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Resumo 

 

Mendes, S. Captação pelo carcinoma de mama e pelo linfonodo axilar de 
uma nanoemulsão lipídica administrada por injeção no tecido mamário locor-
regional [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo, 2008. 77p. 
 
 
 Em trabalhos anteriores, mostrou-se que uma nanoemulsão lipídica 
denominada LDE após injeção endovenosa, em pacientes com carcinoma 
mamário e outros tumores sólidos concentra-se nos tecidos neoplásicos e 
pode direcionar especificamente agentes quimioterápicos ao tumor. Estudos 
clínicos mostraram que a LDE diminui acentuadamente os efeitos tóxicos 
desses agentes e em estudos com animais de experimentação não reduz 
seus efeitos antitumorais. No presente estudo, testamos a hipótese de a  
LDE injetada por via locorregional poderia concentrar-se no tumor de mama 
e nos linfonodos axilares da mama comprometida, visando futuras aplica-
ções do sistema na quimioterapia neoadjuvante desse tumor. Três técnicas 
de injeção da LDE foram testadas em pacientes com carcinoma de mama 
avançado com tratamento cirúrgico pré-programado. A LDE marcada com 
colesterol radioativo foi injetada 12 horas antes da cirurgia, nas pacientes 
divididas em três grupos: Grupo 1 (G1, n=4): LDE injetada no parênquima 
mamário, a 5 cm da lesão ; Grupo 2 (G2, n=4): LDE injetada na região peri-
tumoral; e Grupo 3 (G3 n=6): LDE injetada em região intratumoral. Este grupo 
foi subdividido em 2: em 2 pacientes realizaram cirurgia 2hs após a injeção 
da LDE e nas outras 4, 12hs após a injeção da LDE. Quantificou-se a capta-
ção da LDE nos fragmentos de tecido tumoral e mamário normal e do linfonodo 
axilar retirados durante a cirurgia por contagem de radioatividade após extração 
lipídica dos tecidos. Os resultados evidenciaram que, em G1, houve maior 
captação da LDE em tecido normal, sugerindo se tratar de metodologia ina-
dequada. Em G2, a captação da LDE foi quatro vezes maior no tecido tumo-
ral do que no tecido normal, próximo, portanto, dos valores encontrados em 
estudos anteriores que utilizaram a injeção da LDE por via hematológica. Em 
G3, o valor médio de captação da LDE foi 53 vezes maior no tecido tumoral 
(>75%), com mínima captação pelo tecido mamário normal (<8%). A injeção 
intratumoral da LDE mostrou-se, portanto, metodologia ainda superior à inje-
ção da LDE por via endovenosa para a utilização efetiva dessa nanoemulsão 
como terapia-alvo em tumores primários de mama. 

 
Descritores: Neoplasia mamária; quimioterapia; nanoparticulas lipídicas; Li-
poproteínas LDL. 

     

 



 

Abstract 

 
Mendes, S. Capture by breast carcinoma and the axillary lymph node of a 
lipidic nanoemulsion injected into the locoregional breast tissue. [thesis]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2008. 77p. 
 
 In previous work had showed that a lipidic nanoemulsion called LDE 
after intravenous injection in patients with breast carcinoma and others solid 
tumors focuses in the neoplasic tissue and can target especially 
chemotherapist agents to the tumors. Clinical studies showed that LDE 
decreases the toxic effects of those agents and in studies with experimental 
animals don’t reduce yours antitumoral effects. In the present study, we had 
test the hypothesis of the LDE injected by locoregional could focuses in the 
breast tumor and in the axillary lymph node of the compromised breast, 
targeting future applications of the system in the neoadjuvant chemotherapy 
of this tumor. Three techniques of injection of the LDE had test in patients 
with advanced breast carcinoma with sirurgic treatment pre-programmed. 
The LDE marked with radioactive cholesterol was injected 12 hours before 
the surgery, in patients divided in three groups: Group 1 (G1, n=4): LDE 
injected in the breast parenchyma, about 5 cm of the lesion; Group 2 (G2, 
n=4): LDE injected in the peritumoral region; and Group 3 (G3, n=6): LDE 
injected in the intratumoral region. This group was subdivided in 2: in 2 
patients had realized surgery 2 hs after the injection of LDE and in the others 
4 patients 12hs after the injection of LDE. It had quantified the capture of 
LDE in the fragments of the tumoral and breast tissue and of the axillary 
lymph node withdrawn during the surgery by counting of radioactive after 
lipidic extraction of this tissue. The results showed that, in G1, there was 
greater capture of LDE in normal tissue, suggesting it is an inappropriate 
methodology. In G2, the capture of LDE was four times higher in the tumoral 
tissue than in the normal tissue, closer, therefore, of the values found in 
previous studies that used the injection of LDE by hematology. In G3, the 
medium value of capture of LDE was 53 times higher in the tumoral tissue (> 
75%), with minimum capture by the normal breast tissue (< 8%). The 
intratumoral injection of LDE showed, therefore, methodology still higher than 
the intravenous injection of LDE by intravenous for the effective use of this 
nanoemulsion as therapy target in primary tumors of breast.  
 
Descriptors: Breast cancer; chemotherapy; Lipidic nanoemulsion; LDL 
lipoprotein. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e câncer 

 

As lipoproteínas de baixa densidade (LDL) desempenham papel impor-

tante no transporte de colesterol no plasma humano. Vários autores têm 

descrito a associação de baixos níveis plasmáticos de colesterol de LDL com 

doenças neoplásicas (Knapp, 1991; Mahley et al., 1984). Esta associação 

sugeria que os baixos níveis de colesterol seriam fator predisponente ao de-

senvolvimento de neoplasias malignas. No entanto, mostrou-se posterior-

mente que é resultado da maior captação da LDL pelas células neoplásicas, 

determinada pela necessidade de lípides para a síntese de novas membra-

nas celulares. Isto permite o aumento descontrolado na freqüência de mitose 

celular característico do câncer (Ho et al, 1978). Como veremos, este fenô-

meno também é a base para uma nova estratégia de tratamento da doença.  

A LDL é uma partícula esférica composta por um núcleo de éster de 

colesterol e triglicérides, circundada por uma monocamada de fosfolipídios e 

colesterol livre. Liga-se aos receptores de LDL (rLDL) por meio de domínios 

presentes na apoliproteína B-100 (apoB-100), que se encontra ancorada na 

monocamada de fosfolipídios e que representa 20% do peso da partícula 

(Eisenberg, 1980). 

A meia-vida plasmática da LDL é de dois a três dias. O fígado é o prin-
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cipal órgão de remoção plasmática da LDL, e é responsável por 70% de sua 

degradação. Entretanto, quase todos os tecidos do organismo expressam 

rLDL. Esses receptores se encontram em regiões específicas nas depres-

sões da membrana celular que são revestidas por proteínas denominadas 

clatinas. Após a interação das lipoproteínas com os receptores, essa região 

sofre invaginação, formando vesículas endocíticas compostas de clatrina, a 

proteína de sustentação da célula. O envoltório de clatrina, então, funde-se 

com lisosomas, formando  endossomas. A diminuição do pH no interior dos 

endossomas desidrata a parede das vesículas, que se rompem e liberam no 

citosol os componentes lipídicos e os produtos de lise protéica da LDL. O 

receptor é reciclado, retornando para a superfície celular (Goldstein et al., 

1979). 

O rLDL tem estrutura protéica composta por uma única cadeia com 839 

resíduos de aminoácidos, está presente em grande variedade de tecidos e 

apresenta maior atividade justamente nos tecidos em que o colesterol é mais 

requisitado. O número de rLDL na superfície das células é regulado pela ne-

cessidade de colesterol para a síntese de membranas, hormônios esteróides 

e ácidos biliares (Knapp, 1991). 

Além da captação celular mediada por receptor, a demanda de coleste-

rol pode ainda ser suprida por síntese endógena e monitorada pelo aumento 

da atividade da enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril-Co-A-redutase (HMG CoA 

redutase), que é a enzima-chave da biossíntese de colesterol. O excesso de 

colesterol intracelular ativa a ação da enzima acil-Co-A-colesterol-

aciltransferase (ACAT) que esterifica o colesterol que é estocado na forma 
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de gotículas (Erickson & Cooper, 1980). 

Quando as células estão desprovidas de colesterol, ocorre aumento de 

expressão do rLDL e da atividade da HMG CoA redutase. A síntese intracelular 

de colesterol e dos receptores B/E varia na razão inversa da captação do coles-

terol plasmático. O rLDL está sujeito à regulação retroativa, que é o principal 

fator para o controle da concentração plasmática de LDL (Brown et al., 1981). 

Em estudo pioneiro realizado em 1978, Ho et al. observaram aumento 

na atividade do rLDL nas células leucêmicas do sangue periférico de pacien-

tes com leucemia mielóide aguda, em relação às células mononucleares de 

indivíduos sadios. Nesse estudo ficou demonstrado que o aumento de re-

ceptores nas células neoplásicas é um fenômeno muito intenso, podendo ser 

de três a 100 vezes maior do que o número de receptores presentes em cé-

lulas normais. O aumento da atividade dos rLDL leva ao aumento de capta-

ção da lipoproteína pela célula neoplásica. Com isto, é criada uma via extra 

de saída de colesterol do compartimento plasmático e, em conseqüência, 

diminuem os níveis de colesterol de LDL no plasma.  

O fenômeno de superexpressão dos rLDL, no entanto, não é restrito às 

neoplasias hematológicas, ocorrendo também em tumores sólidos. Em 1981, 

Gal et al. mostraram que células de linhagem neoplásica , como o carcinoma 

epidermoidal vaginal, carcinoma epidermóide cervical e adenocarcinoma 

endometrial) expressavam cerca de 15 a 30 vezes mais rLDL do que células 

de linhagem normal (células fibroblásticas cervicais e células epiteliais de 

glândula endometrial). 

Posteriormente, vários estudos confirmaram o aumento de expressão de 
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rLDL em melanoma (Villman et al, 2007), câncer de mama (Rudling et al., 

1986), câncer de bexiga (Ueyama et al., 1990), glioma (Rudling et al., 1983), e 

em linhagens celulares de glioblastomas (Bellott et al., 2001; Maletinska et al., 

2000) e de câncer gástrico (Tokui et al., 1995). Portanto, a superexpressão 

dos rLDL é um fenômeno de ampla ocorrência nas neoplasias (Budd & Gins-

berg, 1986; Henriksson et al., 1989). 

Vários estudos têm matizado as alterações no metabolismo lipídico de 

pacientes com câncer. Já foi relatada a relação entre diminuição nos níveis 

de colesterol plasmático com a progressão da doença neoplásica (Iribarren 

et al., 1995; Pekkanen et al., 1999), assim como já foi comparada a coleste-

rolemia encontrada em pacientes com câncer com a de indivíduos normais 

(Barclay et al., 1955; Bases & Krakoff, 1965; Nydegger, 1972). Outros estu-

dos demonstraram que os níveis plasmáticos de colesterol em pacientes 

com câncer se normalizam após tratamento e remissão da doença (Hungria 

et al., 1995; Niendorf et al., 1995). 

 

1.2 LDL como agente direcionador de fármacos 

 

O uso de LDL como agente direcionador de fármacos para as células 

neoplásicas tem sido explorado desde meados dos anos 1980 por diversos 

grupos (Rudling et al., 1983; Tokui et al., 1995; De Smidt & Van Berkel, 

1990; Lundberg, 1987; Samadi-Baboli et al., 1993; Xiao et al., 1999), e está 

baseado em três hipóteses que envolvem propriedades inerentes da partícu-

la de LDL e do seu receptor (Samadi-Baboli et al., 1993): 

 



 5

1) A LDL pode transportar grandes quantidades de fármacos lipofílicos 

que poderiam ter efeitos citotóxicos. 

2) A internalização do fármaco na LDL o protegeria contra o ataque de 

biomoléculas plasmáticas e água. 

3) O fármaco incorporado na LDL teria maior concentração nas células 

neoplásicas que apresentam aumento de expressão de rLDL em relação às 

células normais. 

O primeiro relato de incorporação bem-sucedida de um agente antine-

oplásico à LDL data de 1984, quando Iwanick et al. prepararam um comple-

xo de LDL com o antibiótico daunomicina, contendo, em média, 8nmol de 

daunomicina/mg de apolipoproteína. Nesse estudo ficou comprovado que a 

associação do fármaco à LDL não o modificava estruturalmente, e que as 

propriedades inerentes à partícula eram mantidas. Posteriormente, Masque-

lier et al., 1986; 2000 mostraram que agente derivado da doxorrubicina as-

sociado com LDL era captado para as células neoplásicas pelos rLDLs. 

Em 1990, Vitols et al. associaram derivado insolúvel da mitoclomina à 

LDL e observaram que a entrada do complexo LDL-fármaco em células de 

ovário de Hamster normais e mutantes para rLDL foi mediada pelos rLDL. O 

complexo teve o mesmo comportamento plasmático que a LDL humana 

também em camundongos. Ainda em 1990, derivados oléicos do metrotexa-

to e da fluoridina foram associados à LDL, resultando em aumento da meia 

vida plasmática do fármaco (De Smidt & Van Berkel, 1990).  

Em 1993, derivado lipofílico do eliptinium (oleato de eliptinium) foi as-

sociado à LDL numa proporção de 400 moléculas por partícula. O complexo 
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formado foi metabolizado preferencialmente pelos rLDL in vitro, com aumen-

to da atividade antitumoral demonstrado em modelo animal (Samadi-Baboli 

et al., 1993). 

Atualmente existem vários estudos sobre a associação bem sucedida 

de antineoplásicos à LDL, dentre os quais se destacam a doxorrubicina (Chu 

et al., 2001; Kader et al., 1998), os derivados lipofílicos da daunorrubicina 

(Verluis et al., 1996) e os derivados lipofilícos da adriamicina (Masquelier et 

al., 2000). Também já foi demonstrada a incorporação de radiofármaco hi-

drofóbico marcado com I 125 captado pelos rLDL em três linhagens de tu-

mores cervicais humanos (Xiao et al., 1999). 

Apesar de todas as vantagens que a LDL possa oferecer como agente 

direcionador de fármacos, sua utilização na clínica ainda continua bastante 

limitada. O maior obstáculo para sua aplicação é a necessidade de isola-

mento do soro humano. A obtenção de LDL humana em quantidade é pro-

cedimento de alta complexidade, envolvendo plasmaferese, e com custo 

muito alto. A incorporação de fármacos ao produto natural é também com-

plexa, pois pode resultar na degradação da parte protéica da lipoproteína. A 

perda da apoB-100 que liga a LDL aos rLDL resultaria na perda das proprie-

dades de direcionamento de fármaco (Rensen et al., 1997). Um outro fator 

de aumento de custos seria a necessidade de triar os doadores para descar-

tar doenças infecciosas, como hepatite e síndrome da imunodeficiência ad-

quirida. Além disso, o uso de um produto sanguíneo heterológo pode produ-

zir reações imunológicas. Todos esses inúmeros obstáculos inviabilizam na 

prática o uso da lipoproteína natural no tratamento do câncer. 
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Mais recentemente foram relatados excelentes resultados in vitro em 

estudo com microemulsão lipídica com peptídeos anfifílicos, os quais se liga-

ram aos mesmos domínios da apoB do receptor de LDL (Baillie et al., 2002). 

 

1.3 LDE: Nanoemulsão rica em colesterol 

 

Com o intuito de desenvolver uma ferramenta para a investigação da 

hipercolesterolemia relacionada à arteriosclerose, Maranhão et al., 1986 es-

tudaram o metabolismo da LDL utilizando uma nanoemulsão com composi-

ção semelhante à fase lipídica da LDL. Essa nanoemulsão denominada LDE 

é composta de fosfolipídios (66%), éster de colesterol (33%) e triglicérides 

(1%), mas não contém a parte protéica da LDL humana.  

Em 1993, Maranhão et al. demonstraram que a LDE aplicada a ratos 

se ligou aos rLDL e foi captada pelas células. Os resultados obtidos nesse 

estudo experimental mostraram que a LDE apresentava resposta metabólica 

semelhante à da LDL natural, com fortes evidências de estar sendo captada 

pelos mesmos receptores que retiram a LDL da circulação. 

Mesmo sem conter a proteína da LDL, a LDE entra em contato com as 

lipoproteínas naturais ao ser injetada na circulação plasmática e adquire a 

apoE, que pode ser reconhecida pelo rLDL. A apoE serve, então, de ponte 

para a LDE ligar-se ao receptor e, assim, ser captada pela célula (Maranhão 

et al., 1993).  

A teoria de que o meio ligante ao receptor utilizado pela LDE é a apoE, 

que tem mais afinidade com esse receptor do que a apoB-100 presente na 
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lipoproteína natural, foi fortalecida por evidências de que a taxa de remoção 

plasmática de LDE se mostrou superior à da LDL em ratos, indicando que a 

LDE tem mais afinidade com rLDL do que a própria LDL natural (Hirata et al., 

1999). 

Ao se comparar o comportamento da LDE injetada em indivíduos nor-

molipidêmicos e em portadores de hipercolesterolemia, também foi demons-

trado que a LDL natural compete com a LDE pela captação celular, o que 

significa que ambas são removidas pelo mesmo receptor específico. Na hi-

percolesterolemia o defeito básico consiste em receptores B/E defeituosos, o 

que resulta em captação deficiente da LDL e seu acúmulo no plasma. Nesses 

pacientes, a LDE foi removida muito lentamente da circulação, confirmando o 

comportamento esperado e mostrando o potencial da nanoemulsão como ins-

trumento para investigação das dislipidemias (Maranhão et al., 1997). 

Além disso, em linhagem de células de câncer de pulmão mucoepi-

dermoidal, quantidades crescentes de LDL natural adicionadas ao meio di-

minuíram a captação celular da LDE, enquanto a substituição de soro fetal 

bovino por soro fetal deficiente em lipoproteínas fez com que as mesmas 

células aumentassem a expressão de rLDL e captassem mais LDE, ratifi-

cando que a LDE é de fato captada pelos rLDL (Maranhão et al., 2002). 

A hipótese de que a LDE poderia substituir a LDL natural como veículo 

para direcionar fármacos antineoplásicos para os tecidos malignos, evitando 

que esses fármacos atingissem órgãos e tecidos normais, foi levantada por 

Maranhão et al., 1992; 1994, com base tanto nas observações então dispo-

níveis sobre o comportamento da LDE. A nanoemulsão não apresenta riscos 
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relacionados com o uso de hemoderivados, como a LDL natural, uma vez 

que é fabricada em laboratório a partir de materiais da indústria química. 

Segundo essa hipótese, os agentes antineoplásicos seriam incorpora-

dos à LDE, e a nanoemulsão seria injetada na circulação, onde adquiriria a 

apoE que se ligaria preferencialmente aos rLDL das células neoplásicas, nas 

quais o seu número é muito maior do que nas células normais. Dessa forma, 

a LDE conduziria o fármaco para a célula neoplásica, aumentando a eficiên-

cia do tratamento quimioterapêutico e, ao mesmo tempo, reduzindo efeitos 

colaterais. 

A primeira investigação a endossar essa hipótese foi realizada em pa-

cientes com leucemia mielocítica aguda (LMA). A LDE foi removida muito 

mais rapidamente nos pacientes com LMA do que nos controles. Por outro 

lado, a remoção plasmática da LDE tornava-se mais lenta, normalizando-se 

aos poucos, depois de os pacientes terem sido tratados com esquemas qui-

mioterapêuticos convencionais e de a doença ter atingido completa remis-

são. Isso mostrou que as células de LMA, contendo quantidades muito maio-

res de receptores, provocaram remoção acelerada da nanoemulsão. Quando 

essas células foram destruídas pela quimioterapia, a remoção normalizou-

se. Ressalte-se que as células leucêmicas captaram 70% da LDE injetada, o 

que foi observado em imagens de medicina nuclear obtidas com LDE mar-

cada com tecnécio99m indicativas da captação direta da nanoemulsão pela 

medula óssea infiltrada de células de LMA (Maranhão et al., 1994). 

Posteriormente, a captação e a concentração da LDE também foram 

evidenciadas em tumores sólidos. Estudos realizados em pacientes com 
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câncer de ovário e mama mostraram que a LDE se concentra preferencial-

mente nos tecidos neoplásicos (Graziani et al., 2002; Genta, 2006).  

Em pacientes com câncer de ovário, a captação da LDE injetada E.V. 

foi, em média, dez vezes maior no tecido neoplásico do que no tecido normal 

(Ades et al., 2001) e 4,5 vezes maior em pacientes com carcinoma de mama 

(Graziani et al., 2002; Igreja, 2000).  

Esses experimentos vieram a sugerir a possibilidade de direcionamen-

to, por via hematológica, de veículo lipídico fabricado artificialmente para o 

tecido neoplásico, confirmando que a LDE pode ser preferencialmente cap-

tada pelas células neoplásicas. Com isso deu-se início a uma nova etapa de 

investigações conduzidas pelo mesmo grupo de pesquisadores, ou seja, a 

incorporação de agentes quimioterápicos à LDE.  

Inicialmente, o fármaco de escolha foi a carmustina devido ao seu alto 

grau de lipofilicidade e à facilidade de obtenção no mercado farmacêutico, 

sem necessidade de modificação química. Demonstrou-se, primeiro, a esta-

bilidade da associação de carmustina à LDE por meio de ensaios realizados 

em cultura de células, nos quais ficou evidenciado que a atividade citostática 

do fármaco era preservada e que a associação LDE-carmustina era captada 

pelas células por meio dos rLDL. Em seguida, verificou-se que a biodistribui-

ção de LDE-carmustina em ratos e a sua cinética plasmática em pacientes 

não foram alteradas pelo procedimento de associação. A captação tecidual 

do complexo em tumores de ovário e mama foi maior do que no tecido nor-

mal. Finalmente, em estudo clínico-piloto ficou comprovado que altas doses 

do complexo não provocavam efeitos adversos significativos e que, pelo 
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contrário, os efeitos tóxicos da carmustina foram reduzidos pela associação 

com a LDE (Maranhão et al., 2002). 

Outros fármacos foram depois modificados quimicamente para atingir 

grau de lipofilicidade adequado para a melhor incorporação com a LDE. O 

primeiro estudo com o complexo LDE-paclitaxel demonstrou a estabilidade 

da associação bem como a preservação da atividade citotóxica e a redução 

da toxicidade do fármaco (Rodrigues et al., 2002). Posteriormente, a transfor-

mação de paclitaxel em derivado oleato permitiu que a associação LDE-oleato 

de paclitaxel aplicada em modelo animal de melanoma murino mostrasse es-

tabilidade ainda maior, sem qualquer redução da ação citotóxica do fármaco. 

A toxicidade do fármaco modificado foi 12 vezes inferior à do fármaco comer-

cialmente disponível que, por sua vez, mostrou resultados inferiores aos da 

preparação em ensaios de regressão tumoral (Rodrigues et al., 2005). 

A aplicação experimental da combinação LDE-oleato de etoposídeo a 

camundongos também resultou em redução dos efeitos tóxicos e melhora 

dos efeitos antitumorais em relação à formulação comercial (Lo Prete, 2005). 

A captação do fármaco em pacientes com câncer de ovário que receberam 

essa preparação foi quatro vezes maior no tecido tumoral do que no tecido 

normal do ovário contralateral (Azevedo et al., 2005). Por fim, não foi obser-

vada toxicidade importante em pacientes que receberam LDE-oleato de eto-

posídeo para tratamento de linfoma que, inclusive, permaneceu estável du-

rante a o período terapêutico. 

Recentemente, a combinação das preparações LDE-oleato de paclita-

xel e LDE-oleato de etoposídeo foi observada como o melhor regime tera-
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pêutico em modelos experimentais de melanoma murino, com redução de 

efeitos tóxicos (Kretzer, 2007). 

 

1.4 Linfonodo sentinela e câncer de mama 

 

A primeira metodologia utilizada na avaliação da drenagem linfática da 

mama foi a linfografia com utilização do etiodol (Kinmonth & Taylor, 1952), 

seguida pelo corante azul vital, proposta no final da década de 1950, quan-

do, pela primeira vez, ficou demonstrado que a drenagem linfática ocorre da 

mama para a axila (Turner-Warnick, 1959). Posteriormente, foi reportada a 

descoberta do primeiro colóide ligado ao nucleotídeo Tc-99m, iniciando-se a 

era da linfocintilografia (Keshtgar et al., 2000). 

A expressão “linfonodo sentinela” (LS) define o principal linfonodo a re-

ceber a drenagem de um carcinoma. Foi utilizada pela primeira vez em 

1960, quando Gould et al. estudaram o câncer de parótida. Em 1977, Caba-

nãs descreveu o conceito fisiológico do LS após estudo de 80 casos de cân-

cer de pênis, no qual concluiu que, quando a biópsia do LS era negativa pa-

ra metástase, não havia necessidade de nenhuma complementação cirúrgi-

ca para retirada dos outros linfonodos. 

No que concerne ao câncer de mama, os critérios de seleção de paci-

entes e as técnicas de identificação do LS variaram amplamente em diferen-

tes estudos. Por exemplo, para alguns estudos, foram selecionadas apenas 

pacientes com tumores primários intactos (Albertini et al., 1996; Veronesi et 

al., 1997). Na maioria dos relatos, o colóide marcado radioativamente foi in-
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jetado nas proximidades do tumor (Albertini et al., 1996; Alex & Krag, 1993; 

Krag et al., 1993), enquanto outros autores o aplicaram por injeção subdér-

mica (Veronesi et al., 1997). A dose de radioatividade, o intervalo entre a 

injeção e a operação, e o uso de linfocintilografia também variam entre os 

relatos. Mas, apesar dessas variações na seleção de pacientes e técnicas 

de mapeamento, a experiência permite a identificação de LS em mais de 

90% dos casos e o estado dos linfonodos axilares restantes podem ser 

prognosticados com 95% de acurácia (Klimberg et al., 2002). 

O conceito de LS implica na compreensão do processo de propagação 

das células tumorais, reforçando a noção de que o fluxo ocorre em padrão 

ordenado, disseminando as células metastáticas de modo seqüencial em 

cascata. O LS pode predizer o estado histológico dos linfonodos regionais 

que o acompanham, orientando a conduta cirúrgica (Mariani et al., 2001). 

Entretanto, é possível que o LS esteja livre de comprometimento metastáti-

co, enquanto os linfonodos seguintes sejam sede de metástases (metásta-

ses saltatórias), mas se trata de ocorrência rara, especialmente quando o 

tumor primário está em estádio inicial de crescimento (Mariani et al., 2001). 

Em 1999, foi implementado nos Estados Unidos o “National Surgical 

Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP)”, ensaio clínico randomizado  

envolvendo 59 centros e 149 cirurgiões, cujo objetivo foi a comparação do 

LS biopsiado com os linfonodos axilares extirpados em mulheres com câncer 

de mama elegíveis para o procedimento (Harlow & Krag, 2001). Os resulta-

dos desse estudo multicêntrico demonstraram o real significado das variá-

veis envolvidas com a preservação dos linfonodos axilares e foram assim 
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estabelecidas diretrizes para essa nova tecnologia.  

A biópsia de LS permite ao patologista a oportunidade de executar es-

tudo muito mais detalhado do linfonodo mais provável de conter metástase 

do que é possível fazer com todo o espécime axilar contendo 15 ou mais 

linfonodos (Turner et al., 1997). 

O primeiro estudo sobre o exame citológico no ato intra-operatório para 

avaliação dos linfonodos axilares demonstrou acurácia de 100% em relação 

ao exame histológico (Rimsten et al., 1974), e, desde então, numerosos es-

tudos têm demonstrado alto valor preditivo e acurácia próxima de 99% em 

relação aos exames histológicos pós-operatórios associados ou não ao e-

xame imuno-histoquímico para o diagnóstico de micrometástases (Rubio et 

al., 1998; Klimberg et al., 2002; Ratanawichtrasin et al., 1999). 

Nasser et al., 1993 estudaram 159 pacientes com câncer de mama 

com linfonodos axilares livres de metástases e encontraram 50 pacientes 

(31%) com metástases em linfonodos axilares menores que 0,2mm ou de-

tectadas somente ao exame imuno-histoquímico. As pacientes com essas 

metástases ocultas não mostraram diferença na taxa de sobrevivência 

quando comparadas às pacientes com linfonodos negativos. Entretanto, as 

pacientes com metástases maiores que 0,2 mm tiveram maior índice de re-

cidiva e menor taxa geral de sobrevivência.  

Embora não haja ainda consenso quanto ao significado biológico de 

micrometástases menores ou maiores que 0,2mm, o achado de metástases 

ocultas aumentou sensivelmente com o emprego cada vez mais freqüente 

do estudo do LS, o que permite que a estrutura representativa do estado 
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linfonodal axilar seja estudada com maior rigor nos cortes seriados em estu-

dos imuno-histoquímicos. O significado biológico provavelmente depende do 

tamanho dessas micrometástases, da localização do linfonodo, das caracte-

rísticas das células, além de outros fatores relacionados à paciente e ao tu-

mor primário.  

Hartveit & Lilleng, 1996 estudaram 138 pacientes com câncer de mama 

submetidas à linfadenectomia axilar e que apresentavam apenas microme-

tástase axilar única. Observaram que metástases no tecido linfóide se asso-

ciam a prognóstico melhor que o daquelas localizadas nos linfáticos capsula-

res e no seio subcapsular. Outra possibilidade aventada foi a de que as me-

tástases ocultas não representariam a evolução natural do câncer de mama, 

mas decorreriam da possibilidade de que alguns desses focos fossem de 

origem traumática, especialmente decorrente de massagens que são aplica-

das nas mamas após a injeção do radiofármaco ou de corantes (Rosser, 

2000). 

Turner et al., 1997 relataram que 64 de 157 LS negativos pela técnica 

de hematoxilina-eosina tiveram metástases identificadas por exame imuno-

histoquímico. Por outro lado, nas 60 pacientes cujos LS eram negativos tan-

to pela hematoxilina-eosina quanto pelo exame imuno-histoquímico, a análi-

se imuno-histoquímica de 1087 linfonodos não-sentinelas revelou apenas 

um linfonodo com metástase. A ausência de micrometástase em linfonodos 

não-sentinelas é promissora, pois ameniza a idéia de que a doença micro-

metastática não removida cirurgicamente pode resultar em alta incidência de 

recorrência local ou em impacto negativo na sobrevida. 
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Hartveit & Lilleng, 1996 observaram que as micrometástases no seio 

subcapsular não alteram o prognóstico, enquanto que, no tecido linfonodal, 

estão associadas a menor sobrevida. Outros autores (Lockett et al., 1998; 

Mori et al., 1995) relataram o uso de PCR (reação em cadeia da polimerase) 

para identificar RNA de células malignas em linfonodos axilares, com acha-

dos positivos em 30% a 40% dos casos. O significado clínico desses acha-

dos ainda é completamente desconhecido.  

Vislumbra-se possibilidade futura de muitas pacientes com LS positivos 

poderem permanecer com os linfonodos axilares restantes. Quando o LS é 

positivo, a positividade dos linfonodos axilares restantes é de aproximada-

mente 50% (Veronesi et al., 1997; Cox et al., 2000; Krag et al., 1998). Vários 

estudiosos neste assunto têm pesquisado fatores que possam autorizar a 

conservação dos linfonodos axilares restantes na outra metade de pacientes 

que apresentam apenas o LS comprometido por metástases. Entre esses 

fatores estão o tamanho do tumor primário (menor que 1 cm), o tamanho da 

metástase no LS (menor que 0,2 cm), o número de LS metastáticos (um), e 

a ausência de invasão angiolinfática peritumoral (Abdessalan et al., 2001; 

Kamath et al., 2001; Rahusen et al., 2001). 

Mesmo depois de todos esses estudos terem demonstrado que o esta-

do do LS constitui preditor preciso dos linfonodos axilares em câncer de 

mama, ainda é necessária a conclusão do estudo com cortes seriados colo-

ridos pela hematoxilina-eosina e com exame imuno-histoquímico, para me-

lhor planejar a conduta, sobretudo quanto ao tratamento cirúrgico locorregio-

nal.  
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1.5 Justificativa 

 

A quimioterapia neoadjuvante é o tratamento quimioterápico realizado 

em pacientes com carcinoma de mama localmente avançado antes do pro-

cedimento cirúrgico. A finalidade da quimioterapia neoadjuvante é reduzir a 

dimensão tumoral de forma a possibilitar intervenção cirúrgica conservadora, 

ou seja, quadrantectomia e esvaziamento axilar sem lançar mão da mastec-

tomia radical. Esta última, além do caráter mutililador, traz, com muita fre-

quência, graves conseqüências psicológicas e tem alto custo para o Sistema 

de Saúde, pois exige reconstrução do órgão extirpado.  

Uma estratégia lógica para a “performance” da quimioterapia neoadju-

vante seria a injeção locoregional direta do quimioterápico, que propiciaria 

maior concentração do quimioterápico no sítio de ação. No entanto, devido 

ao possível efeito necrosante do quimioterápico nos tecidos sadios circunja-

centes ao tumor e a validade desta via em termos dos mecanismos de ação 

e captação celular do fármaco. 

Como vimos, ao envolver o quimioterápico no interior de sua estrutura, 

as nanopartículas de LDE evitam seu contato direto com os tecidos normais 

e propiciam um mecanismo de captação e entrada na célula através da en-

docitose mediada por receptor. Isto posto, nos defrontamos com a hipótese 

atraente de utilizar o sistema LDE, que tem sido empregado nos estudos 

apenas em administração sistêmica, para possibilitar o emprego da técnica 

de injeção locorreginal de quimioterápicos na quimioterapia neoadjuvante.  
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Para tanto, é necessário inicialmente encontrar a técnica mais adequada de 

injeção local da nanoemulsão do ponto de vista de sua concentração nos 

sítios-alvo, a saber, o próprio tumor e o linfonodo axilar.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

1. Verificar em pacientes com carcinoma de mama a concentração da 

LDE no tecido tumoral, no tecido mamário normal e no linfonodo axilar após 

três técnicas diferentes de injeção locorregional:  

a) injeção no tecido mamário normal a 5 cm de distância do tumor. 

b) injeção peritumoral. 

         c) injeção intratumoral. 

          2. Determinar a cinética plasmática da LDE após a injeção efetuada 

através das três diferentes técnicas.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

 3.1 Casuística 

 

Foram selecionadas 14 pacientes voluntárias do Hospital São Joaquim 

da Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, todas com 

carcinoma invasivo de mama em estádios clínicos I, II e III (TNM, L´Union 

Internationale Contre le Cancer - UICC). O diagnóstico foi confirmado por 

biópsia percutânea por agulha grossa, unifocal, pela mamografia e/ou por 

ultra-som de mama.  

Todas as participantes estavam programadas para tratamento cirúrgico 

do tumor de mama e pesquisa do linfonodo sentinela, seguida de esvazia-

mento axilar, com ou sem evidência clínica e/ou imaginológica de compro-

metimento de linfonodo axilar ipsilateral (N0) (N1) (N2). 

  

3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Os critérios adotados para a inclusão das pacientes neste estudo foram 

os seguintes:  

1) Idade superior a 18 anos . 

2) Diagnóstico histológico de carcinoma invasivo de mama.  
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3) Tumores classificados em estádios clínicos I, II , IIIA, IIIB e IIIC. 

4) Tumores unilaterais ou bilaterais unifocais.  

5) Resultados considerados dentro dos limites de referência para nor-

malidade para os exames hematológicos, provas de função renal e he-

pática e perfil lipídico.  

 6) Pacientes que assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclare-

cido (Anexo A) 

 

3.1.2 Critérios de exclusão 

 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de exclusão. 

1) Gravidez ou lactação até um ano após o parto.  

2) Carcinoma metacrônico de mama.  

3) Carcinoma do tipo inflamatório. 

4) Tumor multicêntrico. 

5) Cirurgia ou radioterapia prévia na axila ipsilateral.  

 

3.1.3 Caracterização do grupo de estudo 

 

Os dados descritivos individuais das pacientes deste estudo, incluindo 

os tipos de cirurgia a que foram submetidas, são  apresentados na Tabela 1. 

Dados relativos ao diagnóstico anatomopatológico (tipo e grau histológico), 

aos estadiamentos cirúrgico e clínico da doença, aos resultados da análise 

imuno-histoquímica e ao peso e dimensão da mama e tumor são apresenta-
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dos na Tabela 2.  

 
TABELA 1. idade das pacientes e tipo de cirurgia realizadas 

Paciente  Idade Tipo de cirurgia 
1 46 Mastectomia radical modificada a Maden 
2 87 Mastectomia radical modificada a Maden 
3 67 Quadrantectomia com esvaziamento axilar 
4 74 Quadrantectomia com esvaziamento axilar 
5 57 Mastectomia radical modificada a Maden 
6 48 Mastectomia radical modificada a Maden 
7 60 Mastectomia radical modificada a Maden 
8 38 Quadrantectomia com esvaziamento axilar 
9 61 Quadrantectomia com esvaziamento axilar 
10 49 Quadrantectomia com esvaziamento axilar 
11 63 Mastectomia radical modificada a Maden 
12 67 Mastectomia radical modificada a Maden 
13 53 Mastectomia radical modificada a Maden 
14 42 Quadrantectomia com esvaziamento axilar 

 
 
TABELA 2. Dados do diagnóstico anatomopatológico, estadiamentos cirúrgico e clínico da doen-

ça e resultados da análise imuno-histoquímica nas 14 pacientes incluídas no estudo 
  

Histologia 
 
Estadiamentos 

 
Análise imuno-
histoquímica 

 
Peso 
mama 
(g) 

 
Medidas 
tumor (cm) 

 
Peso 
tu-
mor 
(g) 

 
Propor-
ção tu-
mor/ 
mama 
(%) 

 Tipo Grau Cirúrgico Clínico REP HER-2     

1 CDI G3 pT3p N1 M0 IIIA - - 530 5,5 x 8,0 x 3,5 84,8 16,0% 

2 CDI G2 pT1c pN0 M0 I + - 180 1,4 x 1,2 x 1,0 3,1 1,7% 

3 CDI G2 pT1c N2 M0 IIIA + + 456* 1,6 x 1,4 x 0,7 7,3 1,6% 

4 CDI G3 pT2p N0 M0 IIA + - 668* 2,5 x 1,6 x 1,0 26,7 4,0% 

5 CDI G3 pT1c pN3 M0  IIIC + + 675 1,5 x 1,2 x 1,0 12,2 1,8% 

6 CLI G2 pT1c pN0 M0 I + - 350 1,4 x 1,0 x 0,5 4,2 1,2% 

7 CDI G3 pT2 pN0 M0 IIA - + 705 3,0 x 2,0 x 1,0 31,7 4,5% 

8 CM - pT1c pN0 M0 I - - 344* 1,9 x 1,2 x 0,8 7,9 2,3% 

9 CDI G3 pT1c pN0 M0 I + - 368* 2,0 x 1,5 x 1,0 11,0 3,0% 

10 CDI G2 pT2 pN1 M0 IIB + - 512* 2,1 x 1,3 x 1,0 13,8 2,7% 

11 CDI G2 pT2 pN3 M0 IIIC + - 544 4,0 x 3,5 x 2,5 114,2 21,0% 

12 CLI G2 pT1c pN1 miM0 IIA + - 570 1,9 x 1,7 x 0,6 45,6 8,0% 

13 CDI G2 pT2 pN1 M0 IIB + - 294 4,2 x 2,5 x 1,0 29,4 10,0% 

14 CDI G3 pT1c pN0 Mx I + - 640* 1,8 x 1,0 x 0,5 11,5 1,8% 

 
CDI: Carcinoma ductal invasivo; CLI: Carcinoma lobular infiltrativo; CM: Carcinoma medular. REP: Receptor de estrógeno e progesterona. 
+: Positivo; -: Negativo; (*) Resultados da multiplicação por 4 do peso da peça obtida em quadrantectomia. 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Pro-

jetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
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dicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Beneficência Portuguesa (CEPesq 334/06) (Anexos B 

e C). 

 

3.2 Protocolo experimental  

 

Em todas as pacientes do estudo foram realizados os seguintes exa-

mes antes da cirurgia: mamografia bilateral, ultrassonografia das mamas, 

raios-x de tórax nas incidências perfil esquerdo e póstero-anterior e ultrasso-

nografia pélvica e abdominal. 

A LDE com marcação radioativa, preparada conforme a técnica descri-

ta abaixo, foi injetada previamente à cirurgia. Após a injeção da LDE, foram 

colhidas amostras de sangue de todas as pacientes, em intervalos prede-

terminados durante o período de 24 horas para obtenção da curva de deca-

imento plasmático da nanoemulsão. 

As pacientes foram alocadas em três grupos distintos, de acordo com 

diferentes locais de injeção da LDE, a saber: 

1) Grupo 1 (G1): quatro pacientes (números 4, 5, 7 e 8) receberam in-

jeção da LDE no parênquima mamário, a 5cm da borda da lesão, 12 horas 

antes do ato cirúrgico. 

2) Grupo 2 (G2): quatro pacientes (números 1, 2, 3 e 6) receberam in-

jeção peritumoral da LDE, 12 horas antes do ato cirúrgico. 

3) Grupo 3 (G3): seis pacientes (números 9, 10, 11, 12, 13 e 14) rece-

beram injeção intralesional da LDE. Este grupo foi subdividido em dois: 
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- Grupo 3a (G3a): em quatro pacientes (números 9, 10, 11 e 12) a LDE 

foi injetada 2 horas antes da cirurgia. 

- Grupo 3b (G3b): em duas pacientes (números 13 e 14) a LDE foi inje-

tada 12 horas antes da cirurgia. 

No início do ato operatório, foram injetados 2ml do corante azul patente 

V (sal sódico, 50mg/ml) na região periareolar da mama comprometida pela 

neoplasia, com vistas a evidenciar o linfonodo sentinela na região axilar, o 

que é possível cinco minutos após a injeção do corante. 

As pacientes foram submetidas a mastectomia total modificada com 

preservação do músculo pequeno peitoral (técnica de Auchincloss e Mad-

den) ou a quadrantectomia. A quadrantectomia foi adotada mediante delimi-

tação das margens e confirmação do seu não comprometimento por células 

neoplásicas observado pelo exame anatomopatológico in loco. 

A pesquisa do linfonodo sentinela foi realizada em todas as pacientes, 

e todos os linfonodos sentinela corados pelo azul patente foram extirpados e 

recebidos a fresco pelo patologista que procedeu à avaliação citológica intra-

operatória. A seguir foram seccionados transversalmente a intervalos de 

0,2mm, examinados macroscopicamente e submetidos à citologia por conta-

to de todas as superfícies de corte. Os esfregaços foram corados pela técni-

ca rápida da hematoxilina-eosina (um minuto em hematoxilina em água cor-

rente e 20 segundos em eosina em álcool absoluto) e estudados em micros-

copia óptica com aumento de 40 vezes. O exame anatomopatológico com 

base nesta avaliação indicou linfonodo(s) negativo(s) ou positivo(s) para cé-

lulas neoplásicas. 
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Quando o linfonodo sentinela se mostrou positivo para metástase tu-

moral, procedeu-se ao esvaziamento axilar nos três níveis para pesquisa 

dos linfonodos axilares. 

Todos os linfonodos foram recebidos a fresco pelo patologista e estu-

dados tanto por macroscopia quanto por citologia; os comprometidos por 

invasão carcinomatosa foram processados para a quantificação da captação 

da LDE.  

As pacientes em que a pesquisa do linfonodo sentinela se mostrou ne-

gativa para comprometimento metastático por carcinoma de mama tiveram 

os linfonodos do nível 1 axilar extirpados, e selecionou-se um linfonodo para 

determinação da captação da LDE marcada radioativamente.  

Em todos os casos o tumor primário foi identificado na peça cirúrgica e 

seccionado, retirando-se um fragmento do centro do tumor que foi encami-

nhado para ser processado para análise da captação de LDE marcada. To-

mou-se o cuidado de haver somente tecido neoplásico, evitando-se utilizar a 

periferia do tumor devido a processo inflamatório local ou áreas de necrose 

tumoral. 

 

3.2.1 Determinações plasmáticas do perfil lipídico 

 

O perfil lipídico das pacientes foi determinado previamente à cirurgia 

com as pacientes em jejum de 12 horas. Para tanto, foram colhidos 5ml de 

sangue em tubo seco, por meio de punção de veia periférica, 12 horas antes 

da cirurgia nas 14 pacientes.  
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As determinações de triglicérides e de colesterol total foram realizadas 

pelo método colorimétrico, utilizando-se, respectivamente, os kits comerciais 

GPO/PAP e o Colesterol CHOD-PAP, ambos da Roche® (Basiléia, Suíça). 

Foram adotados valores normais de referência para os triglicérides 

<200mg/dl e para o colesterol até 200mg/dl. A medida do colesterol da HDL 

foi realizada por precipitação das lipoproteínas contendo a apolipoproteína B 

(LDL e VLDL) do plasma total, pela adição do reativo ácido fosfotúngstico e 

dos íons de magnésio, seguida da centrifugação do plasma a 3.500 rotações 

por minuto (rpm) durante um quarto de hora, momento em que se obtinha a 

HDL no sobrenadante. Esta avaliação foi realizada por método enzimático 

com uso do kit CHOD-PAP da Roche® (Basiléia, Suíça), cujo valor de nor-

malidade é >45mg/dl. A determinação do colesterol da LDL foi obtida pela 

aplicação da fórmula de Friedewald et al., 1972:  

LDL = colesterol total - (VLDL + HDL) 

O valor da VLDL foi obtido pela divisão dos valores dos triglicérides por 

cinco, quando inferiores a 400mg/dl. O valor considerado normal da VLDL foi 

<40mg/dl. 

Os valores de colesterol total e frações e triglicérides das pacientes es-

tudadas estão apresentados na Tabela 3. 
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TABELA 3. Concentrações (em mg/dl) de triglicérides, colesterol total e frações em sangue 
coletado 12 horas antes da cirurgia nas 14 pacientes no estudo 

Paciente Triglicérides 
 

Colesterol total 
 

HDL 
 

LDL 
 

VLDL 
 

1 79 143 39 101 3 
2 89 146 53 64 29 
3 146 224 69 127 42 
4 61 210 56 107 47 
5 142 165 48 89 12 
6 62 191 48 131 12 
7 161 178 35 11 32 
8 113 169 41 116 12 
9 109 207 56 129 12 
10 51 146 42 94 10 
11 223 355 75 235 45 
12 69 218 51 153 14 
13 50 208 74 104 30 
14 61 122 52 61 9 
      
Média 101 191 52 108 22 
Desvio-padrão 49 54 12 49 14 

 
Legenda:  
HDL: High Density Lipoprotein;  
LDL: Low Density Lipoprotein;  
VLDL: Very Low Density Lipoprotein. 
 
Valores de referência:  
Triglicérides: <201 mg/dl;  
Colesterol total: <200mg/dl;  
HDL: >44 mg/dl;  
LDL: <130mg/dl;  
VLDL: <40mg/dl.  

 

3.2.2 Preparo da LDE 

 

A emulsão LDE foi preparada a partir da mistura de lipídeos compostos 

de 40mg de fosfatidilcolina, 20mg de oleato de colesterol (marcado com trí-

cio), 1mg de trioleína e 0,5mg de colesterol livre. A emulsificação dos lipí-

deos e a purificação da emulsão foram realizadas de acordo com o procedi-

mento descrito por Ginsburg et al., 1982 e modificado por Maranhão et al,. 

1994. A fosfatidilcolina, a trioleína e o colesterol livre utilizados no preparo da 

emulsão foram obtidos da Sigma® (St. Louis, EUA). O oleato de colesterol 

marcado com trício foi adquirido da Amersham® (Little Chalfont, Grã-
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Bretanha). Estes lipídeos têm grau de pureza de 98%, confirmado por cro-

matografia de camada delgada. 

Os lipídeos foram dissolvidos em clorofórmio/metanol (2:1) e colocados 

em frascos. O oleato de colesterol marcado com trício foi acrescentado aos 

frascos. A mistura foi seca sob nitrogênio e, em seguida, por dissecação a 

vácuo durante toda a noite a 4°C, com a finalidade de remover solventes 

residuais. 

Os lipídeos secos foram postos novamente em suspensão em 10ml de 

0,01 M-tris-Ácido Clorídrico (HCI) ao pH de 8,0, e a temperatura mantida 

acima de 52°C, com a finalidade de manter o oleato de colesterol acima do 

seu ponto de fusão, monitorizando os tubos durante todo o procedimento. A 

emulsão lipídica em suspensão foi então transferida para tubos limpos na 

ultracentrífuga Beckman XL-100K, a 36.000 rpm, durante 30 minutos, a 4°C. 

A parte superior da solução conteve partículas que flutuaram à densi-

dade de aproximadamente 1,006g/ml, as quais foram removidas por aspira-

ção com agulha. A solução remanescente foi ajustada à densidade de 

1,21g/ml por acréscimo de brometo de potássio (KBr) sólido. Realizou-se, 

então, o segundo passo da ultracentrifugação a 36.000 rpm, por 120 minu-

tos, a 4°C. Retiraram-se 20% a 30% da porção superior da amostra por aspi-

ração, após igualar-se à temperatura ambiente. A solução foi submetida à 

diálise durante toda a noite em solução tampão com pH 8,0 a 10 mM Tris-

HCI, para remoção do KBr. Esta fração da LDE foi esterilizada por passa-

gem através de filtro com microporos de 0,22μ. 

A LDE pode ser utilizada até quatro semanas depois do seu preparo, e 
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a porcentagem molar de sua composição é constituída de 48% de ésteres 

de colesterol (oleato de colesterol), 47,8% de fosfolipídios (fosfatidilcolina), 

2,3% de triglicérides (trioleína) e 1,9% de colesterol livre não esterificado. 

 

3.2.3 Determinação da cinética plasmática da LDE 

 

As amostras de sangue foram colhidas 5 minutos, 1, 2, 4, 6, 8, 12, e 24 

horas após a injeção da emulsão marcada, com o objetivo de se obter uma 

curva de decaimento plasmático da LDE. Este procedimento foi realizado em 

quatorze pacientes. 

Foram colhidos 5ml de sangue em tubo contendo heparina, que foi i-

mediatamente enviado para o Laboratório de Lípides do INCOR-HCFMUSP 

para a determinação de sua radioatividade em contagens por minutos por 

mililitros de plasma (cpm/ml) do oleato de colesterol triciado. 

O sangue foi submetido à centrifugação de 3.000 rpm, durante 15 mi-

nutos. Um mililitro de plasma foi retirado e adicionado em 7ml de solução 

cintiladora (PPO / POPOP / Triton-X-100 / tolueno, 5g/ 0,5g /333ml/ 667ml), 

utilizando-se contador Beta (Packard, modelo 1 660 TR, EUA). 

 

3.2.4 Coleta do material 

 

Durante o ato cirúrgico, fragmentos de tecido tumoral, de tecido mamá-

rio normal, de linfonodos comprometidos por metástase e de linfonodos li-

vres de neoplasia com aproximadamente 1cm3 foram acondicionados em 
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tubos de ensaio estéreis, com solução fisiológica gelada (cloreto de sódio a 

0,9%, entre 5°C e 8°C) e encaminhados ao Laboratório de Lípides do 

INCOR-HCFMUSP para processamento e medida da radioatividade. O pro-

duto restante da mastectomia e do esvaziamento axilar foi enviado para o 

Setor da Anatomia Patológica do Hospital São Joaquim. 

 

3.2.5 Contagem da radioatividade nas peças cirúrgicas 

 

Cada fragmento de tecido foi processado separadamente. Cerca de 

1,0g foi extraído do fragmento na parte sólida da amostra e, então, macera-

do manualmente até adquirir consistência pastosa. A seguir, foi transferido 

para tubos de ensaio nos quais foram adicionados 10ml de metanol e 20ml 

de clorofórmio. Após 12 horas a 4°C, a mistura foi passada por papel de fil-

tro, adicionando-se 5,0ml de clorofórmio e 7,0ml de água bidestilada. Após 

12 horas a 4°C, foram aspirados 4ml de sobrenadante que foram descarta-

dos. À mistura restante foram adicionados 4ml de Clear Folch (clorofórmio / 

metanol / água bidestilada, 3/48/47). Após mais 12 horas a 4°C, foi aspirada 

e descartada a fase sobrenadante. 

A amostra resultante foi seca sob fluxo de nitrogênio, ressuspendida 

com clorofórmio e metanol 2:1 e submetida à cromatografia em camadas 

delgadas, com aplicação em placas de silicagel 60H (Merck®). O solvente 

utilizado para migração das frações lipídicas foi hexano / éter etílico / ácido 

acético, 70/30/1ml. A radioatividade presente na fração do oleato de coleste-

rol foi medida em 7,0ml de solução cintiladora (PPO / POPOP / Triton-X-100 
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/ tolueno, 5g / 0,5g / 333ml / 667ml), utilizando-se contador Beta (Packard, 

modelo 1660 TR, EUA). 

A radioatividade obtida da fração oleato de colesterol triciado das a-

mostras dos tecidos (tumor, glândula mamária e linfonodo) foi dada em con-

tagens por minuto por grama de tecido (cpm/g).  

  

3.3 Análise estatística 

 

As médias e desvios-padrão dos valores de captação da LDE expres-

sos em cpm/g foram comparados entre os grupos de estudo e, em cada gru-

po, entre os locais de captação (tecido normal, tumoral e linfonodo axilar), 

com o emprego de ANOVA Kruskal-Wallis não paramérica para análise mul-

tivariada, e da Prova de Mann-Whitney para comparações emparelhadas. 

Eventuais correlações foram examinadas com o Quociente de Correlação de 

Spearman. Adotou-se nível de significância de 95% (p < 0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

 

Na Tabela 4 estão os valores de captação de LDE pelo tecido tumoral, 

tecido mamário e pelos linfonodos obtidos nos três grupos de estudo, ex-

pressos em cpm por grama de tecido (cpm/g). Observa-se grande variação 

nos valores de captação de uma paciente para outra no mesmo grupo de 

estudo.   

 

TABELA 4. Captação de LDE em cpm/g de tecido normal de mama, tecido tumoral, e lifono-
do axilar nas 14 pacientes divididas em grupos, de acordo com o local da injeção 

Grupos Pacientes Tecido 
normal da 

mama 

Tecido tumoral 
da mama 

Linfonodo 
axilar 

Valor 
de p 

(Kruskal-
Wallis) 

4 117 159 822  
5 239 50 19*  
7 6 8 138  
8 196 7 78 H = 

1,42 
Média±DP 139±102 60±71 263±375 p = 

0,4916 

G1  
 
(Injeção  
intramamária 
da LDE) 

     
1 1 40 189*  
2 838 3.133 9  
3 24 122 103*  
6 7 79 107 H = 

3,00 
Média±DP 217±413 843±1.526 102±74 p = 

0,2231 

G2 
 
(Injeção 
peritumoral 
da LDE) 

     
9 62 99.948 436  

10 37 126.136 16  
11 92 4.100 18*  
12 561 1.561 1.409*  
13¶ 4.236 4.042 6.148*  

      14¶ 76 32.824 6.112 H = 
13,13 

G3 
 
(Injeção 
Intratumoral 
da LDE) 

Média±DP 844±1.673 44.769±5.4749 2.356±2966 p = 
0,0014 

      
G1: Injeção da LDE no parênquima mamário (a 5cm da lesão) 12 horas antes do ato cirúrgico.  
G2: Injeção da LDE na região peritumoral 12 horas antes do ato cirúrgico.  
G3: Injeção da LDE intralesional duas horas (4 pacientes) ou 12 horas (2 pacientes, nos. 13 e 14, marcados com 

¶) antes do ato cirúrgico. 
(*): Linfonodos comprometidos. 
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No G1, no qual a LDE foi injetada no tecido mamário a 5cm do tumor, a 

captação pelo tecido tumoral não foi estatisticamente diferente da captação 

pelo tecido mamário normal, embora a média de captação tenha sido cerca 

de duas vezes menor no tecido tumoral do que no normal.  

No G2, no qual foi realizada injeção peritumoral de LDE, tampouco 

houve diferença estatística entre a captação pelo tecido tumoral e pelo nor-

mal. No entanto, a média de captação pelo tecido tumoral foi cerca de quatro 

vezes maior do que pelo tecido mamário normal, em contraste ao que ocor-

reu no G1.   

No G3, no qual a LDE foi injetada intralesional, a captação dessa na-

noemulsão foi significativamente maior no tecido tumoral do que no tecido 

mamário normal (U = 1; p = 0,002). A média de captação, neste grupo, foi 53 

vezes maior no tumor do que na parte normal da mama.  

Quando se comparam os três grupos quanto à captação da LDE pelo 

tecido tumoral, foi marcante a diferença de captação entre o G3 e os outros 

dois grupos de estudo (U = 0; p = 0,005 e U = 1; p = 0,010, respectivamente 

para G1 e G2). A média de captação tumoral obtida no G3 foi 765 vezes 

maior do que a captação tumoral obtida no G1 e 36 vezes maior do que a do 

G2.  

No tocante ao tecido mamário normal, no G3 a captação da LDE foi es-

tatisticamente igual à do G2 e do G1. Embora a média dos valores determi-

nada em G3 tenha sido cerca de 16 vezes maior do que em G1 e quatro ve-

zes maior do que em G2, a variação inter-individual dos valores de captação 

foi muito grande. 
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Na Tabela 4 também estão os valores de captação da LDE pelos linfo-

nodos. Em todos os três grupos de estudo não houve diferença entre a cap-

tação de LDE pelos linfonodos e pelo tecido mamário normal, observando-se 

grande variação inter-individual nos valores de captação.  

Na Tabela 5 estão discriminados os valores de captação da LDE obti-

dos dos linfonodos comprometidos e nos não-comprometidos pelo processo 

neoplásico.   

 

TABELA 5. Captação de LDE em cpm/g pelos linfonodos comprometidos e não com-
prometidos nas 14 pacientes incluídas no estudo divididas em grupos, de 
acordo com o local da injeção de LDE 

Linfonodos Grupos Valores  

encontrados Comprometidos Não comprometidos 
Valor de 

p 

G1 Média±DP - 346±413 - 
     
G2 Média±DP 146±60 58±69 0,9170 
     
G3 Média±DP 2.525±3.213 2.188±3.404 0,9067 
     
      

 
G1: LDE peritumoral 12 horas antes do ato cirúrgico.  
G2: LDE no parênquima mamário (a 5cm da lesão) 12 horas antes do ato cirúrgico.  
G3: LDE intralesionall duas horas (quatro pacientes) ou 12 horas (duas pacientes) antes do ato cirúrgico. 

 

A amostragem pequena impossibilitou a análise estatística no G1, já 

que havia apenas um caso com linfonodo comprometido. No tocante ao G2 

e ao G3, não houve diferença significativa na captação por linfonodos com-

prometidos e não comprometidos.  

Na Tabela 4 fica evidente que, no G3, a captação da LDE pelos linfo-

nodos tanto comprometidos quanto não comprometidos foi significativamen-

te maior que no G1 (U = 2; p = 0,019) e no G2 (U = 3; p = 0,033). 

Na Figura 1 estão representadas as curvas de aparecimento e desapa-

recimento do marcador radioativo da LDE no plasma. As curvas de G1 e G2 

 



 35

são parecidas, com aumento gradativo da radioatividade no plasma do ponto 

de coleta de sangue inicial até o tempo de 12 horas, quando atinge o pico a 

partir do qual passa a desaparecer do compartimento plasmático. Já a curva 

de G3 é nitidamente diferente. No ponto inicial de coleta já há quantidade 

apreciável de radioatividade que é mantida estável até o tempo de 8 horas 

de observação, a partir do qual passa a declinar.   
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FIGURA 1. Curvas relativas à radioatividade (cpm/ml) encontrada no plasma coletado 
até 24 horas após a injeção de LDE nos três grupos de estudo 
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Por fim, a tentativa de correlacionar a captação da LDE nos diferentes 

tecidos - normal, tumoral e linfonodos - com o peso da mama, peso do tumor 

e relação peso do tumor/peso da mama, em cada um dos grupos, não apre-

sentou resultados consistentes (Tabela 6).  

No tangente à tolerabilidade do procedimento, em nenhuma paciente  

houve queixa de dor ou desconforto durante a injeção da preparação. Tam-

pouco foram observados sinais flogísticos ou outros na região abordada nas 

horas que decorreram entre a injeção da LDE e o ato cirúrgico. 

 

TABELA 6. Correlação do peso da mama, peso do tumor e porcentagem do tumor 
em relação à mama com a de captação da LDE em tecido normal, tecido 
tumoral e linfonodos 

Variáveis Grupos Local de captação da LDE 

  Tecido normal Tecido tumoral Linfonodos 

Peso da mama G1 -0,91 -0,85 0,90 

 G2 0,63 -0,52 0,41 

 G3 0,33 -0,53 -0,20 

     

Peso do tumor G1 -0,62 -0,80 0,74 

 G2 -0,92 0,06 0,92 

 G3 0,01 0,05 -0,10 

     

Proporção tumor/mama G1 -0,58 -0,75 -0,70 

 G2 -0,99 -0,18 0,99 
 G3 0,22 -0,09 0,02 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

No presente trabalho, a administração da LDE por injeção intralesional, 

nos pacientes G3, foi a mais eficaz entre as três técnicas testadas no proto-

colo experimental. Esta assertiva baseia-se, primordialmente, no fato de com 

esta técnica se haver conseguido uma concentração de radioatividade da 

LDE por grama de tecido apreciavelmente maior do que com as duas outras 

técnicas de injeção. Além disso, comparativamente ao tecido mamário nor-

mal, foi em G3 que se observou a maior relação de captação pelo tumor. 

Finalmente, a injeção direta no tumor resultou em maior captação pelo linfo-

nodo axilar em comparação com as outras técnicas. 

Como explicação plausível da maior captação da LDE em G3, devem 

ter contribuído para isso não só o fator físico, ou seja, a deposição direta da 

preparação no tumor; a estrutura histológica tumoral, com pouca gordura e 

menos espaço intersticial comparado com o tecido mamário normal, sua 

vascularização característica e anômala possivelmente devem ter facilitado a 

difusão e retenção da LDE no tumor.  As mesmas razões devem ter dificul-

tado a penetração da LDE no tumor quando foi feita injeção 5 cm afastada 

do tumor, em G1 ou peritumoral, em G2.  

Por outro lado, foi um tanto surpreendente o fato de em G3 havermos 

obtido maior captação pelo linfonodo do que em G1 e G2.  

Quando se injetam corantes no tecido mamário normal, eles atingem 
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os vasos linfáticos e região retroareolar e, por via subdérmica, encaminham-

se à região axilar, marcando aí os linfonodos. É possível que, no caso da 

injeção intralesional, a LDE tenha seguido com mais facilidade para a região 

axilar, fazendo um curto-circuito neste percurso, daí o ter-se obtido concen-

tração maior da nanoemulsão nos linfonodos de G3 do que em G2 e G1. 

Nesta analogia que fizemos com os corantes, é bom lembrar, no entanto, 

que eles são moléculas hidrofílicas, enquanto a LDE é constituída de macro-

agregados moleculares, ou seja são totalmente diversas as propriedades 

físico-químicas para difusão nos meios e passagem ou por barreiras existen-

tes nas estruturas onde são injetados.  

Um outro aspecto interessante em nossos resultados refere-se ao tem-

po de injeção diferente em dois pacientes do G3. Nestes, os pacientes 13 e 

14, a LDE foi injetada a apenas duas horas antes da exerese do tumor, ao 

passo que nos outros pacientes do G3, os pacientes 9, 10, 11 e 12 a injeção 

foi feita 12 horas antes, como em G1 e G2 (Tabela 4). Seria esperado que 

nos pacientes 13 e 14 se encontrasse maior quantidade de radioatividade da 

LDE do que nos outros pacientes de G3, os pacientes 9 a 12,  já que houve 

menos tempo para que a nanoemulsão escapasse do tumor. Como pode-

mos verificar na Tabela 4, esta tendência, no entanto, claramente não ocor-

reu. Isto sugere, portanto que, uma vez captada pelo tecido tumoral, a LDE 

tende a ficar retida por um tempo maior, pelo menos durante as 12 horas em 

que se observaram as pacientes 9 a 12.  

É interessante a comparação dos nossos dados de captação em G3 

com os resultados de captação da LDE pelo carcinoma mamário reportados 
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por Graziani et al., 2002 24 horas após a injeção da nanoemulsão por via 

endovenosa. A comparação é possível porque naquele trabalho quantidades 

de radioatividade semelhantes às utilizadas em nosso estudo foram injeta-

das nas pacientes. A média de captação das nossas pacientes do G3 foi  por 

volta de 45.000 cpm/g, enquanto com a injeção da LDE por via sistêmica 

resultou na média de captação  de cerca de 1.000 cpm/g. Portanto, com a 

técnica de injeção intralesional, obtivemos uma concentração 45 vezes mai-

or do que a obtida por injeção endovenosa. Essas comparações podem ser 

alvo de  critica porque o material tumoral foi colhido em tempos diferentes – 

12 horas no presente trabalho e 24 hs no de Graziani et al, 2002. Portanto, 

haveria um tempo maior para  que a LDE captada escapasse do tumor, daí 

os valores de captação mais baixos observados por Graziani et al, 2002. No 

entanto, a enorme diferença entre os dois conjuntos de dados, de 45 vezes, 

dificilmente seria justificável apenas pela diferença no tempo de colheita do 

tecido tumoral.   

Em respeito aos dados de cinética plasmática da LDE após a injeção 

intratumoral, as curvas (Figura 1) tendem a ter caráter aparecimento-

desaparecimento no plasma, em contraste com as obtidas nos diversos tra-

balhos em que a LDE foi injetada por via endovenosa, ou seja, diretamente 

no compartimento plasmático (Ades et al., 2001; Azevedo et al., 2005; Gins-

burg et al., 1982; Graziani et al., 2002; Hungria et al., 1995; Igreja, 2000; Lo 

Prete, 2005; Maranhão et al., 1986, 1992; 1993; 1994; 1997; 2002; Rodri-

gues et al., 2005; 2005). Isto está mais claro em G1 e G2; em G3 o compo-

nente ascencional da curva, ou seja, “aparecimento” no plasma é menos 
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nítido. Sugere que em  G3 ocorreu um equilíbrio mais rápido do comparti-

mento “região circunvizinha ao ponto de injeção da  LDE” com o comparti-

mento plasmático. Em G1 e G2, este equilíbrio foi mais lento. É interessante 

notar que o pico de concentração da radioatividade é semelhante nos dois 

grupos G1 e G2, ocorrendo por volta do tempo 12 horas,  bem como a infle-

xão da curva para o “desaparecimento’, registrado no tempo 24 horas; esses 

fatos ocorreram nos dois grupos com mais nitidez do que em G3.     

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais freqüente no 

mundo e a primeira causa de morte por câncer no sexo feminino. A estimati-

va de incidência de câncer de mama na população brasileira para 2008 é de 

51 casos novos a cada 100 mil mulheres, ou seja, 49.400 novos casos. As-

sim, cerca de 40 mil mulheres por ano irão morrer dessa doença, uma vez 

que não é totalmente possível a prevenção primária dessa neoplasia e que o 

seu diagnóstico ainda é realizado em estádios já avançados da doença 

(INCA, 2007). Portanto, a dimensão do problema exige um grande esforço 

em tecnologia médica para modificar este quadro.  

Ao concentrar os quimioterápicos no tecido tumoral e criar uma nova 

biodistribuição para eles, bastante diferente da obtida com as formulações 

comerciais desses fármacos, a LDE diminui acentuadamente os efeitos cola-

terais da quimioterapia, como mostramos em vários trabalhos clínicos (Lo 

Prete, 2005; Maranhão et al., 2002; Rodrigues et al., 2002; 2005). No pre-

sente estudo, mostramos que utilização da via intralesional, para administra-

ção da LDE, torna o sistema mais eficiente no sentido de concentrar as par-

tículas de nanoemulsão no seu sítio de ação. Portanto, é de se prever que, 
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ao se associar quimioterápicos à LDE, se consiga, utilizando esta via de ad-

ministração, um direcionamento desses quimioterápicos ao tumor em escala 

inaudita na literatura. Como em trabalhos anteriores já desenvolvemos a 

tecnologia de associar estavelmente à LDE a quimioterápicos como oleato 

de etoposídeo (Lo Prete, 2005), carmustina (Maranhão et al., 2002) e o olea-

to de paclitaxel (Rodrigues et al., 2002; 2005), sendo este o fármaco de pri-

meira linha no tratamento do câncer de mama, torna-se visível a possibilida-

de de utilizar esta nova estratégia como intrumento para otimizar a quimiote-

rapia neoadjuvante no tratamento de carcinoma de mama localmente avan-

çado.  

Antman & Chang, 2000, mostraram a utilização de quimioterapico via 

intralesional no tratamento do Sarcoma de Kaposi endêmico, cujo um dos 

fármacos utilizados foi a doxorrubicina lipossomal e obteve resultados muito 

promissores, com taxas de resposta em torno de 80%, Tanner et al., 2007 

também mostraram tratamento intralesional em gliomas malignos com placli-

taxel, Tzafriri et al., 2005 desenvolvem modelo matemático para otimização 

de infusão de drogas intralesional com microesferas (Rebersek et al., 2004)., 

mostram a evolução do tratamento com drogas intralesional em lesões cutâ-

neas de câncer de mama.Thakur et al, 2003, a diminuição de efeitos colate-

rais em terapia alvo  após infusão de complexo esféricos lipidicos solúveis. 

O tratamento da doença depende do estágio do tumor e da avaliação 

da situação pessoal da paciente, mas geralmente consiste de intervenção 

cirúrgica representada por remoção do tumor, nos casos precoces ou por 

mastectomia parcial ou radical nos casos mais avançados. O procedimento 
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cirúrgico é seguido de radioterapia e quimioterapia que visam eliminar célu-

las neoplásicas eventualmente remanescentes para evitar  recorrência ou  

metastização da doença (Chang, 2005). 

Os resultados do nosso estudo, portanto, abrem as portas para futuros 

estudos clínicos visando testar quimioterápicos como o oleato de paclitaxel 

associados à LDE para injeção intralesional no carcinoma de mama local-

mente avançado. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1. A captação da LDE pelo tecido tumoral foi maior quando injetada in-

tralesional do que quando injetada a 5 cm dele ou na região peritu-

moral.  

2. Quando injetada intralesional a captação da LDE pelo linfonodo axi-

lar também foi maior do que nas outras duas técnicas de injeção.  

3. As curvas de aparecimento-desaparecimento plasmático da LDE  

após a injeção sugerem que quando a LDE é injetada intralesional 

ela entra mais rapidamente em equilíbrio com o compartimento 

plasmático.  

4. Nossos dados encorajam futuros estudos clínicos para testar o uso 

da via intralesional de quimioterápicos usados no tratamento do car-

cinoma  de mama, como o paclitaxel, associados à  LDE como es-

tratégia para  otimizar a quimioterapia neoadjuvante.  
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7. ANEXOS 

ANEXO A 

Registro das explicações do pesquisador ao paciente ou seu representante 

legal sobre a pesquisa consignando: 

 
1) Justificativa e os objetos da pesquisa: A senhora já sabe que tem câncer de mama e está sendo convi-
dada para participar desta pesquisa, se a senhora estiver de acordo, deve assinar este documento. Este 
projeto tem por objetivo pesquisar uma substância que será injetada em sua mama perto do tumor e não 
lhe causará qualquer risco medicamentoso, pois se trata de uma substância que já é encontrada em seu 
organismo conhecida como lípides que está presente no colesterol que é encontrado em seu sangue e que 
no futuro poderá auxiliar no tratamento do câncer de mama. Uma vez injetado esta substância em sua 
mama o seu tratamento cirúrgico será igual ao já estabelecido para a senhora como rotina deste serviço. A 
cirurgia a que a senhora será submetida vai depender do tamanho do nódulo encontrado em sua mama 
que será retirado junto com o “linfonodo sentinela”, que é uma glândula que fica embaixo de seu braço para 
diagnóstico, este material vai para o médico patologista e o médico cirurgião fica esperando o resultado 
para ver quanto deve ser retirado de sua mama, se o linfonodo sentinela for positivo, as glândulas de sua 
axila devem ser retiradas, isso se chama esvaziamento axilar e este procedimento é o que vem sendo 
realizado em todas as cirurgias aqui no Hospital São Joaquim. Se a senhora participar desta pesquisa, todo 
este material será submetido a análise para se observar se a substância injetada apareceu no seu tumor e 
se a sua axila apresentar células iguais as do tumor se esta substância será também encontrada no que 
chamamos linfonodos axilares. 
 
2) Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são 
experimentais: A senhora será submetida a questionário, exame físico completo, coleta de sangue (uma 
agulha é introduzida em seu braço e é coletada pequena quantidade de sangue para análise), ultra-som de 
mama (a senhora fica deitada numa maca e o médico passa uma sonda sobre suas mamas e pela televi-
são ele analisa o tamanho do seu tumor) e mamografia (a senhora tira uma radiografia da mama numa 
máquina onde as mamas são encaixadas), ultra-som pélvico (onde o médico passa uma sonda na sua 
barriga para ver rins, fígado e bexiga), raio X de tórax (uma chapa de seus pulmões e coração) e cintilogra-
fia óssea (onde a senhora fica deitada e uma máquina tira um raio X do seu corpo todo). Além disso, a 
senhora fará também anteriormente a cirurgia a localização do Linfonodo sentinela que é um procedimento 
simples onde será feita uma injeção perto do tumor de sua mama de um material radioativo (a quantidade 
de radioatividade é mínima e não compromete a sua saúde e nem de seus familiares), para ver a localiza-
ção do linfonodo, após a localização será feita uma marca com caneta para o médico saber onde fazer a 
incisão para retirar o linfonodo (esta marca sai com água e sabão depois). No dia da cirurgia, a senhora 
recebe uma anestesia geral o médico fará a cirurgia e todos os procedimentos já expostos para a senhora. 
Quando terminar a cirurgia a senhora ficará em uma sala de recuperação anestésica e só então após libe-
ração dos anestesistas a senhora retornará ao seu quarto. 
 
3. Desconfortos e riscos esperados: A coleta de sangue não dói, é uma picada passageira e pode ficar um 
pouco roxo no local, mas depois sai. A mamografia dói só quando a mama é apertada, mas é necessária e 
só dói na hora do exame, o ultra-som não dói, estes exames são feitos com máquinas que não entram no 
seu corpo nem cortam a pele. Após a cirurgia senhora vai receber orientação para tratar do corte, quando 
tirar o curativo e se houver algum problema, por exemplo, dor muito forte, inflamação, a senhora pode en-
trar em contato com o nosso serviço que estaremos as ordens para orientá-la. 
 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: O maior benefício desta pesquisa é a possibilidade de futuramente 
mudarmos a via de administração de muitos medicamentos que hoje causam grandes efeitos colaterais nos 
pacientes.  
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5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: Se a senhora não quiser, não 
precisa participar desta pesquisa, seu tratamento será o mesmo que para outras pacientes que não partici-
pam desta pesquisa, a única diferença é que não será injetada essa substância denominada LDE e por 
conseqüência não será identificada no material retirado da cirurgia.  
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ANEXO B 

Aprovação do estudo pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP)  
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ANEXO C 

Aprovação do estudo pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Benefi-

cência Portuguesa (CEPESQ 334/06).   
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ANEXO D 

TABELA 1. Dados de identificação das 14 pacientes incluídas no estudo. 
Paciente  Iniciais do nome Idade Registro geral 
1 LISC 46 2274622 
2 NPG 87 1112063 
3 MLC 67 2284187 
4 AGP 74 2080163 
5 MAL 57 762623 
6 MGDS 48 2294391 
7 HR 60 2306446 
8 GBG 38 2306437 
9 JMS 61 2321980 
10 MACC 49 2323513 
11 MRBS 63 2323526 
12 LMR 67 2334082 
13 MRA 53 2087232 
14 VSLS 42 2334061 
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