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RESUMO

Os radiofármacos utilizados em medicina nuclear,  que,  em sua maioria,  são marcados com o  99mTc,  devem 
apresentar  pureza  do ponto de  vista  radionuclídico,  químico  e  radioquímico.  No que  diz  respeito  à  pureza 
radionuclídica,  na  realidade,  qualquer  outro  radionuclídeo  presente  na  eluição  do  gerador  de  99Mo/99mTc  é 
considerado como impureza radionuclídica e é indesejável, pois resultará em dose extra de irradiação para o 
paciente, sem benefício clínico, além de formação de imagens de má qualidade que, por vezes, inviabilizam o 
diagnóstico pelo Médico Nuclear e acarretam a repetição do exame. O radionuclídeo contaminante mais comum 
é o 99Mo. Este trabalho objetiva avaliar o teor de 99Mo nos eluatos dos geradores de 99Mo/99mTc, utilizados em um 
serviço de medicina nuclear em Recife. Para tal, foram coletados amostras de eluatos provenientes de 5 eluições 
de  10  diferentes  geradores  utilizando o  método da  atenuação  no  próprio  serviço de  medicina  nuclear  que 
disponibilizou o activímetro de rotina, modelo CRC-127R, fabricado pela Capintec. As amostras foram medidas, 
sendo determinadas as atividades de 99mTc e 99Mo e calculados os MBT (molybdenum break through) para as 1ª, 
3ª, 5ª, 7ª e 9ª eluições de cada gerador. Foi observada em uma das amostras a presença de molibdênio com valor 
próximo  ao  limite  estabelecido  pela  Farmacopéia  Americana  (USP),  0,15µCi/mCi.  Uma  segunda  amostra 
apresentou o valor bem elevado, sendo mais que o dobro do limite da USP. Os resultados obtidos demonstram a 
possibilidade de se encontrar 99Mo nas soluções eluídas, o que reforça a necessidade de se implantar o teste de 
controle do teor de molibdênio, em todas as eluições, nos programas de controle de qualidade dos serviços de 
medicina nuclear. 
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1. INTRODUÇÃO

A Medicina Nuclear é uma modalidade médica que utiliza materiais radioativos com fins diagnósticos 
ou terapêuticos.  A obtenção do diagnóstico de  órgão ou tecido consiste  na  administração por  via 
primordialmente  intravenosa,  podendo  também ser  por  via  oral  ou  inalatória,  de  uma  substância 
química marcada com um radioisótopo emissor gama que apresente afinidade pelo órgão ou pelo 
tecido que esteja sendo investigado.

Os fármacos são selecionados de modo que sejam substâncias não tóxicas, que possam ser absorvidos 
no  órgão  de  interesse  e  que  esta  absorção  ocorra  de  forma diferente  entre  órgãos  em condições 
normais e em condições patogênicas. Com relação ao radionuclídeo, a seleção é efetuada com base nas 
características dos equipamentos de detecção disponíveis e na necessidade da redução da dose ao 
paciente. Para minimizar esta dose e administrar uma atividade capaz de produzir uma imagem com 
uma  boa  estatística  de  contagens,  o  radionuclídeo  deve  ter  um  tempo  de  meia-vida  efetiva 
aproximadamente igual a 1,5 do tempo de duração do procedimento diagnóstico [1]. O radionuclídeo 
deve ser emissor gama puro e preferencialmente monoenergético e na faixa de 100 a 300 keV, devido 
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às características de detecção das câmaras de cintilação rotineiramente empregadas nos serviços de 
medicina nuclear. Além desta características físicas, o radionuclídeo deve ser um elemento de fácil 
aquisição e economicamente viável. Dentre os vários radionuclídeos disponíveis destaca-se o  99mTc 
[2].

A possibilidade da produção do 99mTc nos serviços de medicina nuclear só foi possível na década de 
50,  quando foi  desenvolvida a  tecnologia  dos  geradores de  99Mo/99mTc pelo  Brookhaven National  
Laboratory  [3].  E  a  introdução  desta  tecnologia  foi  vislumbrada  como  um  meio  de  se  obter  o 
radioisótopo 99mTc de forma fácil, rápida, simples, eluído em solução de aplicação direta nos fármacos. 
Além disso, o gerador é de fácil transporte e econômico, características que contribuíram para que os 
serviços  adotassem essa  técnica.  Os  serviços  de  Medicina  Nuclear  do  país  utilizam os  geradores 
fornecidos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN.

O gerador de 99Mo/99mTc consiste de molibnato de sódio imobilizado numa coluna de vidro que contém 
alumina (Al2O3; óxido de alumínio). O 99Mo, em sua forma química, possui uma grande afinidade pela 
alumina o que acarreta a sua adsorção na coluna, não ocorrendo o mesmo com seu radioisótopo filho, 
o 99mTc, uma vez que este apresenta pequena afinidade pela alumina [2]. Assim, quando uma solução 
eluente de cloreto de sódio (NaCl) a 0,9% é injetada, o 99mTc é arrastado da coluna, ocorrendo a sua 
separação do 99Mo. 

Há,  entretanto,  a  possibilidade  da  presença  de  falhas  ou  canais  na  coluna,  em  decorrência  do 
preenchimento inadequado e não uniforme do óxido de alumínio, que pode limitar a área e o tempo de 
contato do material eluente com o meio, resultando na diminuição da adsorção do 99Mo na alumina. 
Isto faz com que o 99Mo seja o contaminante radionuclídico mais comum nos eluatos. Ou mesmo, há a 
possibilidade de quebra da coluna, que é rara, mas é imprevisível, e quando ocorre o nível de 99Mo é 
muito elevado [1, 4].

A quantidade de  99Mo no eluato é sujeita a limites estipulados pela  Nuclear Regulatory Comission 
(NRC) e deve ser testada em cada eluição. O limite permitido é de 0,15 µCi de 99Mo para cada 1 mCi 
de  99mTc na dose administrada ao paciente [2]. Vale salientar que a presença deste contaminante em 
eluatos  do  gerador  acarreta  aumento desnecessário  da  dose absorvida  pelo paciente  devido à  sua 
emissão de partículas beta, além de provocar degradação de imagem devido aos fótons de 740keV [5].

No Brasil, não há normas referentes ao controle de qualidade nos radiofármacos com relação à pureza 
radionuclídica. Por esta razão, os serviços de Medicina Nuclear, de um modo geral, não executam 
testes para verificação da qualidade dos radiofármacos utilizados. Em um breve estudo, Nogueira [6] 
avaliou 5 geradores e observou que um deles (20%) apresentou 99Mo nas soluções eluídas. 

Desta forma, este trabalho objetiva avaliar o teor de  99Mo nos eluatos dos geradores de  99Mo/99mTc, 
utilizados em um serviço de medicina nuclear em Recife.

2. MATERIAIS AND MÉTODOS

Para a estimativa do teor de 99Mo presente nos eluatos foram efetuadas medidas em 10 geradores com 
atividade 55,5 GBq (1.500 mCi)  rotineiramente utilizado em uma clínica de medicina nuclear  na 
cidade de Recife. Para tanto, uma amostra em torno de 1,85 GBq (50 mCi) de 99mTc foi retirada na 1ª, 
3ª, 5ª, 7ª e 9ª eluição realizada com o gerador. Assim sendo, foram realizadas em torno de 5 análises 
por gerador, compreendendo 50% de sua vida útil, uma vez que os serviços de Medicina Nuclear 
realizam em torno de 10 eluições por gerador.

As alíquotas retiradas dos geradores foram acondicionadas em recipientes de vidro selados e o volume 
completado para 5 ml com solução de NaCl a 0,9%. As medidas, em sua maioria, foram realizadas 
imediatamente após a eluição com o activímetro da própria clínica, fabricado pela Capintec, modelo 

2



CRC-127R. Aquelas que não foram realizadas logo após a eluição, os valores da atividade foram 
corrigidos pelo decaimento radioativo para o momento da eluição.

O método utilizado para realizar tais medidas foi o método da atenuação, onde, inicialmente, foram 
efetuadas as medidas das atividades da amostra e da radiação de fundo, ajustando o activímetro para o 
canal do 99mTc. Em seguida, com o activímetro ajustado para o canal de 99Mo e utilizando um cilindro 
de chumbo de 6 mm de espessura, foram efetuadas as medidas da radiação de fundo e da atividade da 
amostra posicionada dentro deste cilindro. A espessura de chumbo é suficiente para atenuar quase 
100% da radiação do 99mTc e reduz a radiação do 99Mo em torno de 50%. A partir dessas medidas, se 
tornou  possível  determinar  a  pureza  da  solução,  através  da  determinação  do  valor  de  MBT 
(molybdenum break through) [5]: 

MBT = Atividade líquida do   99  Mo medida com blindagem x 2  (1)
      Atividade líquida do 99mTc medida sem blindagem

          
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela I apresenta os valores do MBT das amostras analisadas. Observa-se a partir dos dados que 
nenhuma das amostras ultrapassou o limite da Farmacopéia Européia (EP), que é de 1,0µCi/mCi [7], 
entretanto a amostra obtida na nona eluição do sétimo gerador ficou próximo ao limite da Farmacopéia 
Americana (USP), 0,15µCi/mCi [7]. O eluato da quinta eluição do nono gerador apresentou o valor 
bem elevado, sendo mais que o dobro do limite da USP.

Tabela I. Valores de atividade de 99Mo por atividade de 99mTc (MBT) obtidos através do método da 
atenuação.

Gerador Nº da eluição MBT (µCi/mCi)

01

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

-

-

0,010

0,004

0,003

02

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,006

0,010

0,015

0,006

0,001

03

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,003

0,064

0,019

0,004

0,002

04 1ª

3ª

0,001

0,056
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5ª

7ª

9ª

0,035

0,021

0,026

05

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,001

0,001

0,010

0,001

0,021

06

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,017

0,085

-

0,005

0,013

07

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,003

0,004

0,002

0,002

0,129

08

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,006

0,023

0,035

0,006

0,002

09

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,003

0,011

0,336

0,020

0,003

10

1ª

3ª

5ª

7ª

9ª

0,001

0,039

0,001

0,013

0,005

Vale  ressaltar  que  essas  duas  amostras  apresentavam uma  atividade  de  99mTc muito  baixa,  o  que 
provavelmente  favoreceu a observação da contaminação de  99Mo, uma vez que foi  observada em 
apenas uma amostra dos referidos geradores. Como a meia-vida de  99Mo é maior que  a do  99mTc, a 
razão aumenta com o tempo. Isto raramente se constitui um problema, mas se a leitura inicial mostrar 
valores de 99Mo próximos ao limite máximo permitido, a dose a ser administrada ao paciente deve ser 
repensada.
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Observa-se que a determinação do teor de 99Mo utilizando a atenuação com cilindro de chumbo é um 
método semi-quantitativo para determinação desse contaminante quando comparado ao método da 
espectrometria gama. Entretanto, apesar da utilização de atenuadores não ser um método preciso, é um 
método fácil, rápido e satisfatório para ser utilizado nos serviços de medicina nuclear, uma vez que a 
análise por espectrometia gama necessita de um investimento maior do serviço em equipamentos e 
técnicos especializados. 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos até o momento demonstram a possibilidade de se encontrar 99Mo nas soluções 
eluídas, o que reforça a necessidade de se implantar o teste de controle do teor de molibdênio, em 
todas as eluições, nos programas de controle de qualidade dos serviços de medicina nuclear.

O estudo irá prosseguir avaliando geradores com outras atividades e em outros serviços de medicina 
nuclear, fornecendo subsídios e treinamento para que os técnicos dos próprios serviços adquiram o 
hábito de executarem tal controle de qualidade.
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