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ABSTRACT
Fibroma is an uncommon benign neoplasm in horses, locally expansile and originating from dermal or subcutaneous fibroblasts. The objective is

to report the case of a mare attended at 30 months of age, presenting an increase in volume with a nodular, circumscribed, ulcerated, peduncular

aspect, firm to the touch, measuring 4.5 x 3.0 cm, with an evolution of three months and located at the base of the caudal border of the left ear.

Due to the clinical suspicion of sarcoid, total excision of the nodule was performed with a margin including skin, subcutaneous and auricular

cartilage, where it was adhered. The subcutaneous tissue was sutured in a zigzag pattern with 2-0 polyglycolic acid suture and dermorraphy in a

simple isolated pattern with nylon 0 suture. It was administered intramuscularly procaine penicillin (30,000 IU/kg, 24/24h) and flunixin meglumine

(0.5 mg/kg, 24/24h) for seven and three days, respectively. The dressing of the surgical wound consisted of sterile saline solution, sap from Croton

lechleri (Sangue de Dragão) and acyclovir ointment (50 mg/g) for seven days, when the points of the dermorrhaphy were removed. There were no

postoperative complications or recurrences in seven months. Histopathological examination diagnosed fibroma, with proliferation of reactive

fibroblasts, irregularly arranged, sometimes radial, with fusiform and hyperchromatic nuclei and rare figures of mitosis. Fibroma should not recur

when excised with wide margins and must be distinguished from sarcoid, the most frequent and locally aggressive neoplasm in horses.

Histopathological examination it was essential for the correct diagnosis, effective treatment and establishment of the patient's good prognosis.

INTRODUÇÃO 

Fibroma é uma neoplasia benigna incomum em

equinos, localmente expansiva e originada dos

fibroblastos dérmicos ou subcutâneos.¹

RELATO DE CASO 

DISCUSSÃO  

CONCLUSÃO

Objetiva-se relatar o caso de uma égua atendida

aos 30 meses de idade, apresentando aumento de

volume com aspecto nodular, circunscrito,

ulcerado, peduncular, firme à palpação, medindo

4,5 x 3,0 cm, com evolução de três meses e

localizado na base da borda caudal do pavilhão

auricular esquerdo (fig. 1A). Devido à suspeita

clínica de sarcóide, foi realizada exérese total do

nódulo com margem (fig. 1B) incluindo pele,

subcutâneo e cartilagem auricular, onde este

estava aderido.

O tecido subcutâneo foi suturado em padrão zigue-

zague com fio de ácido poliglicólico 2-0 e

dermorrafia em padrão simples isolado com fio de

nylon 0. Foi administrado por via intramuscular

penicilina procaína (30.000 UI/Kg, 24/24h) e

flunixin meglumine (0,5 mg/kg, 24/24h) durante

sete e três dias, respectivamente.

O curativo da ferida cirúrgica constou de solução

fisiológica estéril, seiva de Croton lechleri (Sangue de

Dragão) e aciclovir pomada (50 mg/g) durante sete

dias, quando foram removidos os pontos da

dermorrafia. Não houve complicação pós-operatória

ou recidiva em sete meses. Ao exame histopatológico

foi diagnosticado fibroma (Fig. 2).

Fibromas tendem a não recidivar quando excisados

com ampla margem e devem ser diferenciados do

sarcóide, a neoplasia mais frequente e localmente

agressiva em equinos.¹

O exame histopatológico foi essencial para o correto

diagnóstico, efetivo tratamento e estabelecimento do

bom prognóstico da paciente.
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Fig. 1: Aspecto macroscópico do fibroma. (A) Observado na

base do pavilhão auricular esquerdo da paciente. (B)

Compacto, multilobular, coloração branco amarelada e

consistência firme elástica em corte transversal após exérese.

Fig. 2: Aspecto histológico do fibroma. Pele. Proliferação de

fibroblastos reativos, dispostos de forma irregular, por vezes radiais.

H&E. 100X. Em destaque fibroblasto comnúcleos fusiformes e

hipercromáticos, H&E. 400X.
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