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INTRODUÇÃO 

Radiofármacos são compostos que contêm 
substâncias com afinidade biológica que se 
ligam ao elemento radioativo (radionuclídeo 
ou radioisótopo), constituindo um fármaco 
radioativo com aplicações diagnósticas e 
terapêuticas na medicina nuclear. [1] 

MAG3 na forma de pó liofilizado, estéril e 
apirogênico, reconstituído com eluato de 
pertecnetato de sódio, estéril e apirogênico, 
resulta no radiofármco conhecido como 
mertiatida (99m Tc) para uso na medicina 
nuclear, para avaliação da filtração tubular 
no diagnóstico da insuficiência renal. [2] 

A determinação da pureza radioquímica 
(%PRq) da mertiatida (99m Tc) tem sido ob-
jeto de estudo devido à complexidade na se-
paração das impurezas de marcação. Um 
dos ensaios descritos nas farmacopeias 
americana e europeia é o controle radioquí-
mico para a determinação de tecnécio hidro-
lisado por cromatografia em papel (CP), com 
fase móvel de acetonitrila e água (60:40) 
(v/v). Por ser de execução simples, Chen et 
al. e Straub et al. estudaram sistemas croma-
tográficos para 99mTcO4- e 99mTcO2 por cro-
matografia em camada delgada (CCD) e CP 
para uso rotineiro na determinação da %PRq 
da mertiatida (99m Tc). [2-4] 
 
OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho é fazer um estudo 
comparativo entre os métodos por CCD e CP 
para determinação 99mTcO4- e 99mTcO2 no 
controle radioquímico da            mertiatida 
(99m Tc). 

 

METODOLOGIA 

A radiomarcação foi realizada em frascos de 
reagente liofilizado (RL) de MAG3 prepara-
dos no IPEN-CNEN/SP e reconstituídos com 
eluato de 99mTcO4- obtido de gerador de 
99Mo/99mTc (IPEN-CNEN/SP). Foram utiliza-
dos os solventes metiletilcetona (MEC), ace-
tato de etila (AE), e misturas nas proporções 
de (3:2), (1:1), (2:3), (4:7), (2:4), e tiras de 
CCD de ITLC-SG e TLC-SG para determina-
ção da %99mTcO4- e mistura de acetonitrila 
(ACN) e água purificada e tiras de papel 
Whatman 3MM (W3) e Whatman 1 (W1) na 
proporção de (1:1) para determinação da 
%99mTcO2. Os suportes cromatográficos de 
ITLC-SG, TLC-SG, W3 e W1 foram prepara-
dos com 12,5 centímetros de comprimento e 
1,5 de largura. Após a corrida cromatográ-
fica, as tiras de CCD e CP foram secas, cor-
tadas em segmentos de 1 cm e a radioativi-
dade foi medida (cpm) em contador gama 
Perkin Elmer. Foram determinados os Rf de 
99mTcO2 e 99mTcO4-, tempo da corrida croma-
tográfica, %99mTcO4-, %99mTcO2 e a %PRq. 
Os resultados foram expressos como média 
± desvio padrão (DP), com N=3.  
Para obtenção de 99mTcO2 utilizou-se solu-
ção de cloreto estanoso 2 mg mL-¹ e 1,0 mCi 
mL-¹ de 99mTcO4- hidrolisado com solução de 
NaOH 1 mol L-¹. 

RESULTADO 

Foram obtidos os Rf   de  99mTcO4- e 99mTcO2 

nos sistemas cromatográficos estudados 
(Tab.1). 
99mTcO4- e 99mTcO2 ficaram nas fitas nos Rf 
0,9-1,0 e 0, respectivamente, com arraste de 
atividade maior nas fitas ITLC-SG e TLC-SG. 
Os resultados de %99mTcO4- e %99mTcO2 nos 
diferentes sistemas estão relacionados  
na Tab.2 e 3. 
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Os resultados de %99mTcO4- em ITLC-SG e 
TLC-SG em misturas de MEC e AE estão to-
dos abaixo de 1%.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ambos sistemas foram eficientes na separa-
ção de 99mTcO2. O uso de W3 e W1 resultou 
%99mTcO2 de cerca de 0,6.  
 
CONCLUSÃO 

Conclui-se que os sistemas cromatográficos 
estudados foram similares na separação de 
99mTcO2 e 99mTcO4- na determinação da 
%PRq de MAG3-99mTc. Os valores obtidos 
de %99mTcO2 e %99mTcO4- resultam em 
%PRq acima de 98%, acima de 90 %, espe-
cificação das farmacopeias internacionais. 
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