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Introdução 
18

F-Fluorocolina (
18

FCH) é um radiofármaco com 
finalidade diagnóstica, utilizado para obtenção de 
imagens por tomografia por emissão de pósitrons.

 

18
FCH é uma alternativa específica para o 

diagnóstico de tumores metastáticos e é 
considerada uma ferramenta valiosa para detecção 
de câncer de próstata, tumores cerebrais e câncer 
hepatocelular.

1
  

18
FCH é obtida por meio de síntese radioquímica, 

seguida de purificação. Impurezas residuais 
resultantes desse processo podem causar 
toxicidade ao paciente e devem, portanto, ser 
avaliadas na formulação final. Diante da ausência de 
monografia farmacopeica para 

18
FCH, devem-se 

desenvolver métodos analíticos para o controle de 
qualidade desse radiofármaco.  

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um 
método analítico para determinação de etanol 
(EtOH), acetonitrila (ACN) e dimetilaminoetanol 
(DMAE) por cromatografia gasosa em amostras de 
18

FCH produzida no CDTN. 

Resultados e Discussão 

O método analítico foi desenvolvido em um 
cromatógrafo Varian 3900 equipado com injetor 
split/splitless e detector de ionização de chama. 
Para as análises, utilizou-se coluna capilar WAX 30 
m x 0,53 mm coberta com camada de 0,25 µm de 
fase estacionária G16 (Agilent). Após otimização, 
foram adotadas as condições operacionais descritas 
a seguir. O injetor e o detector foram mantidos a 
150°C e 220°C, respectivamente. A temperatura da 
coluna foi mantida inicialmente a 40°C por 0,50 min, 
em seguida, foi elevada a 85°C, numa taxa de 
35°C/min e, posteriormente, a 150°C, numa taxa de 
50°C/min e mantida a 150°C por 2 min. O hélio foi 
utilizado como gás de arraste, com vazão de 2,0 
mL/min. O volume injetado foi de 1,0 µL. 

A amostra de 
18

FCH e solução padrão contendo 
EtOH 0,1%, ACN 0,01% e DMAE 0,01% foram 
injetadas para comparação dos tempos de retenção 
(tR) e áreas dos picos (AUC). O cromatograma 
referente à análise da solução padrão está 
representado na Figura 1. Os parâmetros 
cromatográficos obtidos nas condições otimizadas 
estão na Tabela 1. 

 
Figura 1. Cromatograma obtido para solução 
padrão (EtOH 0,1%, ACN 0,01% e DMAE 0,01%). 

Tabela 1. Parâmetros cromatográficos avaliados. 

Analito 
tR* 

(min) 

AUC* 

(uV.min) 

DPR* 

(%) 

N. Pratos 

teóricos 

ETOH 1,41  5074,44 2,05 19.881,00 
ACN 1,71 492,42 2,39 74.856,96 

DMAE 2,34 517,26 2,05 12.125,90 

* média de 5 injeções 

As médias de tempo de retenção dos analitos 

mantiveram-se inalteradas na solução padrão e na 

amostra de 
18

FCH, demonstrando que os demais 

componentes da formulação não interferem na 

análise das impurezas voláteis. O desvio padrão 

relativo obtido para cinco determinações da solução 

padrão foi inferior a 5%, demonstrado boa 

repetibilidade. Observou-se adequada separação e 

resolução dos picos, conforme evidenciado na 

Tabela 2.  

Tabela 2. Fatores de separação e resolução. 

Analito 
Fator de 

separação (α)  
Resolução (R) 

ETOH / ACN 1,21 2,23 
ACN / DMAE 1,37 2,86 

Conclusões 

O método analítico desenvolvido mostrou-se 

potencialmente útil para determinação das 

impurezas voláteis em 
18

FCH. A avaliação do 

método demonstrou seletividade, resultados 

repetitivos, além de adequada separação e 

resolução dos picos. Ensaios de validação estão 

sendo conduzidos, com o objetivo de demonstrar 

que o método é apropriado à finalidade pretendida. 
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