


C 28 anos, branca, solteira, obesa, advogada

2 maio 2018 - Interna com diagnóstico de CEC de colo uterino metastásico T3N1M1 (cadeia 

linfonodal paraaórtica).

RNM pelve - Lesão sólida infiltrativa no colo uterino e estendendo-se para o corpo uterino, medindo 

7,2 x 5,0 x 5,9 cm. Extensão da lesão para o fórnice anterior e parede anterior do terço superior da 

vagina. Sinais de elevação paramétrio bilateralmente. Ureteres distais e parede do trígono vesical 

apresentam contato com a lesão. Não há dilatação sistema coletor. Restante do útero em 

anteroversoflexão com forma, contornos e dimensões normais. Volume de 125 cm3. Apresenta sinal 

miometrial característico e anatomia zonal mantida. Endométrio centrado, homogêneo, com 

espessura de 0,4 cm. Ovários de localização habitual com forma e dimensões normais. 

Linfonodomegalias ilíacas internas e externas comuns para-aórticas, medindo até 4,1 cm, 

compatíveis com acometimento secundário. 

Sangramento vaginal em grande quantidade com necessidade de transfusões (Hb 6,3) 

Febre persistente (origem neoplásica?) tratada com vários antibióticos:
Cipro e Clindamicina por 7 dias, Tazocin por 5 dias. Flagyl por 9 dias, Vancomicina D0 14/05/2018.  Fim 15/05, Meropenerem D0 14/05/2018 - Fim 

27/05, Teicoplamina D015/05/2018 - Fim 27/05, Fez 8 dias de fluconazol. Término 25/05



Cirurgia 5/5/2018

Indicada e realizada em 5/5/2018 Fixação ovarios em posicão extra péllvica para protecao contra RT 

(fixados nas goteiras paríeto-cólicas homolaterais no nível da bifurcação da aorta por laparoscopia) -

Preservacao hormonal e de fertilidade

Tratamento 

Cisplatina +

radioterapia foi realizada em 28 frações:

- Região de tumor grosseiro linfonodal pélvico e retroperitoneal: dose equivalente a 70Gy

- Região do tumor grosseiro primário: dose equivalente à 60Gy (seria complementada pela 

braquiterapia, que atinge somente o tumor primário)

- Áreas linfonodais eletivas + 1/3 sup de vagina + paramétrios: dose equivalente a 45Gy

obs- ovários (em cor verde/azulada) estão posicionados fora da área tratada.

Braquiterapia (planejamento tomográfico em cada inserção). Concluídas somente 3 inserções de 4 

planejadas, pois houve a constatação da progressão de doença (linfonodal, óssea e hepática) no dia 

da última inserção, nos fazendo suspender a última dose para início de quimioterapia.



14/5 novo sangramento importante (Hb 7) optou-se por tamponamento e nova transfusão -

Preocupação com HB baixo x efeito QT e RT e controle do sangramento evitando ao máximo 

necessidade de ligadura de hipogástricas o que limita ação QT



Dia 28/6 Paciente interna devido quadro de dor intensa em região cervical e de trapézio a direita.

Interna para reestadiamento, biópsia de lesão hepática e controle de dor.  

PET 30/6

Aumento da expressão metabólica em:

Lesão infiltrativa no colo uterino (SUVmax: 4,4), com evidente redução de volume em relação à TC de abdome de 

03/05/2018, com menor extensão ao corpo uterino e terço superior da vagina. Há mínima quantidade de líquido na 

escavação pélvica.

Linfonodos/linfonodomegalias ilíacas internas, externas e comuns, medindo até 2,6 x 1,6 cm (SUVmax: 2,7), que também 

apresentaram redução volumétrica relevante em relação ao estudo tomográfico de 03/05/2018.

Linfonodos abdominais superiores nas cadeias celíaca, hilar hepática e portocava, com até cerca de 1,0 cm (SUVmax: 

4,9).

Quatro lesões hepáticas com realce periférico ao agente de contraste iodado intravenoso e centro hipodenso e 

hipometabólico (questionando-se necrose/liquefação central), medindo até cerca de 3,4 cm, nos segmentos I, II/IVA, VIe e 

VII hepáticos (SUVmax: 7,9).

Lesões predominantemente líticas, algumas por vezes sem representação tomográfica evidente, esparsas pelo esqueleto, 

sendo evidentes atualmente: calota craniana, a mais metabólica na mastoide direita (SUVmax: 12,6), corpo vertebral de 

C5, extremidade lateral da clavícula direita, aspecto inferior e medial da escápula direita, asa do ilíaco direito.

Tratamento

QT carboplatina + paclitaxel + bevacizumabe x 1 ciclo, iniciado 06/07/2018

Outros possíveis esquemas? Imunoterapia??


