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1. RESUMO 

A perfusão isolada de membro (ILP, do inglês “Isolated Limb Perfusion”) é uma 

técnica que consiste na administração de drogas quimioterápicas, diretamente no 

membro envolvido por tumores ou metástases loco-regionais, em pacientes com 

neoplasias sólidas irressecáveis restritas ao membro, visando preservar o membro 

afetado. Com este estudo objetivamos estimar a eficácia do procedimento e sua 

toxicidade, e, além disso, buscamos determinar melhores relações de dose de droga 

e fatores prognósticos de resposta. Para atingir os objetivos, está sendo realizada 

uma análise retrospectiva de prontuários de 98 procedimentos de ILP realizados no 

A. C. Camargo Cancer Center (SP), entre jan/2000 e fev/2014.  

2. INTRODUÇÃO 

Pacientes com melanomas e sarcomas de extremidades têm alto risco de 

recorrência local e sistêmica e vários estudos sugeriram que a amputação do 

membro não resulta numa sobrevivência melhorada. A necessidade de se preservar 

o membro, frente a estas condições, levou ao desenvolvimento da perfusão de 

membro isolado que consiste na administração de drogas quimioterápicas, sendo o 

melfalan o mais utilizado, diretamente no membro envolvido por tumores ou 

metástases loco-regionais, através de uma circulação extracorpórea associada à 

hipertemia, mantida entre 39 e 40ºC (MORENO-RAMIREZ et al., 2010). 

A técnica consiste na canulação da artéria e veia principal, ligadas a um 

circuito extracorporal oxigenado e com aplicação de um torniquete. Há controle da 

temperatura tecidual, através de um termômetro intramuscular, e do escape do 

quimioterápico para a circulação sistêmica por meio do monitoramento da hemácia 

radiomarcada na perfusão (VERHOEF et al., 2007). O objetivo da ILP é obter o 

máximo de resposta de morte tumoral com o mínimo de toxicidade sistêmica, uma 

vez que é possível atingir concentrações muito maiores do quimioterápico do que o 

obtido na administração sistêmica (MORENO-RAMIREZ et al., 2010). 

Diversos fatores têm sido relacionados à toxicidade além da temperatura e 

quantidade do quimioterápico, tais como sexo do paciente, intensa troca de gases 

do sangue no circuito de perfusão e a perfusão ilíaco proximal (KLAASE et al., 

1994). Neste estudo, serão analisados os fatores de risco associados com a 

toxicidade do membro e resposta ao tumor. 



3. OBJETIVOS 

- Avaliar o perfil de resposta terapêutica de pacientes submetidos à perfusão isolada 

de membro com hipertermia e quimioterapia para o tratamento de neoplasias sólidas 

irressecáveis de membros; 

- Determinar melhores relações de dose de droga quimioterápica e fatores 

prognósticos de resposta. 

4. METODOLOGIA 

Para o projeto proposto, será feita uma análise retrospectiva com base nos 

prontuários de 92 pacientes que realizaram 98 procedimentos de ILP no A. C. 

Camargo Cancer Center, entre janeiro de 2000 e fevereiro de 2014. O principal 

critério de exclusão foi a insuficiência de dados nos bancos de dados.  

Serão tabulados em uma planilha os dados relativos à idade dos pacientes, 

sexo, tipo de doença, estágio, membro afetado, a dose de melfalano recebido, 

temperatura do membro, gases sanguíneos, hemoglobina sistêmica e do membro e 

hematócrito durante o procedimento, tempo de hospitalização pós-operatória, o grau 

de toxicidade, nível de creatina fosfoquinase (CPK). A resposta do tumor ao 

tratamento e a toxicidade relacionada ao procedimento serão analisados 

relacionando os dados clínicos e laboratoriais e classificados de acordo com a 

escala de Wieberdink e colaboradores (1982): (I) sem reação, (II) ligeiro eritema e/ou 

edema, (III) eritema considerável e/ou com alguma formação de bolhas, (IV) 

epidermólise extensa e/ou danos evidentes para os tecidos profundos causando 

distúrbios funcionais definidos, como síndrome compartimental; (V) reações que 

podem exigir amputação. Serão utilizados os testes de Mann-Whitney, de Fisher e 

do qui-quadrado para análise estatística. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Desde o início deste projeto (abril/2014), ocorreu aprofundamento teórico 

sobre o assunto investigado e foi construído um banco de dados de 98 perfusões 

realizadas entre 2000 e 2014, utilizando três sistemas distintos de armazenamento 

interno de dados do A.C. Camargo Cancer Center. Foram organizadas as seguintes 

categorias de dados: caracterização do grupo amostral e da neoplasia; dados 

obtidos durante e após a cirurgia para estimar a toxicidade do procedimento e 

resposta ao tumor.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o presente momento, foi realizada uma parte da caracterização da 

população (Tabela 1). Em uma análise preliminar, não observamos diferença 

estatística significativa entre sexo do paciente e toxicidade; também não 

encontramos diferença significativa entre toxicidade e gasometria.  

Tabela 1 – Caracterização da população de 92 pacientes do estudo. 

Caracterização da população estudada 

 Diagnóstico Qntd (%) Membro afetado Qntd (%) Idade 

 Melanoma 77 (83,7) Superior  12 (13,1) Média: 59 

 Sarcoma 8 (8,7) Inferior 80 (86,9) Mín: 22 - Máx: 84 

 Carcinoma Espinocelular 7 (7,6)     

Total   92 (100)   92 (100)  
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