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Preparação do 4-(18F)fluorobenzaldeído a partir do 4-nitrobenzaldeído 

utilizando (18F)flúor produzido em cíclotron.  
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Introdução 

O (
18

F)flúor é um radioisótopo obtido em cíclotron 
através da reação nuclear 

18
O(p,n)

18
F. Esse 

radioisótopo vem ganhando espaço na medicina 
nuclear com o uso do (

18
F)FDG para a detecção de 

tumores, doenças cardíacas e neurológicas. No 
entanto, o (

18
F)flúor pode ser utilizado na marcação 

de diversas substâncias, ampliando sua aplicação 
médica. A maior parte das reações de marcação 
ocorre através da reação de substituição nucleofílica 
e devem ser relativamente rápidas, uma vez que 
sua meia vida é de apenas 110 minutos. 

Um grupo importante de moléculas a serem 
marcadas com (

18
F)flúor são os peptídos, em função  

da possibilidade de serem utilizados para mapear  
diversos mecanismos em sistemas biológicos 
(cancêr e cérebro). Todavia, os peptídeos não 
podem ser marcados diretamente, sendo necessária 
a marcação de grupos prostéticos para conjugação. 
Uma das moléculas utilizada como grupo prostético 
é o 4-(

18
F)fluorobenzaldeído obtido a partir do 4-

nitrobenzaldeído, cuja a função aldeído (-CHO)
1
 é 

utilizada na conjugação a porção NH2 terminal dos 
peptídeos.  

Neste trabalho avaliamos as melhores condições 
para preparação do 4-(

18
F)fluorobenzaldeído, para 

futuros estudos de conjugação a peptídeos
2
. 

Resultados e Discussão 

O (
18

F)fluoreto foi obtido da reação 
18

O(p,n)
18

F, 

bombardeando H2[
18

O] por H
+
 acelerados em um 

cíclotron GE (16 MeV). O (
18

F)fluoreto foi ativado 

por formação do par iônico [K(Kriptofix 2.2.2
®
)]

+
(
18

F)
-
 

e destilação azeotrópica da H2O utilizando 

acetonitrila.  

As reações de fluoração foram realizadas sobre 

o 4-nitronezaldeído em solventes polares apróticos 

(AcN e DMSO) e prótico (n-octanol), utilizando 

diferentes concentrações do ligante e aquecimento 

convencional ou por microondas.  

Os rendimentos das marcações foram 

verificados através de cromatografia em camada 

delgada, em suporte TLC-SG-RP e acetona, e 

analisados em detetores de radiação. 

Os resultados apresentados na tabela 1 

demonstram que a acetonitrila é um solvente 

adequado para o processo de marcação, com 

preferência ao DMSO, devido a facilidade de 

evaporação; o ajuste de massa e o uso de 

microondas mostaram-se importantes para 

aumentar a rendimento da reação. 

 
Tabela 1. Dados de marcação do 4-
nitrobenzaldeído com (

18
F)flúor. 

 

Exp. 
4-NO-

BzCHO 
(mg) 

Solvente 
t 

(ºC) 
T 

(min) 
Rendimento 

(%) 

1 5 N-octanol 100 10 0 

2 5 DMSO 100 10 19,95 

3 5 Acetonitrila 100 10 10,81 

4 1 Acetonitrila 100 10 6,51 

5 10 Acetonitrila 100 10 48,55 

6 5 Acetonitrila 110 1 6,05 

7 5 Acetonitrila 110 5 8,51 

8 5 Acetonitrila 110 10 22,6 

9 5 Acetonitrila MO 1 11,4 

10 5 Acetonitrila MO 2 22,33 

11 5 Acetonitrila MO 4 25,13 

DMSO = dimetilsulfóxido; MO = micro-ondas (100 W, 30
o
C); T = 

temperatura; t = tempo. 

Conclusões 

Embora os rendimentos de reação sejam 
relativamente baixos e ainda possam ser 
melhorados, os resultados permitem obter grupo 
prostético em quantidade suficiente para marcação 
de peptídeos e estudos biológicos posteriores.   
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