
RESUMO 
 
A principal razão para o insucesso do tratamento de patologias oncológicas é 
consensualmente reconhecida como sendo a presença de doença disseminada e 
resistente à terapia. A resistência aos agentes anti-tumorais pode surgir em qualquer 
altura, podendo estar já presente desde o início da doença ou desenvolver-se quer 
durante os tratamentos, quer numa situação de recidiva. Deste modo, a identificação 
precoce da ausência de resposta a estes tratamentos poderá ser extremamente 
importante na correcta selecção dos protocolos ou regimes quimioterapêuticos. O 
objectivo deste trabalho é avaliar, in vivo, a resposta terapêutica de doentes com 
tumores pulmonares não operáveis, através da utilização de 99mTc-sestamibi, 
procurando estabelecer uma relação entre a captação, retenção e eliminação deste 
agente por parte do tumor e a resposta à quimioterapia, tentando ainda inferir se os 
tumores estão ou não a desenvolver mecanismos de resistência aos citostáticos. 
Foram estudados 12 doentes com idades compreendidas entre 44 e 75 anos, com 
tumores pulmonares em estadio IIIB ou IV, tendo-se realizado duas avaliações: a 
primeira antes do início da quimioterapia e a segunda após o 3º ciclo de tratamento. 
Foram adquiridas imagens estáticas em projecções anterior e posterior aos 5 e 65 
minutos após a injecção endovenosa de 99mTc-sestamibi. 
Com base nas imagens adquiridas, foram calculados diversos indicadores: coeficientes 
de captação precoce e tardio, coeficiente de retenção, índice de retenção e a taxa de 
eliminação por hora. Para a análise dos resultados, os doentes foram divididos em 2 
grupos de acordo com a resposta à quimioterapia, tendo sido encontradas diferenças 
estatisticamente significativas no coeficiente e no índice de retenção e na taxa de 
eliminação entre os doentes que responderam e os que não responderam à terapia, na 
primeira avaliação. Na segunda avaliação, não foram encontradas diferenças nos 
valores dos diversos indicadores entre ambos os grupos. 
O 99mTc-sestamibi constitui uma ferramenta útil na previsão da resposta dos tumores 
pulmonares à quimioterapia. Contudo, ainda não está estabelecida a sua utilidade na 
monitorização dessa resposta durante os tratamentos, sendo necessários mais estudos, 
idealmente multicêntricos, com amostras de maiores dimensões. 
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ABSTRACT 
 
The main reason for chemotherapy failure in cancer is nowadays identified as the 
presence of disseminated disease resistant to therapy. Resistance to anti-cancer drugs 
is a process that can overcome at any time. It can be present since the very beginning 
of the disease or it might appear during therapy. Therefore early identification of lack of 
treatment response could play a central role in the correct selection of therapeutic 
regimens. The goal of this work is to assess therapeutic tumor response in patients with 
non-surgically treated lung cancer, through the use of 99mTc-sestamibi. It had been 
tried to study and to establish relationships between radiopharmaceutical uptake, 
retention and elimination by the tumor and the chemotherapeutic response. Also, it had 



been studied the possibility to predict if tumors are developing multidrug resistance. 
Twelve patients (ages between 44 and 75 years old) with lung cancer (stages IIIB or IV) 
were examined twice: before and after the 3rd chemotherapeutic cycle. Anterior and 
posterior projections of the chest were acquired 5 and 65 minutes after 99mTc-sestamibi 
intravenous injection. Early and delayed uptake ratio, were calculated based on the 
regions of interest drawn in the images. In order to analyze the results, patients were 
divided in two groups according chemotherapy response. We found statistical significant 
differences in the retention coefficient, retention index and washout rate between 
responders and nonresponders at pre-chemotherapy examination. At post-
chemotherapy examination we didn’t found differences between groups. 
As a conclusion, it can be said that 99mTc-sestamibi is a useful tool to predict the 
chemotherapy response. However, its value in monitoring chemotherapy response 
during treatment is still not yet established. It will be needed to study a larger number of 
patients, preferentially in a multicenter approach. 
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