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Os mastocitomas (MCT) são os tumores cutâneos mais comuns 
em cães (London e Thamm, 2013). A maioria dos casos de MCT 
cutâneos caninos pode ser tratada com sucesso com cirurgia, mas os 
tumores recorrentes, volumosos ou infiltrativos, e aqueles em locais não 
passíveis de excisão cirúrgica ampla podem apresentar um desafio terapêutico. 
Outras modalidades de tratamento incluem radioterapia, quimioterapia citotóxica, 
e, mais recentemente, terapia direcionada com medicamentos da classe dos inibidores 
de tirosina quinase (TKI).

Fosfato de toceranib (Palladia, Zoetis) foi aprovado pelo FDA em 2009 como o primeiro 
fármaco oncológico feito especificamente para cães, para o tratamento de MCT cutâneos. 
Palladia é um inibidor da tirosina quinase com atividade antitumoral e ao mesmo tempo 
antiangiogênica através da inibição do receptor KIT, receptor do fator de crescimento endotelial 
vascular 2 (VEGFR2) e receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFRß).

Virtualmente todos os MCT caninos expressam o receptor de tirosina quinase (RTK) KIT, e de 
20 a 40% têm uma mutação no gene c-kit gene que codifica a proteína 
KIT (London e Thamm, 2013; Downing et al, 2002; London et al, 1999; 
Zemke et al, 2002). Em um estudo clínico de campo com 145 cães com 
MCT Grau II (80%) ou Grau III (20%), Palladia demonstrou proporcionar 
uma taxa de resposta geral de 37,2% (London et al, 2009). A taxa de 
resposta em tumores positivos à mutação no gene c-kit, no entanto, 
foi de 60,0%, em comparação a 31,3% em tumores negativos para 
a mutação no gene c-kit (London et al, 2009). Administrado na forma 
de comprimido oral, Palladia pode ser dado em combinação com a 
radioterapia e/ou quimioterapia (Carlsten et al, 2012; Pellin et al, 2016; 
Burton et al, 2015; Pan et al, 2016, Mitchell et al, 2012), apresentando 
uma opção atrativa para o tratamento de MCT cutâneos caninos que 
não podem ser tratados com sucesso por meio de cirurgia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA: Durante os estudos clínicos, os eventos 
adversos mais comumente associados a PALLADIA incluíram: diarreia, anorexia (incluindo perda 
de apetite), letargia, neutropenia, vômito, claudicação, perda de peso, transtornos músculo-
esqueléticos e sangue nas fezes/ sangramento GI/diarreia hemorrágica. PALLADIA pode causar 
disfunção vascular, o que pode levar a edema e tromboembolismo, incluindo tromboembolismo 
pulmonar. Complicações graves e às vezes fatais, incluindo perfuração gastrintestinal, ocorreram 
raramente em cães tratados com PALLADIA. Se houver suspeita de ulceração gastrintestinal, 
interrompa a administração do produto e trate adequadamente. Crianças não devem ter 
contato com PALLADIA. Além disso, todas as pessoas, incluindo crianças e gestantes, devem 
evitar contato direto com comprimidos violados ou parcialmente dissolvidos ou com resíduos 
biológicos de cães tratados com PALLADIA. Para informar uma possível reação adversa, ligue 
para a Zoetis através do número 0800 011 1919. Leia a bula completa do produto.
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SÃO DOIS OS OBJETIVOS
DESTA MESA REDONDA:

SELEÇÃO DOS PACIENTES PARA 
TRATAMENTO COM PALLADIA — FATORES 
PROGNÓSTICOS E DIAGNÓSTICO

1

2

Fornecer aos oncologistas veterinários as mais recentes 
informações sobre melhores práticas.

Fornecer uma visão geral sobre Palladia e elevar a base 
de conhecimento para clínicos gerais que eventualmente 
diagnosticarão e encaminharão pacientes com câncer a 
especialistas e que, em muitos casos, também poderão 
fazer o acompanhamento de seus pacientes.

MCT cutâneos caninos não são uniformes em sua 
resposta às várias modalidades de tratamento disponíveis. 
É importante basear as decisões de tratamento na 
presença ou ausência de certos fatores prognósticos para 
garantir o melhor resultado clínico. Palladia oferece uma 
excelente opção para aqueles casos em que a excisão 
cirúrgica completa do tumor não é possível (p.ex., devido à 
localização) ou para o tratamento ou prevenção de doença 
sistêmica em cães com fatores prognósticos negativos.

Sobre os participantes

Todos os participantes deste 
fórum são residentes ou 
especializados em oncologia 
pelo Colégio Americano de 
Medicina Interna Veterinária 
(ACVIM) certificados na 
Especialidade de Oncologia 
e membros do Conselho de 
Oncologia da PACE. Muitos 
dos participantes também 
estiveram envolvidos nos 
estudos clínicos originais 
de Palladia que levaram à 
sua aprovação (London et al, 
2009) bem como em estudos 
atualmente em andamento.

A Parte I desta mesa-redonda de duas partes abrange os 
fatores prognósticos, o diagnóstico e os critérios para a 
seleção de pacientes com MCT canino para tratamento com 
Palladia.

Na Parte II, serão abordados os protocolos de tratamento 
em combinação com outras modalidades, eventos adversos 
e questões de qualidade de vida, além dos papéis dos 
oncologistas e do veterinário clínico no monitoramento dos 
pacientes tratados com Palladia.
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EXTRAÍDO DA BULA:

Palladia é indicado para o tratamento de 
mastocitomas cutâneos recorrentes de grau 
II ou III de Patnaik, com ou sem envolvimento 
regional de linfonodos em cães.

Os fatores prognósticos para MCT cutâneos 
caninos são relacionados na Tabela 1 
(London e Thamm, 2013). A classificação 
histológica continua sendo o padrão ouro 
para previsão do comportamento biológico 
de MCT cutâneos caninos (Tabela 2) (Patnaik 
et al, 1984). Um sistema de dois níveis de 
graduação histológica (grau alto vs. grau baixo) 
vem sendo proposto atualmente e pode ser 
mais preciso na avaliação histológica e no 
comportamento biológico destes tumores 
(Kiupel et al, 2011; Stefanello et al, 2015; 
Sabatini et al, 2015). Embora o estágio clínico 

também seja preditivo do prognóstico 
(Tabela 3) (Ayl et al, 1992; Turrel et al, 1988; 
Krick et al, 2009), há controvérsias quanto ao 
impacto de múltiplos tumores e do efeito das 
metástases em linfonodos no  estadiamento 
e resultado clínico (London e Thamm, 2013). 
Este sistema de estadiamento também 
pode ser falho no sentido de que o estágio 
II apresenta um prognóstico pior do que o 
estágio III (múltiplos tumores) (Murphy et 
al, 2004; Mullins et al, 2006; O’Connell e 
Thomson, 2013).
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TABELA 1 | FATORES PROGNÓSTICOS
PARA MCT CANINOS*

Classificação histológica

Estágio clínico

Localização

Taxa de proliferação celular

Taxa de crescimento

Ploidia de DNA 

Densidade de microvasos

Recorrência

Sinais sistêmicos

Idade

Raça

Sexo

Tamanho do tumor

Mutação no gene c-kit 

FATOR COMENTÁRIO

Altamente preditiva do resultado. Cães com tumores não diferenciados normalmente 
morrem da doença após terapia localizada apenas, enquanto que os que têm tumores 
bem diferenciados são geralmente curados com a devida terapia local.

Estágios 0 e 1: confinados à pele, sem metástase de linfonodo local ou distante; 
apresentam prognóstico melhor do que a doença em estágio mais elevado

Localizações sub-ungueais, orais e outras membranas mucosas estão associadas a 
tumores de graus mais altos e a um prognóstico menos positivo. Tumores 
prepuciais e escrotais também estão associados a um pior prognóstico. Tumores 
subcutâneos podem ter um prognóstico melhor. Doenças viscerais ou medulares 
geralmente têm prognóstico sombrio.

Índice mitótico, frequência relativa de AgNORs, porcentagem de PCNA ou 
imunopositividade Ki67 são preditivos de resultado pós-cirúrgico.

MCT que permanecem localizados e presentes por períodos prolongados de tempo 
(meses ou anos) sem alterações significativas geralmente são menos agressivos.

Há uma tendência para períodos mais curtos de sobrevida e de graus mais altos da 
doença em cães com tumores aneuploides.

Maior densidade de microvasos está associada a graus mais altos, níveis mais 
elevados de invasividade e pior prognóstico.

Recorrência local após excisão cirúrgica poder apresentar um prognóstico mais 
cauteloso.

A presença de doença sistêmica (p.ex., anorexia, vômito, melena, ulceração GI) 
pode estar associada a estágios mais avançados da doença.

Cães mais velhos podem ter intervalos livres de doença médios mais curtos 
quando tratados com radioterapia que cães mais jovens.

MCT em Boxers (e possivelmente outras raças braquiocefálicas) tendem a ter 
tumores de grau baixo a intermediário e, portanto, estão associados a um melhor 
prognóstico.

Cães machos podem ter um tempo de sobrevida menor do que as fêmeas quando 
tratados com quimioterapia, de acordo com alguns estudos.

Tumores grandes podem estar associados a um prognóstico pior após remoção 
cirúrgica e/ou radioterapia.

A presença de uma mutação ativadora no gene c-kit está associada a prognósticos 
piores.

Adaptado de: London C, Thamm DH. Mast cell tumors. In Withrow SJ, Vail DM, Page RL (eds). Withrow and MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology. 5th ed. St Louis: Elsevier, 2013, Capítulo 20, página 337.
Abreviações: IM, Índice Mitótico; AgNORs, regiões organizadoras  nucleolares argirofílicas; PCNA, antígeno nuclear de proliferação celular ; MCTs, mastocitomas; GI, gastrintestinal.
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TABELA  2 | CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA
DE MCT CUTÂNEOS A PARTIR DE AMOSTRAS 
DE BIOPSIA CIRÚRGICA*†

TABELA  3 | SISTEMAS DE ESTADIAMENTO CLÍNICO DA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE PARA MCT

Descrição Microscópica Classificação

Contornos citoplasmáticos claramente definidos, com 
núcleos regulares, esféricos ou ovoides; mitoses raras 
ou ausentes; grânulos citoplasmáticos grandes, 
coloração forte e  abundante

Células muito densas com contornos citoplasmáticos 
indistintos, proporção núcleo-citoplasma menor que 
na anaplasia, mitoses ocasionais, mais grânulos do 
que na anaplasia

Contornos citoplasmáticos altamente celulares e não 
diferenciados, núcleos de tamanho e formato 
irregulares, mitoses frequentes, grânulos 
citoplasmáticos esporádicos

Grau baixo
(bem diferenciado)

Grau intermediário

Grau alto
(anaplásico,
não diferenciado)

Grau de Patnaik

I

II

III

* De: Patnaik AK, Ehler WJ, MacEwen EG: Canine cutaneous mast cell tumor: morphologic grading and survival time in 83 dogs. Vet Pathol. 1984;21:469-474.
† Um sistema de graduação histológica com 2 categorias é proposto atualmente e pode ser mais preciso na avaliação histológica e comportamento biológico desses tumores.

Estágio Descrição

0

I

II

III

IV

Um tumor completamente excisado da derme, identificado histologicamente,
sem envolvimento de linfonodo regional 
1. Sem sinais sistêmicos 2. Com sinais sistêmicos

Um tumor confinado à derme, sem envolvimento de linfonodo regional
1. Sem sinais sistêmicos 2. Com sinais sistêmicos

Um tumor confinado à derme, com envolvimento de linfonodo regional
1. Sem sinais sistêmicos 2. Com sinais sistêmicos

Múltiplos tumores dérmicos; grandes tumores infiltrativos com ou sem envolvimento
de linfonodo regional
1. Sem sinais sistêmicos 2. Com sinais sistêmicos

Qualquer tumor com metástases distantes, incluindo envolvimento do sangue ou
da medula
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DISCUSSÃO

Dra. Gloyd: Nesta discussão, 
enfocaremos aqueles cães 
cujos MCT são considerados 
não passíveis de excisão 
cirúrgica ampla. Quais são 
as lições aprendidas desde 
o lançamento de Palladia 
em termos de diagnóstico, 
exames, e seleção de 
pacientes para o tratamento?

Dr. Thamm: Muitas das 
mudanças nos últimos sete 
anos envolveram o que 
fazemos antes da cirurgia 
– pouco ou muito do que 
fazemos. Oitenta por cento 
dos cães com MCT não 
necessitam de terapia médica – 
eles são curados com cirurgias 
com margens adequadas. 
Estamos falando sobre a 
população bastante pequena 
de cães que ou necessitam 
de outros tratamentos após 
a cirurgia ou que não podem 
ser operados. São os casos 
em que potencialmente 
estaríamos buscando algum 
tipo de medicamento, seja um 
quimioterápico citotóxico ou 
um inibidor de quinase.

Ultrassom Abdominal e 
Biopsia por Aspiração do 
Baço e Linfonodo Drenante

Dra. Garrett: Para estadiamento, 
sempre tentamos aspirar o 
linfonodo locorregional para 
avaliação citológica. Um grande 
número de cães não tem 
nenhum fator prognóstico 
negativo em seu histórico ou 
aparência física; estes cães vão 
diretamente para cirurgia e não 
são estadiados com ultrassom 
abdominal. Quanto à avaliação 
abdominal para casos com 
fatores prognósticos negativos, 
antigamente, fazíamos apenas 
ultrassom e, somente se 
houvesse alguma suspeita 

durante a varredura 
é que aspirávamos o baço.

Dois estudos recentes 
demonstraram, porém, que 
a aparência sonográfica do 
baço não está correlacionada 
com a existência ou não de 
infiltração por mastócitos 
(Book et al, 2011; Stefanello 
et al, 2009). O perigo da 
aspiração esplênica é que 
os mastócitos estão no 
baço normalmente, o que 
pode ser interpretado como 
metástase.

Diagnóstico de MCT Cutâneo Canino
O diagnóstico inicial é baseado na aspiração com agulha fina (AAF) da massa 
e dos linfonodos regionais, cirurgia com margens amplas (3 cm) e biopsia com 
exame histopatológico.

• Se o tumor está em um local passível de cirurgia e não há nenhum indicador 
prognóstico negativo (Tabela 1) presente, não são necessários outros testes 
antes da excisão cirúrgica ampla, além de:
 - Dados mínimos (hemograma completo, perfil bioquímico)
 - Citologia por AAF da massa e (se possível) do linfonodo regional drenante
 - Avaliação histopatológica da amostra biopsiada para determinar o grau 
 do tumor e o índice mitótico (IM)

• Se a localização do tumor impedir a cirurgia, ou se forem observados fatores 
prognósticos negativos no exame físico, ou  se houver tentativa de realizar 
cirurgia, mas não for possível obter margens limpas, outros exames são indicados 
para avaliar o prognóstico e orientar as decisões de tratamento.

• Alguns exames que foram historicamente incluídos no estadiamento completo 
de MCT agora são considerados desnecessários por muitos oncologistas 
veterinários em cães com MCT que não apresentam fatores prognósticos 
negativos (vide discussão).
 - Ultrassom abdominal com avaliação citológica do baço ou fígado, se necessário
 - Citológico de aspirados da medula óssea
 - Esfregaço da nata leucocitária
 - Radiografias torácicas

Amostras de tecidos também podem ser submetidas a laboratórios diagnósticos 
veterinários, como o Molecular Pathology Laboratory na Universidade Estadual 
do Colorado ou o Diagnostic Center for Population and Animal Health da 
Universidade Estadual do Michigan para uma bateria de exames prognósticos.
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DISCUSSÃO

Estes estudos recentes 
desenvolveram critérios 
citológicos para classificar 
se o envolvimento de 
mastócitos representava 
metástase ou simplesmente 
uma população residente 
normal. Os pacientes que 
foram classificados como 
positivos para envolvimento 
maligno dos mastócitos 
apresentaram resultados 
significativamente piores 
no acompanhamento em 
ambos os estudos. Portanto, 
consequentemente, agora 
aspiramos rotineiramente 
o baço se formos fazer um 
ultrassom abdominal para o 
estadiamento destes cães. 
Acho que já que você vai 
se dar ao trabalho de fazer 
um ultrassom, você deve 
aproveitar e fazer o citológico.

Dra. Gloyd: Você não faz 
ultrassom abdominal em todos 
os cães que apresentam MCT?

Dra. Garrett: Não. Se o tumor 
estiver localizado em algum 
lugar de que podemos aspirar 
um linfonodo externo, é só isso 
que fazemos. Caso contrário, 
a menos que haja no histórico, 
no exame físico ou no citológico 
do linfonodo algo que contenha 
informação prognóstica 

negativa, realizamos a excisão 
cirúrgica ampla, aguardamos a 
avaliação da margem histológica 
e cirúrgica, e então fazemos 
outras avaliações necessárias.

Dr. Vail: Concordo. Se os 
tumores estão em um local 
fácil de excisar e não há índices 
prognósticos negativos, além 
de aspirar um linfonodo, não 
fazemos muita coisa até que 
tenhamos a histologia em mãos.

Dra. Jones: Eu faço ultrassom 
abdominal dependendo do caso. 
Se o tumor é histologicamente 
de alto grau, apresenta fator 
prognóstico insatisfatório, 
citológico de linfonodo positivo,
ou se eu for realizar uma grande
cirurgia invasiva com radioterapia,
então eu acompanho com 
ultrassom abdominal e citológico 
hepático e esplênico, pois 
positividade de fígado ou baço 
demonstra possuir prognóstico 
insatisfatório com curto tempo 
de sobrevida.

P    NTO DE CONSENSO

Não é necessário realizar 
ultrassonografia abdominal 
rotineiramente em todos os 

cães com MCT.

Dra. Gloyd: Qual 
conselho vocês têm 
para os clínicos gerais quando 
eles aspiram um nódulo 
ou fazem uma biopsia para 
avaliação histopatológica? Como 
vocês querem que a amostra 
seja manipulada para que vocês 
possam tirar o máximo de 
informações possível?

Dra. London: Primeiro,no nível
mais básico, eles precisam 
realizar uma aspiração com 
agulha fina para confirmar se 
é um MCT antes de removê-
lo. Acho que este é o maior 
obstáculo para nós – fazer 
com que os clínicos gerais 
façam um diagnóstico antes 
de removerem um nódulo 
para que a cirurgia seja feita 
corretamente da primeira 
vez. Em segundo lugar, estou 
sempre tentando que eles 
pelo menos atinjam a margem 
profunda, pois a anatomia 
geralmente desmorona assim 
que eles colocam a massa em 
formalina. Dessa forma, quando 
o patologista corta a amostra, 
isto é feito corretamente.

Dra. Hohenhaus: Queremos 
que os clínicos gerais enviem 
a massa inteira – tudo o que 
eles cortarem fora – para 
o laboratório. Infelizmente, 
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laboratórios veterinários 
de referência fornecem a 
esses veterinários pequenos 
potes que geralmente não 
comportam a massa toda, o 
que é um grande transtorno 
para os clínicos gerais. 
Também gostaria de uma 
descrição microscópica, não 
apenas a histologia ou o 
diagnóstico patológico. Além 
disso, se você sabe que é 
um MCT e que ele está em 
um local anatomicamente 
ruim, não tente fazer a cirurgia 
sozinho. Encaminhe o paciente 
para um cirurgião certificado 
para garantir que as margens 
adequadas sejam obtidas.

Dra. London: Sim, planeje para 
ressecá-lo adequadamente da
primeira vez para que você 
não acabe tendo que recortar 
ou para que a doença não volte.
Acho que o desafio é que 
geralmente estes são diagnósticos
“depois do fato” que os tornam 
difíceis de manejar.

P    NTO DE CONSENSO

Se houver suspeita de 
MCT, este sempre deve ser 
aspirado para confirmar o 

diagnóstico antes da cirurgia.

Dra. Gloyd: Qual é o passo 
seguinte?

Dra. London: Nós nos
tornamos muito mais 
agressivos quanto a achar 
o linfonodo drenante e, 
se necessário, usaremos 
ultrassom para encontrá-lo e 
aspirá-lo. Se houver qualquer 
possibilidade de doença 
metastática, geralmente 
tentamos remover o linfonodo 
no momento da cirurgia para 
confirmar a metástase, pois 
isto pode mudar a forma com 
que procedemos.
 
Dra. Garrett: Se o linfonodo 
drenante for o sub-lombar, 
por exemplo, então fazemos 
o ultrassom abdominal e, 
enquanto estamos fazendo 
isso, aspiramos o baço, 
porque já estamos lá.

Dra. London: Na medicina 
humana, o paradigma 
para qualquer doença que 
tem potencial de se tornar 
metastática é sempre 
examinar o nódulo drenante. 
Eu não acho que temos sido 
devidamente agressivos 
o suficiente na medicina 
veterinária em seguir esse 
dogma. Acho que isto fez 
uma diferença na terapia 

oncológica humana, 
portanto, é algo que nós 
sempre estimulamos 
os veterinários que nos 
encaminham pacientes e 
nossos clientes a buscar.

Dr. Vail: Há uma grande 
base de dados originária do 
Reino Unido que demonstra 
que se o nódulo drenante 
é negativo, você não vai 
encontrar disseminação para 
locais distantes (p.ex., baço, 
e outras vísceras abdominais) 
(Warland et al, 2014).
Se eu tenho com certeza um 
nódulo drenante, e ele não é 
positivo, eu não desperdiço 
o dinheiro do cliente com 
exames abdominais e 
aspiração esplênica.

Dr. Clifford: Se o linfonodo 
drenante é positivo, então 
certamente procuraremos 
nos aprofundar no 
estadiamento antes da 
cirurgia, incluindo ultrassom 
abdominal, para avaliar 
a existência de qualquer 
envolvimento do baço ou 
do fígado. Se não houver, 
o paciente é operado e o 
tumor e o linfonodo ainda são 
excisados.

DISCUSSÃO
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Dr. Vail: Não estou convencido 
da necessidade de aspirar um
baço ou fígado anatomicamente
normais nestes casos, 
principalmente se o linfonodo 
estiver limpo.

Dra. London: Concordo; se 
o linfonodo está limpo, eu 
normalmente não aspiro o 
baço. Mas, às vezes, você 
não consegue encontrar o 
linfonodo e, nesses casos, se 
o paciente tem um indicador 
prognóstico negativo (p.ex., a 
massa apresentou crescimento 
rápido recente, ou a massa está 
realmente ulcerada, ou o cão 
está doente), então, eu realizo 
uma aspiração do baço com 
agulha fina.

Dra. Henry: Estamos 
começando a usar mais 
PET scans, também. 
Estamos descobrindo que 
o que pensávamos ser o 
linfonodo drenante não era 
necessariamente o linfonodo 
drenante, e o que achávamos 
que deveríamos aspirar 
provavelmente não estava 
nos levando a lugar algum.

Dr. Clifford: O problema 
que temos em relação ao 
estadiamento é a limitação 
financeira de nossos clientes. 

Para um possível caso de 
mastocitoma “comum”, um 
ultrassom custa:
- US$ 400 - aspiração, 
- US$ 90 - citologia, 
- US$ 160, e por aí vai.
Então, seria difícil para nós 
estadiarmos cada MCT dessa 
maneira. Eu ofereço isto aos 
tutores, mas não exijo.

Dra. Garrett: Mesmo 
se eles tiverem fatores 
prognósticos negativos?

Dr. Clifford: Se for um 
linfonodo positivo, sim, 
sem discussão. Mas, para 
o MCT comum, não realizo 
ultrassonografia antes da 
remoção cirúrgica.

DISCUSSÃO

P    NTO DE CONSENSO

FALTA DE CONSENSO

1

2

O linfonodo drenante deve ser sempre aspirado para 
citológico existindo ou não fatores prognósticos 

negativos, pois os resultados determinam se a terapia 
sistêmica é indicada ou não.

Ultrassom abdominal é indicado para casos de MCT 
com fatores prognósticos negativos, principalmente se 

o linfonodo drenante for positivo.

O benefício da aspiração com agulha fina e citológico 
de fígado e baço de aparências ultrassonograficamente 
normais é um assunto de constante debate; contudo, 
são recomendados em casos de MCT com linfonodos
drenantes positivos ou índices prognósticos negativos.



Mesa redonda sobre Palladia - Parte 1

11

Localização do tumor não 
passível de cirurgia

Dra. Henry: Tumores em 
algumas localidades não 
necessariamente serão 
ressecáveis – na pálpebra, 
por exemplo – o que alterará 
a abordagem. Muitos 
tumores que estão em locais 
inoperáveis também não 
serão bons candidatos a 
radioterapia. Nestes casos, 
a pergunta é: faço uma 
cirurgia de debulking mínimo 
(citorredutora) e acompanho 
com quimioterapia? Ou nem 
chego perto dele com cirurgia 
ou radioterapia? O cão que 
mais tempo tivemos em 
tratamento com Palladia tinha 
um MCT de pálpebra de início, 
e que era grande demais para 
considerar cirurgia.

Dra. Garrett: Se você vai 
tratar sistemicamente de 
qualquer maneira, então 
verificar a presença de 
metástase se torna menos 
relevante, além de ser caro.

Dr. Vail: Mesmo nos 
casos ressecáveis, se vai 
ser difícil a excisão, se vai 
ser agressivo, ou se suas 
margens não estiverem 
limpas, a probabilidade de 
que você queira acompanhar 

com algum outro tratamento 
é maior. Nesses casos em 
que o tutor vai gastar muito 
dinheiro tratando do tumor 
primário, nós oferecemos 
o estadiamento, pois é tipo 
uma apólice de seguro. Mas, 
se acharmos algo, podemos 
não ser tão agressivos com o 
tumor primário.

Dr. Clifford: Sim, 
principalmente no caso em 
que vamos usar radiação, 
sempre estadiamos mais 
completamente o paciente.

Dr. Vail: Agora sabemos 
que MCT inoperáveis podem 
também ser tratados com uma 
combinação de radioterapia 
hipofracionada (uma vez por 
semana) com Palladia (Carlsten 
et al, 2012).

Dr. Thamm: Voltamos à 
questão desafiadora sobre 
fazer ou não debulking 
mínimo, e acho que todos 
nós concordamos que se há 
uma oportunidade de pelo 
menos reduzir a doença a 
nível microscópico e alcançar 
cicatrização por primeira 
intenção, isso é sempre 
preferível em relação a tentar 
tratar um MCT volumoso com 
quimioterapia ou Palladia de cara.

Dra. Garrett: Isto depende, 
porém, da agressividade 
da cirurgia necessária 
– por exemplo, uma 
mandibulectomia, que é um 
caso que atendi recentemente.

Dr. Thamm: Sim, ou se 
você tiver de fazer uma 
hemipelvectomia para obter 
margens sujas, então isto seria 
um caso diferente.

DISCUSSÃO

Em cães com MCT volumosos, é sempre preferível 
reduzir o tumor através de cirurgia citorredutora 

antes de iniciar o tratamento com Palladia.
Se o tumor for inoperável, quimio ou radioterapia

são opções para a citorredução antes
do tratamento com Palladia.

P    NTO DE CONSENSO
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Classificação e Painéis de 
Mastocitomas.

Dr. Clifford: A classificação do 
tumor é outro importante fator 
que tem seu papel no nosso 
processo de seleção de qual 
tratamento usar em cada 
indivíduo. Nós abordamos 
um tumor incompletamente 
excisado e com índice mitótico 
(IM) de 2 diferentemente de 
um tumor grau III com IM de 18.

Dr. Klein: O problema é 
tudo o que está entre isto. 
Independentemente do sistema 
de classificação utilizado, 
de 10 a 15% dos MCT grau 
II se comportarão mal, e o 
restante irá responder. Como 
eu identifico aquela pequena 
minoria de pacientes que 
necessita do medicamento? 
Isto sempre será um desafio 
até que tenhamos melhores 
biomarcadores, sejam eles 
PCR ou mutações de c-kit. 
Qualquer que seja o marcador, 
não há 100% de certeza de que 
o paciente irá responder ou não. 
Eu acho que o maior desafio 
com os MCT de grau II, que 
é onde se encontra a grande 
maioria dos casos, é tentar 
detectar a pequena quantidade 
que realmente necessita dos 
medicamentos antes de tratá-lo.

Dra. Gloyd: Quais informações 
vocês esperam receber do 
veterinário que encaminhou o 
caso?

Dra. Jones: A primeira coisa 
que eu gostaria de ter é a 
descrição de qualquer doença. 
O problema é que os clínicos 
normalmente fazem duas 
coisas: a primeira, é que eles 
fazem apenas um minirrelatório 
histopatológico que dá apenas 
o diagnóstico, portanto, eles 
não informam o índice mitótico 
ou obtêm uma descrição da 
doença pelo patologista. A 
segunda, é que eles obtêm o 
painel MCT que os laboratórios 
recomendam.
O painel pode custar US$ 600, e 
quando não consigo interpretá-
lo porque não foi pedido o 
relatório completo, não posso 
falar para o clínico que valeu a 
pena o dinheiro que o cliente 
gastou.

Dra. Hohenhaus: Acho que 
todos nós concordamos que 
pediríamos aos clínicos que 
não fizessem minibiopsias, 
mas sim que obtivessem o 
laudo completo da biopsia, 
obtivessem todas as 
informações sobre o trabalho 
feito pelo patologista.

DISCUSSÃO

A classificação 
histológica deve ser 

realizada em todas as 
amostras de biopsia 

cirúrgica. Os veterinários 
devem pedir o laudo 
completo da biopsia, 
com índice mitótico, 

classificação e descrição 
microscópica da doença.

P    NTO DE CONSENSO

Dr. Thamm: Isso levanta 
uma das questões que 
provavelmente serão assunto 
de algum debate. 
 
Quantas pessoas estão 
usando painéis prognósticos 
de MCT rotineiramente em 
cada cão com MCT removido 
que entra pela porta?

Dra. London: Eu só faço para 
saber o status de mutação do 
éxon 8 e do éxon 11 de c-kit. 
Acho que o teste de mutação 
de c-kit ajuda quando estou 
tentando decidir qual terapia 
será a mais adequada. Esta 
preferência não é baseada em 
nada do que já foi publicado, 
mas sim na experiência 
humana.
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Dr. Klein: Concordo; se fico em 
um impasse, é aí que eu faço 
a PCR e verifico se existem 
mutações de c-kit. Com essa 
informação, sei se eu tenho 
uma chance decente de o tumor 
responder se optar por Palladia.

Dr. Clifford: Nós atendemos 
um grande subgrupo de 
cães com MCT grau II e os 
acompanhamos com o painel 
MCT completo (não publicado). 
Foi desafiador conseguir tirar 
conclusões, pois um caso 
individual poderia ter um 
PCNA alto, mas um AgNOR 
baixo, e como se interpreta 
isto? Consequentemente, na 
maioria dos casos, se o tumor 
é de grau III ou apresenta um 
alto índice mitótico, encaminho 
para PCR para saber o status de 
mutação para personalizar o uso 
de Palladia. Em um nível muito, 
mas muito básico, isto representa 
medicina personalizada.
 
Dr. Thamm: A Universidade 
do Estado do Colorado é um 
dos locais que oferecem o 
painel de MCT e eles pegam 
aproximadamente 30 a 40 casos 
por semana, encaminhados 
de outros lugares. No Centro 
Oncológico da Universidade, no 
entanto, raramente usamos o 
painel de MCT.

Dr. Klein: O site do 
Laboratório de Diagnósticos 
da Universidade do Estado do 
Michigan na Internet apresenta 
um fluxograma de tomada de 
decisões terapêuticas baseado 
em parâmetros prognósticos.

Dra. Garrett: Veterinários me 
procuram com resultados de 
painel de MCT para eu interpretar. 
Eu digo a eles que eu, na 
verdade, não faço estes painéis. 
Só me digam o índice mitótico 
(juntamente com a classificação).

Dr. Clifford: Eu geralmente 
falo ao clínico quando recebo 
os painéis que eles pediram, 
que eu não necessariamente 
acho que eles são úteis, então, 
eles não cometem mais o 
erro de pedir estes painéis 
caros para todos os casos 
no futuro. Os momentos 
em que discuto o uso de um 
painel incluem ressecção 
incompleta de tumores 
de grau baixo a moderado 
(Smith et al, 2015) nos quais a 
recorrência de valores baixos 
de índice Ki67 e AgNOR x Ki67 
(Ag67) seja improvável; se o 
comportamento biológico não 
combina com a histopatologia; 
se o tumor está localizado em 
um ponto anatômico “quente” 
(p.ex., no focinho, tumor 

mucocutâneo), 
ou se o tutor possui pouca 
tolerância a riscos.

Dra. Garrett: Eu não peço 
análise de mutação com 
frequência. Na maioria dos 
casos de MCT não é feita 
análise de mutação, pois a 
grande maioria dos casos é 
curada apenas com cirurgia. 
Se você mais tarde decidir que 
quer saber qual é o status da 
mutação, então você pode 
enviar uma amostra de biopsia.

Dra. Gloyd: É consenso entre 
vocês não executar painéis 
prognósticos de MCT?

Dra. Garrett: Sim! Não foi 
publicado nenhum estudo que 
demonstre como estes painéis 
podem proporcionar benefício 
adicional em relação ao IM e à 
classificação histológica para 
previsão do comportamento 
do tumor.

DISCUSSÃO

Oncologistas veterinários 
não usam rotineiramente 
painéis prognósticos de 

MCT completos e, no geral, 
não recomendam que os 
veterinários os peçam.

P    NTO DE CONSENSO
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DISCUSSÃO

Fatores Prognósticos em Painéis de Perfil 
Tumoral para MCT Caninos

• Ki-67
 - Determina o número de células proliferativas.

• AgNOR (regiões organizadoras nucleolares argirofílicas)
 - Relacionadas à velocidade da proliferação celular.

• PCNA (antígeno nuclear de proliferação celular)
 - Não tão confiável para previsão do comportamento proliferativo 
 do MCT como outros marcadores.

• Índice Mitótico (IM)
 - Número de mitoses/10 campos de alta magnificação em seções 
 coradas com hematoxilina e eosina (H&E). 

• PCR (reação em cadeia da polimerase) do gene c-kit 
 - Detecta mutações (do tipo duplicação interna em tandem - DIT) 
 nos éxons 8 e 11. Foram detectadas mutações DIT no éxon 11
 de c-kit em cerca de  20% a 30% dos MCT cutâneos caninos.  
 MCT com este tipo de mutação são muito agressivos, mas  
 respondem bem a terapias com inibidores de tirosina quinase.  
 Mutações DIT no éxon 8 de c-kit são menos comuns, tendo sido 
 detectadas em 2% a 5% dos MCT cutâneos caninos. Estes  
 tumores também devem responder a inibidores de tirosina quinase.

• Imunoistoquímica de KIT
 - Analisa a expressão do receptor KIT de tirosina quinase. Esse  
 receptor é codificado pelo gene c-kit.

Dr. Thamm: Existem algumas 
circunstâncias excepcionais. 
Um exemplo é um tumor 
grau II com índice mitótico 
“limítrofe”, digamos, entre 4 
e 6, e eu não sei o que isso 
significa de fato. Às vezes, 
acho que verificar estes 
marcadores de proliferação 
mais sensíveis pode ser um 
fator decisivo. Mas isto se 
refere a aproximadamente 
1% dos casos, somente.

 Dra.  Hohenhaus:   
Costumávamos usar painéis 
de MCT internos no The 
Animal Medical Center, mas, 
depois mudamos de laboratório 
e não os fazemos mais. 
O custo aumentou bastante, 
então, paramos de fazê-los 
com frequência, e não acho 
que meus casos estão indo 
melhor ou pior sem estas 
informações. Às vezes, estes 
casos de MCT comportam-se 
bem mal, e, às vezes, eles 
vão muito melhor do que você 

poderia imaginar e 
ainda não temos certeza do 
motivo pelo qual isto ocorreu.

Dr. Clifford: Todas estas 
informações provavelmente 
nos levaram a exageros no 
tratamento dos casos por um 
tempo. Além disso, é muito 
raro todos os resultados do 
painel apontarem para a mesma 
direção. Você precisa escolher 
três ou quatro resultados. Qual 
é o mais importante?

Dra. Hohenhaus: Se houver 
dois ou três indicadores em 
concordância, eu trato. Mas, aí 
é algo totalmente empírico.

Dra. Henry: Acho que existem 
muitas ideias equivocadas 
sobre o que a coloração para 
o receptor KIT significa — 
quando você está verificando 
uma mutação e quando 
você não está. Eu não faço 
coloração para KIT porque 
eu particularmente acho 
ininterpretável. É a mesma 
coisa quando você pega um 
painel e tem um número ruim 
de AgNOR e de Ki-67 e ele 
classifica a coloração para KIT 
como um. Eu não sei o que 
quaisquer destas informações 
querem dizer, então, tendo a 
não os fazer. Mas o Dr. Thamm 
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está no meio de um estudo 
clínico que esperamos possa 
ajudar a esclarecer algumas 
dessas questões.
Acho que se surgir algum 
resultado desse estudo 
que demonstre que há um 
subconjunto de coloração que 
parece estar relacionado à 
resposta a Palladia, principalmente 
a uma resposta duradoura, 
isto seria importante saber.

Dr. Thamm: Estamos 
conduzindo um estudo 
randomizado comparando 
quimioterapia citotóxica com 
vinblastina com a terapia com 
Palladia, e a randomização 
é baseada nos resultados 
tanto da coloração para KIT 
quanto no teste de mutação 
para o gene c-kit nos éxons 
8 e 11. Por causa do desenho 
do estudo, nós tivemos que 
escolher um desfecho de 
prazo relativamente curto – a 
resposta da doença geral 
em 5 semanas. Isto não 
responde à pergunta se o 
que vemos em 5 semanas 
se traduz em uma vantagem 
para a sobrevida em longo 
prazo ou não e também não 
diz nada sobre como isto 
poderia influenciar a escolha 
de uma terapia adjuvante.

Dra. London: O Dr. Thamm 
levantou um ponto importante 
que ainda não abordamos – 
nem na medicina humana e 
nem na veterinária – que é o 
uso desses medicamentos 
como terapias adjuvantes, 
que idealmente é onde 
você quer usá-los. Ainda 
não fizemos estes estudos, 
mas há uma diferença tão 
grande entre o que você 
está verificando em relação 
a um desfecho na análise 
da doença macroscópica 
e da microscópica – ou 
seja, o uso de Palladia no 
contexto adjuvante depois 
de ter reduzido um tumor 
macroscópico para doença 
microscópica.

Dr. Vail: Acho que todos nós 
concordamos que na doença 
macroscópica, observa-se 
resposta a Palladia, mas a 
durabilidade é geralmente 
baixa. Para toda regra 
existem exceções, mas 
isso simplesmente nos 
diz que estamos usando o 
medicamento como método 
Band-Aid neste exato 
momento, sem dados sobre 
como devemos agir a partir 
daqui.

Dr. Thamm: Resposta 
clínica equiparada a uma 
vida mais longa, e este é um 
indicativo de que a terapia
está exercendo um efeito na 
longevidade e na qualidade de 
vida. Em pelo menos alguns 
dos estudos investigativos 
que temos feito com Palladia, 
a resposta à terapia está 
definitivamente correlacionada 
à sobrevida. Portanto, se o 
medicamento funciona, você 
vive mais, o que implica que – 
dependendo de sua definição 
– é mais do que um Band-Aid. 
Isto significa que os estamos 
curando? Não.

Dr. Thamm: Se você olhar as 
estatísticas, a questão é: a 
sobrevida geral aumenta se o 
paciente responde à terapia 
em relação aos que não 
respondem, e eu acho que a 
resposta é sim.

DISCUSSÃO

Na doença macroscópica, 
observa-se resposta 
a Palladia, porém a 

durabilidade da resposta 
é geralmente baixa, de 

aproximadamente 
6 meses.

P    NTO DE CONSENSO
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Dra. London: Contudo, não 
houve alteração na sobrevida 
geral com o status de mutação 
do gene c-kit no estudo 
principal (London et al, 2009). 
Cães com mutações tumorais 
no gene c-kit apresentaram 
mais que o dobro de probabilidade 
de responder a Palladia do que 
os que não têm a mutação 
(60% X 31,3%). No estudo de 
Fase 1, a resposta foi próxima 
a 90%. Naquela época, não 
estávamos fazendo testes 
para a mutação do éxon 8, 
então, é totalmente possível 
que alguns dos pacientes 
que responderam na verdade 
tinham mutações do éxon 8. 
Se verificarmos os dados de 
medicamentos utilizados como 
monoagentes, Palladia é o 
mais eficaz monoagente além 
da prednisona.

Dra. Jones: Há estudos que 
concluíram que a presença 
de mutações no gene c-kit 
está associada com grau 
histológico elevado e com 
intervalo livre de doença e 
sobrevida geral mais curtas 
(Zemke D et al, 2002; Takeuchi 
et al, 2013). Neste momento, 
o gene c-kit  ainda não está 
firmemente estabelecido 
como um fator prognóstico 
independente, embora eu o use 
para ajudar a orientar minhas 
decisões de tratamento.

Dr. Klein: Eu uso o status 
de mutação às vezes, se o 
cliente está realmente tendo 
dificuldade de tomar uma 
decisão. Se decidimos que 
Palladia é indicado, mas o 
status de mutação do tumor 
é negativo, eu digo a eles que 
seu cão tem um terço ao invés 
de dois terços de chance de 
responder ao tratamento. 
Isso pode fazer a diferença na 
sua decisão de usar ou não 
Palladia, pois é um grande 
compromisso financeiro.
 
Dr. Thamm: No estudo de 
radiação (Carlsten et al, 
2012), a grande maioria dos 
tumores foi testada quanto 
à presença de mutações. 
Dos 14 cães testados, 8 não 
apresentavam mutação, 1 
tinha uma mutação do éxon 
8, e 5 tinham mutações 
do éxon 11. A presença de 
mutação do gene c-kit era um 
fator prognóstico negativo 
para o resultado em longo 
prazo. Em 1 ano, 66,7% dos 
cães portadores de MCT 
com mutação natural de c-kit 
estavam vivos. 
No estudo de Palladia mais 
lomustina (Burton et al, 2015), 
o status da mutação de c-kit 
não interferiu no resultado.

Dr. Thamm: Contudo, o efeito 
do status da mutação no 

resultado depende 
do contexto e pode ser 
diferente quando Palladia é 
usado em combinação com 
outros tratamentos.

Dra. London: Um dos maiores 
desafios de nossa profissão 
é que estamos pegando um 
espectro de doença e tentando 
agrupá-lo em uma só coisa, 
o que não é. Está claro que 
em humanos o câncer de 
mama não é apenas câncer 
de mama; existem vários 
subtipos diferentes. Portanto, 
estamos falando sobre a 
doença mastocitoma da 
mesma maneira, e isto sub-
representa a complexidade 
do câncer. É muito difícil 
aplicar um único paradigma 
de prognóstico a uma 
doença que demonstra 
uma variedade de 
comportamentos biológicos.

DISCUSSÃO

O status da mutação de 
c-kit, se conhecido, pode 

ser um fator para a tomada 
de decisões de tratamento. 

Cães com mutações 
tumorais no gene c-kit 

apresentaram mais que 
o dobro de probabilidade 
de responder a Palladia do 
que os que não tinham a 
mutação (60% X 31,3%).

P    NTO DE CONSENSO
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