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RESUMO. Radiofármacos são medicamentos utilizados na Medicina Nuclear para avaliar funções biológi-
cas e patofisiológicas, realizar estudos do funcionamento do cérebro e diversas outras enfermidades, assim
comodesenvolver uma terapia eficaz. Tomografia por emissão de pósitron e tomografia computadorizada
por emissão de fóton único são alguns dos métodos que utilizam radiofármacos. Desenvolvimento de novos
radiofármacos é a solução para a análise in vivo de imagens endógenas. Contudo não só o desenvolvimento
é importante. A qualidade e o comportamento do radiofármaco desenvolvido devem ser comprovadas ,
diariamente. Nesse trabalho os autores avaliam a metodologia de determinação de etanol e do teor de F-18
e FDG-18 como forma de avaliação da qualidade do produto final, e dos método utilizados, assim como
dos equipamentos. Os resultados revelam que a metodologia de determinação de etanol em solução de
FDG-18 deve ser revista. Contudo a análise de teor de F-18 e FDG-18, mostrou-se bastante eficaz.
SUMMARY. “Linearity Evaluation of Analytical Methods of Radiopharmaceutical Fluorodeoxyglucose-18”. Ra-
diopharmaceuticals are drugs used in Nuclear Medicine to measure physiological and biological functions, to
evaluate higher brain function, to study the pathophysiology of various disorders and to develop effective thera-
py. Positron emission tomography (PET) and single-photon emission computed tomography are representative
molecular imaging methods. Development of radiopharmaceuticals is a key for successful in vivo imaging. How-
ever, not only the development of new radiopharmaceuticals are important. The quality and behavior of this ra-
diopharmaceuticals must be improved daily. In this manuscript, the authors introduces experiences and concepts
for development of quality control test to be used in the routine of radiopharmaceuticals industry, in order to ver-
ify the quality of the method and the quality of the final product (radiopharmaceuticals) produced. The results
showed that an alternative methods for quantification of ethanol is required. Despite of the results of the lineari-
ty, the quantification of content of radiopharmaceuticals (F-18 and FDG-18) shown to be satisfactory.


