


M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa, PS 0

07/2015: dor epigástrica leve

Evidenciado lesão em pâncreas corpo caudal e imagem sugestiva de metástase em fígado biopsiada confirmando  
ADENOCARCINOMA  
CA19-9 2901 CEA 107



M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa

FOLFIRINOX X 8 até jan/2016 – toxicidade hematológica (neutropenia grau 2/3) – não liberado fator estimulante 
de granulócitos pelo convênio, internação por neutropenia febril à despeito redução de dose sucessivas
CA 2,98 CA 19,9 6,4
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FOLFIRINOX X 8 até jan/2016 – toxicidade hematológica (neutropenia grau 2/3) – não liberado fator estimulante 
de granulócitos pelo convênio, internação por neutropenia febril 
CA 2,98 CA 19,9 6,4



Adenocarcinoma pâncreas metastático para fígado com excelente resposta e toxicidade limitante após 
FOLFIRINOX x 8

Qual a conduta neste momento???

1. Chemo-holliday

2. Fluoropirimidina de manutenção (fluoracil ou capecitabina)

3. Tratamento local

4. Segue FOLFIRINOX com redução de 50% da dose
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M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa

Mantido capecitabina manutenção x 4 até 04/2016– baixa tolerância TGI/ hematológica



M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa

Mantido capecitabina manutenção x 4 até 04/2016– baixa tolerância TGI/ hematológica
05/2016 Aumento CA19-9 443
Imagem DE pâncreas e PD fígado 



Adenocarcinoma pâncreas metastático para fígado com FOLFIRINOX x 8 seguido capecitabina x 4 com baixa 
tolerância à manutenção e progressão em lesão hepática 

Qual a conduta neste momento???

1. Reintrodução FOLFIRINOX já que não houve progressão durante este esquema

2. Cirurgia lesão hepática

3. Tratamento local com radioterapia fracionada / radiocirurgia

4. Suporte Clínico já que paciente com toxicidade importante à quimioterapia com dose reduzida
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M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa

05/2016 RT estereotática em fígado 6x7Gy – intuito de aumentar intervalo livre de quimioterapia
CA19-9 70 (pós RT) 



M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa

05/2016 RT estereotática em fígado 6 x 7Gy – intuito de aumentar intervalo livre de quimioterapia
CA19-9 70 (pós RT) imagem pós RT



M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa

08/2016 mantida sem quimioterapia (último ciclo 04/2016)  porém com aumento marcador CA19-9 185

Imagem estável



Adenocarcinoma pâncreas metastático para fígado 
FOLFIRINOX x 8 seguido capecitabina x 4 com baixa tolerância à manutenção 
RT fracionada em lesão hepática – intervalo livre de QT ( 4 meses da manutenção/ 8 meses do último 
FOLFIRINOX) com aumento marcador 70 > 185

Qual a conduta neste momento???

1. Reintrodução FOLFIRINOX já que não houve progressão durante este esquema

2. Cirurgia lesão hepática / pancreática

3. Tratamento local com radioterapia fracionada / radiocirurgia

4. Suporte Clínico
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M. C, 62 anos, feminina, sem comorbidades, história familiar negativa

Reintroduzido FOLFIRINOX dose reduzida e suporte com fator estimulante granulócitos por 6 ciclos

Avaliação de resposta: estabilidade por imagem e queda marcador CA19-9 26,6 
– escalonado quimioterapia por toxicidade hematológica

Optado em manter fluoracil de manutenção até 12/2016 
– suspenso por toxicidade hematológica e máxima resposta > Chemo-holliday

01/2017 CA19-9 6,4
04/2017 CA19-9 20,5
05/2017 CA 19-9 443



5 meses sem quimioterapia ( Maio /2017)



Embolização da lesão hepática sangrante com controle 
transitório do sangramento



Adenocarcinoma pâncreas metastático para fígado diagnóstico 07/2015
FOLFIRINOX x 8 seguido capecitabina x 4 com baixa tolerância à manutenção 
RT fracionada em lesão hepática – intervalo livre de QT ( 4 meses da manutenção/ 8 meses do último 
FOLFIRINOX) 
FOLFIRINOX x 6 > FU manutenção até 12/2016 
Chemo-Holliday até maio/2017 – aumento do marcador e sangramento na metástase hepática não controlado 
satisfatoriamente com embolização

Qual a conduta neste momento???

1. Reintrodução FOLFIRINOX

2. Cirurgia lesão hepática

3. Radioterapia hemostática

4. Suporte Clínico exclusivo

Resumo 
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Adenocarcinoma pâncreas metastático para fígado diagnóstico 07/2015
FOLFIRINOX x 8 seguido capecitabina x 4 com baixa tolerância à manutenção 
RT fracionada em lesão hepática – intervalo livre de QT ( 4 meses da manutenção/ 8 meses do último 
FOLFIRINOX) 
FOLFIRINOX x 6 > FU manutenção até 12/2016 
Chemo-vacation até maio/2017 – aumento do marcador e sangramento na metástase hepática não controlado 
satisfatoriamente com embolização x 2

26/06/2017 Trisegmentectomia hepática
- Internação prolongada por disfunção hepática e recuperação pós operatório. Sem condição de quimioterapia 

pela disfunção hepática

07/2017 Alta para nascimento do neto

09/08/2017 Óbito


