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O sarcoide é um tumor fibroblástico cístico de

pele, localmente invasivo, não metastático. A

planta Euphorbia tirucalli, conhecida como

Aveloz, possui em seu látex terpenos com

atividade antitumoral. Foi atendido, um

asinino, fêmea, raça Pêga, seis anos, para

tratamento de sarcoide. O animal possuía

tumores em região periocular, membro

pélvico, virilha, pescoço e peito, sendo no

peito um sarcoide do tipo verrucoso, e os

demais do tipo nodular.

RELATO DE CASO

Devido a característica pedunculada do

sarcóide periorbital, apenas a infiltração

intratumoral de aveloz foi suficiente para

resolução da enfermidade. Após 2 dias do

procedimento, o animal apresentou fistulação

e drenagem de secreção purulenta e necrótica

no tumor; a lesão evoluiu satisfatoriamente,

tendo redução gradual, até seu completo

desaparecimento.
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Figura 1 – (A) sarcoide em região de pescoço. (B) sarcoide

em região de virilha. Ambos tumores do tipo nodular.
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Figura 2 – (A) sarcoide periorbital antes da infiltração

intratumoral. (B) sarcoide periotbital 2 dias após a

infiltração com Aveloz.

Os demais sarcóides necessitaram de excisão

cirúrgica, devido a suas bases largas e grande

extensão. Após a exérese tumoral, foi

realizada aplicação tópica de uma solução

contendo DMSO, aveloz e óleo de fígado de

bacalhau, que foi utilizada até a completa

cicatrização da ferida. O tratamento tópico e a

aplicação intratumoral de aveloz foi eficaz

para o tratamento dos sarcoides, não sendo

relatado recidivas.

ABSTRACT

Sarcoid is a cystic fibroblast tumor of skin,

locally invasive, non-metastatic. Euphorbia

tirucalli plant, known as Aveloz, has in its

latex terpenes with antitumor activity. An

asinine, female, Pêga breed, six years old, was

referred for sarcoid treatment. The animal had

tumors in the periocular, pelvic limb, groin,

neck and chest, with a verrucous sarcoid in the

chest and the others of nodular type. Due the

pedunculated characteristic of the periorbital

sarcoid, only the intratumoral infiltration of

Aveloz was sufficient to resolve the disease.

After 2 days the animal presented fistulation

and drainage. of purulent and necrotic

secretion in the tumor; the lesion progressed

satisfactorily, gradually decreasing, until its

complete disappearance. The other sarcoids

required surgical excision, due to their wide

bases and great extension. After the tumor

excision, a topical application of a solution

containing DMSO, Aveloz and cod-liver oil,

which was used until the wound was

completely healed. Topical treatment and

intratumoral application of Aveloz was

effective for the treatment of sarcoids, with no

recurrences reported.


