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O carcinoma de células escamosas (CCE), é uma

neoplasia cutânea, considerada a segunda que mais

ocorre entre as neoplasias cutâneas nos equídeos,

as áreas mais afetadas são pálpebras, prepúcio,

vulva, e também de cicatrizes, queimaduras e de

feridas não cicatrizadas com infecção crônica.

Uma neoplasia extremamente invasiva, destrutiva,

e de crescimento rápido (CABRINI et al., 2005).

Squamous cell carcinoma is a relatively common skin cancer in horses. The objective is to report the case 

of an animal with squamous cell carcinoma, as well as the clinical and diagnostic signs.

Um equino, macho, dez anos, sem raça definida,

de pelagem tordilho. No exame físico geral do

animal que apresentou estado nutricional ruim,

comportamento dócil, em estação, mucosas

pálidas, tempo de preenchimento capilar 2

segundos, frequência cardíaca 42bpm, frequência

respiratória 28mrpm, movimentos intestinais todos

dentro dos padrões de normalidade, temperatura

corpórea de 37,8ºC.

Animais imunossuprimidos apresentam um risco

maior de desenvolverem a neoplasia.

(ROSOLEM, MOROZ, RODIGHERI, 2012). No

presente relato o animal se apresentava com uma

anemia, escore corporal baixo, potencializando a

patologia. Na evolução da patologia, há o

aparecimento de eritema, edema, descamação até

ulceração. À medida que o tumor invade a derme,

a áreas tumoral fica mais firme e infecções

secundárias resultam em um exsudato purulento

na superfície da massa tumoral (RAMOS et al.,

2007), como mostrado no caso relatado a

progressão do tumor acarretou todas essas

complicações trazidas pela literatura.

O diagnóstico é feito pela avaliação histopatológica

do tecido afetado (RIETJENS, MULLER,

ROSSATO, 2011). Segundo Cabrini (2005) e Souza

(2006),o tratamento é dependente não somente do

estadiamento do tumor, mas do grau de aceitação do

proprietário com relação aos efeitos colaterais, o

estado geral do animal e às mudanças estéticas e da

disponibilidade de equipamentos e fármacos e em

muitos casos relatados, diante as dificuldades

citadas, optam-se pela eutanásia, como o mesmo

relatado.

Mesmo com o avanço no diagnóstico e várias formas

de tratamento citados na literatura, ainda hoje é

essencial o rápido diagnóstico e o correto tratamento

para se obter um bom prognóstico.
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Figura 1 – Aparecimento

do tumor em região

prepucial.

Figura 2 – Progressão da massa

tumoral
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