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Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging: A Review
Abstract: The Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a noninvasive technique based on
the magnetic properties of the 1H atoms. Currently, about 30% of MRI exams use
paramagnetic compounds, which are defined as contrast agents (CAs), able to reduce
the relaxation times (T1 and T2) of hydrogen atoms from water molecules. In this
review, we show the main compounds employed as CAs. Among these, Gd3+
complexes are frequently used, but problems related to their high toxicity and
relaxivities, promoting the development of new ACs, such as iron oxides, hybrid
compounds as well as Mn2+ and Ni2+ complexes, which are less toxic and more
effective.
Keywords: Contrast agents; MRI; paramagnetic compounds.

Resumo
A Imagem por Ressonância Magnética (IRM) é uma técnica não invasiva baseada nas
propriedades magnéticas dos átomos de 1H. Atualmente, cerca de 30% dos exames de
IRM utilizam compostos paramagnéticos capazes de reduzir os tempos de relaxação
(T1 e T2) dos átomos de hidrogênio a partir das moléculas de água, que são definidos
como agentes de contrastes (ACs). Nesta revisão, mostramos os principais compostos
utilizados como ACs. Entre eles, complexo de Gd3+ são frequentemente utilizados,
mas os problemas relacionados com a sua elevada toxicidade e relaxatividade,
promoveu o desenvolvimento de novos ACs, tais como óxidos de ferro, compostos
híbridos, bem como complexos de Mn2+ e Ni2+ que são menos tóxicos e mais eficazes.
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1. Introdução
Esta revisão tem como objetivo explorar
os principais compostos usados como
agentes de contraste (ACs) e mostrar suas
respectivas aplicabilidades, tais como sondas
para Imagem por Ressonância Magnética
(IRM). A IRM é uma técnica baseada nos
princípios da Ressonância Magnética Nuclear
(RMN), em que as imagens são geradas
através da codificação do sinal de RMN,
especialmente os sinais vindos dos núcleos
de hidrogênio.1 Atualmente, a IRM é um método de diagnóstico por imagem estabelecido
na prática clínica. Dada a alta capacidade de
diferenciar tecidos, o espectro de aplicações
se estende a todas as partes do corpo
humano, explorando aspectos anatômicos e
funcionais,2 a primeira visualização do corpo
humano através da IRM ocorreu em 19773.
1512

Essa técnica de diagnóstico é não invasiva e
baseada nas propriedades magnéticas dos
núcleos de 1H, pois , a elevada concentração
de água existente em sistemas biológicos faz
com que estes sejam os átomos mais
abundantes no corpo humano2. Nesta revisão
vamos focar apenas no sinal de IRM dos
hidrogênios das moléculas de água (maior
quantidade no tecido do corpo), porém, é
importante mencionar que os átomos de
hidrogênio presentes em proteínas, açúcares
e gorduras também influenciam o sinal de
IRM.4
Nas ultimas décadas, a IRM surgiu como
uma poderosa ferramenta de diagnóstico que
utiliza os tempos de relaxação longitudinal
( ) e transversal ( ) dos hidrogênios da
água para obter imagens dos tecidos. O valor
de
está relacionado ao tempo de retorno
da magnetização para o eixo longitudinal e é
influenciada pela interação dos spins com a
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rede (ambiente). Já o valor de
faz
referência à redução da magnetização no
plano transversal e é influenciada pela
interação spin-spin (dipolo-dipolo),2 existe
também uma defasagem dos momentos
magnéticos, aumentando ainda mais a
relaxação no plano transversal e acelerando o
decaimento do sinal de indução livre, assim,
temos um outro tempo de relaxação definido
como *,5 estas inomogeneidades podem
ter origem nas próprias diferenças de
composição dos tecidos do corpo, como
também em imperfeições na fabricação e
ajustes do magneto. A ressonância magnética
funcional irá explorar as alterações no tempo
T2*. As equações 1 e 2 mostram os tempos
de relaxação. O tempo de relaxação
longitudinal ( ) depende do spin eletrônico
total do íon metálico ( ), dos fatores
eletrônicos do elétron livre e do núcleo (𝑔𝑒 e
𝑔 , respectivamente), do magnéton de Borh
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e nuclear (𝛽 e 𝛽 , respectivamente), da
constante de acoplamento hiperfino (𝐴), da
distância entre o próton e o íon metálico ( ),
da frequência de Larmor ,𝜔𝐼 , (que se refere à
taxa
de
precessão
do
momento
magnético do próton em torno do campo
magnético externo) e do tempo de
correlação, 𝜏𝑒 , que caracteriza o tempo de
correlação rotacional interno das moléculas.
Para o tempo de relaxação transversal ( ),
𝜔 é a frequência de Larmor para o elétron
girar e 𝜏
é o tempo de correlação
caracterizado pela taxa de variação das
interações dos íons entre o metal e os
hidrogênios vizinhos, é o tempo de
correlação rotacional total da molécula, 𝜏
depende da correlação rotacional dos íons
paramagnéticos (solvatado ou sob a forma de
quelato). As outras constantes da equação 2
já foram mencionadas acima.
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Pela equação 1 e 2, a constante de
acoplamento hiperfino (𝐴) é a variável mais
sensível. Os parâmetros de 𝐴 descrevem as
interações dos elétrons desemparelhados
com núcleos magnéticos. Essas interações
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Equação 1

]

Equação 2

são caracterizadas pelo acoplamento
isotrópico, representado pelo Contato de
Fermi (FC), e estão relacionados com as
densidades
de
spin
dos
núcleos,
representados pela equação 3.6,7
𝜌

em que 𝛽𝑒 é o magnéton de Bohr, 𝛽 é o
magnéton nuclear, 𝑔𝑒 fator eletrônico do
elétron livre (valor igual a 2,00231931), 𝑔
valor do núcleo,
valor esperado da
𝑍
componente z do spin eletrônico global e
−
𝜌
densidade de rotação na posição do
núcleo N.7
O ganho de massa dos elétrons internos
em átomos mais pesados fazem com que
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Equação 3

seus orbitais internos se contraem
expandindo assim seus orbitais de valência
(orbitais d e f ), fazendo com que estes
tenham uma energia e sejam mais reativos.
Entretanto, para elementos pesados, esses
efeitos podem influenciar significativamente
muitas propriedades físicas e químicas, então
para levar em consideração essa correção,
efeitos
relativísticos
são
utilizados.8
Historicamente, os efeitos relativísticos na
1513
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mecânica quântica tiveram seus primeiros
passos com Schrödinger por meio da teoria
da relatividade proposta por Einstein em
1905,9,10 a teoria foi melhorada em 1928 por
Dirac.11 Sabe-se que os efeitos relativísticos
se tornam mais aparentes na medida em que
a velocidade das partículas se aproxima da
velocidade da luz, o que ocorre com os
elétrons mais internos em átomos pesados.
Assim, os efeitos relativísticos são
importantes para os orbitais mais próximos
ao núcleo, que irá, por sua vez, induzir

𝐴 = 𝐴𝑖

𝑜

+ 𝐴

Em que Aiso representa
o contato
isotrópico e o ASD representa o contato
anisotrópico.
Pela Equação 4, a parte
isotrópica pode ser determinada em ensaios
realizados em fase gasosa e em solução,
como já mostrado na equação 3, que é
determinado pelo Contato de Fermi (FC). Os
componentes
anisotrópicos
só
são
significativos em amostras ordenadas em que
as moléculas são orientadas pelo campo
𝐴𝑖

𝑜

= 𝐴𝐹 + 𝐴𝑃

Na maioria dos exames de IRM apenas
com a relaxação natural dos hidrogênios da
água não é possível obter imagens claras
dos tecidos.14 Assim, para se ter imagens
mais claras é necessário o uso de Agentes
de Contraste (ACs), que são compostos
paramagnéticos capazes de diminuir os
tempos de relaxação
e
dos
hidrogênios da água presentes nos tecidos,
atualmente, certa de 30% dos exames de
IRM incluem o uso de ACs.15-17 O uso dos
ACs é de suma importância para uma
melhor visualização das imagens de IRM.
Para um uso eficiente, esses ACs precisam
ser compostos paramagnéticos, ter uma
baixa toxidade, rápida e completa excreção
após o exame médico e uma elevada
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efeitos indiretos sobre orbitais de valência.
Além disso, uma vez que os efeitos
relativísticos melhoram a descrição dos
orbitais s e orbitais p, eles também dilatam
significativamente os orbitais de valência d e
f.8 Portanto, os efeitos relativísticos são
importantes para átomos com um volume
atômico grande.
Para os cálculos sem efeitos relativísticos,
a constante de acoplamento hiperfino é dada
por duas contribuições, como mostra a
Equação 4.12

Equação 4

externo estático, portanto, geralmente, o
contanto anisotrópico é igual a zero. Assim,
pode-se representar a Equação 4 de forma
mais simples, Aiso=AFC. Além da contribuição
de Contato de Fermi, para os efeitos
relativísticos, se faz necessário considerar a
rotação spin-órbita introduzida a um prazo
adicional conhecido como pseudocontato
(PC). Essa contribuição é mostrada na
Equação 5.12,13
Equação 5
relaxação.18,19 Para se ter uma elevada
relaxação é necessário seguir alguns
parâmetros (Figura 1) como número de
moléculas de água na esfera interna de
coordenação ( ), aumento da velocidade
de permuta entre moléculas de água
diretamente coordenadas ao metal (𝜏 ),
tempo de relaxação do metal (𝜏 ) e
diminuição da velocidade molecular do
agente de contraste (𝜏 ). Mantendo esses
parâmetros,
pode-se
promover
suficientemente
estabilidade
termodinâmica 7. Atualmente, os ACs mais
utilizados são os complexos de Gd3+, óxidos
de Fe2+ e complexos de Mn2+. Nos próximos
tópicos vamos discutir um pouco de cada
um desses materiais.
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Figura 1. Parâmetros que influenciam a relaxação das moléculas de água

2. Agentes de Contraste
2.1. Agentes de Contraste baseados em
complexos de gadolínio

O gadolínio (Gd) é um metal de transição
interno
pertencente
a
família
dos lantanídeos.20 Desde os relatos iniciais, o
Gd tornou-se o centro metálico mais utilizado
para a produção de ACs.21 Os sete elétrons
desemparelhados do Gd combinados com um
tempo de relaxação relativamente longo,
torna este lantanídeo um AC eficaz.9 O Gd
vem sendo utilizado como AC desde o final da
década de 1980, esses ACs alteram tanto o
tempo de relaxação
como o , porém
estudos mostram que são mais eficazes em
.16,22,26 Até o ano de 1987, apenas 30

Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 4| |1511-1524|

artigos poderiam ser encontrados na
literatura relatando o uso do Gd como agente
de contraste, 10 anos mais tarde já era
possível encontrar mais de 600 referencias a
cada ano.
O gadolínio só tem um estado
de oxidação disponível em potenciais
acessíveis biologicamente (Gd3+).11 O íon
Gd3+, quando livre na circulação, é bastante
tóxico com meia-vida biológica de algumas
semanas.23 Assim, para diminuir sua
toxidade, o Gd3+ é complexado com ligantes
quelatos reduzindo sua meia-vida no
organismo por volta de 1,5 hora. O íon Gd3+,
quando complexado a uma molécula, tem
sua farmacocinética alterada, acelerando sua
depuração
e,
portanto,
reduzindo
acentuadamente
a
sua
toxicidade
relativa.23,27-30 A Figura 2 mostra os ligantes
mais utilizados nos complexos de Gd3+.
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Figura 2. Ligantes mais utilizados nos complexos de Gd3+ 17
Os ACs baseados em complexos de Gd3+
mais utilizados atualmente são Gd-DTPA e
Gd-DOTA. O Gd-DTPA (Figura 2) foi o
primeiro complexo a ser utilizado como AC
oral negativo, é muito utilizado em exames
para o tratamento gastrintestinal 31,32. O
complexo Gd-DOTA é o AC mais utilizado
devido a sua alta estabilidade, esse composto
reduz o tempo de relaxação
(e até certo
ponto dos tempos de relaxação
e *), é
frequentemente
utilizado
durante
a
visualização de lesões intracranianas com
vascularização anormal ou anomalias na
barreira hematoencefálica.17,,33,34

2.2. Óxidos de ferro como agentes de
contraste
O Ferro (Fe) é um elemento químico de
numero atômico 26 e massa atômica 56 u.
Este metal de transição é encontrado
no grupo 8 (VIIIB) da tabela periódica. É o
quarto elemento mais abundante da crosta
terrestre (aproximadamente 5%).35 Esse
metal já é utilizado há milhares de anos, os
1516

primeiros indícios do uso do ferro
aconteceram em torno de 4000 a 3500 a.C 17.
O Ferro é encontrado também nos minerais,
como óxido de ferro. Os principais óxidos de
ferro comumente encontrados na natureza
são: a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4),
goethita (α-Fe2O3).35,36,37
As nanopartículas superparamagnéticas
de óxido de ferro (do inglês SPIONsSuperparamagnetic iron oxide nanoparticles)
são de considerável interesse na nanociência
e nanotecnologia devido às suas dimensões
em nanoescala, natureza não tóxica e
propriedades magnéticas superiores.38-41
Uma nanopartícula pode ser definida como
uma partícula que tem pelo menos 1 nm de
dimensão e não mais que 100 nm. No que diz
respeito às nanopartículas, as propriedades
magnéticas e outras propriedades físicas
estão dependentes do seu tamanho. Os
SPIONs têm despertado, atualmente, um
grande interesse nas pesquisas como ACs,42,43
mas a ideia de usar essas nanopartículas com
propriedades magnéticas surgiu nos anos
70.41 Suas principais características são
redução do tempo de relaxação
e *,
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 4| |1511-1524|
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excelentes
propriedades
magnéticas,
biocompatibilidade e biodegrabilidade.
Os SPIONs atuam principalmente para
alterar os valores de
dos hidrogênio da
44,45
água do tecido.
O acoplamento dipolar
entre os momentos magnéticos dos
hidrogênios da
água e os momentos
magnéticos das partículas causam uma
defasagem eficiente na rotação e na
relaxação em
levando a uma diminuição
da intensidade do sinal. O contraste
proporcionado por SPIONs em
é
denominada realce do contraste negativo,
assim, áreas com alta concentrações de
SPIONs aparecem escuras nas imagens de
IRM.42 É importante mencionar também, que
recentes estudos mostram que os SPIONs
modificados com moléculas de anticorpos
podem se acumular especificamente num
tumor e garantir seu diagnóstico antecipado,
assim, esses SPIONs podem ser utilizadas
como biomoléculas alvos em tecidos
específicos.46 Dentre os óxidos de ferro mais
utilizados como ACs, podemos citar a
magnetita,25,42 entretanto mais recentemente
estudos vêm sendo realizados também com
a fe o ita ‐FeOOH .26,44
A magnetita (Fe3O4) é um mineral
ferrimagnético que contém ferro em dois
estados de oxidação, Fe2+ e Fe3+. A cela
unitária é composta por 56 átomos: 32
ânions de O2-, 16 cátions de Fe3+ e 8 cátions
de Fe2+. Sua fórmula química é Fe3O4, porém,
é definida mais apropriadamente como
FeO.Fe2O3.47 Esse material pode ser usado

como catalisador para síntese da amônia,48
por ser um material ferromagnético e não
toxico para os seres humanos, a magnetita é
também muito utilizada para a medicina
como por exemplo, AC para IRM.49
A
aghe ita -Fe2O3) é um mineral
ferrimagnético e possui a mesma estrutura
da magnetita. Maghemita é formado pelo
intemperismo ou oxidação de baixa
temperatura dos espinelios contendo ferro
ferroso,
comumente
magnetita.50
A
maghemita possui uma alta estabilidade
química e um baixo custo, assim, esse
material tem uma vasta aplicação: uma delas
é como pigmento magnético no suporte de
gravação eletrônica, desde 1940.51 Uma outra
aplicação desse material é em biomedicina,
pois são biocompatíveis e não tóxico para os
seres humanos.52
Recentemente, outra importante fase de
óxido de ferro magnético que vem se
desta a do a lite atu a é o -FeOOH, um
polimorfo de vários oxidróxidos de ferro de
estruturas de coordenação e cristolográficas
conhecidas,
baseadas
em
um
empacotamento hexagonal, semelhante ao
da he atita
α-Fe2O3), formado por
octaedros de coordenação Fe-O.53 Estudos
ost a
ue a fa e
da ag etita e do ‐
FeOOH possui um subdomínio quiral, assim,
as moléculas de água do organismo
interagem preferencialmente na face 100
desses óxidos, a
Figura 3a e 3b mostra a
célula unitária do Fe3O4 e do ‐FeOOH,
respectivamente.

O

H

Fe

Fe
O

O

O

O

Fe
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Figura 3. Célula unitária da a) Fe3O4, e do
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(Figura 4). De fato, os complexos de Mn2+
com ligantes com a terminação oxo e hidroxo
podem simular uma variedade de
metaloproteínas.58 Os complexos com
aplicação médica fornecem uma visão sobre
os efeitos de protonação das espécies metaloxo sem a complexidade introduzida pela
proximidade da estrutura proteica, como por
exemplo o ligante ([H3buea]3-) que tem
ambas as formas monoméricas Mn–OH e
Mn–OXO com vários estados de oxidação,
porém a estrutura mais estável em solução é
o complexo [MnH3buea(OH)]-2 , que possui
estado de oxidação +2. Estudos mostram58
que esse complexo pode ser um promissor
AC, pois quando em contato com o
organismo,
ele
consegue
diminuir
significativamente o tempo de relaxação dos
átomos de 1H das moléculas de água.59

Complexos de Manganês

O manganês (Mn) possui número atômico
25 e massa atômica 54,93 u, na temperatura
ambiente está no estado sólido.54,55 Situa-se
no grupo 7 (7B) da tabela periódica, sendo
um metal de transição externa.56 O metal
apresenta uma cor prata cinzenta, é duro e
quebradiço. Seus estados de oxidação mais
comuns são +2, +3, +4, +6 e +7, o Mn é um
átomo
paramagnético possuindo cinco
elétrons desemparelhados.56 Atualmente,
os complexos de Mn2+ estão sendo muito
estudados para substituir os ACs clássicos
baseados em Gd3+, uma vez que os
complexos de Mn2+ são menos tóxicos para o
organismo, alteram o tempo de relaxação
dos hidrogênios da água.57 Dentre os
complexos de Mn2+ utilizados como ACs,
podemos citar o complexo [MnH3buea(OH)]-2

But
But
NH
NH

O
OH

But

O
NH
Mn

O

N

N
N

Figura 4. Estrutura do complexo [MnH3buea(OH)]-2
2.4. Complexos de Níquel: agentes de
contraste menos convencional

O Níquel (Ni) possui número atômico 28 e
massa atômica 58,7 u, e é sólido a
temperatura ambiente.
Elemento de
transição situado no grupo 10 (8 B) da tabela
periódica. A temperatura ambiente, é um
metal paramagnético, seus estados de
oxidação mais comuns são 0, +1, +2 e +3.60
1518

Além dos ACs já mencionados, existe uma
série de ACs menos convencional baseada em
complexos de Ni2+, que está sendo
desenvolvida e estudada. Os complexos de
Ni2+ podem encurtar o tempo de relaxação
dos hidrogênios da água, desta forma, podem
ser usados como promissores ACs,61 alguns
complexos de Ni2+ já estudados com ACs
estão apresentadas na Figura 5.

Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 4| |1511-1524|

Gonçalves, M. A; Ramalho, C. T.

a)

b)

c)

Figura 5. Estrutura dos complexos de Ni2+

O composto 5a forma um complexo
hexacoordenado com uma geometria
antiprisma trigonal torcida. O composto 5b
também
forma
um
complexo
hexacoordenado, como por exemplo, o
ligante tetracarboxilato (análogo ao ligante
do complexo 5b apresenta quatro grupos
amina ligados diretamente ao metal e dois
grupos amida. O composto 5c forma um
complexo heptacoordenado com uma
geometria bipirâmide pentagonal com os
átomos de oxigênio e dois átomos nitrogênio
ligados diretamente ao metal formando um
macrociclo.62 Esses complexos possuem uma
alta estabilidade termodinâmica e são
capazes de diminuir o tempo de relaxação
dos átomos de 1H das moléculas de água
presentes no organismo. Recentes estudos
também apontam complexos de Co, Re e 99Tc
como promissores ACs.63
Nanopartículas de magnetita revestida
com Ni2+ (Ni-Fe2O4) foram estudadas para
serem utilizadas como ACs em IRM, elas são
capazes de alterar os tempos de relaxação
e . Verificou-se que a relaxividade para a
solução aquosa das nanopartículas revestida
com Ni2+ foi ligeiramente maior do que a de
um agente de contraste de Gd-DTPA-BMA
comercial.23,63 A relaxividade em
, no
entanto, foi quase o dobro do agente de
contraste comercial Gd-DTPA-BMA. A
experimentação
animal,
também
demonstrou que as nanopartículas de NiFe2O4 são adequadas para utilização como
ACs (
ou
) em IRM.63-65 Além desses
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compostos, alguns estudos apontam
materiais híbridos como promissores sondas
espectroscópicas.66,67

2.5.Materias híbridos.

As mais recentes tecnologias requerem
materiais com combinação de propriedades
que não são encontradas nos materiais
convencionais.68-70 Esses materiais são
chamados de materiais híbridos, são mais
comuns tendo uma parte orgânica e uma
parte inorgânica (chamados de híbridos
orgânicos-inorgânicos). Os materiais híbridos
constituem uma alternativa para a produção
de novos materiais multifuncionais, com uma
larga faixa de aplicações.68,71 Normalmente,
as características desejadas não são
encontradas em um único constituinte e a
combinação adequada dos componentes tem
levado à formação de materiais que
apresentam propriedades complementares,
que não são encontradas em uma única
substância.68,71 Dentre
das
diversas
aplicações desses materiais híbridos,
podemos citar o uso deles como ACs, os
estudos ainda são muito recentes, mas já
mostram serem promissores.67 Os materiais
híbridos são capazes de alterar ambos os
tempos de relaxação (
e
).
Recentemente, partículas de polímero de
coordenação em nanoescala (CPPs) surgiram
como uma alternativa para fornecer novas
oportunidades para a engenharia de sistemas
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multifuncionais, os CPPs exibem altas cargas,
alta biocompatibilidade, baixa toxicidade e
oferecem a possibilidade de incluir funções
adicionais.71 Assim, a capacidade de
incorporar diversas metais úteis para a IRM
permite construir novos ACs para exames de
imagem laboratoriais. Nanopartículas de
polímeros de coordenação Fe3+ à base de
catecol (CPP-Fe) tem atuado como ACs
ponderadas em
para IRM.70 Essas novas
nanopartículas de Fe3+ podem atuar como
matrizes
funcionais
para
encapsular

nanopartículas superparamagnéticas de
óxido de ferro (SPIONs) durante o processo
de precipitação de polimerização. Essa
combinação resulta na formação de um
material hibrido (SPION@CPP-Fe), Figura 6,
capaz de atuar em
e , respectivamente.
Esse material apresenta boas respostas ao
serem estudados como ACs para IRM, os
resultados
mostram
serem
bastante
promissores, comparados inclusive com os
complexos de Gd3+.71

Figura 6. Hibrido SPION@CPP-Fe

3. Conclusões
Atualmente, novos compostos capazes de
atuar como ACs são umas das pesquisas mais
intensas e na área da medicina. Os ACs mais
utilizados, atualmente, são complexos de
Gd3+, capazes de alterar os tempos de
relaxação
e
, e apesar de serem
bastante eficazes a sua alta toxicidade e
relaxatividade fazem com que novos estudos
surgem para substituir esses ACs clássicos por
outros compostos mais eficientes e menos
tóxicos ao organismo.
Neste sentido, os SPIONs são capazes de
atuar como ACs, estudos mostram que são
eficientes e capazes de alterar o tempo de
dos hidrogênios da água e não
relaxação
são tóxicos para o organismo. Dentre os
SPIONs, os mais utilizados são a magnetita
1520

(Fe3O4) e a fe o ita ‐FeOOH . Alé dos
SPIONs, complexos de Mn2+, Ni2+ e
compostos híbridos, são bastante estudados
como novos ACs, ambos alteram o tempo de
relaxação
dos hidrogênios da água. No
Brasil, esses ACs não clássicos ou ainda não
foram introduzidos ou têm seu uso muito
restrito, devido ao alto custo.
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