 
area of hemorrhage in the subcutaneous tissue of the chest region and a circular reddish mass of 0.5 cm 
thick for 5.0 cm in diameter sticked in breast muscle. Histologically, it was visualized proliferation of 
spindle cells that formed vascular channels replete of erythrocytes, moderated pleomorphism, evident 
nucleolus and raremitotic figures associated within filtration of heterophils and hemorrhagic areas. The 
same neoplastic cells were seen in skin next the breast muscle and metastasis was not observed. The pre-
sent study relates a subcutaneous breast hemangiosarcoma which led to a hemodynamic disorder and 
death of the animal. 

Keywords: Psittacine, bird, neoplasm
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Introdução

O hemangiossarcoma é um neoplasma maligno 
de origem endotelial, comum em cães, menos fre-
qüentemente visto em gatos e raro em grandes ani-
mais (1). Histologicamente, as células neoplásicas 
são altamente variáveis, podendo ser alongadas, 
poligonais ou ovóides e formam grandes espaços 
vasculares ou massas sólidas que contem pequenos 
vasos (2). 

Nas aves, esse tumor pode estar relacionado com 
o vírus da Leucose aviária em animais de produção 
(3) e em aves selvagens de cativeiro ou vida livre é 
esporádico com etiologia indeterminada (4). Macros-
copicamente, esse se apresenta como um neoplasma 
único ou multicêntrico, usualmente na pele da região 
do bico, asas, cloaca, pernas e pés (5) e em outros ór-
gãos como fígado, pulmões, baço, músculo, mesen-
tério, rim, coração, oviduto, osso ou membrana sino-
vial (4).

O objetivo deste relato é descrever um caso de he-
mangiossarcoma no subcutâneo da região peitoral de 
um papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea).

Relato de Caso

Um papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), fê-
mea, adulta foi encaminhado ao Hospital Veterinário 
do Centro de Ciências Agroveterinárias da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (CAV- UDESC), 
por apresentar um aumento de volume na região pei-
toral direita, com aparecimento há aproximadamente 
dois meses. Anteriormente a esta consulta, o mesmo 
já havia passado por outro atendimento clínico, no 
qual se puncionou a massa, retirando grande quanti-
dade de sangue,com suspeita de hematoma pós-trau-
ma, no entanto dias após houve um novo aumento 
de tamanho.

No exame clínico a ave apresentava os parâme-
tros fisiológicos normais (freqüência cardíaca 158 
batimentos/minuto, freqüência respiratória 45 mo-
vimentos/minuto, temperatura 40,2o C e mucosas 
róseas) e um aumento de volume na região peitoral 
direita (Figura 1). Foi realizado exame radiográfico 
empregando-se as posições latero-lateral e ventro-
dorsal, no qual foi observado um aumento de vo-
lume radiopaco arredondado medindo 5,0 X 5,5 cm 
na região subaxilar do lado direito sem infiltração 
ao tecido adjacente, sendo sugestivo de um abscesso 
(Figura 2).

Figura 1 - Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea); heman-
giossarcoma. Aumento de volume na região peitoral direita. 

Figura 2 - Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea); heman-
giossarcoma. Exame radiográfico,posição ventro-dorsal:aumento 
de volume radiopaco arredondado de 5,0x5,5 cm na região 
subaxilar do lado direito sem infiltração ao tecido adjacente. 

Optou-se pela retirada cirúrgica da massa e o ani-
mal recebeu como medicação pré-anestésica cetamina 
(15 mg/kg-1), midazolam (0,5 mg/kg-1), butorfanol (0,02 
mg/kg-1) e na manutenção anestésica foi utilizado anes-
tesia inalatória com isoflurano através de máscara. Foi 
realizado a exerese do aumento de volume, sendo que 
na manipulação houve extenso sangramento. Esta massa 
era constituída por uma cápsula avermelhada e no in-
terior estava repleta por sangue coagulado. Durante o 
procedimento cirúrgico coletou-se de forma asséptica, 
com o auxilio de um suabe estéril, secreção do interior 
e enviou-se para exame bacteriológico. Parte da cápsula 
foi debridada e removida, bem como todo o conteúdo in-
terno e quando se iniciou a sutura o animal teve parada 
cardíaca e morreu.

O papagaio e a massa retirada do peito foram enca-
minhados ao Laboratório de Patologia Animal (CAV/

S
e
lv

a
g
e
n
s

69Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação 2012;10(32); 68-71.



Hemangiossarcoma subcutâneo peitoral em um papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) – Relato de caso

UDESC) para realização de necropsia e análise histopa-
tológica. A abertura, observou-se palidez acentuada das 
vísceras e ao corte dos vasos fluía pequena quantidade de 
sangue. Na região peitoral direita havia uma extensa área 
de hemorragia no tecido subcutâneo e uma massa circu-
lar avermelhada de 0,5 de espessura por 5,0 cm de diâme-
tro estava aderida a musculatura peitoral (Figura 3).

Discussão e Conclusão

O hemangiossarcoma é incomum em aves (4). A espé-
cie mais acometida é a calopsita (Nymphicus hollandicus) 
(5, 6), podendo também ocorrer em periquito-australiano 
(Melopsittacus undulatus), periquito-namorado (Agarpor-
ni ssp), papagaio-cinzento-africano (Psittacus erithacus), 
maitaca (Pionus sp), canário-belga (Serinus canarius), frin-
gilídeo, galinha, cisne (5) e faisão (7). 

Em papagaios sul-americanos do gênero Amazona 
spesse é extremamente raro, havendo apenas quatro des-
crições na literatura; uma no fígado de um papagaio-mo-
leiro (Amazona farinosa) (8), na região interclavicular de um 
papagaio-de-cabeça-amarela (Amazona ochrocephala oratrix) 
(9), no ovário de um papagaio-do-mangue (Amazona ama-

Figura 3 - Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea); heman-
giossarcoma.  Massa circular avermelhada de 0,5 de espessura 
por 5,0 cm de diâmetro aderida à musculatura peitoral. 

Fragmentos de todos os órgãos foram fixados em 
formalina tamponada a 10% por 24 horas, cortados em 
aproximadamente 5 mm, desidratados, diafanizados e 
incluídos em parafina e, posteriormente, seccionados em 
cortes de 3um  de espessura e, finalmente, corados por 
hematoxilina e eosina (HE). 

Na avaliação histopatológica da neoformação, foi 
observado proliferação de células neoplásicas fusifor-
mes, formando numerosos vasos de pequeno e médio 
calibre, sendo estes repletos de hemácias (Figuras 4A). 
Essas células exibiam núcleos redondos a ovalados, hi-
percromáticos com um a dois nucléolos evidentes e ci-
toplasma eosinofílico e encontravam-se em meio a um 
estroma escasso, hialino, eosinofílico e muitas vezes 
acelular (Figura 4B). O pleomorfismo era moderado, ha-
via raras figuras mitóticas, infiltrado de heterófilos leve 
difuso e extensas áreas de hemorragia. As mesmas cé-
lulas neoplásicas foram observadas na pele próxima do 
músculo peitoral e não foram observadas metástases em 
outros órgãos.

No exame bacteriológico não houve crescimento. De 
acordo com as características histológicas o diagnóstico 
foi de hemangiossarcoma e a causa de morte foi choque 
hipovolêmico secundário a grande perda de sangue pela 
neoformação.

Figura 4 - Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea); heman-
giossarcoma; (A) Proliferação de células neoplásicas fusiformes, 
formando numerosos vasos de pequeno e médio calibre repletos 
de hemácias (asterisco), aderido à musculatura (cabeça de seta). 
HE, obj. 10; (B) Maior aumento do A. Células neoplásicas com 
pleomorfismo moderado exibindo núcleos redondos a ovalados, 
hipercromáticos, citoplasma eosinofílico em meio a um estroma 
escasso, hialino, eosinofílico e muitas vezes acelular. HE, obj. 40. 
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zonica) (10) e disseminado no fígado, rim e pulmão de um 
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) (11).

Em aves,não há predileção sexual e a idade média da 
ocorrência deste neoplasma é de 10,8 anos, variando entre3 
a 20 anos (5). Os sinais clínicos são inespecíficos e variáveis, 
incluindo perda de peso, inchaço, dispnéia, letargia, ano-
rexia, hemorragia, e eventualmente, quando mediante pal-
pação ou pequenos traumas, podem levar à anemia ou ex-
sanguinação destas massas (4). As aves também podem ser 
encontradas mortas, sem nenhum sinal clínico prévio (11). 

O diagnóstico antemortem definitivo deste neoplasma mui-
tas vezes pode ser difícil, principalmente quando encontrado no 
interior da cavidade celomática (9). Os hemangiossarcomas vis-
cerais são altamente agressivos com prognóstico desfavorável, 
sendo que a morte ocorre pela ruptura das massas com severa 
hemorragia (8, 1) ou por compressão de estruturas vitais (9). 

Os neoplasmas cutâneos são considerados menos 
agressivos e com baixo potencial metastático (1), no en-
tanto pode haver recidiva (7, 6) e grande perda de sangue 
(7, 6) podendo levar o animal a morte por choque hipovo-
lêmico como foi observado nesse caso.

De acordo com a localização, achados morfológicos, 
conclui-se que o presente relato trata-se de um heman-
giossarcoma subcutâneo peitoral o qual levou a um dis-
túrbio hemodinâmico e consequente óbito do animal.
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