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RESUMO 

O Melanoma é uma neoplasia maligna proveniente dos melanócitos, que são células da 

epiderme produtoras de melanina, que pode acometer a cavidade oral, pele, olhos e dígitos. O 

melanoma oral possui maior incidência em cães domésticos e tem prognóstico desfavorável na 

maioria dos casos devido ao seu perfil invasivo e metastático. O tratamento de eleição para o 

melanoma oral é a excisão cirúrgica com margem de segurança. Quando há envolvimento de 

grandes áreas da mandíbula ou maxila é recomendada a remoção completa da mesma e, apesar 

de a cirurgia reduzir a recidiva tumoral e aumentar a sobrevida animal, muitos tutores não optam 

por fazê-la por sua aparência impactante. Além da cirurgia, a radioterapia e a 

eletroquimioterapia podem ser empregadas para o controle local do tumor na impossibilidade 

de cirurgia. No presente caso foi relatado uma abordagem cirúrgica conservativa para 

tratamento de um cão macho, 10 anos de idade, raça Dachshund com diagnóstico de melanoma 

oral em mandíbula direita sem metástase para linfonodo regional e sem metástase à distância. 

Foi realizado exodontia do 4º pré-molar e dos molares inferiores direitos, associado à remoção 

cirúrgica da massa e eletroquimioterapia no leito cirúrgico.  Além disso, iniciou-se 

quimioterapia em dose máxima tolerada com carboplatina na dose 300 mg/m2 sendo sugerido 

6 sessões. O animal encontra-se em acompanhamento há 3 meses e ainda não há evidencias de 

recidiva tumoral e focos de metástase.  
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INTRODUÇÃO 

O melanoma maligno se origina a partir da transformação dos melanócitos, células 

responsáveis pela produção da melanina, um pigmento importante que atua no bloqueio 

endógeno dos raios ultravioletas da luz solar (KUMAR et al., 2005). Eles podem se apresentar 

na forma melânica (pigmentada) ou amelânica sendo essa última apresentação mais agressiva 

(MARRETA 2001, Verstraete). O estabelecimento do melanoma maligno é um processo que 

envolve várias fases, que progridem desde pequenos tumores benignos, que são manchas de 

pele, passando por intermediários apresentando proliferação celular e estruturas teciduais e 

celulares anormais conhecidas como displásicas, até a formação de um tumor invasivo e 

metástico (MAZAN et al, 2005). 

O melanoma oral é a neoplasia oral mais frequente em cães, correspondendo a 23 a 40% 

do total das neoformações malignas orais (LIPTAK & WITHROW, 2007). As raças mais 

acometidas são Terrier Escocês, Airedale, Boston Terrier, Cocker Spaniel, Springer Spaniel, 

Boxer, Golden Retriever, Setter Irlandês, Schnauzer miniatura, Doberman Pinscher, Chihuahua 

e Chow Chow (SCOTT et al., 1996). 

O melanoma maligno é descrito como tendo elevado risco de metastização precoce, 

havendo relatos da detecção de metástases mesmo antes do diagnóstico do tumor primário 

(GIOSO, 2005). Neste fenômeno, destaca-se a invasão dos linfonodos regionais (70-90% dos 

casos) e de órgãos, principalmente dos pulmões, e também do cérebro, fígado e rins (MANZAN 

et al, 2005). 
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A principal característica dessa neoplasia é a manifestação de um nódulo geralmente 

solitário e delimitado, podendo variar a coloração de marrom a preta ou apigmentado, com 

variação no tamanho de 0,5 a 10 cm de diâmetro (MONTANHA, 2013). 

Os sinais clínicos podem incluir disfagia, dentes frouxos ou deslocados, deformação 

facial, secreção nasal, halitose, sialorréia, sangramento oral, perda de apetite e perda de peso. 

O exame complementar confirmatório é o histopatológico, no entanto, exames radiográficos e 

ultrassonográficos devem ser realizados para pesquisa de metástases, além de verificar a 

existência ou não de acometimento ósseo quando se trata de cavidade oral (VIANA, 2017). 

A principal forma de tratamento é a excisão cirúrgica, onde, dependendo da localização 

e extensão da lesão, podem ser realizados os procedimentos de mandibulectomia ou 

maxilectomia total ou parcial. (VIANA, 2017). Outras opções de tratamento compreendem 

radioterapia, crioterapia, eletroquimioterapia, quimioterapia e imunoterapia (HARVEY e 

EMILY, 1993; SILVEIRA et al, 2010). 

Este trabalho relata o caso de um cão macho, 10 anos de idade, raça Dachshund com 

diagnóstico de melanoma oral em mandíbula direita sem metástase para linfonodo regional e 

sem metástase à distância. Para seu tratamento foi realizado a remoção da massa juntamente 

com exodontia, eletroquimioterapia e quimioterapia em dose máxima tolerada.  

 

RELATO DO CASO  

Um canino macho, raça Dachshund, com dez anos, pesando 10 kg, foi atendido em uma 

clínica particular de Belo Horizonte, sendo relatado à anamnese sialorréia, aumento de volume 

facial direito e disfagia. Após realização do exame clínico geral foi detectado uma massa em 

ramo mandibular direito com coloração enegrecida, friável, com aproximadamente com 3,5 cm 

x 2,0 cm (Figura 01).  

 
Figura 01 – Melanoma oral localizado em ramo mandibular direito – massa enegrecida, friável, com 

aproximadamente com 3,5 cm x 2,0 cm indicado pela seta. 

 

Foi coletado material por biópsia incisional para realização do exame histopatológico que 

confirmou o diagnóstico de melanoma melanótico. Foi então realizado uma citologia aspirativa 

por agulha fina do linfonodo mandibular direito que não revelou células neoplásicas. O laudo 

do material do linfonodo evidenciou amostra citológica sugestiva de hiperplasia linfoide 

reacional, que ocorre quando os antígenos estão em alta concentração e atingem o linfonodo, e 

sugeriu realização de exame histopatológico, visto que a citologia pode não representar o 

linfonodo por completo.  

Além da pesquisa de metástase para o linfonodo regional foram realizados exames 

radiográficos da mandíbula (Figura 02) que não evidenciou infiltração óssea, exame 

radiográfico de tórax e ultrassonografia abdominal. Esses dois últimos exames não 

demostraram alterações significativas e permitiram a classificação do animal no estágio 2 

(T2NOM0) da doença (OWEN, 1980).  
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Figura 02 – Exame radiográfico na posição ventro-dorsal de cabeça sem evidência de infiltração óssea.  

 

Foi sugerido como tratamento a mandibulectomia direita e retirada do linfonodo 

mandibular para confirmação da ausência de metástase. A tutora não autorizou tal procedimento 

por sua caraterística multilante. Foi então realizado exodontia do 4º pré-molar e dos molares 

inferiores direito (Figura 03a e 03b), associado à remoção cirúrgica da massa e 

eletroquimioterapia com cisplatina na dose de 2 mg/cm3 aplicada no leito cirúrgico.  Além 

disso, iniciou-se quimioterapia em dose máxima tolerada com Carboplatina na dose 300 mg/m2, 

por 6 sessões. 

 

 
Figura 03 – a) Transoperatório após exodontia e b) Resultado ao final da cirurgia após a 

eletroquimioterapia. 

 

O material tumoral retirado foi enviado para exame histopatológico e foi compatível com 

melanoma amelanótico, com margens comprometidas.  

Após três meses da cirurgia, o animal segue sendo acompanhado e ainda não existem 

evidências de recidiva tumoral ou de metástase.  

 

DISCUSSÃO 

Apesar da variedade dos métodos diagnósticos e terapêuticos existentes, o melanoma oral 

em cães constitui um desafio clínico e cirúrgico, devido ao alto grau de malignidade e recidivas 

apresentadas, o que reflete em prognóstico reservado a desfavorável nos pacientes com 

estadiamento avançado (RIBAS, 2015). O diagnóstico precoce auxilia em uma maior taxa de 

sobrevida dos animais quando, nesse momento, é realizada a abordagem cirúrgica com remoção 
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ampla da neoplasia. Apesar de a cirurgia ser de aparência impactante para o tutor, este 

tratamento reduz a recidiva tumoral e aumenta a sobrevida animal (DIAS et al. 2013). 

Nem todos os tutores autorizam a cirurgia, como a mandibulectomia e a maxilectomia, 

por receio do impacto que a mesma pode ter na qualidade de vida do animal. Nesse sentido a 

eletroquimioterapia pode auxiliar no controle da doença local. A eletroquimioterapia é 

caracterizada pelo uso de fármacos antineoplásicos citotóxicos associado à aplicação regional 

de pulsos elétricos (eletroporação), maximizando a concentração intracelular destes agentes, 

assim propiciando maior ação citotóxica dos mesmos (SILVEIRA et al. 2010).  

Como os tutores não autorizaram a mandibulectomia e exérese do linfonodo mandibular, 

o animal do presente relato foi submetido à cirurgia para retirada da massa tumoral associado à 

exodontia do 4º pré-molar e molares direito para que fosse possível uma maior margem de 

segurança. Além disso, foi realizado a eletroquimioterapia com cisplatina no leito cirúrgico e 

adjuvância com carboplatina na dose 300mg/m2. Esse procedimento proporcionou melhora na 

qualidade de vida do paciente. 

No exame de biópsia, pré-cirurgico a massa tumoral foi diagnosticada como melanoma 

melanótico, já no exame histopatológico com material retirado na cirurgia, o resultado foi de 

um melanoma amelanótico, o que mostra a evolução rápida da neoplasia 

Este caso, evidencia que uma abordagem menos agressiva no aspecto visual é mais bem 

aceita pelos tutores e pode tornar-se uma opção para o tratamento de casos de melanoma oral 

em cães.  

Apesar de ser uma neoplasia grave, altamente infiltrativa e metastática, diagnosticada 

precocemente pode-se tentar tratamentos mais conservativos como a eletroquimioterapia e a 

exodontia, mas mais estudos precisam ser realizados para validação deste protocolo. 
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