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M.O.M, masculino, 60 anos

• Médico pneumologista, natural e procedente de Rondônia , divorciado, 2 filhos (18 e 20 anos), 
Sedentário

• Religião: Ateu

• Comorbidades: hipertenso controlado

• Medicações: anlodipino, hidroclorotiazida, telmisartana

• Hábitos e vícios: ex-fumante há 6 anos (fumou por 30 anos)

Antecedentes Pessoais

Apresentador
Notas de apresentação
Qual importância equipe multi saber religião do pcte?



• 2016 - Diagnóstico através de exames de rotina Tumor em rim D. 

28/02/16 - Nefrectomia radical D. 
AP :  Carcinoma de células claras de rim direito
Furhman 2
Medindo 6,5cm
Compromete a cápsula sem ultrapassá-la
Invasão linfática. 
Margens livres. 
Tecido adiposo perirenal livre.

M.O.M, masculino, 60 anos
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Tratamento adjuvantecirurgia para tratamento do câncer de rim tem efeitos colaterais?Quais os tipos de cirurgia disponíveis para o câncer de rim? Nefrectomia radical.Nefrectomia laparoscópica.Nefrectomia parcial.Linfadenectomia regional.Remoção da glândula adrenal (Adrenalectomia)cirurgia para tratamento do câncer de rim tem efeitos colaterais?necessária a extração total do órgão?estadiamento de Fuhrman?



• Março 2017: Procurou PS devido dor abdominal e náuseas

• RM ABDOME SUPERIOR E DA PELVE 
Nefrectomia direita, com formação expansiva com 8,5x5,4 cm, compatível com 

recidiva tumoral
Implantes no espaço perirrenal, inclusive junto ao diafragma, peritoneais na 

região do flanco e fossa ilíaca direitos (medindo até 1,8 x 1,2 cm), e 
mesentéricos ao longo dos vasos ileoceco apendiculares (medindo até 2,2 x 1,5 
cm). 
Linfonodomegalia retroperitoneal pericaval proximal, por vezes infiltrando a 

parede lateral direita da veia cava inferior, medindo até 1,7 x 1,4 cm. 
Lesões expansivas confluentes de natureza secundária na adrenal direita 

medindo em conjunto 4,1 x 2,2 cm.
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• Abril/2017:  nova Biópsia em massa loja renal D 
• AP:  Carcinoma renal variante células claras.

• 20/04/2017 Hb 13 Ca 1,20 Cr 1,57 DHL 1120

• RM de encéfalo e Cintilografia óssea: SED 
• Paciente mantendo dores abdominais esporádicas, controladas com 

analgésicos.

M.O.M, masculino, 60 anos

Apresentador
Notas de apresentação
Qual seria opção de tratamento? tratamento com Ipi + Nivo seria possível?Quais os possíveis efeitos colaterais da imunoterapia para câncer de rim? CheckMate 214, ipi e nivo 1 linha



Estratificação de risco do estádio IV 
• Critérios estabelecidos pelo Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

(MSKCC):

(a) intervalo de tempo entre o diagnóstico e o tratamento < que 1 ano 
(b) KPS < 80% 
(c) DHL > 1,5 vez o limite superior 
(d) cálcio sérico elevado (corrigido pela albumina) 
(e) presença de anemia



• Risco baixo: nenhum fator prognóstico adverso presente. Sobrevida 
global (SG) mediana de 30 meses. 

• Risco intermediário: um ou dois fatores prognósticos adversos 
presentes. SG mediana de 14 meses. 

• Risco alto: três ou mais fatores prognósticos adversos presentes. SG 
mediana de 5 meses.



• Maio/17 Iniciou tratamento com Anti-VEGF 
Sunitinib 50mg/dia em esquema de 2:1

M.O.M, masculino, 60 anos

Apresentador
Notas de apresentação
Sunitinib 50 mg VO/dia (não é necessário jejum), por 4 semanas, a cada 6 semanas (esquema 4/2), ou por 2 semanas, a cada 3 semanas (esquema 2/1, ao qual damos preferência), Efeitos colaterais Sutent?Em que situações é indicada a quimioterapia para câncer de rim?Imunoterapia estaria indicada nesse momento IPI NIVO/ PEMBRO E AXITINIB



• 02/05: Sunitinib 50mg/dia D1-14, q3s; Ciclo #1
• 2 semanas de uso do Sutent:  
Refere melhora significativa da sensação de dor em região de flanco D
Queixas: fadiga G1  náuseas G1  Diarreia G0  Mucosite G1.
Refere quadro acneiforme leve.
Refere melhora das dores abdominais.
Mantém humor deprimido
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P= 85,4 Kg
A= 1,68 m
IMC= 30,3
SC =1,95m²



• 10ª semana do Sunitinib
• Mucosite grau 2 iniciando Disgeusia
• Nega febre e queixas respiratórias. 
• Síndrome mão-pé G1

• Nov/17- Dor abdominal a movimentação, principalmente em 
hipogástrio e fossa ilíaca direita. Nega febre, diarreia, alteração 
urinária, corrimento, náuseas ou vômitos internado
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Apresentador
Notas de apresentação
 Dor abdominal a/e: líquido livre? progressão da doença peritoneal?Evolução doença e tempo esperado de resposta ao sutente: dentro do previsto?



• S/P Sunitinib 50mg/dia D1-14, q3s; Ciclo #18, com PD radiológica.
• RNM abdome: Status pós nefrectomia direita, exibindo discreto aumento das 

dimensões da formação expansiva, de contornos lobulados e mal definidos, 
localizada na loja renal, medindo 7,3 x 5,7 cm nos maiores eixos axiais (medida 
anterior era de 7,1 x 4,8 cm), relacionada a recidiva tumoral. 

• Aumento nas dimensões das formações expansivas confluentes de natureza 
secundária na adrenal direita, medindo em conjunto cerca de 6,8 x 3,5 cm, 
(medida anterior era de 5,5 x 2,2 cm, mantendo componente infiltrativo na 
parede lateral direita da veia cava inferior, em sua porção retro-hepática. 

• Houve também discreto aumento nas dimensões da maioria das lesões 
nodulares relacionadas a implantes, no espaço perirrenal, inclusive junto ao 
diafragma, peritoneais no flanco e fossa ilíaca direita, sendo a maior delas 
medindo 2,4 x 1,8 cm (medida anterior era de 1,8 x 1,2 cm), bem como, 
mesentérica ao longo dos vasos ileocecoapendiculares, medindo 2,2 x 1,5 cm 
(media 1,5 x 1,4 cm). 
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M.O.M, masculino, 60 anos
• C.O: Alterações cintilográficas na escápula direita, aspecto posterior 

do 11º arco costal direito e corpo vertebral de L2, concordantes com 
lesões osteolíticas, de natureza neoplásica secundária. Discreta 
captação pelo traçador em L3 à direita, sem nítida lesão na 
tomografia computadorizada, de etiologia indeterminada, sendo que 
a possibilidade de envolvimento secundário não pode ser afastada.



• Inicio : Imunoterapia com  Nivolumabe 3mg/Kg, q2s +Ác Zoledrônico
• Pós 6 Ciclos: Nivolumabe  RP. 
• Paciente com boa tolerância ao tratamento. Fadiga G1
• Sensação de prurido, grau 1. Rash leve
• Dor controlada com analgésicos constipação
• Exames Lab: TSH 9,2 T4L 0,8

• Exames Lab: TSH 7,5 T4L 1,2
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Puran 25 mcg

Puran 50 mcg

Apresentador
Notas de apresentação
Frequencia exames labs e conduta frente alteração endocrinológicaIntervalo aval TSH após inicio medicação?  CheckMate-025 randomizou 821 pacientes com até duas linhas de tratamento com inibidores do VEGF (28% da população incluída) para receber nivolumabe versus everolimo. 



• Pós 10 ciclos:
• Persiste com melhora progressiva, se sentindo mais disposto. Bom 

apetite. Vem fazendo caminhadas esporadicamente. Desejo de viajar 
para exterior com filhos.

• Pós 20 ciclos: DE  No geral, sem se sentindo estável, porém refere 
estar pouco mais disposto, e com apetite melhor e vem com ganho de 
peso. Queixa de rash cutâneo com eritema leve, grau 1, 
possivelmente relacionado ao nivolumabe

• Urina sem alterações. Hábito intestinal regular.
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• Nivolumabe 3mg/Kg, q2s; Ciclo #27 (atrasado devido à artralgia)
• Mantém quadro de fezes pastosas 2x/dia. 
• Mantem também quadro de artralgia, sendo pior pela manha- quadros são 

intermitentes.
• Apetite preservado. Diurese normal.
• Exames de imagem: Resposta Completa. Segue Nivo
• Pós 30 ciclo Diarréia
• Quadro de evacuações líquidas em média quantidade (2x/dia) há 1 mês, evoluindo com 

febre há 6 dias e mal estar geral hoje. Internação
• Diarreia persistente apesar uso atb. Nivolumabe suspenso. Calprotectina fecal positiva.
• Nivo suspenso. Iniciado corticoide
• Quadro depressivo intensificado com suspensão do tratamento

M.O.M, masculino, 60 anos

Apresentador
Notas de apresentação
artrite autoimune.



Indefinidamente Temporariamente
• Risco de morte (G4)

• Grau 3 recorrente

• Eventos G3 específicos: 
pneumonite, hepatite, nefrite

• Grau 2 sem resolução 
adequada em 3 meses de 
tratamento adequado

• Resolução para G1 ou menor

• Dose de esteróides em dose 
<10 mg/dia de prednisona ou
equivante

• Sem necessidade de outras
drogas imunossupressoras

*Endocrinopatias controladas com reposição podem continuar mesmo se G4

Quando Descontinuar o Tratamento?

Adaptado de Weber et al. The Oncologist 21:1-11, 2016



• Dez/18 Infliximab 200mg ciclo#1
Infliximab 200mg ciclo#2

• Fev/19- Nivo Suspenso por toxicidade (diarréia). 

M.O.M, masculino, 60 anos

P= 85,4 Kg  80,2 KG



E como está paciente hoje? 



Obrigada  
abrahao.carina@gmail.com



Psico:

Quais são as peculiaridades em atender um paciente com câncer.
como a psicologia pode intervir qdo o paciente não aceita o 
acompanhamento psicologico.
O conhecimento oncogeriatrico é um diferencial para a equipe 
multidisciplinar. O Brasil está preparado para esta realidade?
Espiritualidade.(paciente era ateu)
Qto a religião. Qual a importância para a equipe multidisciplinar 
conhecer a religiao/crenças do paciente.



Enfermagem

• Proximidade paciente/ enfermeiro (a): reportar sintomas
• : posologia e orientação  sunitinibe, 50 mg VO/dia (não é necessário 

jejum), por 4 semanas, a cada 6 semanas (esquema 4/2), ou por 2 
semanas, a cada 3 semanas (esquema 2/1, ao qual damos preferência),

• Orientações efeitos colaterais imuno
• Quais orientações especificas para Rash?
• No cenário atual, qual o papel do enfermeiro oncológico na terapia, 

manejo de sintomas e qualidade de vida do paciente?2- Quais as 
orientações concedidas previamente ao tratamento quanto posologia e 
possíveis toxicidades da terapia com Sunitinib? 3 . Monitoramento de 
adesão à terapia via oral. Como proceder? 4. Efeitos colaterais da 
imunoterapia ( incluo o rash a resposta)

https://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=sunitinibe


Farmacia

• medicamentos de uso contínuo ( importância da reconciliação 
medicamentosa)

• Interações de medicamentos
• Medicações analgésicas constipação



Nutri

Objetivos iniciais da avaliação nutricional: recuperação do estado 
nutricional
Quais os aspectos que devem ser abordados uma avaliação nutricional 
inicial?
Nesse caso do paciente eutrófico sem perda de peso ao diagnóstico, 
teria alguma conduta nutricional ?
em relação a alteração do paladar, aspectos da adaptação da dieta...
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