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1. Problema  

 

A seleção artificial do cavalo doméstico (Equus caballus) levou a fixação de 

mutações nas populações equinas. 

A pelagem denominada tordilha, relacionada com o aparecimento de melanomas, é 

uma das cores predominantes em raças equinas das quais se destacam as puras raças 

espanhola (Espanha),  Lusitana (Portugal), Orloff (Rússia) e os Lipizzaners (Áustria), os 

famosos cavalos da autoescola de equitação espanhola de Viena na Áustria onde o stud 

book da raça só aceita cavalos de pelagem tordilha, fixando ainda mais o gene. 

Entre outras raças inclusive brasileiras onde a pelagem tordilha não é predominante 

mas ainda sim se faz consideravelmente numerosa  

 

2. Hipótese 

A predisposição a melanomas nos equinos de pelagem tordilha está inteiramente 

correlacionada. Havendo ainda o agravante do gene “G” responsável por tal 

pigmentação, que pode ocorrer em homozigoze acelerando assim o processo de 

clareamento da pelagem do animal, fenômeno que se dá pelo acumulo de melanócitos 

em suas extremidades; consequentemente, a maior predisposição a melanomas se 

comparado a animais tordilhos heterozigotos. 

 

Justificativa 

Melanomas em cavalos tordilhos são processos neoplásicos e têm sido relatados 

desde o início do século xx. Resultam de alterações nos melanócitos ou melanoblastos, 

que geralmente se apresentam como massas únicas ou múltiplas localizadas no tecido 

dermo-epidermal ou subcutâneo (KITT. 1921; Mc FADYEAN, 1933; SCOTT, 1988, 

JONES et al., 1997; MAYR et al., 1979; DESSER et al., 1980). 

Esta neoplasia representa 6-15% dos tumores cutâneos relatados nos cavalos 

(PATTERSON – KANE & GINN, 2003) e a verdadeira incidência pode ser ainda mais 

elevada devido a fácil identificação macroscópica e a infrequência com que estes 

tumores são submetidos ao exame histológico (Mac GILLIVRAY et al., 2002), 

constituindo desta maneira 3,8% do numero total de neoplasias equinas diagnosticadas 

(SUNDEBERG et al., 1977). 



Em geral, melanomas nos cavalos tordilhos expandem-se vagarosamente ou 

podem tornar-se tumores “dormentes” por longos períodos. 

Em muitos casos, se apresentam encapsulados e nunca metastizam. Em outros 

casos, metastizam-se posteriormente, e então, tornam-se letais, como acontece com os 

cavalos de pelagem sólida ou no homem (SELTENHAMMER et al., 2003) 

Considerando-se o vasto número de criadores no Brasil, e a preferência pela 

pelagem tordilha em algumas raças por sua beleza, é de suma importância um 

diagnóstico quanto a sua relação a doenças para que o criador possa fazer cruzamentos 

de maneira consciente de maneira a conservar seu plantel de doenças hereditárias com 

um melhoramento genético. 

 

4. Objetivos 

Identificar animais tordilhos detentores de melanomas e rastreá-los através de seu 

pedigree podendo assim identificá-los  quanto a seu genótipo (heterozigótico ou 

homozigótico). 

Catalogar os animais com todas suas características físicas juntamente com um 

prévio parecer do médico veterinário responsável em relação ao desenvolvimento do 

melanoma. 

Fotografar todos os animais identificados dando ênfase às áreas afetadas para uma 

melhor compreensão dos melanomas e a forma como se manifestam. 

Fazer um levantamento estatístico sobre os animais afetados. 

Publicar resultados em forma de livreto informativo para que o mesmo seja 

distribuído nos criatórios onde a presente pesquisa obteve informações relacionadas aos 

equinos do mesmo. 

 

Metodologia 

Saídas a campo duas vezes por semana no período de dois anos. 

Os dados serão manuscritos em folha sulfite A4 com caneta esferográfica e 

posteriormente digitalizados. 

Os animais serão catalogados de acordo com sua raça e  Genótipo e divididos em 

heterozigotos ou homozigotos. Serão considerados, ainda, fatores como idade, escore 

corporal avaliado de 0 a 5 (ideal = 3). 



Desenvolvimento do(s) melanoma(s)  e seu criatório de origem, e uma classificação 

quanto ao desenvolvimento do melanoma de 0 a 10 avaliado pelo médico veterinário 

responsável. 

Informações sobre a genealogia do animal poderá ser adquirida via web pelo stud 

book da respectiva raça ou no próprio criatório. 

Os dados serão inseridos numa planilha para posterior estudo. 

Os animais serão fotografados de perfil e nas áreas afetadas. 

 

6. Recursos 

 

Carro para locomoção até os criatórios 

Prancheta 

Folhas sulfite A4 

Canetas esferográficas 

Microcomputador com acesso a internet para inserção de dados em planilhas eletrônicas 

e possíveis consultas a stud book 

Câmera digital para fotografar os animais e gravar o parecer do médico veterinário 

podendo assim agilizar o processo da pesquisa dispensando anotações manuscritas em 

campo 

Vestuário adequado para manuseio de equinos  

Calça jeans 

Bota de couro 

Boné ou chapéu para a proteção contra o sol 

Bibliografia especializada 

 

7. Cronograma 

 

 
 
1º semestre  

Entrar em contato com o maior número possível de criatórios e agendar dias 
para visitas. Sair a campo 2 vezes por semana para a Identificação e 
cadastramento dos animais bem como fotografá-los. Armazenar os resultados 
em uma planilha do Excel. 

 
2º semestre 

Repetir o procedimento da 1º semestre, e uma prévia avaliação dos resultados 
obtidos. 



3º semestre Repetir os procedimentos anteriores e iniciar o processo de organização de 
material para posterior publicação. 

4º semestre 
4º Semestre 

Finalização de coleta de dados, avaliação final dos resultados obtidos publicação 
dos resultados em forma de livreto informativo, disponibilizar na biblioteca do 
IFSP campus são roque e na internet 

 

8. Referências bibliográficas 

 


