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Resumo

Introdução: É  importante  uma  concentração  precisa  de  íon  estanoso  (Sn+2)  em  kits 

liofilizados de radiofármacos para que ocorra a correta complexação do fármaco (molécula 

química) com o radioisótopo no momento da marcação. Atualmente, a única técnica segura e 

seletiva  descrita  na  literatura  para  a  determinação  quantitativa  e  qualitativa  do  Sn+2  na 

presença de sua forma oxidada (Sn+4),  é a polarografia.  O Sn+2 é  facilmente oxidável  por 

fatores externos como: o oxigênio atmosférico, a luminosidade e a umidade, o que justifica a 

relevância da quantificação seletiva deste íon. Dentre os radiofármacos importantes para o 

diagnóstico estão os ácidos metilenodifosfônico (MDP), dimercaptosuccínico (DMSA), e o 

pentético (DTPA). O MDP é utilizado principalmente na cintilografia óssea e na avaliação da 

extensão e grau de severidade do infarto agudo do miocárdio. O DMSA e o DTPA têm suas 

utilizações voltadas na avaliação da função renal. 

Objetivo: Desenvolver e validar uma metodologia para determinação do íon estanoso em kits 

liofilizados dos radiofármacos MDP, DMSA, e DTPA.

Metodologia:  Para a realização das análises foi utilizado um equipamento polarógrafo 757 

VA computrace (Metrohm). Amostras dos radiofármacos MDP, DTPA, e DMSA contendo 

aproximadamente 1 mg, 0,5 mg, e 0,42 mg de SnCl2, respectivamente; padrão de SnCl2 (Sigma 

Aldrich); HCl PA (Merck); e água nitrogenada, foram utilizados. Os parâmetros seguidos para 

a  validação  foram:  especificidade  e  seletividade,  linearidade,  exatidão,  precisão,  limite  de 

detecção e quantificação, e robustez.

Resultados: O procedimento analítico mostrou ser sensível, específico, preciso, exato e linear 

(coeficiente  de  regressão  linear  maior  que  0,9966)  na  faixa  de  10-130  mg/L  para  a 

determinação  de  Sn+2  nas  formulações  dos  radiofármacos  DTPA  e  DMSA.  O  limite  de 
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detecção  foi  de 3 mg/L e o  de quantificação  foi  de 4 mg/L.  O radiofármacos  MDP não 

apresentou bons resultados, por isso, estão sendo realizados estudos adicionais. 

Conclusão: O método apresentou alta sensibilidade e pode ser considerado confiável para a 

determinação de Sn+2 nos radiofármacos DTPA e DMSA.
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