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Resumo 

Introdução – O melanoma maligno tem uma baixa taxa de resposta às doses 
convencionais de quimioterapia, sendo os membros as regiões onde esta 
patologia tem maior incidência em termos de lesões primárias. A Perfusão 
Regional Hipertérmica (PRH) consiste em isolar a circulação regional do 
membro com doença da circulação sistémica, permitindo a administração do 
citostático em dose muito elevada, sem os correspondentes efeitos sistémicos 
colaterais. As principais vantagens desta terapêutica em contexto paliativo são 
promover a remissão total ou significativa do tumor, e evitar a amputação. 
Relativamente aos resultados da PRH, a literatura apresenta médias de 
toxicidade regional ligeira de 73,5% e médias de toxicidade regional extrema de 
0,65%. Relativamente à avaliação da efetividade encontram-se valores de taxas 
de resposta completa que variam entre 25% e 89%, de taxas de sobrevivência 
global aos 5 anos que variam entre 19% e 50%, de medianas de sobrevivência 
que variam entre 23,5 meses e 79 meses, e de taxas de amputações evitadas que 
variam entre 95% e 100%. Não parecem existir estudos sobre a efetividade 
desta terapêutica em Portugal, e em particular no Instituto Português de 
Oncologia Francisco Gentil do Porto, onde se realiza há mais de 20 anos. 
Objetivo – Avaliar a efetividade da PRH em doentes com diagnóstico de 
melanoma maligno dos membros, no Instituto Português de Oncologia 
Francisco Gentil – Porto. 
Material e métodos – Estudo observacional e retrospetivo. A amostra foi 
constituída por doentes em que a terapêutica foi aplicada como tratamento 
paliativo. Para além dos parâmetros da PRH e da toxicidade regional, foi 
avaliada a efetividade, através da resposta clínica à terapêutica, do tempo até à 
recorrência da doença, do tempo de sobrevida, e das taxas de amputação e de 
amputações evitadas. Foi realizada uma análise de sobrevivência com regressão 
de Cox. O nível de significância admitido foi de 0,05. 
Resultados – Foram avaliados 63 doentes, 73 % do género feminino, e 65 % 
com doença prévia no estadio III-C de M.D.Anderson. A PRH foi realizada em 
média 17 meses após o diagnóstico, com uma idade média de 63 anos, e com 
92 % dos tumores primários localizados nos membros inferiores. A taxa de 
resposta global à primeira PRH foi 88 %, com 53% dos doentes a atingirem 
resposta completa e 35% resposta parcial. O nível de toxicidade regional ligeira 
foi registado em 72% dos doentes, na 1ª PRH, com 95% dos doentes incluídos 
nos dois níveis mais baixos. A mediana de sobrevivência foi de 36 meses, sendo 
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a sobrevivência cumulativa ao fim de 5 anos 35%. Na análise univariada o 
género e a classificação prévia da doença influenciaram significativamente o 
tempo de sobrevida (respetivamente p=0.026 e p=0.001). Na análise 
multivariada apenas a classificação prévia da doença manteve significância 
estatística (p=0.003). Um doente foi amputado por toxicidade regional extrema 
após PRH, e um doente foi amputado por progressão da doença, tendo a taxa 
de amputações evitada sido de 98,5%. 
Discussão – Relativamente ao grau de toxicidade predominante, a ligeira, o 
valor obtido neste estudo é idêntico à média de outros centros internacionais. 
No que respeita à taxa de resposta completa à PRH o valor encontrado também 
é muito semelhante ao valor médio de outros centros. A sobrevivência global 
aos 5 anos e a mediana de sobrevivência também estão em consonância com os 
estudos internacionais. Em relação à percentagem de amputações evitadas, 
apesar de o valor encontrado (98,5%) não ser 100% como aconteceu em alguns 
estudos, enquadra-se no que tem sido encontrado na maioria dos centros, em 
que este valor tem variado entre 95% e100%. 
Conclusões – No Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Porto, 
a efetividade da Perfusão Regional Hipertérmica.em doentes com melanoma 
maligno dos membros apresenta resultados semelhantes aos de outros centros 
internacionais (europeus, norte-americanos e australianos). 

 
Palavras-chave – Melanoma, Quimioterapia, Cancro, Perfusão Regional Hipertérmica, Perfusão 

Hipertérmica Isolada dos Membros, Perfusão Isolada dos Membros, Análise de sobrevivência, 

Efectividade. 
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Abstract 

Introduction - Malignant melanoma has a low response rate to conventional 
doses of chemotherapy, and the limbs are the anatomic regions where this 
pathology has major incidence in terms of primary lesions. Isolated Limb 
Perfusion (ILP) technique isolates the limb with the disease from the systemic 
circulation, allowing the administration of very high doses of cytostatic drugs, 
without the corresponding systemic side effects. The advantages of this 
therapy, as a palliative treatment, are to promote complete or significant tumor 
remission, and prevent amputation. Regarding the ILP results, published 
literature presents slight regional toxicity rates of 73.5% and extreme regional 
toxicity rates of 0.65%. Concerning effectiveness, complete response rates 
ranging between 25% and 89%, overall survival rate at 5 years between 19% 
and 50%, median survival ranging from 23.5 months to 79 months, and limb 
rescue rates ranging between 95% and 100%. Apparently there are no studies 
on the effectiveness of this therapy in Portugal, particularly in Instituto 
Português de Oncologia Francisco Gentil-Porto, where it is held for more than 
20 years. 
Aim - To evaluate the effectiveness of ILP in patients diagnosed with 
malignant melanoma of the limbs, at Instituto Português de Oncologia 
Francisco Gentil – Porto. 
Material and Methods - Observational and retrospective study. The sample 
was constituted by patients where treatment was applied as a palliative 
treatment. Effectiveness was assessed by regional toxicity, clinical response to 
therapy, time to recurrence, survival time, and amputation rate/limb rescue 
rates. The survival analysis was performed with Cox regression. Significance 
level of 0.05 was accepted. 

Results - 63 patients were evaluated, 73% were female, and 65% had MD 
Anderson disease stage III-C before the first ILP. This technique was 
performed on average 17 months after the diagnosis, at a mean age of 63 years, 
and in 92% of patients the primary tumor was located in the lower limbs. The 
overall response rate to the first ILP was 88%, with 53% of patients achieving 
complete response and 35% partial response. Slight regional toxicity was found 
in 72% of patients, and 95% of patients registered low levels of regional toxicity 
(I and II). The median survival time was 36 months, and the cumulative 
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survival at 5 years was 35%. In univariate analysis, gender and previous disease 
stage significantly influenced survival time (respectively p = 0.026 and p = 
0.001), and in multivariate analysis only the previous disease stage remained 
significant (p = 0.003). One patient was amputated by extreme regional toxicity 
after ILP, and one patient was amputated due to disease progression. The limb 
rescue rate was 98,5%. 

Discussion - Regarding sligth regional toxicity rate, the value obtained in 
this study was identical to the average of other international centers. 
Concerning complete response rate to ILP, the value found was also very 
similar to the mean value of other centers. Overall survival at 5 years and 
median survival were also in line with international studies. Regarding the 
percentage of limb rescue rate, although the value found (98.5%) was not 100% 
as in some studies, fits into what has been found in the majority of centers, 
where this value has varied between 95% e 100 %. 

Conclusions - ILP has been effective in patients diagnosed with malignant 
melanoma of the limbs, at Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – 
Porto, and the results are similar with those reported in more recent 
international studies. 

 
Key-words – Melanoma (MeSH), Chemotherapy, Cancer, Regional Perfusion (MeSH), 

Survival Analysis (MeSH), Hyperthermic Isolated Limb Perfusion, Effectiveness. 
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Preâmbulo 

A Circulação Extracorporal é uma técnica de suporte cardio-respiratório 
executada pelos Técnicos de Cardiopneumologia no exercício da sua profissão, 
sobretudo no âmbito da Cirurgia Cardíaca, e que se insere numa área de atuação 
conhecida internacionalmente como Perfusão Cardiovascular ou Tecnologia 
Extracorporal, que leva à especialização destes profissionais de saúde (em 
Portugal e noutros países) como Perfusionistas, sendo esta uma especialização 
creditada pelo European Board of Cardiovascular Perfusion, mas não reconhecida em 
Portugal. 

A Circulação Extracorporal é a técnica de perfusão cardiovascular, ou de 
suporte cardio-respiratório, que os Perfusionistas mais executam, em quase 
todos os doentes submetidos a correção cirúrgica de patologias cardíacas ou 
dos grandes vasos. Pode no entanto ser aplicada noutras áreas da Medicina, 
entre elas a Oncologia, contexto em que se desenvolve este trabalho. 

No âmbito da Oncologia, e no contexto das neoplasias cutâneas (melanoma, 
sarcoma, carcinoma), esta técnica é aplicada nas situações em que estas 
patologias iniciaram o seu desenvolvimento num dos membros, superior ou 
inferior, sendo possível por isso isolar esse membro da circulação sistémica, 
através de um circuito extracorporal. Este consiste em substituir a função 
cardíaca e pulmonar apenas para esse membro (através de uma bomba arterial, 
um oxigenador e um circuito de tubos – anexo 1), com o objetivo de 
administrar regionalmente uma dose de quimioterapia muito mais elevada do 
que numa sessão de quimioterapia convencional. Esta terapêutica é conhecida 
por Perfusão Hipertérmica Isolada do Membro, ou Perfusão Regional 
Hipertérmica, ou Perfusão Isolada dos Membros. 

O Perfusionista é o elemento da equipa cirúrgica responsável pela 
montagem do circuito extracorporal, pela otimização do ambiente interno do 
membro (criando artificialmente condições hipertérmicas e hiperbáricas, 
necessárias para que o citostático seja melhor absorvido pelas células 
cancerígenas), e pela manutenção das funções vitais no membro isolado. É 
também responsável pela administração do citostático e pelo controle do fluxo 
pré-calculado de circulação do mesmo no membro, sendo ainda responsável, 
em sintonia com o anestesista, pela manutenção do controle hemodinâmico das 
pressões entre o membro isolado e a circulação sistémica, como forma de evitar 
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fugas de um sistema para o outro. No final da perfusão do citostático, é 
também através do circuito extracorporal que se faz a lavagem do membro, 
para retirar o citostático ainda em circulação, antes de ser restabelecida a 
circulação sistémica. 

Por ter integrado a equipa que iniciou a aplicação desta terapêutica em 
Portugal, no Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Porto, em 
1990, esta foi a temática que desde o início da 2ª edição do Mestrado em 
Evidência e Decisão em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto se perfilou como a hipótese mais aliciante de tema para atingir os 
objetivos exigidos para a conclusão do mesmo. Tornou-se uma certeza ao 
constatar-se que os dados relativos à aplicação desta terapêutica nesta 
instituição ao longo de um período tão longo ainda não tinham sido registados, 
tratados, divulgados e discutidos. 
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Introdução  1 

1.  Introdução 

Epidemiologia e tratamento do melanoma maligno 

O melanoma maligno é uma neoplasia cutânea cuja incidência tem vindo a 
aumentar no mundo ocidental, sendo possível registar um aumento médio de 
2,7% nas últimas duas décadas (Deroose, Eggermont et al. 2011).  

Este tipo de cancro tem uma incidência de 40 a 50% de lesões primárias nos 
membros, e regista taxas de resposta de cerca de 20 % com os tratamentos de 
quimioterapia convencional (Lens and Dawes 2003). 

Aproximadamente 5 a 8% dos doentes com melanoma desenvolvem 
metástases em trânsito, sendo que essa recorrência/progressão regional 
normalmente precede o aparecimento da doença sistémica (Deroose, 
Eggermont et al. 2011).  

O tratamento da doença nesta fase de recorrência/progressão regional é 
importante, porque cerca de metade destes doentes permanece em média ainda 
2 anos sem evidência de doença sistémica (Raymond, Beasley et al. 2011). 

O tratamento deste tipo de neoplasia pode ser feito seguindo várias 
abordagens. Nos casos em que os doentes desenvolveram um número limitado 
de lesões primárias ou metástases de pequena dimensão, pode equacionar-se a 
excisão cirúrgica, as injeções intralesão, a ablação por laser, a quimioterapia, a 
radioterapia, ou a electroquimioterapia, entre outras (Rossi, Pasquali et al. 
2010). 

Nos casos em que as metástases em trânsito deste tipo de cancro estão 
localizadas nos membros, dispersas, e são irressecáveis cirúrgicamente, a 
derradeira opção terapêutica foi durante muitos anos a amputação, sendo neste 
contexto que a aplicação da técnica terapêutica da Perfusão Regional 
Hipertérmica (PRH) tem demonstrado melhores resultados, evitando a 
amputação (Moreno-Ramirez, de la Cruz-Merino et al. 2010). 
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Objetivos e indicações clínicas da Perfusão Regional Hipertérmica 

A PRH foi introduzida na prática clínica em 1957 nos Estados Unidos da 
América (EUA), por Creech e Krementz, do departamento de cirurgia da 
Faculdade de Medicina de Tulane, Nova Orleães, Luisiana, num doente do 
género masculino, com 76 anos, e com diagnóstico de melanoma maligno 
metastizado do membro inferior esquerdo (Creech, Krementz et al. 1958).  

A dinâmica de implementação desta terapêutica não foi igual em todos os 
países, e dentro destes também não o foi entre todos os centros oncológicos 
existentes. Os custos e a complexidade do procedimento cirúrgico da PRH, 
restringiram a utilização desta terapêutica a apenas alguns centros oncológicos 
especializados e limitaram a sua expansão (Boesch, Meyer et al. 2010; 
Lasithiotakis, Economou et al. 2010). 

A PRH é uma técnica terapêutica que permite, em condições específicas, 
administrar uma dose de quimioterapia entre 10 a 25 vezes superior á dose 
máxima suportada numa sessão de quimioterapia convencional, e sem os 
proporcionais efeitos colaterais (Moreno-Ramirez, de la Cruz et al. 2009; Rossi, 
Pasquali et al. 2010). 

A aplicação desta terapêutica nos doentes com neoplasias cutâneas, para 
além do melanoma maligno nos membros, tem como principal objetivo clínico 
atingir um grau de remissão tumoral elevado, idealmente uma remissão total das 
lesões visíveis (resposta completa), e/ou evitar a amputação do membro 
afetado, procurando ainda melhorar a qualidade de vida destes doentes (Lens 
and Dawes 2003). 

A PRH, para além de permitir a criação de um circuito extracorporal que faz 
o suporte de vida do membro isolado enquanto o citostático circula numa dose 
muito elevada, permite ainda criar duas condições para a optimização da 
absorção do citostático pelas células cancerígenas, e que são um ambiente 
hipertérmico e hiperbárico, e ainda uma terceira, a hipocoagulação, que 
promove a não adesividade das células cancerígenas à parede vascular 
(Krementz, Carter et al. 1994; Ross 2008; Moreno-Ramirez, de la Cruz et al. 
2009).(anexo 1) 

A promoção da hipertermia do tecido cutâneo e subcutâneo é importante, 
porque previne a vasoconstrição dos vasos que irrigam esses tecidos, o que é de 
primordial importância para a eficácia da PRH, uma vez que quanto mais 
elevada a temperatura maior a absorção do citostático pelas células tumorais, no 
entanto aumenta também o risco do procedimento, uma vez que aumenta o 
potencial de toxicidade dos citostáticos nos tecidos sãos que também os 
absorvem (Deroose, Eggermont et al. 2011). 
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Quanto às indicações clínicas, a PRH é normalmente aplicada em dois 
contextos, o adjuvante e o paliativo, sendo que no primeiro caso, como 
terapêutica adjuvante, a sua eficácia levanta alguma discussão, sendo em ambos 
aplicada em doentes com variados diagnósticos de neoplasias cutâneas 
(melanomas, sarcomas, carcinomas), e em diferentes graus de estadiamento 
prévio da doença (recidiva, metastização local, metastização regional, doença 
sistémica) (Krementz, Carter et al. 1994; Lens and Dawes 2003; Knorr, Meyer 
et al. 2006; Lenormand, Pelletier et al. 2010).  

Estudo da efetividade da Perfusão Regional Hipertérmica 

A avaliação da efetividade desta terapêutica tem sido realizada de forma 
semelhante pelos centros e equipas que têm publicado estudos sobre os seus 
resultados, nomeadamente no que respeita às variáveis analisadas, sendo estas 
relativas quer ao pós-operatório imediato quer ao período de follow-up, mas 
dependentes de outras variáveis, relativas quer ao estado dos doentes antes da 
PRH quer às características da PRH (Aloia, Grubbs et al. 2005). 

Para a classificação prévia da doença, é normalmente utilizado um de dois 
sistemas de estadiamento do melanoma, ou o do centro oncológico de M.D. 
Anderson, dos EUA, ou o do American Joint Committee on Cancer, também dos 
EUA. A classificação prévia da doença é fundamental para o prognóstico da 
doença pós PRH e para a compreensão do follow-up destes doentes, e é 
considerada como um fator decisivo para a avaliação da efetividade (Ariyan and 
Brady 2008). 

Relativamente à toxicidade pós-circulação extracorporal, provocada pela 
quantidade de citostático absorvido pelos tecidos sãos, e pela quantidade 
residual que permanece no membro e que entra na circulação sistémica depois 
da PRH, ela é avaliada a dois níveis no pós-operatório: a nível regional e a nível 
sistémico. 

A nível regional, do membro, a escala de avaliação mais utilizada é a de 
Wieberdinck, definida em 1982, que considera 5 níveis de toxicidade, que vão 
desde a ausência de sinais (grau I), até ao nível em que o membro tem de ser 
amputado (Grau V) (Wieberdink, Benckhuysen et al. 1982). 

A nível sistémico, podem ser avaliados os efeitos tóxicos em órgãos e 
sistemas, utilizando a escala de avaliação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), sendo que na PRH se tem em particular atenção a toxicidade sistémica 
sobretudo a nível sanguíneo, respiratório, cardiovascular, neurológico, renal e 
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gastrointestinal, sendo a depressão medular um dos principais efeitos dessa 
toxicidade sistémica (Moreno-Ramirez, de la Cruz-Merino et al. 2010). 

Quanto às variáveis específicas de estudo da efetividade desta terapêutica, 
estas são:  
1 - A resposta à terapêutica, através da utilização da escala da OMS definida em 
1979, para doença mensurável, e que considera 4 níveis: Resposta Completa 
(RC), quando há remissão total da doença visível, Resposta Parcial (RP), 
quando há remissão superior a 50 %, Sem Resposta (SR) quando a remissão é 
inferior a 50 %, e Progressão da Doença (PD) quando não há remissão e 
surgem novas lesões (WHO 1979).  
2 – O tempo até à progressão da doença, que corresponde ao período entre a 
realização da PRH e o aparecimento de recidiva ou metástases, quer 
locoregionais quer sistémicas (Aloia, Grubbs et al. 2005). 
3 – A análise do tempo de sobrevida, que corresponde ao período de tempo 
entre a data de realização da PRH e a data da morte, e a análise da 
sobrevivência aos 3 e 5 anos (Sanki, Kam et al. 2007). 
4 – As taxas de amputação e de amputações evitadas, avaliadas no período de 
follow-up (Noorda, Vrouenraets et al. 2004). 

Resultados de estudos recentes 

Os estudos que relatam a efetividade desta técnica terapêutica têm surgido 
de forma regular, especialmente nas décadas mais recentes. Se existem 
centros/países que já contam com 5 décadas de aplicação desta terapêutica, 
outros há que a implementaram apenas há cerca de uma década, ou que têm 
casuística reduzida (menos de 20 doentes) (Lasithiotakis, Economou et al. 2010; 
Romics, Dy et al. 2011). 

A revisão sistemática publicada por Moreno-Ramirez et al (2010), que analisa 
22 estudos de características metodológicas diversas, apresenta como principais 
resultados uma idade média dos doentes de 60,7 anos, uma taxa de RC de 
58,2% e uma taxa de resposta global (RG) de 90,35%. Distingue os resultados 
das PRH em função dos citostáticos utilizados, o Alkéran ® (L-phenylalanine 

mustard - Melphalan), usado na PRH desde 1958, e o Beromun ® (Tumour 

Necrosis Factor-alfa – TNF-α), introduzido na PRH em 1988. Apresenta uma taxa 
de RC de 46,5% nas PRH realizadas só com Melphalan, e uma taxa de RC de 
68,9% obtida nas PRH realizadas com Melphalan associado ao TNF-α. A 
mediana da sobrevivência aos 5 anos foi 36,5%, sendo a mediana da 
sobrevivência global de 36,7 meses. Os graus IV e V da escala de toxicidade 
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regional de Wieberdinck registaram taxas de ocorrência de 2% e 0,65%, 
respetivamente. 

A revisão da literatura publicada por Deroose et al (2011) apresenta alguns 
resultados de 20 estudos realizados nas últimas duas décadas, alguns dos quais 
também analisados na revisão sistemática de Moreno-Ramirez. Agrupa os 
resultados em função do fármaco utilizado: Melphalan isolado, Melphalan com 
e sem TNF-α, e Melphalan sempre associado ao TNF-α. Relativamente aos 
resultados dos estudos do grupo Melphalan com e sem TNF-α (semelhante ao 
deste estudo), são referidas taxas de RC entre 25 e 69% e taxas de resposta 
parcial (RP) entre 26 e 49%, com utilização de um regime de hipertermia 
moderada (39-40ºC) em todos os estudos desse grupo. 

Num outro estudo publicado por Deroose et al (2011), relativo a uma série 
de 148 doentes com PRH realizadas num período de 20 anos e num só centro, 
sempre com o TNF-α associado ao Melphalan mas estudando doses baixas vs 
doses altas, são apresentados como principais resultados uma taxa de resposta 
global de 89%, e taxas de RC de 61% e de RP de 28%. A sobrevivência global 
correlacionou-se significativamente com o estadiamento prévio da doença, 
(p<0,001), com o tamanho das lesões (p=0,001) e com uma RC (p<0,001). 

No estudo realizado nos EUA por Raymond et al (2011), relativo a um 
conjunto de 188 doentes, divididos entre a PRH e a outra técnica de 
tratamento( Infusão Isolada do Membro), num período de 5 anos e num só 
centro, apresenta como principais resultados, relativamente à PRH, em que só 
foi utilizado o Melphalan, uma taxa de RG de 81%, com uma taxa de RC de 
55%. 

De referir ainda os resultados de um estudo italiano, publicado por Rossi et 
al (2010), relativo a uma série de 112 doentes submetidos a PRH durante um 
período de 19 anos e num só centro, divididos em dois grupos, um em que se 
administrou só Melphalan, outro em que este foi administrado em associação 
com o TNF-α. Neste estudo a taxa de RC foi de 41,5% para o grupo de 
Melphalan e 60,3% para o grupo Melphalan+TNF-α, sendo a taxa de RC média 
dos dois grupos de 51,4% e a de RP de 38,7%. O tempo mediano para a 
progressão local da doença foi 19,6 meses, e para a sobrevivência global foi 34,8 
meses. A taxa de sobrevivência global aos 5 anos foi 28,5%. 

Variações dos protocolos 

Ao longo de mais de 50 anos, os protocolos desta terapêutica foram 
sofrendo alterações importantes, em todos os centros que a implementaram, 
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resultado não só da evolução tecnológica e farmacológica, como também da 
evidência que se foi obtendo nos estudos que foram sendo divulgados, 
baseados no conhecimento que o follow-up dos doentes submetidos a esta 
terapêutica permitiu acrescentar (Ariyan and Brady 2008). 

Uma característica de sempre da prática clínica da PRH é a inexistência de 
protocolos standard entre centros e países, o que leva a que existam algumas 
diferenças metodológicas que podem ser muito significativas, o que explica, 
segundo alguns autores, as diferenças nas taxas de sucesso, e a impossibilidade 
de se realizarem meta-análises. Os autores que abordam a história da PRH são 
unânimes em considerar que a técnica cirúrgica foi o parâmetro que se manteve 
mais estável nos vários protocolos ao longo das últimas décadas (Knorr, Meyer 
et al. 2006; Moreno-Ramirez, de la Cruz-Merino et al. 2010). 

Relativamente aos citostáticos, durante cerca de trinta anos o Melphalan foi 
utilizado de forma isolada na PRH. Em 1988 o TNF-α foi introduzido na PRH, 
em associação com o Melphalan, e esta foi, segundo alguns autores, uma das 
mais importantes alterações dos protocolos da PRH, senão a mais importante 
(Grunhagen, de Wilt et al. 2006; Di Filippo, Giacomini et al. 2009).  

 A associação do TNF-α ao Melphalan apresentou em alguns estudos 
excelentes resultados, referidos na literatura produzida a partir desse momento, 
que descrevem taxas de resposta em que só com o Melphalan se atingiam 
valores de 80 a 90 % na RG e 60 % na RC, enquanto a associação do TNF-α ao 
Melphalan atingia, respetivamente, taxas de resposta de 100 % e 89 % (Ross 
2008). 

Quanto ao regime de temperatura atingido, no membro isolado, antes e 
durante a perfusão do citostático, esta foi sempre considerada uma questão 
crucial para o sucesso desta terapêutica e prognóstico da doença, e por isso 
esteve sempre em discussão (Ariyan and Brady 2008). 

A PRH começou por ser realizada em normotermia, tendo a hipertermia 
sido introduzida em 1969 (Krementz, Carter et al. 1994). A aplicação de 
hipertermia verdadeira, o mais próxima possível do valor limite tolerado 
fisiológicamente (42ªC), tem sido descrita na literatura como associada a uma 
maior eficácia mas também a uma maior toxicidade. Existem centros que apesar 
das complicações reconhecidas que lhe estão associadas apostam neste nível de 
hipertermia como forma de optimizar os resultados (Pace, Gattai et al. 2008). 

No entanto existem outros centros que consideram o uso de hipertemia 
verdadeira como contraproducente, uma vez que os níveis de toxicidade local 
podem levar a complicações major como a amputação, pelo que sugerem a 
utilização de hipertermia moderada (entre 39 e 40ºC) ou hipertermia borderline 
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(entre 40 e 41ºC), defendendo que estes níveis apresentam o melhor 
compromisso entre a resposta e a toxicidade (Grunhagen, de Wilt et al. 2006). 

A monitorização das fugas entre o membro isolado e a circulação sistémica 
foi outra componente dos protocolos que se alterou significativamente, 
permitindo os sistemas atualmente em uso uma aferição precisa e instantânea 
da percentagem de fuga do citostático do membro para a circulação sistémica, o 
que torna o procedimento muito mais seguro (Pace, Gattai et al. 2008). 

Experiência da instituição 

A PRH foi implementada em Portugal em Outubro de 1990, no Instituto 
Português de Oncologia Francisco Gentil – Porto (IPOFG-Porto), sendo 
atualmente aplicada neste centro e no centro congénere de Lisboa.  

No IPOFG-Porto, nos primeiros 20 anos de aplicação desta terapêutica, 
foram realizadas cerca de 250 PRH, em doentes com diagnóstico de melanoma 
maligno, sarcoma, carcinoma, mas com dominância dos casos de melanoma 
maligno, e dentro de todas estas patologias em vários subtipos e em diversos 
estadiamentos da doença, e nos quais esta foi aplicada quer como terapêutica 
adjuvante quer como terapêutica paliativa. 

As alterações introduzidas no protocolo de PRH ao longo deste período 
foram importantes, sendo as mais significativas o contexto da doença para a 
aplicação da terapêutica (deixou de se aplicar como terapêutica adjuvante), as 
mudanças em termos de regime de temperatura (deixou de se aplicar o regime 
de hipertermia verdadeira), o tipo de citostáticos e a sua associação (em alguns 
contextos passou a associar-se o TNF-α ao Melphalan), e o sistema de controle 
de fuga regional/sistémica (deixou de ser medida à posteriori e passou a ser 
medida on-line). 

Em termos de contexto da doença, a PRH foi, nos primeiros 3 anos, 
aplicada como terapêutica adjuvante e como terapêutica paliativa, passando em 
1993 a ser aplicada apenas como terapêutica paliativa, contexto que se mantém 
até hoje. 

Quanto ao regime de temperatura o protocolo do IPOFG-Porto incorporou 
desde sempre a hipertermia, e até há pouco tempo praticou um regime de 
hipertermia verdadeira (entre 41 e 42ºC), regime esse que se alterou a partir de 
2007, quando se passou para um nível de hipertermia moderada (entre 39 e 
40ºC). 

Quanto aos citostáticos, o Melphalan foi o único fármaco utilizado entre 
1990 e 2000. Em Janeiro de 2000 foi introduzido o TNF-α, que foi, e continua 
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a ser, administrado sempre em associação com o Melphalan. A associação do 
TNF-α ao Melphalan é feita em doentes em que a doença se manifesta com 
grande massa tumoral, ou em casos de 2ª ou 3ª PRH, e a dose utilizada é a baixa 
(1 mg). 

O Fotemustine foi utilizado durante 8 anos (entre Julho de 1995 e Setembro 
de 2003), em 41 doentes, sempre em associação com Dacarbazina, esta 
administrada sistémicamente por via venosa cerca de 4 horas antes da PRH. A 
sua utilização foi determinada pela realização de um ensaio clínico fase I, tendo 
sido suspensa quando esse ensaio passou para a fase II (Pontes, Lopes et al. 
1997). 

Relativamente ao controle das fugas de citostático do circuito extracorporal 
para a circulação sistémica, esta foi outra componente do protocolo do 
IPOFG-Porto que também se alterou significativamente. Até ao ano 2000 esta 
percentagem era medida à posteriori, comparando amostras sanguíneas colhidas 
simultaneamente nos dois sistemas (extracorporal e sistémico) aos 5m, 10m, 
15m, 20m, 30m e 60m após administração de sangue marcado com Tecnesium 

99. A partir dessa data a monitorização passou a fazer-se on-line, com a 
utilização de uma gama-câmara colocada sobre o précordio do doente. 
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2. Objetivos do estudo 

Uma vez que não se encontrou nenhum estudo em Portugal que tenha 
avaliado a efetividade da PRH, e tendo esta técnica sido implementada no 
nosso país há mais de 20 anos, considerou-se pertinente e de interesse 
comparar e discutir os resultados em Portugal (em que o IPOFG-Porto é o 
centro com maior casuística) com os resultados obtidos noutros centros 
internacionais. 

O objetivo deste estudo foi realizar a avaliação da efetividade da terapêutica 
da PRH nesta instituição, através do estudo das variáveis toxidade regional, tipo 
de resposta clínica, tempo até à recorrência, tempo de sobrevida, e taxa de 
amputação, nos doentes com diagnóstico de melanoma maligno das 
extremidades e que foram submetidos a esta terapêutica como tratamento 
paliativo. 
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3. Material e Métodos 

Desenho do estudo e seleção da amostra 

Realizou-se um estudo observacional e retrospetivo no IPOFG – Porto que 
teve por base a consulta dos processos clínicos, em suporte papel, dos doentes 
submetidos à terapêutica de PRH como terapêutica paliativa. Os dados 
recolhidos são relativos a indivíduos que foram submetidos à PRH num 
período de 20 anos, entre 1990 e 2010. 

Foram critérios de inclusão não só terem sido submetidos a PRH como 
também terem diagnóstico de melanoma maligno dos membros.  

Foram excluídos os casos de sarcomas e carcinomas por se considerar que 
as características e evolução destas patologias poderiam ser diferentes. Foram 
também excluídos os doentes em que a PRH foi realizada como terapêutica 
adjuvante, por se considerar que os resultados destes doentes poderiam 
também ser significativamente diferentes dos resultados dos doentes em que 
esta terapêutica foi realizada como tratamento paliativo. 

Colheita de dados 

Foi elaborado um formulário para o registo dos dados dos processos 
clínicos em estudo (anexo 2). O formulário foi organizado em cinco dimensões: 
os dados demográficos, os dados relativos ao diagnóstico, os dados relativos à 
Perfusão Regional Hipertérmica, os dados relativos ao pós-operatório imediato, 
e os dados relativos à evolução clínica da doença.  

Todos os dados recolhidos foram registados pelo investigador principal, 
Técnico de Cardiopneumologia/Perfusionista, verificados por outro 
investigador, também Técnico de Cardiopneumologia/Perfusionista, e em caso 
de persistência de dúvidas foi consultado um médico especialista na patologia e 
terapêutica em estudo, responsável pelo serviço que executa a mesma no 
IPOFG-Porto. 
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Relativamente ao registo de datas, sempre que o mês não estava registado, 
determinou-se inserir o mês de Junho, e sempre que o dia não estava registado, 
determinou-se inserir o dia 15. 

Variáveis estudadas 

Género: 
- Masculino 
- Feminino 

 
Idade: em anos 
 
Localização da doença: 

- Membro superior esquerdo 
- Membro superior direito 
- Membro inferior esquerdo 
- Membro inferior direito 

 
Classificação prévia da doença (classificação de M.D.Anderson): 
(Ariyan and Brady 2008) 

I-A – Primário 
I-B – Primário excisado 
I-C – Múltiplos primários 
II – Recorrência local (a uma distância de 3 cm do primário) 
III-A – Recorrência em trânsito 
III-B – Recorrência nodal regional 
III-C – Recorrência em trânsito e regional (III – AB) 
IV-A – Metástases cutâneas à distância 
IV-B – Metástases viscerais à distância 

 
Variáveis da PRH: 

- Temperatura: em graus centígrados (ºC) 
- Tempo perfusão citostático: em minutos (m) 
- Pressão parcial de oxigénio: em milímetros de mercúrio (mmHg) 
- Hematócrito: em percentagem (%) 

 
 
Toxicidade regional no pós-operatório imediato (escala de Wieberdinck): 
(Wieberdink, Benckhuysen et al. 1982) 

I - Sem reação 
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II – Ligeiro eritema e/ou edema 
III – Considerável eritema e/ou edema, com flictenas, ligeira redução 
da motilidade 
IV – Extensa epidermólise e/ou dano de tecidos profundos, distúrbios 
funcionais importantes, síndrome compartimental 
V – Reação que pode necessitar de amputação 

 
Amputação: 

- Sim 
- Não 

 
Tipo de resposta (escala da OMS, para doença mensurável): 
(WHO 1979; Ariyan and Brady 2008) 

- RC - Resposta Completa – desaparecimento da doença visível 
- RP – Resposta Parcial – redução igual ou superior a 50 % na 
dimensão das lesões, sem aparecimento de novas 
- SR – Sem Resposta – redução inferior a 50 % na dimensão das lesões 
- PD – Progressão Doença – aumento igual ou superior a 25 % na 
dimensão das lesões e aparecimento de novas lesões 

 
Tempo para progressão da doença: 
(Aloia, Grubbs et al. 2005) 

Período de tempo entre a aplicação desta terapêutica e o 
reaparecimento ou progressão da doença (locoregional ou sistémica), em meses. 
 
Tempo de sobrevida: 
(Sanki, Kam et al. 2007) 

Período de tempo entre a aplicação desta terapêutica e a morte, em 
meses. 

Questões éticas 

Foi solicitada e obtida autorização do Conselho de Administração do 
IPOFG-Porto, da Escola Portuguesa de Oncologia do Porto, da Comissão de 
Ética do IPOFG-Porto, e do Serviço de Cirurgia Plástica/Clínica da Pele do 
IPOFG-Porto (anexos 3 e 4). 

Os dados recolhidos foram tratados tendo em consideração as 
determinações da Declaração de Helsínquia, adotada na 18ª Assembleia da 
Associação Médica Mundial, em 1964, e revista pela sexta vez na 59ª 
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Assembleia desta organização, realizada em Seul, na Coreia do Sul, em Outubro 
de 2008.  

Análise estatística  

As varáveis contínuas foram descritas com a média e o desvio padrão ou 
com a mediana e o âmbito conforme a distribuição da mesmas. 

A análise dos dados relativos ao tempo de sobrevida (evento morte) foi feita 
através de métodos de análise de sobrevivência, utilizando curvas de 
sobrevivência e tabelas de sobrevivência.  

Foram realizadas comparações do tempo de sobrevivência entre o género, a 
localização da doença, e a classificação prévia da doença, através do log rank test. 

Para a análise multivariada das co-variáveis idade, sexo, localização da 
doença, e classificação da doença foi efetuada uma regressão de Cox. 

O grau de significância considerado foi de 0,05. Para o tratamento estatístico 
dos dados foi utilizado o programa PASW versão 18.0. 
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4. Resultados 

Caracterização da amostra 

Dos cerca de 250 doentes que realizaram PRH no IPOFG-Porto entre 1990 
e 2010, foi possível consultar os processos clínicos de 102 desses doentes. O 
número final de doentes incluídos na amostra foi 63 (foram excluídos 31casos 
de carcinomas e sarcomas, e 8 casos de PRH adjuvante). 

Os 63 doentes estudados encontram-se distribuídos ao longo de todo o 
período considerado para este estudo. Estes 63 doentes realizaram 86 PRH, 
uma vez que alguns doentes foram submetidos 2ª e 3ª vez a esta terapêutica. 

A descrição das características dos 63 elementos da amostra é feita na 
Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Descrição dos 63 elementos da amostra 
Doentes  
Género feminino n (%) 46 (73) 
Idade em anos à data da PRH média (dp) 63 (14) 
Membro afectado n (%):  

membro inferior esquerdo 32 (51) 
membro inferior direito 26 (41) 
membro superior esquerdo 3 (5) 
membro superior direito 2 (3) 

Localização do tumor primário n (%)*:  
perna  32 (52) 
pé 20 (32) 
outros** 10 (16) 

Classificação prévia da doença (M.D. Anderson)  n (%)  
III A   22 (35) 
III C   41(65) 

Meses entre o diagnóstico e a PRH  mediana (min-max) 17 (1-239) 
*1 valor omisso; ** coxa, joelho, tornozelo, antebraço e mão; dp – desvio padrão 
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Existe um predomínio de doentes do género feminino. Em relação à idade à 
data de realização da PRH, o doente mais novo tinha 24 anos e o mais velho 94 
anos.  

Dos doentes estudados 92% tinham a doença manifestada nos membros 
inferiores. 

No que diz respeito à classificação da doença antes da PRH, os elementos 
da amostra foram classificados como III-A (recorrência em trânsito) e III-C 
(recorrência em trânsito ou regional), com uma predominância de 2/3 de 
doentes classificados no estadio III-C. 

Quanto ao tempo que decorreu entre o diagnóstico e a PRH, o valor mais 
baixo corresponde a um doente que fez PRH um mês depois do diagnóstico, e 
o valor mais alto corresponde a um doente que fez PRH 20 anos depois de a 
doença se ter manifestado pela primeira vez. 

Caracterização da Perfusão Regional Hipertérmica  

Na Tabela 2 estão discriminados os resultados relativos aos principais 
parâmetros da primeira PRH, bem como os dados relativos à repetição da 
PRH. 

 
Tabela 2 – Parâmetros e número de PRH 

Perfusão Regional Hipertérmica  
Primeira PRH  

Temperatura máxima (ºC)* média (dp) 40,5 (0,85) 

Pressão parcial de oxigénio máxima (mm Hg)** média (dp) 426 (53,8) 

Tempo de perfusão do citostático(min)*** média (dp) 63 (3) 

Hematócrito mínimo (%)**** média (dp) 19,9 (5,5) 

Citostático***** n (%)  
Melphalan  53 (85,5) 
Melphalan + TNF-α 5 (8) 
Fotumestine 4 (6,5) 

Número de PRH n (%)  
Apenas 1 42 (67) 
Apenas 2 19 (30) 
3 2 (3) 
  

*10 valores omissos; ** 8 valores omissos; *** 9 valores omissos; **** 14 valores omissos; ***** 1 valor omisso 
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Relativamente à temperatura máxima atingida, o valor mais baixo foi 38ºC, e 
o valor mais alto foi 41,9 ºC.  

No que diz respeito ao valor máximo da pressão parcial de oxigénio, o valor 
mais baixo registado foi 274 mmHg, e o mais alto foi de 536 mmHg.  

Quanto ao tempo de perfusão do citostático, o valor mais baixo foi 55 m, e 
o valor mais alto foi 71 m.  

Em relação ao hematócrito mínimo registado no membro, o valor mais 
baixo foi 9,6% e o valor mais alto foi 34,8%. 

Quanto ao tipo de citostático e/ou á sua associação, o Melphalan foi 
administrado em 93,5 % dos doentes, isolado ou em associação, sendo a 
percentagem de casos em que o TNF-α foi administrado conjuntamente com o 
Melphalan de 8 %. 

Relativamente aos doentes que repetiram a PRH, uma ou duas vezes, foram 
21, a que corresponde uma percentagem de 33%. Nesses 21 doentes que 
realizaram a 2ª PRH 15 (71%) tinha classificação prévia da doença III-C (antes 
da 1ª PRH), enquanto os 2 doentes submetidos a 3ª PRH pertenciam ambos ao 
grupo com classificação prévia de doença III-A (antes da 1ª PRH). 

Caracterização da toxicidade regional e da amputação 

Na Tabela 3 apresentam-se os dados relativos ao grau de toxicidade regional 
atingido no pós-operatório imediato, bem como os casos em que foi efetuada 
amputação do membro. 

Relativamente à 1ª PRH os graus de toxicidade mais leve (I e II) foram 
registados em 95 % dos casos, enquanto em relação à 2ª PRH esse valor baixa 
para 80,5%. Quanto ao grau III, de toxicidade moderada, o número de casos é 
igual na 2ª PRH mas o seu peso relativo não. O grau IV, toxicidade grave, foi 
atingido por 1 doente em cada grupo de PRH. O único caso de grau V de 
toxicidade, toxicidade extrema, surge na sequência da 2ª PRH. 

Dos 2 doentes que tiveram de fazer amputação do membro, ambos a 
fizeram depois da 2ª PRH, um no pós-operatório imediato, e o outro no folllow-

up. Ambos os casos tinham tido resposta parcial à 1ª PRH, e o caso que fez 
amputação no follow-up da 2ª PRH teve também resposta parcial a esta. 
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Tabela 3 – Toxicidade regional e amputação 
Toxicidade regional  
 
1ª PRH * n (%) 

 

I – Sem reacção 14 (23) 
II – Edema e/ou eritema leve 43 (72) 
III – Edema e/ou eritema significativo, com flictenas 2 (3) 
IV – Epidermólise, síndrome compartimental 1 (2) 
V – Reacção que leva a amputação 0 (0) 

 
2ª PRH n (%) 

 

I – Sem reacção 6 (28,5) 
II – Edema e/ou eritema leve 11 (52) 
III – Edema e/ou eritema significativo, com flictenas 2 (9,5) 
IV – Epidermólise, síndrome compartimental 1 (5) 
V – Reacção que leva a amputação 1 (5) 

 
3ª PRH n (%) 

 

I – Sem reacção 1(50) 
II – Edema e/ou eritema leve 0 (0) 
III – Edema e/ou eritema significativo, com flictenas 0 (0) 
IV – Epidermólise, síndrome compartimental 1 (50) 
V – Reacção que leva a amputação 0 (0) 

  
Amputação do membro (global) n (%) 2 (3) 
             Pós-operatório 1 (1,5) 
             Follow-up 1 (1,5) 

*3 valores omissos  

Caracterização do tipo de resposta clínica 

Na Tabela 4 estão discriminados os dados relativos ao tipo de resposta 
clínica que os doentes tiveram em relação às PRH que efetuaram. 

A taxa de RG à 1ª PRH foi de 88 %, e foi de 72% na 2ª PRH. A taxa de RC 
passou de 53% para 33% na 2ª PRH, e a taxa de RP apresentou na 2ª PRH um 
valor semelhante ao da 1ª PRH (respetivamente 39% e 35%). 

Relativamente ao tipo de resposta em função da classificação prévia da 
doença, foram encontradas diferenças estatísticamente significativas entre o 
tipo de resposta à 1ª PRH e a classificação prévia da doença. Os doentes no 
estadio III-A tiveram maior percentagem de resposta completa à 1ª PRH 
(80%), do que os doentes no estadio III-C, em que 38% obtiveram resposta 
completa, e essa diferença teve significado estatístico (p=0,01). 
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Tabela 4 – Resposta clínica à PRH 
Tipo de resposta     
1ª PRH (63 doentes) n (%)  III-A III-C  

Resposta completa (RC) 30 (53) 16 (80) 14 (38) p=0,01 
Resposta parcial (RP) 20 (35) 3 (15) 17 (46)  
Sem Resposta (SR) 7 (12) 1 (5) 6 (16)  
Progressão da doença (PD) 0    
Amputação 0    
Não avaliada 6     

    
2ª PRH (21 doentes) n (%)     

Resposta completa (RC) 6 (33)    
Resposta parcial (RP) 7 (39)    
Sem Resposta (SR) 1 (6)    
Progressão da doença (PD) 3 (17)    
Amputação 1 (6)    
Não avaliada 3    

     
3ª PRH (2 doentes) n (%)     

Resposta completa (RC) 1 (50)    
Resposta parcial (RP) 0    
Sem Resposta (SR) 1 (50)    
Progressão da doença (PD) 0    
Amputação 0    

 
Em média o tempo até à primeira avaliação do tipo de resposta foi de 4,5 

meses com um desvio padrão de 2,8 meses. O intervalo de tempo mais 
frequente para a primeira avaliação do tipo de resposta foi de 2 meses, com o 
registo mais precoce a ocorrer menos de 1 mês depois da PRH e o registo mais 
tardio a ocorrer 12 meses após a PRH.  

Dezasseis doentes (30%) foram avaliados antes dos 3 meses, 37% entre os 3 
e os 6 meses, e 33% entre os 6 meses e um ano. Em 9 doentes não foi possível 
registar o tempo entre a PRH e a 1ª avaliação do tipo de resposta. 

Caracterização do tempo para progressão da doença 

Dos 30 doentes que na 1ª PRH tiveram RC (desaparecimento da doença 
visível), 12 (40%) não tiveram recorrência da doença até à data da última 
consulta, num período de follow-up em que a mediana foi de 24 meses, com um 
valor mínimo inferior a 1 mês e um valor máximo de 212 meses (mais de 17 
anos). 
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Em 16 desses doentes com RC (53%) houve recorrência da doença, sendo 
que em 9 doentes essa recorrência foi locoregional e em 5 doentes foi sistémica. 
Nesses 16 doentes, o tempo livre de doença, desde a determinação da RC até à 
confirmação do reaparecimento da doença, foi de 5 meses em mediana, com 
um valor mínimo inferior a 1 mês e um valor máximo 54 meses.  

Em 2 doentes com RC à 1ª PRH não foi encontrada informação sobre a 
recorrência ou não, e noutros 2 doentes com RC em que há registo de 
recorrência não foi encontrada informação sobre a localização da mesma 
(locoregional ou sistémica). 

Nos 20 doentes que na 1ª PRH tiveram RP (redução igual ou superior a 
50% na dimensão das lesões, sem aparecimento de novas), 11 (55%) tiveram 
progressão de doença locorregional, 2 (10%) tiveram progressão de doença 
sistémica e 1 (5%) progressão de doença locoregional e sistémica. 

Em 4 doentes com RP à 1ª PRH não foi encontrada informação sobre a 
progressão, e noutros 2 doentes com RP em que há registo de progressão da 
doença não foi encontrada informação sobre a localização da mesma 
(locoregional ou sistémica). 

Caracterização do tempo de sobrevida 

Nos gráficos 1, 2 e 3 e na tabela 5 estão discriminados os resultados 
relativos à análise da variável tempo de sobrevida. 

Relativamente ao tempo de sobrevida global, o valor mediano foi de 36 
meses (3 anos). Um ano após a realização da PRH a proporção de 
sobrevivência cumulativa foi 0,66, ao fim de 3 anos foi 0,42, e ao fim de 5 anos 
foi 0,35. A partir dos 5 anos pós-PRH (60 meses) a proporção de sobrevivência 
cumulativa decresce a um ritmo menor (gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Sobrevivência global 

 
Relativamente à sobrevivência nos dois subgrupos definidos pela 

classificação prévia da doença á data da realização da 1ª PRH, verificou-se uma 
sobrevivência significativamente maior no grupo III-A que no grupo III-C 
(p=0,001). O tempo de sobrevivência mediano foi de 164 meses (quase 16 
anos) no grupo III-A, e 24 meses (2 anos) no grupo III-C. Aos 60 meses (5 
anos) a proporção de sobrevivência cumulativa foi de 0,66 no grupo III-A e 
0,18 no grupo III-C (gráfico 2). 
 

 
Gráfico 2 – Sobrevivência por subgrupos de classificação prévia da doença 

 
Não foram encontradas diferenças significativas na sobrevivência entre o 

grupo dos idosos (≥65 anos) e o de não idosos (p=0,823), nem entre os que 
tinham doença nos membros superiores e os que tinham doença nos membros 
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inferiores (p=0,907). Foram encontradas diferenças significativas na 
sobrevivência entre os dois géneros (p=0,026), tendo os doentes do género 
masculino menor tempo de sobrevida que os doentes do género feminino 
(gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Sobrevivência por subgrupos de género 

 
Numa análise multivariada, com as co-variáveis género, idade (≥65 anos), 

localização da doença (membro inferior/superior) e classificação prévia da 
doença (III-A/III-C), apenas se mantém significativa a influência da 
classificação prévia da doença, embora o risco esteja aumentado para o género 
masculino (tabela 6). 
 

Tabela 5 – Hazard ratio para o género, idade, localização da doença e 
classificação prévia da doença 
 HR p 

Género   
Feminino ref  
Masculino 1,997 0,078 

Idade   
<65 anos ref  
≥65 anos 0,993 0,985 

Localização do melanoma   
Membro inferior ref  
Membro superior 0,438 0,223 

Classificação pré-PRH   
III-A ref  
III-C 3,466 0,003 
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5. Discussão 

Amostra 

 Relativamente ao género, 73% dos doentes pertenciam ao género feminino, 
valor superior aos 55% apresentados por Alexander et al (2010), ou aos 66% 
apresentados por Boesch et al (2010), mas de acordo com os 74% apresentados 
por Rossi et al (2010) e os 74,5 % apresentados por Vrouenraets et al (2001). 
Em todos os estudos consultados houve uma predominância de doentes do 
género feminino, o que está de acordo com a epidemiologia da doença na 
Europa, tendo o estudo de Alexander sido realizado nos EUA. 

Relativamente à idade não se verificaram diferenças consideráveis em 
relação aos dados de outros estudos, a idade média dos doentes incluídos neste 
estudo à data da 1ª PRH foi de 63 anos, valor próximo dos 57 anos do estudo 
de Alexander et al (2010), dos 62 anos do estudo de Boesch et al (2010), e dos 
62 anos do estudo de Rossi et al (2010)  

A incidência da doença nos membros inferiores está também de acordo com 
o encontrado na literatura. Neste estudo essa incidência atingiu os 92%, valor 
idêntico aos 98% do estudo de Rossi et al (2010), e também aos 95% do estudo 
de Grunhagem et al (2004), e ainda aos 89% do estudo de Alexander et al 
(2010). 

Quanto à classificação prévia da doença antes da realização da 1ª PRH, neste 
estudo 35% dos doentes foram classificados no estadio III-A e 65% no estadio 
III-C, segundo a classificação de M.D.Anderson. Estes resultados são diferentes 
dos resultados apresentados por Boesch et al (2010), em que 33,5% foram 
classificados como III-A, 28% como III-AB (III-C), e 38% como IV, bem 
como dos resultados apresentados por Grunhagen et al (2004), em que 45% dos 
casos foram classificados como III-A, 41% foram classificados como III-AB 
(III-C) e 14% como IV.  

As diferenças encontradas, sobretudo no grupo III-C e a existência de 
doentes no grupo IV, podem justificar-se pelas diferenças de critérios de 
aplicação da PRH, ou seja, existirão centros em que se aplica esta terapêutica 
também em doentes que já apresentam doença sistémica (grau IV), assim como 
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em estadios mais precoces (Grau III-A), havendo ainda centros que a aplicam 
em doentes no estadio II de MD Anderson (Noorda, Vrouenraets et al. 2003). 
Podem ainda justificar-se pelo momento de classificação da doença, na altura 
do diagnóstico ou imediatamente antes da realização da PRH. 

Perfusão Regional Hipertérmica 

Até 2006 o regime praticado foi o de hipertermia verdadeira (41 a 42ºC), que 
é comum a alguns centros internacionais (Pace, Gattai et al. 2008), e a partir de 
2007 foi alterado para o regime de hipertermia moderada (39 a 40ºC), que é 
também comum a vários centros internacionais(Grunhagen, de Wilt et al. 
2006). 

 Não foi possível distinguir períodos de utilização de regimes de temperatura 
diferentes, porque esta amostra é descontínua, daí a justificação para o valor 
médio obtido de 40,5ºC. A alteração no protocolo, de hipertermia verdadeira 
para hipertermia moderada encontra-se refletida de uma forma mais evidente 
através da diferença entre os valores máximo e mínimo que foram registados 
(41,9ºC e 38ºC, respetivamente), sendo que o valor mínimo registado se 
classifica como hipertermia ligeira e não moderada. 

No que respeita à pressão parcial máxima de oxigénio, não foram 
encontradas referências sobre esta variável noutros estudos, pelo que não é 
possível estabelecer comparações. No entanto é possível afirmar que o valor 
médio obtido (426 mmHg) se enquadra nos valores de referência desejáveis 
para a optimização da absorção do citostático (400 a 500 mm Hg), uma vez que 
a existência de um ambiente hiperbárico no leito vascular ajuda a uma mais 
rápida absorção do citostático pelos tecidos, em conjunção com o aumento do 
metabolismo celular provocado pela hipertermia (Krementz, Carter et al. 1994). 

Quanto ao tempo de perfusão do citostático, o valor obtido (63 minutos) 
enquadra-se perfeitamente na média praticada pela maioria dos centros e que 
constitui valor de referência, os 60 minutos(Ross 2008), sendo que em alguns 
centros esse tempo de perfusão do citostático pode ser de 90 minutos, depois 
de atingida a temperatura desejada no membro. Tal diferença pode ficar a 
dever-se à associação do TNF-α ao Melphalan, uma vez que a administração do 
TNF-α precede normalmente em 30 minutos a administração do Melphalan 
(Zogakis, Bartlett et al. 2001; Boesch, Meyer et al. 2010). 

Relativamente ao hematócrito mínimo atingido durante a PRH, o valor 
médio obtido (20%) pode ser considerado como borderline, não sendo portanto 
satisfatório. Valores baixos de hematócrito comprometem o transporte de 
oxigénio, que durante a PRH se deseja manter em valores entre 400-500 
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mmHg, e aumentam o risco de síndrome compartimental, já que a 
hemodiluição no leito vascular facilita o edema tecidular. Existe todo o 
interesse em que o hematócrito se mantenha entre os 25-30%, sendo que 
existem registos de nível IV de toxicidade regional em doentes com 
hematócritos inferiores a 20 % durante a PRH (Boesch, Meyer et al. 2010; 
Lasithiotakis, Economou et al. 2010).  

No que respeita ao citostático utilizado, apenas em 8 % dos casos analisados 
foi aplicada uma terapêutica de associação, com Melphalan e TNF-α, valor 
bastante inferior ao revelado por outros estudos, nomeadamente os de Noorda 
et al (2004) e Rossi et al (2010), em que essa percentagem foi de 69% e 53%, 
respetivamente, mas próximo do valor apresentado por Vrouenraets et al 

(2001), em que essa percentagem foi de 12 %. A justificar estas diferenças 
podem estar não só a descontinuidade temporal da série de casos estudada em 
relação á data de introdução do TNF-α (no IPOFG-Porto a sua aplicação 
começou só no ano 2000, quando noutros centros começou a partir de 1988), 
bem como diferenças de critérios de aplicação deste fármaco. No caso do 
IPOFG-Porto, os critérios para a utilização do TNF-α são essencialmente dois, 
a presença de doença volumosa, e a necessidade de repetição da PRH por 
resposta clínica insuficiente à 1ª, critérios esses idênticos aos propostos por Di 
Filippo et al (2009). Os 4 doentes em não foi usado o Melphalan foram casos 
em que foi utilizado o Fotumestine e que integravam o ensaio clínico referido 
na introdução. 

Quanto ao número de doentes que repetiu a PRH, quer pela 2ª vez quer pela 
3ª vez, este foi de 33%, e aconteceu por recorrência da doença ou resposta 
parcial/não resposta às intervenções anteriores. Não foi possível comparar esta 
percentagem, mas é possível refletir sobre ela, com o apoio da experiência de 35 
anos do centro oncológico norte-americano que iniciou a PRH, onde os autores 
referem casos clínicos em que esta terapêutica foi realizada até 4 vezes no 
mesmo doente, com o objetivo de manter o controle regional da doença e sem 
contraindicações ou sequelas de maior (Krementz, Carter et al. 1994). 

Toxicidade regional e amputação 

Relativamente ao grau de toxicidade regional no pós-operatório imediato, 
neste estudo 23% dos doentes não apresentaram qualquer reação visível (grau 
I), em comparação com os 15% do estudo de Grunhagen et al (2004), e com os 
3,4% do estudo de Vrouenraets et al (2001); 72% registaram uma reação ligeira 
(grau II), em comparação, respetivamente, com os 54% e os 78,3% 
apresentados pelos mesmos autores; 3% apresentaram uma reação moderada 
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(grau III), em comparação, respetivamente, com os 27% e os 17,1%, dos 
mesmos estudos; 2% apresentaram uma reação grave (grau IV), em 
comparação, respetivamente, com os 3% e 0,7%, dos mesmos autores; 1,5% 
apresentaram reação extrema (grau V), em comparação, respetivamente, com os 
1% e os 0,5 % dos estudos referidos.  

As diferenças entre este estudo e os estudos de referência, especialmente 
nos doentes sem reação e nos doentes com reação moderada poderão ser 
explicadas pela influência do regime de temperatura no aumento ou na redução 
do potencial de citotoxicidade, bem como pela influência nessa citotoxicidade 
do tipo de fármaco utilizado. Níveis de toxicidade superiores estão associados à 
administração do TNF-α em associação com o Melphalan, fármaco que foi 
utilizado numa percentagem muito reduzida de doentes neste estudo, mas que 
foi amplamente utilizado pelos centros envolvidos nos estudos referidos. 

No que respeita à taxa de amputação, esta foi de 1,5% no pós-operatório 
imediato, e de 1,5% no follow-up, sendo o 1º doente uma situação em que o 
membro foi amputado por necrose vascular extensa na sequência de toxicidade 
regional de grau V após a 2ª PRH, e o segundo doente uma situação em que o 
membro foi amputado cerca de 2 anos depois da 2ª PRH, por progressão da 
doença. Ambos os casos tinham tido resposta parcial à 1ª PRH, e no caso em 
que a amputação foi feita no follow-up da 2ª PRH, repetiu-se essa resposta 
parcial. A taxa de salvamento do membro no follow-up foi assim de 98,5%, 
num período de follow-up com uma mediana de 24 meses. 

Estes resultados são compatíveis com os do estudo publicado por Noorda et 
al (2004), que avaliou uma amostra maior (108 doentes), em que não houve 
nenhuma amputação por toxicidade pós PRH e por isso todos os casos de 
amputação (4) ocorreram durante o follow-up. A taxa de amputação desse estudo 
foi de 4% e consequentemente a taxa de amputações evitadas foi de 96%, num 
período médio de follow-up de 21 meses. São também parcialmente 
compatíveis com os resultados de um estudo ainda de maior dimensão (148 
doentes) publicado por Deroose et al (2011), em que este refere uma taxa de 
amputação por toxicidade regional de 1,5% (igual à deste estudo), e uma taxa de 
amputação no follow-up de 6%, consequentemente uma taxa de amputações 
evitadas de 94%. 

Na revisão sistemática publicada por Moreno-Ramirez et al (2010), dos 22 
estudos avaliados 2 analisaram a taxa de salvamento do membro durante o 
follow-up, e encontraram valores de 95% e 100%, intervalo dentro do qual se 
enquadra o resultado obtido neste estudo, sendo que todos os valores referidos 
devem ser considerados como muito positivos, uma vez que em muitos destes 
doentes a PRH surge como última opção terapêutica antes da amputação. 
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A taxa de amputação nos doentes submetidos a PRH, e a consequente taxa 
de amputações evitadas, é para alguns autores a variável que melhor exprime a 
efetividade desta técnica, uma vez que a PRH não é garantia de aumento 
significativo do tempo de sobrevida destes doentes, porque não controla a 
evolução sistémica da doença, mas parece ser determinante para o controle 
regional da doença, o que é considerado excelente, como mostram as análises 
de alguns estudos (Sanki, Kam et al. 2007). 

Tipo de resposta clínica 

Em relação ao tempo decorrido entre a PRH e primeira avaliação da 
resposta clínica à terapêutica, o tempo médio foi de 4,5 meses. Neste estudo 
30% dos doentes apresentaram o 1º registo dessa avaliação antes dos 3 meses, 
quando a resposta clínica pode ainda não ter atingido o seu máximo, e 33% 
apresentaram esse 1º registo depois dos 6 meses, quando já pode haver 
desenvolvimento da doença depois de ter havido resposta à PRH (Deroose, 
Eggermont et al. 2011).  

Existem no entanto centros que avaliam a resposta clínica antes dos 3 
meses, especificamente fazendo uma primeira avaliação 2 a 4 semanas pós PRH 
e uma segunda avaliação 8 semanas depois (2 meses),validando essa avaliação, 
seguida de avaliações trimestrais, estando portanto os resultados deste estudo 
enquadrados nestes dois tipos de protocolos (Di Filippo, Giacomini et al. 2009; 
Deroose, Eggermont et al. 2011). 

Quanto ao tipo de resposta clínica à PRH os valores encontrados na 1ª PRH 
foram de 53% para RC, 35% para RP, e 88%para RG, valores que se 
assemelham aos valores obtidos pela maioria dos estudos, particularmente os 
estudos ou grupos dentro de estudos em que só foi utilizado o Melphalan. 

No estudo de Rossi et al (2010), que avalia 112 doentes, a taxa de RC foi de 
51,4%, a taxa de RP foi de 38,7%, e portanto a taxa de RG foi de 90,1%, 
valores semelhantes ao deste estudo, no entanto há que realçar que no estudo 
de Rossi cerca de metade dos doentes foi submetido à terapia de associação 
Melphalan/TNF-α, com resultados bastante superiores aos do grupo só com 
Melphalan, mas sem diferenças estatísticamente significativas entre eles, 
enquanto neste estudo só 8% dos doentes foram submetidos à terapia de 
associação, pelo que a influência da mesma nos resultados globais poderá ser 
menor.  

No estudo de Raymond et al (2011), que avalia os resultados de 62 doentes 
submetidos a 1ª PRH comparando com outro grupo submetido a outra 
terapêutica (Infusão Isolada do Membro), a taxa de RG foi de 81%, com a RC a 
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atingir os 55% e a RP a atingir os 26%. De referir o facto de o grupo que nesse 
estudo realizou a PRH o ter feito só com Melphalan, como aconteceu com 
85,5% dos doentes deste estudo. 

Existem no entanto estudos em que a taxa de resposta completa é superior, 
como é o caso do estudo publicado por Boesch et al (2010), em que uma RC foi 
atingida por 63% dos doentes e uma RP foi atingida por 18% dos doentes, 
sendo a RG de 81%, bem como os resultados do estudo publicado por 
Alexander et al (2010), em que a RC foi conseguida por 69% dos doentes e a RP 
por 26%, sendo a RG de 95%. 

Se em relação aos resultados de Alexander et al (2010) é possível questionar 
a influência da associação do TNF-α, uma vez que este foi usado em 41% dos 
casos, o mesmo não é possível fazer em relação aos resultados de Boesch et al 
(2010), em que só foi administrado Melphalan, mas em que este foi perfundido 
durante 90 minutos. 

Quanto às diferenças nas taxas de resposta entre a 1ª e a 2ª PRH, existe uma 
descida percentual importante em relação à RC (53% para 33%), e uma 
pequena subida na RP (33% para 39%), resultados que não estão de acordo 
com os referidos na revisão sistemática publicada por Moreno-Ramirez et al 
(2010) que refere um estudo em que da 1ª para a 2ª PRH as taxas de RC e RP 
decrescem, mas com diferenças mínimas (respetivamente 3% e 2%). Quer neste 
quer no estudo referido o número de doentes envolvidos foi baixo, e não foi 
possível consultar mais nenhum estudo que discutisse esta variação. 

Relativamente aos resultados no tipo de resposta em função da classificação 
prévia da doença, o grupo III-A teve uma percentagem de RC superior ao 
grupo III-C (80% e 38% respetivamente), com significância estatística (p=0,01). 
Estes resultados estão parcialmente de acordo com os referidos por Knorr et al 
(2006), que apresenta 65% de RC para o grupo III-A e 55% para o grupo III-C, 
mas não estão de acordo com os resultados apresentados por Sanki et al (2007), 
em que essas diferenças, apesar de existirem, são menos pronunciadas e não 
têm significado estatístico (não apresenta valores precisos, apresenta um gráfico 
com percentagens cumulativas). Estas diferenças podem justificar-se pelo maior 
equilíbrio nesses estudos entre o nº de doentes incluídos em cada grupo nos 
estudos de comparação. 

Tempo para progressão da doença 

Em alguns dos estudos consultados, a percentagem de doentes que depois 
de ter registado uma RC se mantém livre de doença até à data última 
observação é o valor que expressa de forma mais precisa a efetividade da PRH. 
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Quanto maior for o período de follow-up dos doentes nessas circunstâncias, 
maior o sucesso da PRH (Sanki, Kam et al. 2007; Rossi, Pasquali et al. 2010). 

O tempo de follow-up nos doentes deste estudo foi em mediana de 24 meses, 
com um valor mínimo inferior a 1 mês e um valor máximo de 212 meses (17,6 
anos). O estudo de Sanki et al (2007) apresenta um período médio de follow-up 
de 177 meses (quase 15 anos), e o estudo de Rossi et al (2010) apresenta um 
período médio de follow-up de 21 meses, com um valor mínimo de 3 meses e um 
valor máximo de 194 meses (16 anos), valores semelhantes ao deste estudo. O 
estudo de Rossi foi realizado em Itália e o de Sanki na Austrália. 

Os valores encontrados neste estudo traduzem períodos de 
acompanhamento muito distintos, tal como nos estudos de referência, existindo 
doentes com período de follow-up superior a 10 anos, o que é considerado pouco 
frequente nesta patologia (Lenormand, Pelletier et al. 2010), e doentes com 
período de follow-up inferiores a 1 ano, que é o caso dos doentes que realizaram 
a 1ª PRH em 2010. 

Neste estudo, 40 % dos doentes que tiveram RC (12 em 30) estavam livres 
de doença na data da última avaliação, valor superior aos 34% apresentados por 
Sanki et al (2007), que refletem os resultados de 28 doentes em 83. A avaliação 
destes resultados deve ter em consideração o período médio de follow-up. 

Em relação aos doentes que depois de terem RC apresentaram recorrência 
da doença, o resultado obtido neste estudo é de 53% (16 em 30), valor inferior 
ao do estudo de Sanki et al (2007) em que esse valor atinge os 66% (55 em 83). 
Também na análise destes resultados se deve ter em consideração o tempo de 
follow-up.  

Nos 20 doentes com RP à 1ª PRH, em 10 doentes (50%) foi possível 
registar um período entre a data de registo da RP e a data de registo da 
progressão da doença, sendo o valor da mediana de 3,5 meses, variando entre 1 
mês e 29 meses; em 6 doentes (30%) a progressão da doença foi registada na 
mesma data em que foi registada a RP (retrospetivamente); em 4 doentes (20%) 
não foi possível determinar o tempo para progressão da doença. 

Tempo de sobrevida 

De entre todos os fatores que mais afetam a sobrevivência dos doentes 
submetidos a esta terapêutica, e que são dos principais motivos de reflexão na 
discussão de alguns dos estudos consultados durante a elaboração deste 
trabalho, são destacados quer o estadiamento prévio da doença antes da PRH, 
quer a biologia do tumor em causa, quer ainda o tipo de resposta à PRH (Balch, 
Soong et al. 2001; Grunhagen, Brunstein et al. 2004). 



30  Discussão 
 

Nesta amostra só foram considerados doentes com melanoma, e também só 
foram considerados os doentes em que este tratamento foi efetuado como 
paliativo, pelo que se eliminou a influência da biologia do tumor, bem como a 
possível influência de um tratamento adjuvante na efetividade da PRH.  

Também a influência que um estadio mais precoce da doença (nível II – 
recorrência local) ou mais grave (nível IV – doença sistémica) pudessem ter no 
prognóstico destes doentes foi afastada. Nesta amostra e à data da 1ª PRH 
existiam doentes em dois tipos de estadiamento, embora num só nível: 
com/sem tumor primário e metástases em trânsito (III-A), e com/sem tumor 
primário, com metástases em trânsito e com invasão ganglionar regional (III-C), 
ou seja, doença regional. Estas características de base diferem das de alguns dos 
estudos consultados, em que doentes com estadio II e IV foram submetidos a 
PRH (Knorr, Meyer et al. 2006; Pace, Gattai et al. 2008). 

Na análise do tempo de sobrevida relativamente ao estadiamento prévio da 
doença, os doentes com estadiamento prévio III-C morreram mais cedo do que 
os doentes com estadiamento prévio III-A, e essa diferença foi estatísticamente 
significativa (p=o,oo3). Estes resultados corroboram os resultados de outros 
estudos, nomeadamente o realizado por Di Filippo et al (2009), que encontrou 
uma diferença estatisticamente significativa (p=0,03) entre estes 2 grupos na 
sobrevivência aos 5 anos, a favor do grupo III-A, assim como Boesch et al 
(2010), que para o mesmo período encontrou diferenças no mesmo sentido 
com uma significância estatística elevada (p<0,001). A comparação destes 
resultados leva à reflexão sobre qual o momento da evolução da doença para 
aplicar a PRH, se deverá ser antes de existir doença regional ou quando esta já 
existe (Balch, Soong et al. 2001; Knorr, Meyer et al. 2006). 

Em relação às diferenças do tempo de sobrevida entre os géneros, apesar do 
predomínio de doentes do sexo feminino, neste e noutros estudos consultados, 
são os doentes do sexo masculino os que registam menor tempo de sobrevida. 
Os resultados deste estudo em relação a esta variável (HR de 1,99 para os 
homens, mas sem significância estatística (p=0,078), estão parcialmente de 
acordo com os do estudo realizado nos EUA por Alexander et al (2010), em 
que o HR é de 1,82 para os homens, mas com significância estatística 
(p=0,027), e com o estudo realizado na Holanda por Grunhagen et al (2004), 
em que o HR é de 1,89 para os homens, também com significância estatística 
(p=0,02). Não foram encontradas explicações para estes valores. 

A taxa de mortalidade global foi importante nos primeiros 5 anos pós PRH, 
cerca de 2/3 dos doentes morreram até essa data (65%), sendo o valor da 
sobrevivência global no final deste período 35%. Estes dados estão de acordo 
com os resultados apresentados por Grunhagen et al (2004) em que a 
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sobrevivência global aos 5 anos foi 32%, e são ligeiramente superiores aos 
apresentados por Rossi et al (2010), que encontrou um valor de 28,5%, sendo 
inferiores aos apresentados por Sanki et al (2007), que registou 40%, mas em 
que este valor diz respeito só aos doentes que atingiram RC, pelo que a 
diferença poderá não ser valorizável, uma vez que a obtenção de RC parece 
influenciar positivamente a sobrevivência. 

Por ser uma patologia com uma incidência muito superior nos membros 
inferiores explorou-se a influência dessa característica no tempo de sobrevida, 
tendo-se verificado que não existe influência, apesar da esmagadora 
predominância de doença nessa região anatómica. Foi feito o mesmo teste para 
a idade, e o resultado foi igual, a idade não influencia o tempo de sobrevida, 
resultados que são compatíveis com os encontrados num estudo publicado por 
Noorda et al em 2002 e citado por Moreno-Ramirez et al (2010), mas com 
diferenças metodológicas, uma vez que nesse estudo o ponto de corte foi aos 
75 anos, porque o objetivo era especificamente estudar a população mais idosa. 

Limitações deste estudo 

A principal limitação deste estudo é a dimensão da amostra e a forma como 
a mesma foi selecionada. Apesar da planificação não se conseguiu prever a 
demora verificada na consulta de cada processo, e esse facto inviabilizou 
rápidamente, e já no decurso da recolha de dados, a possibilidade de rever 
todos os processos, condicionando consequentemente a forma como os 
doentes foram selecionados. 

A falta de registos ou a imprecisão dos registos existentes, sobretudo nos 
processos dos doentes mais antigos, mas também nos recentes, limitou as 
possibilidades de avaliação de variáveis absolutamente pertinentes, de que são 
exemplo a classificação da doença imediatamente antes da realização da PRH, a 
percentagem de fuga do citostático da circulação regional para a circulação 
sistémica, e as complicações sistémicas no pós-operatório, que podem 
influenciar bastante quer os resultados da técnica quer o follow-up destes 
doentes. 

A existência de casos omissos em quase todas as variáveis analisadas, que 
também se ficou a dever à falta e/ou à imprecisão dos registos existentes ou a 
perdas para follow-up, pode ter diminuído o poder de inferência de alguns 
resultados obtidos. 

A falta do dia ou do mês em algumas das variáveis analisadas pode ter 
introduzido algum viés nos resultados temporais. 
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A não uniformidade dos registos no que concerne à terminologia utilizada, 
de que são exemplo mais significativo a avaliação da toxicidade regional no pós-
operatório imediato e o tipo de resposta, pode ter influenciado a classificação 
de alguns casos em algumas variáveis. 

A possível variabilidade inter e intra observador na avaliação clínica da 
resposta, pode também ter influenciado os resultados. 

As diferenças metodológicas, traduzidas em diferenças nos desenhos dos 
estudos e na forma como as variáveis foram analisadas, e que foram constatadas 
em quase todos os estudos consultados, bem como as diferenças de protocolos, 
por vezes significativas, impuseram limitações à discussão. 

Dificuldades na realização deste estudo 

A principal dificuldade foi a inexistência de quaisquer registos em suporte 
digital das PRHs realizadas no IPOFG-Porto, mesmo nas mais recentes. Em 
alguns dos processos clínicos dos primeiros doentes não existem sequer 
registos relativos à PRH, porque não tinha ainda sido elaborado o formulário 
específico hoje existente. 

Outras dificuldades, decorrentes da anterior, foram a interpretação de 
informações manuscritas, e em alguns casos não interpretáveis (o que levou à 
existência de casos omissos), a inexistência de formulários específicos para 
determinados procedimentos, a falta de registos de informações relativas às 
várias intervenções nestes doentes no contexto da PRH (sobretudo nos 
primeiros anos de aplicação da técnica), e a não utilização de nomenclatura 
padronizada por parte de todos os médicos que fizeram o follow-up destes 
doentes (o que dificultou a classificação em algumas variáveis). 
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6. Conclusões 

Os resultados obtidos neste estudo enquadram-se no espectro de resultados 
obtidos pelos outros centros internacionais onde esta terapêutica é aplicada. A 
PRH apresenta níveis de efetividade consideráveis e níveis de toxicidade baixos. 

Relativamente à toxicidade regional, esta atingiu, na quase totalidade dos 
doentes, os níveis mais baixos da escala internacionalmente utilizada para essa 
avaliação. 

Relativamente ao tipo de resposta clínica, na 1ª PRH mais de metade dos 
doentes atingiu uma resposta completa, num conjunto de doentes em que a 
esmagadora maioria fez a PRH só com Melphalan. 

Relativamente ao tempo para progressão da doença, no que respeita aos 
doentes que obtiveram e se mantiveram em resposta completa até à data da 
última consulta, os valores encontrados também são compatíveis com os 
publicados na literatura, devendo ressalvar-se a potencial influência dos doentes 
submetidos a PRH em datas próximas do final do período considerado para o 
estudo. 

Relativamente ao tempo de sobrevida, a sobrevivência cumulativa aos 5 
anos bem como a mediana de sobrevivência apresentaram também valores 
enquadráveis nos dos estudos consultados, sendo a sobrevivência superior nas 
mulheres, e nos doentes com doença prévia classificada no estadio mais 
precoce.  

Relativamente à taxa de amputação, apenas um doente teve de amputar o 
membro durante o follow-up, e tal aconteceu cerca de dois anos depois da 
segunda PRH, a que foi submetido para manter o controle regional da doença. 

Assim, apesar das dificuldades com a qualidade dos dados e dos registos, foi 
possível concretizar o objetivo proposto, o de avaliar a efetividade desta técnica 
terapêutica no IPOFG-Porto, avaliação essa que foi positiva em relação a todas 
as variáveis analisadas. 
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7. Trabalho futuro 

Estudos clínicos 

1 - Estudos retrospetivos: 
- Comparar os resultados desta amosta com o total de doentes com 

melanoma submetidos a PRH; 
- Realizar um estudo de efetividade por fármaco utilizado, por tipo de 

patologia, e por regime de temperatura, com todos os doentes que realizaram 
PRH; 
2 - Estudos prospetivos: 

- Sugestão de um estudo em que o TNF-α seja aplicado em doentes com 
situação clínica idêntica à dos doentes em que se aplica o Melphalan, e não só 
em doentes com doença volumosa ou após PRH ineficaz; 

- Sugestão de um estudo em que o TNF-α seja aplicado em doses diferentes, 
dose alta e dose baixa, especialmente nos sarcomas; 

- Sugestão de um estudo comparando a efetividade da PRH com a da 
Infusão Isolada do Membro (se esta vier a ser implementada) em doentes com 
características semelhantes; 

- Sugestão de um estudo que avalie a qualidade de vida e a taxa de 
amputação entre os doentes submetidos a PRH e os doentes submetidos a 
outras opções de tratamento; 

Sistematização e registo de dados 

- Sugestão de elaboração e implementação de uma base de dados da PRH, 
que incorpore os doentes que já realizaram PRH bem como todos os que a 
venham a realizar; 

- Sugestão de elaboração e implementação de um novo formulário de 
registo de dados da PRH, em suporte digital; 



36  Trabalho futuro 

- Sugestão de elaboração e implementação de um ou mais formulários de 
registos padronizados de informações relativas ao pré-operatório, pós-
operatório imediato, e à evolução clínica destes doentes, em suporte digital; 
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Anexo 1 – Melanoma maligno e Perfusão Regional Hipertérmica 

1 – A: Imagens de melanoma maligno nos membros (Ross 2008): 
 

 
(A) Metástases locais (B) Metástases locais e satelitose (C) Doença em trânsito 

difusa 
 
1 – B: Esquema da Perfusão Regional Hipertérmica(Moreno-Ramirez, de la 
Cruz et al. 2009): 
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1 – C: Descrição sumária da técnica: 
- Colocação das sondas de temperatura e posicionamento do garrote 
- Isolamento térmico do membro 
- Abordagem cirúrgica da artéria/veia principais e isolamento de colaterais 
- Sensibilização com pirofosfato 
- Hipocoagulação 
- Canulação da artéria e veia 
- Clampagem da artéria e da veia 
- Entrada em circulação extracorporal 
- Aplicação do garrote 
- Aquecimento e hiperoxigenação 
- Administração do radiofármaco 
- Monitorização da fuga 
- Administração do citostático 
- Perfusão do citostático 
- Lavagem do membro 
- Saída de circulação extracorporal 
- Restabelecimento da circulação sistémica no membro 
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Anexo 2 – Formulário de recolha de dados 
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Anexos 3 e 4 – Pedidos e autorizações IPOFG-Porto 


