
Discussão de caso clínico

Sessão Imunoterapia



JSP, fem, parda, 46 anos

 Histórico de mioclonia em tratamento com ácido valpróico
 Tabagista 42 anos/maço, advogada (sem fatores de risco ocupacionais)

 Nada relevante

 Maio/17 iniciado quadro de dor em hipogástrio direito, sem grandes comemorativos, mas de caráter progressivo. 
Hábito intestinal preservado

 Setembro/17 iniciado investigação de massa palpável à palpação profunda em fossa ilíaca direita

AMP / HV:

HPMA:

AF:



JSP, fem, parda, 46 anos

 28/09/17 - RNM de abdome total*: 

 Massas sólidas heterogêneas e confluentes no plano mesentérico do flanco / fossa ilíaca direita, com contato
com alças ileais, de 6,7 x 6,4 x 6,4 cm, com sinais de restrição a difusão. Essa massa apresença ampla superfície
de contato com alças ileais distais, bem como a válvula ileocecal. 

 Outras duas lesões menores, com características semelhantes, são observadas adjacentes a essa maior massa, 
medindo até 3,4 x 2,0 cm. 

 Hiperplasia nodular focal de fígado de 3,2 cm no seg VII + cistos hepáticos subcentimétricos. Pequenos cistos
corticias nos rins. Leiomiomas uterinos. 

 Pequena quantidade de líquido na fossa ilíaca direita e cavidade pélvica

HPMA:

*exame indisponível



JSP, fem, parda, 46 anos

 01/11/17 – Biópsia guiada por TC

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos



JSP, fem, parda, 46 anos

 10/11/17 – Endoscopia Digestiva Alta: NDN

 10/11/17 – Colonoscopia: 
 Em ceco nota-se lesão vegetante e 

ulcerada, endurecida e friável, 
medindo cerca de 5cm. 

 Em cólon ascendente proximal nota-se 
lesão vegetante, ulcerada, endurecida, 
friável, que acomete cerca de 90% da 
circunferência do órgão, se estende por
cerca de 3cm, estenosante mas que
permite a passagem do aparelho. 
Realizadas biópsias.

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 14/11/17 – PET/CT: 

 Notam-se duas áreas focais distintas de espessamento parietal, circunferencial e irregular 
localizadas no ceco e cólon ascendente (em seu terço médio), (SUVmax = 13,2 - ceco, próximo 
à válvula ileocecal), associado à obliteração dos planos adiposos adjacentes e  espessamento 
dos planos peritoneais nestas regiões.  

 Observa-se massa heterogênea, com componentes centrais mais hipodensos sugerindo 
necrose / liquefação no tecido adiposo mesentérico em região pericecal, possivelmente 
relacionada à extenso conglomerado nodal, lateralmente exibindo íntimo contato com o ceco 
e mais medialmente, com as alças de íleo distal, medindo cerca de  9,2 x 7,4 cm nos maiores 
eixos axiais,  cursando com obliteração da gordura mesentérica, determinando abaulamento 
de partes moles da parede abdominal à direita e exibindo hiperconcentração pelo 
radiofármaco, predominantemente periférico (SUVmax = 23,2).  A lesão estabelece íntimo
contato com o ureter direito, com efeito compressivo extrínseco sobre o mesmo, com discreta
dilatação do sistema coletor ipsilateral.

 Linfonodos proeminentes e linfonodomegalias na cadeia retroperitoneal (interaoartocaval), 
com centro hipodenso sugerindo necrose/liquefação, medindo até 1,5 cm no menor eixo axial, 
apresentando atividade metabólica glicolítica (SUVmax = 5,9)

 Obliteração difusa e irregular do grande omento, por vezes com aspecto nodulariforme, na
altura do meso/epigastro, com lesões mensuráveis que não ultrapassam 0,5 cm, de natureza
indeterminada

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 14/11/17 – PET/CT: 

 Notam-se duas áreas focais distintas de espessamento parietal, 
circunferencial e irregular localizadas no ceco e cólon ascendente (em seu 
terço médio), (SUVmax = 13,2 - ceco, próximo à válvula ileocecal), 
associado à obliteração dos planos adiposos adjacentes e  espessamento 
dos planos peritoneais nestas regiões.  

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 14/11/17 – PET/CT: 

 Observa-se massa heterogênea, com componentes centrais mais hipodensos
sugerindo necrose / liquefação no tecido adiposo mesentérico em região
pericecal, possivelmente relacionada à extenso conglomerado nodal, 
lateralmente exibindo íntimo contato com o ceco e mais medialmente, com as 
alças de íleo distal, medindo cerca de  9,2 x 7,4 cm nos maiores eixos axiais,  
cursando com obliteração da gordura mesentérica, determinando abaulamento
de partes moles da parede abdominal à direita e exibindo hiperconcentração
pelo radiofármaco, predominantemente periférico (SUVmax = 23,2).  A lesão
estabelece íntimo contato com o ureter direito, com efeito compressivo
extrínseco sobre o mesmo, com discreta dilatação do sistema coletor ipsilateral.

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 14/11/17 – PET/CT: 

 Linfonodos proeminentes e linfonodomegalias na cadeia retroperitoneal 
(interaoartocaval), com centro hipodenso sugerindo necrose/liquefação, 
medindo até 1,5 cm no menor eixo axial, apresentando atividade metabólica 
glicolítica (SUVmax = 5,9)

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 RESUMO:

 Adenocarcinoma pouco diferenciado de cólon direito (ceco e colón ascendente)

 Grande volume tumoral, multifocal

 Acometimento linfonodal extenso

 cT4a cN+ cM1 (LN)

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, cT4a cN+ cM1 (LN), KRAS mutado

 PERGUNTA 1 – Qual a melhor conduta?

a) Tratamento cirúrgico upfront seguido de quimioterapia “adjuvante”

b) mFOLFOX6 ou FOLFIRI + Bevacizumabe com intuito de citorredução (“neoadjuvante”)

c) mFOLFOX6 ou FOLFIRI + Bevacizumabe até máxima resposta ou toxicidade limitante

d) FOLFOXIRI + Bevacizumabe com intuito de citorredução (“neoadjuvante”)

e) FOLFOXIRI + Bevacizumabe até máxima resposta ou toxicidade limitante

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, cT4a cN+ cM1 (LN), KRAS mutado

 PERGUNTA 1 – Qual a melhor conduta?

a) Tratamento cirúrgico upfront seguido de quimioterapia “adjuvante”

b) mFOLFOX6 ou FOLFIRI + Bevacizumabe com intuito de citorredução (“neoadjuvante”)

c) mFOLFOX6 ou FOLFIRI + Bevacizumabe até máxima resposta ou toxicidade limitante

d) FOLFOXIRI + Bevacizumabe com intuito de citorredução (“neoadjuvante”)

e) FOLFOXIRI + Bevacizumabe até máxima resposta ou toxicidade limitante

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 29/11/17 – FOLFOXIRI + Bevacizumabe: 

 C1 29/11/17  C4 10/01/17
 Avaliação de resposta: 

resposta parcial

 C5 24/01/18  C8 07/03/18
 Aval de resposta: estável

com discreta redução SUV

 C9 21/03/18 com 100% dose e 
sem Avastin

 C10 04/04/18 com 100% dose e 
sem Avastin*

*programação cirúrgica

HPMA:

FOLFOXIRI + Beva
8 ciclos

CEA CA19.9

26/11/17 770 336

27/12/17 782 366

24/01/18 1071 508

21/02/18 1106 478

21/03/18 1239 512

04/04/28 1216 448



JSP, fem, parda, 46 anos

 17/04/18 – Evolui com abdome agudo perfurativo  Colectomia direita + linfadenectomia por laparotomia exploratória

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 17/04/18 – Evolui com abdome agudo perfurativo  Colectomia direita + linfadenectomia por laparotomia exploratória

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 Sem evidência de doença macroscópica

 PERGUNTA 2 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar seguimento clínico radiológico

b) mFOLFOX6 “adjuvante” até completar 12 ciclos

c) 5FU/LV (QT de manutenção) até toxicidade limitante ou progressão de doença

d) 5FU/LV + Bevacizumabe (QT de manutenção) até toxicidade limitante ou progressão de doença

e) Manter FOLFOXIRI + Bevacizumabe até completar 12 ciclos

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 Sem evidência de doença macroscópica

 PERGUNTA 2 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar seguimento clínico radiológico

b) mFOLFOX6 “adjuvante” até completar 12 ciclos

c) 5FU/LV (QT de manutenção) até toxicidade limitante ou progressão de doença

d) 5FU/LV + Bevacizumabe (QT de manutenção) até toxicidade limitante ou progressão de doença

e) Manter FOLFOXIRI + Bevacizumabe até completar 12 ciclos

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 29/11/17 – FOLFOXIRI + Bevacizumabe: 

 C1 29/11/17  C8 07/03/18
 Aval de resposta: Resposta Parcial mantida, com discreta redução SUV

 C9 21/03/18 com 100% dose e sem Avastin e  C10 04/04/18 com 100% dose e sem Avastin (programação cirúrgica)

 17/04/18 – AAP  Colectomia direita + linfadenectomia por laparotomia exploratória

 FOLFOX "adjuvante"

 C1 (11) 17/05/18 com 100% dose
 C2 (12) 30/05/18 com 100% dose

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Julho/18: F/U de 2 meses (pós-QT)

HPMA:

CEA CA19.9

26/11/17 770 336

27/12/17 782 366

24/01/18 1071 508

21/02/18 1106 478

21/03/18 1239 512

04/04/28 1216 448

09/05/18 120 100

15/06/18 45 64

24/07/18 72 50

C1 - FOLFOXIRI + Beva 

C10 - FOLFOXIRI + Beva 

AAP + Cx 

- Formação nodulariforme
na raiz do mesentério
de 0,9  1,8 cm e teve
aumento de captação
(SUVmax = 10,2) 

 PD

- Linfonodos na cadeia
interaortocaval, estáveis em
tamanho (1,5  1,7 cm) e 
com discreto incremento de 
captação (SUVmax atual = 
4,7 e SUVmax prévio = 3,3) 
 DE

C12 FOLFOX 



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério

 PERGUNTA 3 – Qual a melhor conduta?

a) Nova abordagem cirúrgica

b) Re-exposição a mFOLFOX6 + Bevacizumabe até melhor resposta, toxicidade limitante ou progressão de doença

c) FOLFIRI + Bevacizumabe até toxicidade limitante ou progressão de doença

d) CapOx + Bevacizumabe até toxicidade limitante ou progressão de doença

e) Re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe até melhor resposta, toxicidade limitante ou progressão de doença

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério

 PERGUNTA 3 – Qual a melhor conduta?

a) Nova abordagem cirúrgica

b) Re-exposição a mFOLFOX6 + Bevacizumabe até melhor resposta, toxicidade limitante ou progressão de doença

c) FOLFIRI + Bevacizumabe até toxicidade limitante ou progressão de doença

d) CapOx + Bevacizumabe até toxicidade limitante ou progressão de doença

e) Re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe até melhor resposta, toxicidade limitante ou progressão de doença

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Julho/18 – Re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe: 

 C1D1: 10/07/18  C4D1: 21/08/18 (sem bolus de 

5FU, mas redução de 25% irino e dose full de oxali)

 Avaliação de resposta após 4 ciclos:  PD em
raiz de mesentério e DE em LN 
interaortocaval

 Re-início de QT de manutenção com proposta de 
ressecção linfonodo abdominal 

 C5D1: 05/09/18  C8D1: 15/10/18 (apenas 5FU 

bolus e em bomba, sem beva)

 Avaliação de resposta: Doença estável
 C9D1: 29/10/18  C10D1: 12/11/18 (apenas 5FU 

bolus e em bomba, sem beva)

HPMA:
PET PET RNM AP 16/10/18

Formação nodular heterogênea situada na raiz do mesentério: 
1,8 x 1,4 cm        3,0 x 2,8 cm      3,8 x 3,3 cm

24/07/18 21/08/18 29/09/18 15/10/18 29/10/18 12/11/18

CEA 72 92 176 208 216 225

CA19.9 75 72 84 89 88 104



JSP, fem, parda, 46 anos

 01/12/2018: Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 01/12/2018: Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal

 PERGUNTA 4 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar seguimento clínico radiológico

b) 5-FU/LV (QT de manutenção)

c) 5-FU/LV + Bevacizumabe (QT de manutenção)

d) Manter re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe até toxicidade limitante ou progressão de doença

e) Manter re-exposição a FOLFOXIRI até toxicidade limitante ou progressão de doença

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal

 PERGUNTA 4 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar seguimento clínico radiológico

b) 5-FU/LV (QT de manutenção)

c) 5-FU/LV + Bevacizumabe (QT de manutenção)

d) Manter re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe até toxicidade limitante ou progressão de doença

e) Manter re-exposição a FOLFOXIRI até toxicidade limitante ou progressão de doença

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Março/19: F/U de 3 meses (pós-linfadenectomia) 
23/03/19 - PET/CT: PD linfonodal retroperitoneal e mesentérica

(leito de linfadenectomia)

HPMA:

CEA CA19.9

24/07/18 72 50

21/08/18 92 72

29/09/18 176 84

15/10/18 208 89

29/10/18 216 88

12/11/18 225 104

22/01/19 17 ---

12/03/19 250 317

29/03/19 496 323

C1 – FOLFOXIRI + Beva 

C10 - FOLFOXIRI + Beva 

Linfadenectomia 

Rechallenge

Baseline pós
linfadenectomia
mesentérica

F/U



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal 
 F/U 3 meses: recidiva linfonodal

 PERGUNTA 5 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar cuidados paliativos

b) Regorafenibe

c) FOLFIRI + Aflibercept

d) Capecitabina monodroga

e) FOLFIRI + Ramucirumabe

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal 
 F/U 3 meses: recidiva linfonodal

 PERGUNTA 5 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar cuidados paliativos

b) Regorafenibe

c) FOLFIRI + Aflibercept

d) Capecitabina monodroga

e) FOLFIRI + Ramucirumabe

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 29/03/19:

Adenocarcinoma com resultado negativo para expressão de proteína quimérica da família dos receptores TRK

 FOLFIRI + Aflibercept:
 C1 - 11/04/19
 C2 - 25/04/19

HPMA:

CEA CA19.9

29/03/19 496 323

08/04/19 603 220

25/04/19 593 119



JSP, fem, parda, 46 anos

 FOLFIRI + Aflibercept:
 C1 - 11/04/19

 C2 - 25/04/19                         PET/CT (08/05/19): PD peritoneal (ascite), cápsula hepática (foco único

infiltrando parênquima) e linfonodal de maior volume

HPMA:

CEA CA19.9

29/03/19 496 323

08/04/19 603 220

25/04/19 593 119



JSP, fem, parda, 46 anos

 FOLFIRI + Aflibercept:
 C1 - 11/04/19
 C2 - 25/04/19

HPMA:

CEA CA19.9

29/03/19 496 323

08/04/19 603 220

25/04/19 593 119



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal 
 F/U 3 meses: recidiva linfonodal
 S/P FOLFIRI + Aflibercept

 PERGUNTA 6 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar cuidados paliativos

b) Regorafenibe

c) Capecitabina monodroga

d) FOLFIRI + Ramucirumabe

e) Sequenciamento gênico de próxima geração (NGS)

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, evoluindo com abdome agudo perfurativo
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal 
 F/U 3 meses: recidiva linfonodal
 S/P FOLFIRI + Aflibercept

 PERGUNTA 6 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar cuidados paliativos

b) Regorafenibe

c) Capecitabina monodroga

d) FOLFIRI + Ramucirumabe

e) Sequenciamento gênico de próxima geração (NGS)

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 29/04/19: 

Sequenciamento gênico de próxima geração (NGS)

- MSS
- TMB-High (199 Mut/Mb)

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, MSS, TMB-High
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal 
 F/U 3 meses: recidiva linfonodal
 S/P FOLFIRI + Aflibercept

 PERGUNTA 6 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar cuidados paliativos

b) Regorafenibe

c) Capecitabina monodroga

d) FOLFIRI + Ramucirumabe

e) Imunoterapia

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Adenocarcinoma de cólon direito, grau 3, KRAS mutado, MSS, TMB-High
 S/P FOLFOXIRI + Bevacizumabe por 10 ciclos
 Abr/18: Colectomia direita + linfadenectomia de urgência - pT3 pN1c pMx (EC: IIIB)
 F/U 2 meses: marcadores ainda elevados + recidiva linfonodal em raiz de mesentério
 S/P re-exposição a FOLFOXIRI + Bevacizumabe
 S/P Linfadenectomia mesentérica/retroperitoneal 
 F/U 3 meses: recidiva linfonodal
 S/P FOLFIRI + Aflibercept

 PERGUNTA 6 – Qual a melhor conduta?

a) Iniciar cuidados paliativos

b) Regorafenibe

c) Capecitabina monodroga

d) FOLFIRI + Ramucirumabe

e) Imunoterapia

HPMA:



JSP, fem, parda, 46 anos

 Pembrolizumabe 200mg q3w

 C1 - 24/05/19 

 C2 - 14/06/19 

 C3 – 05/07/19

 C4 – 26/07/19

IMPORTANTE melhora clínica: resolução de ascite e melhora de performance status

HPMA:

CEA CA19.9

25/04/19 593 119

09/05/19 714 86

14/06/19 350 64

04/07/19 52 49

25/07/19 9,5 50


