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A associação com outras técnicas tais como criocirurgia, hipertermia e
quimioterapia diminuem a frequência da recidiva . O uso concomitante
de quimioterapia intratumoral é recomendado para diminuir as
chances de recidiva dos tumores cutâneos após sua excisão cirúrgica;
A evolução do tratamento do sarcóide deste trabalho demonstrou que
o tratamento foi eficiente durante as 4 administrações intratumorais
com cisplatina, com remissão completa sem recidiva como observado
nas figuras 2 e 3.
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O tratamento com cisplatina intratumoral após excisão cirúrgica
mostrou-se eficaz, promovendo a regressão total do tumor,
demonstrando ser um produto de fácil manipulação, tendo como
desvantagem o tratamento de longa duração e sua ação carcinogênica,
sendo necessário utilização de proteção de quem o manipular.

Legenda: 1° dia: Aspecto macroscópico de sarcóide na primeira excisão cirurgica do tumor, 17° dia:

após primeira excisão cirúrgica do tumor, 63° dia: dia da segunda excisão cirúrgica.

Figura 2: Aspecto macroscópico da ferida na região supra orbital esquerda e

evolução do tratamento quimioterápico após a segunda excisão cirúrgica do tumor,

em função do tempo (dias).

Legenda: 64° dia: 1 dia após a segunda excisão cirúrgica do tumor; 80° dia: Dia da primeira quimioterapia com cisplatina; 88° dia:

8 dias após a primeira quimioterapia com cisplatina; 95° dia: dia da segunda quimioterapia com cisplatina; 110° dia: dia da terceira

quimioterapia com cisplatina; 125° dia: dia da quarta quimioterapia com cisplatina.

Figura 1: Imagens fotográficas digitalizadas ilustrando o aspecto macroscópico da
lesão Sarcóide na região supra orbital esquerda, em função do tempo (dias).

Um equino, fêmea, com 5 anos de idade, sem raça definida, pesando
280 kg, com pelagem tordilha negra foi atendida pelo Médico
Veterinário de Grandes Animais do Centro Universitário de Mineiros
(UNIFIMES), com queixa principal de aumento de volume progressivo
com evolução de 60 dias, não ulcerado, na região supra orbital do olho
esquerdo.
Durante o exame físico foi constatado a presença de uma massa
nodular na região supra orbital do olho esquerdo, acometendo tecido
subcutâneo da região, sem ulceração e hiperpigmentação, o tamanho
do nódulo era de aproximadamente 2 cm, 5 cm e 4 cm; após 17° dias
foi realizado a remoção cirúrgica do animal em estação, do nódulo para
posterior análise histopatológica. No laudo histopatológico foi
diagnosticado como sarcóide.
Após 63° dia foi observado recidiva do tumor com aumento de volume
e ulceração, com a área da ferida apresentado aproximadamente 4 cm
de comprimento, 7 cm de comprimento, 4 cm de largura e 5 cm de
altura (Figura 1), sendo definido como escolha tratamento de excisão
cirúrgica associada à quimioterapia intratumoral, com cisplatina (C-
Platin 50mg®), com 4 administrações, com intervalo de 14 dias entre
elas.
O animal foi acompanhado durante 7 meses após a última
administração do quimioterápico, não apresentando recidiva.

Figura 4: Aspecto macroscópico ilustrando 317° dias após início do tratamento para sarcóide na 
região supra orbital esquerda demonstrando o 195 ° dias após a última aplicação intratumoral
com cisplatina

ABSTRACT

Equine sarcoid is a cutaneous neoplasm, with fibroblast, non-metastatic origin,
locally invasive, responsible for even 66% of skin tumors in equines. Among
treatments alternation, the use of intratumoral cisplatin after previous surgical
excision is an option, with low recurrence rate. This study aims to report the
case of a sarcoid located in the left supraorbital region of a mare and its
treatment with intratumoral cisplatin. A mare was seen, tordilha, SRD, 5 years
old and the weight of 280 Kg, presenting non-ulcerative volume increase in the
left supraorbital region, with progressive evolution of 60 days. Neoplasm was
suspected and lesion complete excision was made and forwarded to
histopathological examination and sarcoid was diagnosed. Due to tumor
recurrence, the second procedure was excision of tumor mass followed by
chemotherapy treatment wtih 1mg/cm3 cisplatin dose of tumor mass. The
drug was injected through intratumoral, during 4 applications, with two weeks
breaks between every application. It was observed involution of the lesion right
after the first dose until tumor’s complete remission at the end of the
treatment. The animal was seen during 7 months after the end of therapy and
it was noted complete healing without sequels and relapses. It can be
concluded that prognosis was favorable, and treatment proposed on this case
report trough chemotherapy with intralesional cisplatin associated to surgical
excision was effective.


