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ABSTRACT
Melanoma is a neoplasm that results in changes in melanocytes, commonly seen in horses, representing 5-14% of skin lesions. Therefore,
this study aims to report a case of malignant melanoma in a mixed-breed horse with a history of apathy and progressive weight loss. He
was attended in the sector of the Medical and Surgical Clinic of Large Animals of the Clinical School of Veterinary Medicine of Cesmac, a
male, mixed breed, with creamy coat, with 8 years of age, presenting an ulcerated tumor mass, with about 7 centimeters in diameter, in
the rostral portion of the left antimere of the head. Fine needle aspiration puncture, blood collection for complete blood count and renal
function tests and biopsy of the fragments were performed. In the cytology of the material obtained by PAAF, a large amount of round or
slightly elongated cells of different sizes and with a variable amount of dark green granules in the cytoplasm (melanin) was observed. In
the histopathological description, an intense proliferation of neoplastic cells with marked pleomorphism was observed, obtaining the
morphological diagnosis of malignant melanoma, or more precisely, melanocytic nevus, because it occurred in a young horse in the form.
Malignant melanoma is a neoplasm of great importance, as it is an aggressive neoplasm and its treatment protocol is not fully effective, in
cases of high degree of malignancy, associated with the fact of its invasive character. After confirming the diagnosis, the owner chose to
keep the animal on the property, even though he knew of its low survival percentage.

Melanoma é uma neoplasia que resultam em

alterações nos melanócitos, comumente

observado em equinos, representando 5-14% das

lesões cutâneas

O presente trabalho tem como objetivo relatar um

caso de melanoma maligno em equino mestiço

com histórico de apatia e perda de peso

progressivo.

O melanoma maligno é uma neoplasia que possui

grande importância, pois é uma neoplasia agressiva e

seu protocolo de tratamento não é totalmente eficaz, em

casos de alto grau de malignidade, associando-se ao

fato do seu caráter invasivo. Após a confirmação do

diagnóstico, o proprietário optou por manter o animal na

propriedade, mesmo sabendo da baixa porcentagem de

sobrevivência do mesmo.

MELANOMA MALIGNO EM EQUINO MESTIÇO PERTENCENTE 

AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ALAGOAS: 
RELATO DE CASO 

Imagem 1: Paciente no momento da chega a clinica

RELATO DE CASO 

Foi atendido no setor da Clínica Médica e Cirúrgica

de Grandes Animais da Clínica Escola de Medicina

veterinária do Cesmac, um equino, macho, sem

raça definida, de pelagem cremela, com 8 anos de

idade, apresentando uma massa tumoral ulcerada,

com cerca de 7 centímetros de diâmetro, na

porção rostral do antímero esquerdo da cabeça ().

Foi realizada punção aspirativa por agulha fina,

coleta de sangue para hemograma e provas de

função renal e biópsia dos fragmentos. Na citologia

do material obtido por PAAF, foi observada grande

quantidade de células redondas ou levemente

alongadas, de diferentes tamanhos e com variável

quantidade de grânulos verde-escuros no

citoplasma (melanina). Na descrição do

histopatológico observou-se intensa proliferação

de células neoplásicas com acentuado

pleomorfismo, obtendo o diagnóstico morfológico

de melanoma maligno, ou mais precisamente,

nevo melanocítico, por ter ocorrido em um equino

jovem sob a forma.
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Imagem 2 : (A) Neoformação na região do músculo masseter, do antímero esquerdo do animal. (B)

Tricotomia, antissepsia e ressecção da neoformação para realização de biópsia. (C) Região acometida após

a ressecção

Imagem 3: Fragmento retirado
Imagem 4: Curativo após a

retirada do fragmento
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