
INFORMAÇÕES DE 
TRATAMENTO PARA 
VETERINÁRIOS

Palladia é o primeiro tratamento antiangiogênico e antiproliferativo para câncer 
aprovado especificamente para cães

    Palladia é indicado para o tratamento de mastocitomas (MCT) cutâneos recorrentes, de 
graus 2 ou 3 de Patnaik, com ou sem envolvimento de linfonodos regionais em cães

    Palladia faz parte de uma nova classe de agentes anticâncer denominada inibidores dos 
receptores de tirosina quinase, a qual se provou eficaz no tratamento de alguns cânceres 
humanos

    Palladia é um comprimido oral que pode ser administrado em domicílio pelo tutor do cão
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A maioria dos eventos adversos (EA) associados a Palladia 
são controláveis se reconhecidos precocemente.

    Os efeitos colaterais mais comumente relatados incluem diarreia, 
anorexia, letargia, vômito, claudicação e perda de peso

    Os EA com Palladia podem ser graves, porém, a maioria tem intensidade leve a 
moderada e é geralmente controlável, principalmente se reconhecidos precocemente

    Os EA mais frequentemente associados a Palladia são efeitos colaterais gastrintestinais (GI) 

    Recomenda-se monitoramento dos EA gastrintestinais. Complicações GI graves e 
ocasionalmente fatais, incluindo perfuração GI, ocorreram raramente em cães tratados 
com Palladia

Recomenda-se prevenção ativa de EA GI em cães tratados com Palladia

    Bloqueadores de H1

    Bloqueadores de H2

    Inibidores da bomba de prótons

    Antieméticos

Toxicidades GI são geralmente controláveis, principalmente quando há intervenção rápida

    O tratamento deve ser iniciado ao primeiro sinal de toxicidade GI (vômito, diarreia, perda 
de apetite, perda de peso, letargia)

    Terapias a considerar além de medicamentos preventivos:
 - Antimicrobianos
 - Protetores gastrintestinais locais
 - Medidas de suporte conforme necessário

    Se os EA gastrintestinais não cederem com a terapia, ou se forem intensos, o tratamento 
deve ser suspenso e a posologia e/ou dose do medicamento devem ser alteradas

    Se forem observados melena ou hematoquesia, interrompa o tratamento com Palladia 
imediatamente e inicie medidas de suporte (utilizando os medicamentos relacionados acima)
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Cãibras e/ou claudicação normalmente não são intensos, podendo 
ser controlados através de terapia

    Se a claudicação for leve, considere medicamentos analgésicos

    Se a claudicação for significativa, suspenda o tratamento 

    Claudicação normalmente não é intensa, e não parece ser um problema recorrente 
quando a terapia é reiniciada após um período de suspensão

Diversos fatores influenciam o espectro e a intensidade dos EA

    Estágio do câncer
 - Cães com a doença em estágios mais avançados geralmente apresentam uma   
 pontuação de desempenho menor, o que possivelmente poderia influenciar a   
 magnitude dos EA

    Tipo de Câncer
 - Sabe-se que cães com MTC macroscópicos possuem altos níveis de histamina  
 na circulação, o que os torna predispostos a ulceração gastrintestinal e outros EA 
 gastrintestinais; estes podem ser agravados pela terapia com Palladia

    Condições pré-existentes
 - Doença hepática, doença renal e doença cardíaca podem influenciar as 
 pontuações de desempenho, e também podem impactar o metabolismo/eliminação
 de medicamentos, desta forma agravando os EA associados a Palladia
 - O monitoramento específico deve variar com base nas necessidades individuais  
 dos pacientes. Por favor, adapte o cronograma abaixo com base em seu critério clínico:


