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 JFS, 63 anos, masculino. 

 HAS controlada e IRC não-dialítica

 26/12/16 Retossigmoidectomia + linfadenectomia + ressecção da parede da 

bexiga + vesicula seminal.

- Adenocarcinoma moderadamente diferenciado invadindo até a parede vesical.  

Tumor media 4,0 x 2,5cm

- Presença de invasão angiolinfática e perineural. 

- Margem comprometida. 

- Nódulo satélite tumoral em gordura pericólica. 

- Linfonodos +4/33. 

- Parede vesical comprometida. 

- Achado cirúrgico: presença de doença miliar em fígado. 

 IHQ: all-RAS selvagem. BRAF selvagem. pMMR



 14/01/17 RMN de A/P (exame externo): presença de pelo menos 25 nódulos 

hepáticos, o maior no segmento I, medindo 2,0cm.

 02 a 10/2017 FOLFOX + Cetuximabe por 12 ciclos (em outro serviço)

 01/04/17 RMN de A/P: REDUÇÃO no número e nas dimensões daqueles 

nódulos hepáticos suspeitos para lesões secundárias, atualmente esparsos por 

ambos os lados e medindo até 1,0cm no loco caudado.



 25/10/17 RNM de A/P: Sem evidência de doença



 25/10/17 RNM de A/P: Sem evidência de doença



 3 meses em Chemo-holiday



 23/01/18 RNM de A/P:



 23/01/18 RNM de A/P:



 23/01/18 RNM de A/P:



 23/01/18 RNM de A/P:



 23/01/18 RNM de A/P:

- SURGIMENTO de múltiplas pequenas formações nodulares esparsas pelo 

parênquima hepático, bilobares, com sinal discretamente elevado em T2, restrição 

à difusão, a maioria hipovasculares, a maior no segmento VI hepático, medindo 

0,9 cm. A segunda maior localiza-se no segmento VII, na sua porção central e 

mede 0,8 cm, sugestivas de acometimento secundário.



 22/02/18 a 13/02/19 QT de 2ª linha com FOLFIRI + Bevacizumabe por 21 

ciclos



 20/02/19 RNM de A/P:

- AUMENTO nas dimensões das lesões hepáticas, as maiores no lobo 

caudado (2,4 x 1,5  2,7 x 2,5 cm) e ....



 20/02/19 RNM de A/P:

- no segmento hepático II (1,8 x 1,7cm  2,4 x 2,0 cm)



 20/02/19 RNM de A/P: 

- AUMENTO nas dimensões das lesões nodulares hepáticas, as duas maiores 

localizadas, uma no lobo caudado ( 2,4 x 1,5  2,7 x 2,5 cm), e a outra no 

segmento hepático II (1,8 x 1,7cm  2,4 x 2,0 cm).

- Tornaram-se mais conspícuas no presente estudo, destacando-se uma na 

periferia do segmento hepático V, medindo 1,6 x 1,3 cm. 

- AUMENTO nas dimensões dos linfonodos proeminentes nas cadeias do hilo 

hepático, para-aórtica esquerda (0,7  1,6cm e 0,6  1,2cm). 

- AUMENTO dos linfonodos nas cadeias ilíacas externas e inguinais bilaterais 

(1,0 --> 1,3cm). 



 Neste momento, qual seria sua escolha como 3ª linha de tratamento? 

1. Regorafenibe

2. Rechallenge de Cetuximabe

3. FOLFOXIRI de resgate

4. FOLFIRI + Aflibercept

5. FOLFIRI + Ramucirumabe

6. TAS02



 Neste momento, qual seria sua escolha como 3ª linha de tratamento? 
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 15/03/19 a 12/06/19 FOLFIRI + Cetuximabe q2w, 6 ciclos



 18/06/19 TC de Tórax:

- SURGIMENTO de outros diminutos nódulos, o maior medindo 0,8 cm no segmento 

medial do lobo médio, sugerindo comprometimento neoplásico secundário. 

- SURGIMENTO de espessamento lisos dos septos interlobulares, notadamente no 

lobo médio, podendo-se considerar a possibilidade de LINFANGITE 

CARCINOMATOSA. 



 18/06/19 TC de Tórax:

- SURGIMENTO de outros diminutos nódulos, o maior medindo 0,8 cm no 

segmento medial do lobo médio, sugerindo comprometimento neoplásico 

secundário. 

- SURGIMENTO de espessamento lisos dos septos interlobulares, notadamente 

no lobo médio, podendo-se considerar a possibilidade de LINFANGITE 

CARCINOMATOSA. 

- AUMENTO nas dimensões de linfonodos mediastinais e hilares, o maior 

atualmente na região hilar esquerda, medindo 0,9 cm no menor eixo axial, 

indeterminados.



 18/06/19 RNM de A/P

- SURGIMENTO de lesão nodular hepática no segmento VII do lobo direito, medindo 

até 0,8 x 0,8 cm. 



 18/06/19 RNM de A/P:

- AUMENTO do número e dimensões das linfonodomegalias, por vezes formando 

conglomerados, nas cadeias para-aórtica esquerda, interaortocaval, retrocrural, 

paracaval, cadeia ilíaca externa esquerda e hilar hepática, a maior delas na cadeia para-

aórtica esquerda (1,2  3,0 cm). 



 18/06/19 RNM de A/P:

- RESPOSTA MISTA das lesões nodulares hepáticas, com REDUÇÃO das 

dimensões de algumas das lesões nodulares hepáticas, que apresentam leve 

hipersinal em T2, com realce heterogêneo após a administração do contraste, 

predominantemente hipovasculares, destacando-se uma no segmento II do lobo 

esquerdo, (2,4 x 2,0  1,7 x 1,3 cm). 

- AUMENTO das dimensões da lesão nodular no lobo caudado (2,7  3,1 cm). 

- AUMENTO NUMÉRICO e nas dimensões das linfonodomegalias, por vezes 

formando conglomerados, nas cadeias para-aórtica esquerda, interaortocaval, 

retrocrural, paracaval, cadeia ilíaca externa esquerda e hilar hepática, a maior 

delas na cadeia para-aórtica esquerda (1,2  3,0 cm). 

- REDUÇÃO nas dimensões dos linfonodos nas cadeias ilíacas externas e 

inguinais bilaterais (1,5  1,3cm)



 Qual seria sua opção como tratamento de 4ª linha (ECOG = 0) ?

1. Regorafenibe

2. FOLFOXIRI de resgate

3. FOLFOXIRI + Bevacizumabe de resgate

4. FOLFIRI + Aflibercept

5. FOLFIRI + Ramucirumabe

6. TAS02


