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RESUMO 
 
O axolote (Ambystoma mexicanum
caracterizado por permanecer em estado larval durante toda sua vida. Na 
natureza, eles vivem cerca de dez anos, enquanto em cativeiro podem viver até 
20 anos. Apesar de criticamente ameaçado de extinção, o animal
modelo de estudo, devido sua capacidade
como pet em inúmeros países.
estão relacionadas à erros de manejo, e incluem: doenças dermatológicas 
(dermatite bacteriana, fúngica e traumática, abscessos subcutâneos, massas, 
queimaduras), doenças gastrointestinais 
doenças urogenitais (ovos retidos), doenças neurológicas, musculares e 
oftálmicas. Já os relatos de acometimentos neoplásicos não são comuns
importante levarmos em consideração a ocorrência
falha na capacidade regenerativa da espécie.
é apresentar os principais neoplasmas já relatados em 
mexicanum. Material & Métodos: 
incidência de neoplasmas em axolote. Os termos 
foram filtrados pelas plataformas 
achados foram triados e abrangeram 47 animais.
animais acometidos, foram prevalente
tumor benigno testicular (16 casos) e melanoma (9 casos). Foram levantados 
também tumores com menor incidência, onde é relatado apenas um caso de 
neuroblastoma, um teratoma, um tumor testicular não especificado, um 
linfangiossarcoma e um linfoma. 
18 casos de mastocitoma foram relatados por Harshbarger et al. 1998, estes 
animais eram idosos (11 a 17 anos de idade) e provenientes de uma colônia de 
laboratório. Macroscopic
protusões brancacentas, situadas nas superfícies dorsal, ventral ou lateral, com 
tamanhos variados menores que 1cm de diâmetro. Microscopicamente as lesões 
eram difusas e ativamente invasivas. Demonstraram
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Ambystoma mexicanum) é um anfíbio pertencente à ordem Urodela, 
caracterizado por permanecer em estado larval durante toda sua vida. Na 
natureza, eles vivem cerca de dez anos, enquanto em cativeiro podem viver até 
20 anos. Apesar de criticamente ameaçado de extinção, o animal
modelo de estudo, devido sua capacidade de regeneração. Além disto, é criado 

em inúmeros países. As principais afecções clínicas destes animais 
estão relacionadas à erros de manejo, e incluem: doenças dermatológicas 
(dermatite bacteriana, fúngica e traumática, abscessos subcutâneos, massas, 
queimaduras), doenças gastrointestinais (corpo estranho, constipação, prolapso), 
doenças urogenitais (ovos retidos), doenças neurológicas, musculares e 
oftálmicas. Já os relatos de acometimentos neoplásicos não são comuns
importante levarmos em consideração a ocorrência, pois pode e
falha na capacidade regenerativa da espécie. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
é apresentar os principais neoplasmas já relatados em 

Material & Métodos: Foi realizado um levantamento retrospectivo da 
neoplasmas em axolote. Os termos axolotl, ambystoma e neoplasm

foram filtrados pelas plataformas Web of Science, Google Scholar e Pubmed
achados foram triados e abrangeram 47 animais. Resultados e Discussão:
animais acometidos, foram prevalentes os neoplasmas: Mastocitoma (18 casos), 
tumor benigno testicular (16 casos) e melanoma (9 casos). Foram levantados 
também tumores com menor incidência, onde é relatado apenas um caso de 
neuroblastoma, um teratoma, um tumor testicular não especificado, um 
linfangiossarcoma e um linfoma. Sendo os dois últimos em um mesmo animal. Os 
18 casos de mastocitoma foram relatados por Harshbarger et al. 1998, estes 
animais eram idosos (11 a 17 anos de idade) e provenientes de uma colônia de 
laboratório. Macroscopicamente os tumores se apresentavam como uma ou mais 
protusões brancacentas, situadas nas superfícies dorsal, ventral ou lateral, com 
tamanhos variados menores que 1cm de diâmetro. Microscopicamente as lesões 
eram difusas e ativamente invasivas. Demonstraram alguns padrões de 
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) é um anfíbio pertencente à ordem Urodela, 
caracterizado por permanecer em estado larval durante toda sua vida. Na 
natureza, eles vivem cerca de dez anos, enquanto em cativeiro podem viver até 
20 anos. Apesar de criticamente ameaçado de extinção, o animal é utilizado como 

Além disto, é criado 
As principais afecções clínicas destes animais 

estão relacionadas à erros de manejo, e incluem: doenças dermatológicas 
(dermatite bacteriana, fúngica e traumática, abscessos subcutâneos, massas, 

(corpo estranho, constipação, prolapso), 
doenças urogenitais (ovos retidos), doenças neurológicas, musculares e 
oftálmicas. Já os relatos de acometimentos neoplásicos não são comuns, mas é 
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O objetivo deste trabalho 

é apresentar os principais neoplasmas já relatados em Ambystoma 
Foi realizado um levantamento retrospectivo da 

axolotl, ambystoma e neoplasm 
Web of Science, Google Scholar e Pubmed. Os 

Resultados e Discussão:Dos 47 
s os neoplasmas: Mastocitoma (18 casos), 

tumor benigno testicular (16 casos) e melanoma (9 casos). Foram levantados 
também tumores com menor incidência, onde é relatado apenas um caso de 
neuroblastoma, um teratoma, um tumor testicular não especificado, um 

Sendo os dois últimos em um mesmo animal. Os 
18 casos de mastocitoma foram relatados por Harshbarger et al. 1998, estes 
animais eram idosos (11 a 17 anos de idade) e provenientes de uma colônia de 

amente os tumores se apresentavam como uma ou mais 
protusões brancacentas, situadas nas superfícies dorsal, ventral ou lateral, com 
tamanhos variados menores que 1cm de diâmetro. Microscopicamente as lesões 

alguns padrões de 



 

malignidade, como infiltração muscular, pleomorfismo celular, alto índice mitótico 
e presença moderada de grânulos citoplasmáticos. Representando a maioria dos 
casos descritos neste trabalho, o mastocitoma é uma proliferação neoplásica de 
mastócitos comumente relatado em cães idosos, representando de 7 a 21% dos 
casos de neoplasmas malignos cutâneos nessa espécie (SOUSA et al., 2019). O 
relato descrito por Harshbarger et al. 1998, é o primeiro que apresenta este 
neoplasma em animais de sangue frio, neste caso o A. mexicanum, evidenciando 
a carência de relatos envolvendo proliferações neoplásicas nessa espécie. A 
capacidade de regeneração singular observada em A. mexicanum já foi descrita 
como imperfeita (BOTHE et al., 2019), na qual após agressões intraespecíficas 
houve o desenvolvimento de membros torácicos disformes. Sendo a 
reconstituição tecidual após traumas de cativeiro marcada pela produção de 
apêndices anômalos. Conclusão: Com base nos dados supracitados, conclui-se 
que a literatura pertinente às patologias em A. mexicanum é escassa. A 
ocorrência de neoplasmas descritos nessa espécie reforça a necessidade de um 
estudo aprofundado a respeito e sua possível correlação com a capacidade 
regenerativa  
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