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Caso 1



ACSF, masc, 74 anos

• AMP:
• DM2

• Glifage XR 500mg 2x/dia

• Etilista social

• HPMA: Aos 69 anos...
• Março/14:
• Início de disfagia a alimentos sólidos

• Maio/14

• EDA: lesão suspeita em 1/3 distal esôfago   adenocarcinoma invasivo

• Exames de estadiamento: cT2 cN1 – EC: IIA



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: 
• ECX pré

• 02/07/14 – C1 (3+2 comp)

• 23/07/14 – C2 (3+2 comp)

• 13/08/17 – C3 (3+2 comp)

• Esofagectomia distal robótica em 02/10/14

• ECX pós 
• 19/11/14 – C1 – apenas Capecitabina (3+2 comp)

• 10/12/14 – C2 (3+2 comp)

• 05/01/15 – C3 (3+2 comp)



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA:  02/10/19 – Esofagectomia robótica

•

3) Margens cirúrgicas: LIVRES DE NEOPLASIA

•

• 4) Linfonodos: LIVRES DE NEOPLASIA (00/23)

•



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 72 anos...                                                                                   2º Tu primário
• Maio/17:
• Elevação de PSA (23/05/19: 3,16 ng/mL)

• Julho/17:

• Bx próstata  adenoCa Gleason 8 (4+4) 

• Outubro/17:
• Prostatectomia radical robótica

• Adenocarcinoma usual de próstata Gleason 9 (4+5), ISUP 5 

• 40% do tecido prostático, multifocalidade presente

• Extensão extra prostática não detectada

• Margens livres

• 00/15 linfonodos  pT2 pN0



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 72 anos...                                    F/U esôfago: 2 anos e 10 meses                F/U próstata: 1 mês

• Novembro/17:
• RNM AP: 

• formação nodulariforme no segmento hepático VIII/IVA, na sua face costal, com hipersinal às ponderações T2, 
realce periférico pelo contraste na fase arterial e com hipossinal nas fases tardias, que mede cerca de 2,0 cm 



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 72 anos...                                    F/U esôfago: 2 anos e 10 meses                F/U próstata: 1 mês

• Novembro/17:
• RNM AP: 

• formação nodulariforme no segmento hepático VIII/IVA, na sua face costal, com hipersinal às ponderações T2, 
realce periférico pelo contraste na fase arterial e com hipossinal nas fases tardias, que mede cerca de 2,0 cm 

• Conduta 

• Assume metástase do câncer de esôfago distal/TEG?

• Assume metástase do câncer de próstata?

• Biopsia o fígado?
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• HPMA: Aos 72 anos...                                    F/U esôfago: 2 anos e 10 meses                F/U próstata: 1 mês

• Novembro/17:
• RNM AP: 

• formação nodulariforme no segmento hepático VIII/IVA, na sua face costal, com hipersinal às ponderações T2, 
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• Conduta 

• Assume metástase do câncer do esôfago distal/TEG?

• Assume metástase do câncer de próstata?

• Biopsia o fígado?



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 72 anos...                                    F/U esôfago: 1 ano e 10 meses                F/U próstata: 1 mês

• Novembro/17:
• RNM AP: 

• formação nodulariforme no segmento hepático VIII/IVA, na sua face costal, com hipersinal às ponderações T2, 
realce periférico pelo contraste na fase arterial e com hipossinal nas fases tardias, que mede cerca de 2,0 cm 



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 72 anos...                                    F/U esôfago: 2 anos e 10 meses                F/U próstata: 1 mês

• Novembro/17:
• Progressão de doença hepática – nódulo único

• Conduta 

• Segmentectomia hepática 

• Quimioterapia 1ª linha com doublet

• Quimioterapia 1ª linha com triplet

• Radioterapia esterotáxica

• Ablação por radiofrequência 
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• Conduta 

• Segmentectomia hepática 

• Quimioterapia 1ª linha com doublet

• Quimioterapia 1ª linha com triplet

• Radioterapia esterotáxica

• Ablação por radiofrequência 



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: 
• Dezembro/17:
• FLOT (5FU 2600mg/m2 + Oxaliplatina 85 mg/m2 + Docetaxel 50mg/m2)

• C1 em 07/12/17

• C2 em 26/12/17 

• C3 em 15/01/18  

• Fevereiro/18:
• RNM AP: 

• Aumento nas dimensões da formação nodulariforme no segmento hepático VIII/IVA, no seu aspecto superior, com 
hipersinal às ponderações T2, discreto realce periférico pelo contraste na fase arterial e com hipossinal nas fases 
tardias, que mede cerca de 2,9 cm neste estudo (media anteriormente 2,0 cm).



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: 
• Fevereiro/18:
• RNM AP: 

• Aumento nas dimensões da formação nodulariforme no segmento hepático VIII/IVA, no seu aspecto superior, com 
hipersinal às ponderações T2, discreto realce periférico pelo contraste na fase arterial e com hipossinal nas fases 
tardias, que mede cerca de 2,9 cm neste estudo (media anteriormente 2,0 cm).



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: 
• Fevereiro/18:
• RNM AP: Aumento de lesão no segmento hepático VIII/IVA, atualmente 2,9cm (media 2,0cm)

• PET/CT (março/18): SEM outros focos de progressão (exclusiva hepática – foco único)



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 72 anos...                                    F/U esôfago: 2 anos e 10 meses                F/U próstata: 1 mês

• Novembro/17:
• Progressão de doença hepática após FLOT x 3 – foco único / mesmo foco

• Conduta 

• Segmentectomia hepática 

• Quimioterapia 2ª linha com paclitaxel + ramucirumab

• Quimioterapia 2ª linha com FOLFIRI

• Radioterapia esterotáxica

• Ablação por radiofrequência 
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• Progressão de doença hepática após FLOT x 3 – foco único / mesmo foco

• Conduta 

• Segmentectomia hepática 
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ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: 
• Fevereiro/18:
• RNM AP: Aumento de lesão no segmento hepático VIII/IVA, 

atualmente 2,9cm (media 2,0cm)

• Março/18:
• PET/CT: SEM outros focos de progressão (exclusiva hepática 

– foco único)

• Março/18:
• Re-biópsia hepática + ABLAÇÃO POR RADIOFREQÛENCIA de 

nódulo que mede aproximadamente 3,2 cm localizado nos 
segmentos VIII/IVA, com acesso transpulmonar e sob 
anestesia geral.



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: 

• Março/18: Re-biópsia hepática + ABLAÇÃO POR RADIOFREQÛENCIA de nódulo que mede aproximadamente 3,2 
cm localizado nos segmentos VIII/IVA, com acesso transpulmonar e sob anestesia geral.



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos... 
• Adenocarcinoma de próstata Gleason 9 (4+5)  pT2 pN0 

• S/P PTR em outubro/17

• Adenocarcinoma de esôfago distal – cT2 cN1 – EC: IIA
• S/P ECX peri-operatório

• S/P Esofagectomia distal em outubro de 2014  pT1a pN0

• S/P PD hepática em outubro/17

• S/P FLOT x 3 ciclos 

• S/P PD hepática em fevereiro/18

• S/P RFA lesão única seg V/VIII em março/18

• Her2 negativo; MSS



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos...                                   F/U esôfago: 8 meses          F/U próstata: 1 ano e 1 mês

• Novembro/18
• RNM AP:  nova PD hepática 

• Lesão de 3,3 x 2,5 cm com provável tecido viável na lesão tratada segmento VIII 

• Lesão nova de 1,8 x 1,7 cm em segmento III 

• Lesão nova de 1,3 cm na periferia do segmento IV 

VIII III IV



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos...                                   
• Novembro/18

• FOLFIRI
• Ciclo #1 em 27/11/2018  
• Ciclo #2 em 12/12/2018  
• Ciclo #3 em 26/12/2018  
• Ciclo #4 em 09/01/2019  

• Janeiro/19
• RNM AP:  nova PD hepática e PD linfonodal

• Aumento de lesão tratada segmento VIII com áreas de tecido neoplásico viável medindo 3,7 x 3,4 cm (media 2,8 x 
2,5 cm)

• Aumento de lesão no segmento III medindo agora 2,6 x 2,4 cm (media 1,8 x 1,7 cm)

• Aumento de lesão na periferia do segmento IV medindo agora 1,6 x 1,1 cm (media 1,3 x 0,9 cm)

• Surgimento de linfonodomegalia na cadeia portocaval com pequeno componente de necrose central, medinho 
1,5cm no menor eixo transverso (media 0,7 cm)



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos...                                   
• Novembro/18

• FOLFIRI x 4 

• Janeiro/19

• RNM AP:  nova PD hepática e PD linfonodal

• Conduta 
• Quimioterapia 3ªlinha com paclitaxel + ramucirumab

• Imunoterapia com Nivolumab

• Checagem da expressão do PD-L1 por CPS

• Imunoterapia com Pembrolizumab

• Cirurgia para ressecção de todas as lesões progressivas
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• HPMA: Aos 73 anos...                                   
• Novembro/18

• FOLFIRI x 4 

• Janeiro/19

• RNM AP:  nova PD hepática e PD linfonodal

• Conduta 
• Quimioterapia 3ªlinha com paclitaxel + ramucirumab

• Imunoterapia com Nivolumab

• Checagem da expressão do PD-L1 por CPS

• Imunoterapia com Pembrolizumab

• Cirurgia para ressecção de todas as lesões progressivas



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos...                                   
• Janeiro/19 - RNM AP:  nova PD hepática e PD linfonodal

VIII III IV LN

Novembro/18:



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos... 
• Adenocarcinoma de próstata Gleason 9 (4+5)  pT2 pN0 

• S/P PTR em outubro/17

• Adenocarcinoma de esôfago distal – cT2 cN1 – EC: IIA
• S/P ECX peri-operatório

• S/P Esofagectomia distal em outubro de 2014  pT1a pN0

• S/P PD hepática em outubro/17

• S/P FLOT x 3 ciclos 

• S/P PD hepática em fevereiro/18

• S/P RFA lesão única seg V/VIII em março/18

• S/P PD hepática em nov/18  Her2 negativo; MSS

• S/P FOLFIRI x 4 ciclos 

• S/P nova PD hepática e LN em jan/19  CPS > 1 (7)



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos...                                   
• Janeiro/19

• Pembrolizumabe 200mg q3w
• C1: 31/01/18

• C2: 21/02/19

• C3: 14/03/19  

• Aval Resposta: RNM AP:  RP hepática e linfonodal

• Permanece a zona de ablação no segmento VIII do lobo hepático direito, com áreas de necrose coagulativa

• Tornaram-se de difícil caracterização as lesões nodulares situadas nos segmentos VIII e IV/VIII hepáticos, 
adjacentes à área acima descrita 

• Discreta redução de lesão no segmento III medindo agora 2,3 x 1,8 cm (media 2,6 x 2,4 cm)

• Redução de linfonodomegalia na cadeia portocaval, medindo 0,6 cm no menor eixo transverso (media 1,5 cm)



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos...                                   

• Janeiro/19: Pembrolizumabe 200mg q3w x 3 ciclos  Março/19: RP hepática e linfonodal

VIII III IV LN

Jan/19

Mar/19



ACSF, masc, 74 anos

• HPMA: Aos 73 anos...                                   

• Janeiro/19: Pembrolizumabe 200mg q3w x 8 ciclos  Julho/19: nova RP hepática e linfonodal

VIII III IV LN

Jan/19

Jul/19



Obrigado!

fabiorkater@gmail.com


