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Abstract. Radiopharmaceuticals are cellular or molecular structures that have a 
radionuclide in its composition and they are used for diagnosing or treating 
diseases. The evaluation of the radiochemical purity of radiopharmaceuticals is 
essential to produce images with artifacts free, as well as avoid unnecessary 
absorbed dose to the patient. Since they are administered in humans is 
important and necessary that they undergo rigorous quality control. Due to this 
fact, the norm in ANVISA RDC 38/2008 declaring the mandatory completion 
of a minimum of tests in routine nuclear medicine services before human 
administration. 
 
 

1 Introdução 
 
Os radiofármacos são estruturas moleculares ou celulares sem ação farmacológica que 
apresentam em sua composição um radionuclídeo e são utilizados no diagnóstico ou 
tratamento de doenças [1, 2]. São selecionados de modo a serem substâncias atóxicas, 
que possam ser absorvidas no órgão de interesse. Esta absorção deve ocorrer de forma 
diferente entre órgãos em condições normais e em condições patológicas [3, 4]. 
Os radiofármacos para marcação são disponibilizados na forma de kits que contém o 
fármaco liofilizado acondicionado sob vácuo num frasco ampola. Para marcação 
adequada do composto, os kits incorporam um agente redutor junto ao fármaco, e 
também podem adicionar um agente conservante [1, 5]. 
Cada radiofármaco exige um tipo de controle, segundo sua natureza. Os testes de 
controle de qualidade são classificados em duas categorias: testes físico-químicos e 
biológicos. Os primeiros incluem ensaios de pureza química, pureza radioquímica, 
osmolaridade, pH, condutividade e estado físico, principalmente em se tratando de um 
coloide. Os segundos abrangem ensaios de esterilidade, apirogenicidade e toxicidade 
[1, 2]. 
A presença da impureza radioquímica pode ser percebida pela alteração da 
biodistribuição do radiofármaco, por isso é muito importante identificar a preparação 



incorreta antes da administração ao paciente para evitar a repetição do exame e, 
consequentemente uma exposição desnecessária [5, 6]. 
Devido aos possíveis problemas que podem ocorrer durante a preparação dos 
radiofármacos marcados com 99mTc, é importante que o próprio usuário seja capaz de 
certificar a qualidade do eluato e do produto marcado, ainda que caiba à indústria 
produtora a garantia da qualidade dos geradores de 999Mo/99mTc e dos kits de 
marcação [5]. 
Em decorrência desse fato, a ANVISA em sua norma a RDC 38 de 04/06/2008 
declara a obrigatoriedade da realização de um mínimo de testes na rotina dos serviços 
de medicina nuclear antes da administração humana [7]. 
 
2 Objetivo 
 
Este trabalho avaliou a pureza radioquímica e o pH dos principais radiofármacos 
(MIBI, MDP, DMSA e DTPA) utilizados em serviços de medicina nuclear no estado 
de Pernambuco. 
 
3 Metodologia 
 
O estudo foi realizado durante um período de 2 (duas) semanas em 6 (seis) serviços 
de medicina nuclear (SMN) no estado de Pernambuco, localizados 1 (um) no interior 
e 5 (cinco) na capital.  
Os radiofármacos marcados com 99mTc estudados foram: ácido dimercaptosuccínico 
(DMSA), ácido dietilenotriamino pentacético (DTPA), metilenodifosfonado (MDP) e 
2-metoxi-2-isobutil isonitrila (MIBI). Vale ressaltar que esses foram escolhidos 
devido a maior utilização na rotina dos SMN de Pernambuco [8]. No total, foram 
analisadas 4 (quatro) amostras de DMSA, 1 (uma) amostra de DTPA, 15 (quinze) de 
MDP e 21 (vinte e um) de MIBI. 
Esses radiofármacos foram avaliados quanto a sua pureza radioquímica e pH como 
determina as farmacopeias [9, 10, 11] e RDC 38/2008 [7] . 
 
3.1 Avaliação da Pureza Radioquímica 
 
A pureza radioquímica foi determinada por cromatografia de camada delgada, como 
indicada por fabricantes, farmacopeias e literatura [5, 9, 10, 11 e 12]. Na fase 
estacionária, foi empregada uma placa cromatográfica de sílica gel (60F) sobre folha 
de alumínio (thin-layer chromatography silica gel – TLC-SG (Al)) (Merck®), de 
dimensões 1x10cm, e/ou, papel cromatográfico 3MM (Whatman®), de dimensões 
1x10cm. Como fase móvel, foram empregados solventes como descritos pelos 
fabricantes (Tabela 1). 
Foram utilizadas 6 (seis) tiras cromatográficas para cada radiofármaco. Cada tira foi 
marcada previamente com as dimensões a serem empregadas durante o teste. 
Determinado o ponto inicial nas tiras (ponto de aplique), adicionou-se uma gota a 
cada fita como mostrado na Figura 1. 
 
 
 



 
Tabela 1. Informações sobre a cromatografia em camada delgada para controle de qualidade de 
radiofármacos fornecida em bula pelos fabricantes. 
 

Radiofármacos 
Fase 

estacionária 
Fase 

móvel 

Rf 

99mTcO4
- 

Complexo-
99mTc 

99mTcO2 

DMSA-99mTc 

Whatman 
3MM 

Acetona* 1,0 0,0 0,0 

TLC-SG 
NaCl 

0.9%** 
1,0 1,0 0,0 

DTPA-99mTc 

Whatman 
3MM 

Acetona* 0,9-1,0 0,0 0,0 

Whatman 
3MM 

NaCl 
0.9%** 

0,9-1,0 0,9-1,0 0,0 

MDP-99mTc 

Whatman 
3MM 

Acetona* 0,9-1,0 0,0 0,0 

Whatman 
3MM 

NaCl 
0.9%** 

0,9-1,0 0,9-1,0 0,0 

MIBI-99mTc 

Whatman 
3MM 

Metanol 
PA* 

1,0 1,0 0,0 

TLC-SG 
NaCl 

0.9%** 
1,0 0,0 0,0 

* Correspondente a fita 1 
** Correspondente a fita 2 
 
 

 
Figura. 1. Tira de TLC-SG (Merck®) e Whatman® 3MM com marcações. 
 



Em seguida, as tiras cromatográficas foram posicionadas em recipientes fechados de 
forma que não tocassem nas paredes dos mesmos. Após a corrida cromatográfica, as 
tiras foram cortadas a cada centímetro e a atividade foi determinada pelo activímetro 
de cada serviço. 
O resultado foi expresso em função do fator de referência (Rf) (Eq. 1) [11]. 
 

                       (1) 

 
 
3.2 Determinação do pH 
 
Para a determinação do pH foi utilizado o papel universal de pH (Merck®), como 
mostrado na figura 2. O radiofármaco foi gotejado por sobre a fita de pH e a leitura 
foi realizada após 1 minuto, tempo mínimo recomendado pelo fabricante da fita. A 
coloração obtida foi comparada à escala fornecida pelo fabricante do papel universal 
de pH. Para o DMSA os valores de pH devem estar compreendidos entre 2,0 a 4,0; 
para o DTPA, de 3,5 a 4,5; para o MDP, de 5,5 a 7,0; e para o MIBI, de 5,0 a 6,0. 
 
 

 
 
Figura 2. Fita de pH Universal (Merck®), com a escala de cores para comparação 
 
 

4 Resultados e Discussão 
 
4.1 Avaliação da Pureza Radioquímica 
 
Os resultados da avaliação da pureza radioquímica encontram-se dispostos na Tabela 
2. 
 
 
 



 
Tabela 2: Valores de Rf obtidos após corrida cromatográfica indicada nas bulas dos fabricantes 
dos radiofármacos estudados. 
 

Valores de Rf Frequência Porcentagem 

DMSA  
Fita 1 = 0,0 4 100,0% 
Fita 2 0,9 ≤ x ≤ 1,0 4 100,0% 

     

DTPA 
Fita 1 = 0,0 1 100,0% 
Fita 2 0,9 ≤ x ≤ 1,0 1 100,0% 

     

MDP 
Fita 1 = 0,0 15 100,0% 
Fita 2 0,9 ≤ x ≤ 1,0 15 100,0% 

     

MIBI  
Fita 1 

< 1,0 6 28,6% 
= 1,0 15 71,4% 

Fita 2 
> 0,0 4 19,0% 
= 0,0 17 81,0% 

 
Observa-se que 28,6% das amostras de MIBI apresentaram valores de Rf fora do 
intervalo indicado na bula dos radiofármacos avaliados. Há, portanto, a necessidade 
de implementação de um programa de controle de qualidade na rotina dos serviços de 
medicina nuclear, evitando-se, assim, a dispensação e administração de radiofármacos 
mal marcados e, consequentemente, uma readministração ou remarcação de exames 
elevando os custos [13]. 
 
4.2 Determinação do pH 
 
Os resultados das avaliações de pH das amostras de radiofármacos marcados com 
eluato de gerador de 99Mo/99mTc estão dispostos na tabela 3. Observa-se que  71,4% 
do MIBI apresentou valores descrito em bula, já o DTPA apresentou seu valor acima 
do limite forncedido pelo fabricante. Os radiofármacos DMSA e MDP obtiveram seus 
valores dentro dos limites descritos pelo fabricante e farmacopeias [9, 10, 12]. 
 
 
5 Conclusões 
 
Os resultados demonstram que o uso da determinação rotineira da pureza 
radioquímica e do pH é importante para a avaliação de amostras de radiofármacos 
com especificações da garantia de qualidade fora dos valores de referência sugeridos 
por normas internacionais e fabricantes. Isso reforça a necessidade de se implantar 
programas de controle de qualidade de radiofármacos nos serviços de medicina 
nuclear. 
Sendo assim, o estudo irá prosseguir avaliando os radiofármacos já marcados quanto à 
pureza radioquímica e pH, fornecendo subsídios e treinamentos para que sejam 
implantados os procedimentos de avaliação da pureza radioquímica de radiofármacos 
na rotina dos serviços de medicina nuclear em outros Estados da Região Nordeste. 



 
 
Tabela 3: Valores do pH obtidos dos radiofármacos MIBI, MDP, DMSA e DTPA 
 

Radiofármaco Valores do pH Frequência Porcentagem 

MIBI 

5,0 1 4,8% 
5,5 1 4,8% 
6,0 13 61,8% 
6,5 4 19,0% 
7,0 2 9,8% 

MDP 
6,0 3 20,0% 
6,5 2 13,3% 
7,0 10 66,7 

DMSA 
3,0 2 50% 
3,5 1 25% 
4,0 1 25% 

DTPA 5,0 1 100% 
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