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ABSTRACT 

     Relata-se caso clínico de uma égua da raça Campolina, de quatro 

anos de idade, com histórico de lesão cutânea, caracterizada por tecido 

granulomatoso com 15 dias de evolução, e aparecimento inicialmente na 

região cárpica do membro torácico esquerdo após prévio traumatismo. Na 

sequência, quadro semelhante apareceu na região frontal da cabeça, e 

parte dos membros, próximo às articulações interfalangeanas e 

metacarpofalangeana. Anterior à consulta, o animal foi medicado com 

ivermectina a 1% (duas aplicações), e recebeu diariamente tratamento 

local com pomada contendo triclorfon, retinol, colecalciferol e óxido de 

zinco. A terapia aparentemente realizada para habronemose cutânea não 

respondeu satisfatoriamente, sendo então solicitado atendimento clínico 

hospitalar. O animal foi submetido a exame clínico geral, e um mais 

específico para dermatopatias. Exame físico demonstrou animal ativo, 

com apetite e mucosas discretamente hipocoradas, mas de uma forma 

geral clinicamente sadio.  
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REGRESSÃO ESPONTÂNEA DE SARCOIDE EQUINO: 
RELATO DE CASO 

     O sarcoide é considerado a neoplasia cutânea mais comum em 

equinos, sendo benigno e não metastático. Segundo Bergvall (2013), 

ocasionalmente pode ocorrer regressão espontânea. A etiologia é 

duvidosa, porém alguns pesquisadores acreditam ter origem multifatorial, 

podendo estar associado a traumatismos, infecção pelo papilomavírus 

bovino tipos 1 e 2 e predisposição genética. Além disso, existe suspeita de 

que moscas podem atuar como vetores. Conforme características 

apresentadas macroscopicamente são mencionados, em geral, cinco tipos 

de sarcoides: oculto ou pavimentar, verrucoso, fibroblástico, nodular e 

misto. Embora o exame dermatológico seja sugestivo da afecção, 

diagnóstico definitivo é realizado pela microscopia. Diversos tratamentos 

foram descritos, sendo a excisão cirúrgica frequentemente realizada, 

associada ou não a cisplatina ou outra terapia. Imunoterapia com 

aplicação local de BCG, com a finalidade de provocar a destruição do 

tecido neoplásico também é comumente realizada. Entretanto, a resposta 

aos diversos tratamentos é variável. Nos últimos quatro anos foram 

divulgados pelo menos três novas associações de tratamentos: aplicação 

tópica diária de aciclovir a 5%, associada ou não a excisão cirúrgica 

(Stadler et al., 2011), cisplatina com eletroquimioterapia (Tamzali et al., 

2011) e injeção perilesional de clorobutanol a 50% (Alberton et al., 2012). 

Tendo em vista a não existência de uma terapia completamente eficaz, 

essa dermatopatia é alvo de estudos. O objetivo deste relato é divulgar 

um caso de regressão espontânea de sarcoide do tipo fibroblástico em 

equino, uma vez que, apesar de mencionado na literatura científica, não 

há relatos de casos ou pesquisa comprovando o desaparecimento 

espontâneo da neoplasia.  
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Embora demorada, existe regressão espontânea de sarcoide fibroblástico 
em equinos.  
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O objetivo deste relato é divulgar quadro de regressão espontânea de 

sarcoide em égua Campolina. Reações granulomatosas foram 

observadas nos membros torácicos e cabeça. Histopatologia revelou 

sarcoide do tipo fibroblástico. Inicialmente optou-se pelo tratamento com o 

Bacillus Calmette-Guerin (BCG). Entretanto, prévio a aplicação da BCG, 

foi constatado após tricotomia local, que a neoplasia estava regredindo, 

com completa remissão do quadro após 97 dias de iniciado. Este relato 

confirma a informação de que pode ocorrer regressão espontânea do 

sarcoide fibroblástico na espécie equina.  

The objective of this report is to reveal a case of spontaneous regression 

of sarcoid in Campolina mare. Granulomatous reactions in the head and 

forelimbs were observed. Histopathology revealed fibroblastic type of 

sarcoid. Initially, it was decided for the treatment with bacillus Calmette-

Guerin (BCG). However, previous BCG administration, it was observed 

after local clipping, that the tumor was regressing, with complete 

disappearing of lesions 97 days after starting. This report confirms the 

information that spontaneous regression of fibroblast sarcoid in the equine 

species may occur. 

     Hemograma completo revelou discreta leucocitose (16.100 

células/mm³) com neutrofilia; fibrinogênio sérico discretamente elevado 

(0,6 mg/dL) e hiperproteinemia (8,6 mg/dL), embora o hematócrito se 

encontrava dentro dos limites inferiores (26,0%) da faixa de referência 

para a espécie. 

     Exame dermatológico revelou múltiplos tumores de aspecto 

granulomatoso, superfície ulcerada, com crostas hemáticas abundantes 

aderidas, e base ampla localmente invasiva. Foi realizada biópsia 

incisional para exame histopatológico, que revelou reação fibroblástica 

fibrótica (Figura 1), com desorganização das fibras colágenas, algumas 

figuras de mitose e presença de atipia celular. Não foi encontrado 

qualquer indício de habronemose ou pitiose mesmo utilizando coloração 

especial para o oomiceto. Diagnóstico de sarcoide do tipo fibroblástico foi 

realizado por especialista. Como algumas lesões se aproximavam do 

casco, a responsável pelo atendimento explicou ao proprietário as 

respostas contraditórias dos tratamentos e possíveis consequências. 

Apesar da localização, foi decidido pelo tratamento com BCG. 

Entretanto, imediatamente antes da aplicação da vacina, foi constatado, 

após ampla tricotomia, que o processo se encontrava em regressão 

espontânea, com tecido recentemente reepitelizado ao redor de áreas 

lesionadas (Figura 2,a-c). A completa regressão do quadro foi aguardada 

no hospital, embora tenha sido lenta (Figura 2, d-e), totalizando 82 dias 

de internação e 97 dias desde o aparecimento da lesão inicial. Este é o 

primeiro relato oficial de sarcoide fibroblástico múltiplo em um equino que 

evoluiu para remissão espontânea. A divulgação desse caso clínico se 

faz necessário, pois, ocasionalmente, alguns proprietários optam pela 

eutanásia do animal pelo aspecto desagradável que múltiplas lesões 

acarretam, o que interfere economicamente com o valor do animal. 
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Figura 2 - Sarcoide tipo fibroblástico localizado na região dorsal do carpo (a) e próximo 
às articulações interfalangeanas (b) do membro torácico esquerdo (MTE), assim como 
na superfície lateral da articulação metacarpofalangeana do membro contralateral (c). 
Área de reepitelização despigmentada ao redor dos tumores revela início da regressão 
espontânea. Fase final do processo de cicatrização cutânea na região do carpo (d) e 
próximo às articulações distais do MTE (e). 

Figura 1 – Característica histológica 
de sarcóide fibroblástico. Observa-
se particularmente intensa reação 
fibrótica (setas). 


