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Efeito do tempo e temperatura na formação do complexo de 
[99mTc]tecnécio com ligante benzilditiocarbazato substituído. 

 
Alyne E. Lafratta

1
(PG)*, André Gustavo de A. Fernandes

2
(PQ), Carolina P. Luz

1
(PG), Victor M. 

Deflon
3
(PQ), Fabio L. N. Marques

1
(PQ), Carlos A. Buchpiguel

1
(PQ)  

1 
Laboratório de Radioisotopia Clínica (LIM 43) - Departamento de Radiologia - Faculdade de Medicina – USP – São 

Paulo/Brasil 
2 

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas - Universidade Estadual de Santa Cruz - Ilhéus/Brasil 
3
 Instituto de Química de São Carlos – Universidade de São Paulo – São Carlos/Brasil 

*alyneware@hotmail.com 

 

Palavras Chave: [
99m

Tc]tecnécio, Benzilditiocarbazato, Radiofármacos. 

Introdução 

O [
99m

Tc]tecnécio é um isótopo radioativo que 
apresenta características físicas (meia-vida física 
6,01 h, emissão de radiação gama com energia de 
140 keV) e químicas (estado de oxidação variando 
de -1 a +7) singulares, que o tornam o principal 
radioisótopo utilizado para a produção de 
radiofármacos utilizados no diagnóstico de doenças 
em medicina nuclear. Todavia, sua concentração da 
ordem de 10

-11
 M, tornam impossível a 

caracterização da estrutura química dos complexos 
formados, sendo necessário lançar mão do uso do  
seu isômero, o [

99
Tc]tecnécio, ou do rênio que, 

pertencendo à mesma família da tabela periódica 
apresenta propriedades químicas similares. 
Neste trabalho, descrevemos a preparação e os 
dados de caracterização química e radioquímica dos 
complexos de [

99m
Tc]tecnécio e rênio como o ligante 

5-hidroxi-3-metil-5-fenil-pirazolina-1-(S-
benzilditiocarbazato) (H2-BDTC). 

Resultados e Discussão 

O complexo [ReO(BDTC)(H-BDTC)] foi preparado 
pela reação de NBu4[ReOCl4] e H2-BDTC, em 
diclorometano/metanol. A caracterização foi 
realizada por RMN, IV, MS-ESI e microanálise, e a 
estrutura determinada por difração de raios X em 
monocristal. O complexo de [

99m
Tc]-BDTC foi 

preparado pela redução do íon [
99m

Tc]O4
-
 por Sn

2+
 

na presença do ligante H2-BDTC, à temperatura 
ambiente, e analisados por cromatografia em papel 
(CP) e HPLC. A eficiência de complexação foi de 95 
%, determinadas por CP e HPLC. A caracterização 
do complexo de [

99m
Tc]-BDTC por coinjeção do 

complexo [ReO(BDTC)(H-BDTC)], levou a 
resultados conflitantes, com tempos de retenção de 
2,31 e 11,7 minutos, respectivamente, 
demonstrando não apresentarem a mesma estrutura 
química. Todavia, após 12 horas à temperatura 
ambiente ou após aquecimento, o complexo de 
[
99m

Tc]tecnécio-BDTC, passa a apresentar tempo de 
retenção de 12,8 min, compatível aos 11,7 min do 
complexo [ReO(BDTC)(H-BDTC)].  
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1. Radiocromatograma da reação 

99m
Tc e 

BDTC após 2, 6 e 12 horas, à temperatura ambiente 
 
Com base na estrutura do complexo 
[
99

TcOCl(BDTC)], também preparado por nosso 
grupo, aventamos a possibilidade que, quando da 
preparação do complexo com o isótopo radioativo, 
em concentrações da ordem de 10

-11
 M do metal e 

10
-6

 M do ligante, o complexo com um ligante se 
forme em condições mais brandas e depois seja 
convertido no complexo com dois ligantes. Em 
função da impossibilidade de se trabalhar com o 
[
99

Tc]tecnécio no Brasil, estudos complementares 
estão sendo realizados em laboratório na Alemanha. 

Conclusões 

Os complexos [ReO(BDTC)(H-BDTC)] e 
[
99

TcOCl(BDTC)] foram obtidos com bons 
rendimentos, em reações conduzidas em condições 
brandas. um dos complexos de [

99m
Tc]-BDTC foi 

obtido e caracterizado como análogo do 
[ReO(BDTC)(H-BDTC)], ou seja, com 
estequiometria Tc:BDTC 1:2. 
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