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RESUMO 

Este relato tem como objetivo descrever um caso de sarcóide cutâneo em equino, 

apresentando duas formas clínicas no mesmo animal. A retirada cirúrgica associada a 

crioterapia possibilitou ao paciente um retorno rápido a suas atividades, diminuindo o 

tempo de cicatrização.  
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ABSTRACT 

This report aims to describe a case of cutaneous sarcoid in a horse, with two clinical 

forms in the same animal. The surgical removal associated with cryotherapy enabled the 

patient a quick return to its activities, reducing the healing time.  
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INTRODUÇÃO 

    É a neoplasia cutânea mais frequente entre os equinos e não possui predileção por 

raças, entretanto, há maior susceptibilidade nos animais Appaloosa, Puro Sangue 

Árabe, Quarto de Milha, Paint Horse, Puro Sangue Inglês e Crioulo. 

    O tratamento desta neoplasia tem sido um desafio devido às diversas apresentações 

clínicas e as recorrências frequentes. Assim, deve-se fazer uma seleção cuidadosa para 

cada indivíduo e tipo de sarcóide, considerando-se localização, número e tamanho dos 

tumores, histórico do caso, valor financeiro do animal e aprovação do proprietário para 

cumprir o esquema de tratamento. 

    Este relato tem como objetivo descrever um caso de sarcóide cutâneo em equino, 

apresentando duas formas clínicas no mesmo animal e cuja terapia reduziu o tempo de 

cicatrização que favoreceu o retorno a atividade esportiva. 

  

RELATO DE CASO 

    Um equino macho de 12 anos de idade, da raça Quarto de Milha foi atendido com 

uma massa na face medial do carpo do membro torácico direito e outra menor na face 

lateral do membro torácico esquerdo. 

    No exame clínico contatou-se que a massa do membro torácico direito era rígida, 

fixa, pedunculada e com base de inserção bem aderida. Já o membro torácico esquerdo 

apresentava massa de aspecto nodular com pele espessada e alopecia. Baseado no 

histórico do animal, aspecto e localização da lesão suspeitou-se de sarcóide equino. 

Assim, foi indicada a remoção cirúrgica da massa com posterior colheita de material 

para biópsia.  

    A exérese foi realizada com o animal em estação, sob sedação com Cloridrato de 

detomidina (Dormiun V® 10%) na dose de 0,02 mg/kg, via intravenosa e anestesia local 

com Cloridrato de lidocaína 2%, volume de 30ml, sendo em seguida realizada a 

antissepsia com Iodopovidona (Riodeine® 1%). Após a retirada da massa, foi feita 

cauterização com eletrocautério. No membro torácico esquerdo foi executada a 

crioterapia com nitrogênio líquido na massa menor. O material retirado foi enviado para 

biópsia e o resultado confirmou a suspeita inicial de sarcóide equino.  

    O tratamento pós-operatório instituído foi antibioticoterapia com Benzilpenicilina 

procaína e potássica (Agrovet® plus 20.000.000 UI), 40.000 UI, via intramuscular, por 7 

dias, SID e terapia antiinflamatória com Fenilbutazona (Fenilbutazona OF® 20g) 4,4 

mg/kg, via intravenosa, por 3 dias, SID. Além disso, foi realizado curativo diário com 

própolis, pomada de sulfadiazina de prata acrescida de óxido de zinco e bandagem 

compressiva com algodão e atadura crepon, BID. 

    O animal apresentou cura clínica e retornou as suas atividades atléticas 30 dias após 

a cirurgia. 

  

DISCUSSÃO 

    A presença de massa na face medial do carpo do membro torácico direito e outra 

menor na face lateral do membro torácico esquerdo, como relatado no caso clínico, 

corrobora com o descrito por diversos autores sobre o sarcóide equino ter característica 

multifocal, com predileção por cabeça, membros e abdômen ventral, além da 

observação de mais de um tipo clínico no mesmo animal (Bergvall, 2013).  

    A neoplasia do membro torácico direito apresentava-se rígida, fixa, pedunculada, com 

base de inserção bem aderida semelhante a tecido de cicatrização granulomatoso, 

caracterizando-se como o sarcóide equino fibroblástico tipo 1, corroborando com 

autores que descrevem esse tipo da neoplasia possui aparência de massa ulcerada, 

pedunculada, semelhante a tecido de granulação (Álvarez et al., 2013; Bergvall, 2013). 

Esse tipo é relatado como o tipo de sarcóide de maior ocorrência (Brum et al., 2010). 

    A lesão do membro torácico esquerdo, de menor tamanho, se caracterizava por uma 

massa de aspecto nodular com pele espessada e alopecia, apresentando aspecto de 

sarcóide equino verrucoso. 

  

CONCLUSÃO 

    O sarcóide equino é a neoplasia cutânea mais frequente na rotina clínica e o mesmo 

vem sendo observado em animais na região Nordeste do Brasil, com diversas opções 

de tratamento. No presente relato a retirada cirúrgica associada a crioterapia 

possibilitou ao paciente um retorno rápido a suas atividades, diminuindo o tempo de 

cicatrização. 

Figuras 1, 2, 3, 4: Sarcóide cutâneo em equino 

Figuras 5 e 6: Lesão durante a crioterapia e após a aplicação do 
eletrocautério 


