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Melanoma em Equino Carroceiro  

Relato de Caso 

 

Resumo 

 

A atividade Carroceira ainda se faz bastante presente no interior, e estes 

animais muitas vezes são acometidos de diversas doenças e pela dificuldade 

financeira e muitas vezes intelectual de seu proprietário não recebem tratamento 

adequado e acabam sofrendo abusos e maus tratos.  

 O presente relato trata-se do caso de uma égua carroceira de um dos 

assistidos pelo Projeto Siga Bem Carroceiro da Faculdade de Ciências da Saúde de 

Unaí - FACISA, que visa mudar a realidade dos animais destinados a essa atividade.  

O animal foi examinado e foram observados inúmeros nódulos pelo corpo 

principalmente na região perianal, um destes foi coletado e encaminhado para 

biopsia através da qual pode- se confirmar a presença do melanoma. 

 

Introdução  

 

O equino é um animal complexo e sensível, e ainda muitas vezes 

explorado de forma irregular e que não atinge em nada os padrões básicos de bem 

estar. As neoplasias cutâneas, associadas muitas vezes a idade e pelagem dos 

animais constituem cerca de 50 % dos casos de neoplasia notificados nesta espécie. 

A melanina é um pigmento produzido por melanócitos na camada basal da 

epiderme. Propõe-se que, nos cavalos cinzentos, um distúrbio no metabolismo da 

melanina e transferência associada com envelhecimento progressivo do pêlo devido 

à idade crescente, resulta na acumulação intracelular de pigmento. Deposição de 

pigmento excesso, em seguida, estimula a formação de novos melanoblastos ou 

aumento da atividade melanoblasto resultando em áreas focais de superprodução e 

transformação neoplásica de melanócitos (Patterson-Kane et.al. 2011) Neoplasias 

melanocíticas foram relatados para representar até 18,7% de todas as neoplasias 

cutâneas equinas (Scott et. al. 2003). 

O termo "melanoma" é usado para tumores malignos melanocíticas, 

enquanto que "melanocitoma" refere-se às formas benignas, com as restrições 

correspondentes. (MacGillivray et.al. 2002). 



Objetivo  

 

Relatar um caso de neoplasia cutânea (melanoma) em égua carroceira, 

observar a evolução do quadro e proporcionar monitoramento periódico do animal; 

além de ressaltar a necessidade de acompanhamento dos animais destinados a 

esta atividade. 

 

Relato de caso  

 

Foi atendida pelos acadêmicos de medicina veterinária vinculados ao 

Projeto Siga Bem Carroceiro da FACISA – Unaí, no dia 15 de maio de 2015, uma 

égua SRD, tordilha, de aproximadamente 16 anos de idade, pesando 350 kg, 

utilizada pelo seu proprietário para tração de carroça. 

A queixa inicial era que esta apresentava sangramento intenso na região 

perianal durante a atividade. 

Na anamnese o proprietário relatou que o animal havia perdido peso e já 

não executava suas atividades com rapidez e precisão (estava mais lenta). Ao 

exame físico observou- se, pequena taquicardia (25 RPM) e nódulos espalhados por 

toda a região perianal do animal; além destes serem notados na cauda de maneira 

bem disseminada e em tamanhos variados ; na vagina foram observados nódulos 

menores e ao exame ginecológico pode-se notar que estes cobriam toda a extensão 

do órgão; além das regiões descritas havia um nódulo no lábio inferior. 

Segundo o proprietário o animal se alimentava normalmente, e não 

relutava em trabalhar, porem apresentava mais lenta e ofegante e os sangramentos 

o preocupavam. 

Foi colhido um nódulo da região perianal e enviado para biopsia no 

Departamento de Patologia da UnB – Universidade de Brasília. O resultado foi 

liberado 15 dias após o envio, e constatou se tratar de Melanoma Melanócito. 

O animal apresentou discreto emagrecimento porem ainda continuava 

trabalhado, o proprietário disse não haver condições para um possível tratamento, e 

não querer que o mesmo fosse executado, isto por razoes não relatadas; porem 

depois do resultado diminuiu o uso do animal na carroça, comprando outro animal. A 

égua continua sendo monitorada e examinada periodicamente de 20 em 20 dias, 



pelos acadêmicos e veterinários do Projeto Siga bem Carroceiro, que tem garantido 

tratamento de suporte para mesma (vitaminas, vermífugo etc.). 

 

Resultados preliminares 

 

Devido à dificuldade de tratamento da presente neoplasia no equino em 

questão, estamos oferendo ao mesmo um tratamento de suporte e um 

acompanhamento visando proporcionar- lhe o mínimo de bem- estar. 

O animal continua desempenhado a atividade de tração, porém em menor 

escala, apresenta leve emagrecimento e aumento no numero de nódulos.  
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