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“Viva a vida intensamente, 

pois nunca se sabe o dia de 

amanhã”! 



 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho descreve a síntese da obtenção do corante fluoresceína, bem 

como algumas aplicações da mesma em algumas áreas tecnológicas e científicas, 

destacando-se principalmente o seu emprego em estudos no ramo da medicina, 

como em processos de avaliações clínicas e de avaliações cirúrgicos, na 

determinação da viabilidade tecidual. A fluoresceína é utilizada em estudos científico 

devido sua alta sensibilidade absorção de luz ultra violeta e baixo custo. Sua 

fluorescência está diretamente relacionada a presença mínima de suprimento 

sanguíneo em determinadas regiões do tecido celular, que indica a presença de 

oxigênio, que é o fator determinante para que não ocorra processos isquêmicos e 

morte celular por necrose. A produção aeróbica de ATP no metabolismo, está 

diretamente relacioanda a emissão de fluorescência, devido a presenca de oxigênio 

no tecido celular. A produção anaeróbica de ATP como processo alternativo da 

respiração celular leva a fermentação lática, impedindo a emissão de fluorescência 

pela fluoresceina. A fluoresceína foi sintetizada a partir de resorcinol e anidrido 

acético, sendo que havendo a necessidade da preparação de anidrido ftálico. A 

obtenção de fluoresceína ficou evidenciada pela emissão de luz verde e intensa. 

Obteve-se uma massa bruta de 27,85 g do composto, e rendimento de 83,88%. 

 

 

Palavras-chave : Fluoresceína; Fluorescência; Viabilidade; Oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper describes the synthesis of getting the dye fluorescein, as well as some 

applications of it on some technological and scientific fields, especially emphasizing 

its use in studies in the field of medicine, as in cases of clinical and surgical 

evaluations, the determination of tissue viability. Fluorescein is used in scientific 

studies due to its high sensitivity absorption of ultraviolet light and low cost. Their 

fluorescence is directly related to the minimal presence of blood supply in certain 

regions of tissue, which indicates the presence of oxygen, which is the determining 

factor for ischemic processes will not occur and necrotic cell death. The aerobic 

production of ATP in metabolism is directly relacioanda fluorescence emission, 

because the presence of oxygen in tissue. The anaerobic production of ATP as 

alternate process of cellular respiration leads to lactic acid fermentation, preventing 

the emission of fluorescence by fluorescein. Fluorescein was synthesized from 

resorcinol and acetic anhydride, and having the need of the preparation of phthalic 

anhydride. Obtaining fluorescein was evidenced by the emission of green light and 

intense. We achieved a gross mass of 27.85 g of the compound, and yield of 

83.88%. 

 

 

Keywords:  Fluorescein; Fluorescence; Viability; Oxygen. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A importância dos corantes para civilização humana é evidente e bem documentada 

(GUARANTINI et al.,2002,p.23). 

Aproximadamente 10000 diferentes corantes e pigmentos são usados 

industrialmente, o que representa um consumo anual de cerca de 7x105 toneladas 

no mundo e 26500 toneladas somente no Brasil (GUARANTINI et al.,2002,p.24). 

Os corantes sintéticos são extensivamente utilizados na indústria têxtil, gráfica, 

fotográfica e como aditivos em derivados do petróleo. A fluoresceína (C20H12O5) é 

um composto orgânico sintético que pertence a classe dos xatenos e trata-se de um 

corante sólido alaranjado hidrossolúvel, de baixo peso molecular (BITENCOURTT et 

al.,1997,p127). 

A fluoresceína é uma substância fluorescente. O princípio da fluorescência está na 

absorção de energia luminosa de raios ultra violetas (UV), sem dissipação de 

energia ou decomposição molecular (BITENCOURTT et al.,1997, p.127). 

A fluoresceína produz coloração verde fluorescente que é ativada pela absorção de 

luz azul ultra violeta, na presença de hidróxido de sódio. Sua fluorescência máxima 

ocorre na faixa de absorção de luminosidade de luz (3600A-4000A), que causa a 

excitação de elétrons na molécula da fluoresceína, promovendo assim uma intensa 

florescência de coloração dourado-esverdeado (numa faixa de 5600A) 

(BITENCOURTT et al., 1997,p129) 

 A fluoresceína apresenta um fenômeno fotoquímico, e torna a mesma uma 

substância diferenciada no que diz respeito a aplicabilidade e uso de corantes 

sintéticos, pois tem sido utilizada eficientemente em casos específicos no ramo da 

medicina (processos cirúrgicos e de avaliações clínicas). Também utilizada como um 

traçador no mapeamento quantitativo e monitoramento de águas doces do nosso 



 2

planeta (SILVA et al.,2009.p.1577). 

Atualmente a fluoresceína é muito utilizada como um marcador cirúrgico para 

verificação de viabilidade de recuperação tecidual precosse ou tardia em cirurgias 

plásticas reconstrutoras (fraturas expostas), e bem como na oftalmologia por via 

endovenosa para realização de angiografia, avaliando a circulação nas doenças as 

retina, coróide e nervo óptico e através da via tópica para delimitar lesões da córnea. 

Ainda sim na cirurgia vascular, para determinação de nível ótimo de 

amputação.(BITENCOURTT,et al.,1997,p.130) 

A aplicabilidade da fluoresceína como um traçador é muito ampla, onde é usada em 

águas fluviais e salobras para medidas de processos de transportes, sendo também 

usada na verificação do limite da interação de águas subterrâneas com águas 

superficiais, em lagos, rios e em outros meios aquáticos (SILVA et al.,2009, p.1577). 

É notável, portanto, que com os avanços tecnológicos e científicos, o uso de 

traçadores e marcadores expandiu-se demasiadamente, ocorrendo atualmente em 

quase todos campos da ciência tais como na: biotecnologia, química, agricultura, 

geociência e engenharia ( SILVA et al., 2009, p.1577). 

Houve portanto a necessidade da utilização de um recurso que viesse a suprir essa 

falta. Dentre os marcadores e traçadores mais eficientes e baratos existentes 

atualmente, destaca-se a fluoresceína, que apresenta uma fluoresência que exige 

um baixíssimo limite de detecção, transformando-se então em um sensor de alta 

sensibilidade analítica e que apresenta baixo custo de análise em aparelho muito 

usado e conhecido como espectofluorímetro (SILVA et al., 2009, p.1577) 

Tendo em vista a necessidade da utilização de marcadores e traçadores de baixo 

custo em quase todos os campos da ciência devido aos avanços tecnológicos,esse 

trabalho tem o objetivo de discutir o emprego da fluoresceína, em algumas áreas 

científicas, verificando seu modo de ação, bem como promover a síntese da mesma. 
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2. HISTÓRIA DA FLUORESCEÍNA 

 

 

A fluoresceína foi utilizada pela primeira vez por Paul Ehrlich, um bacteriologista 

alemão, famoso por ter realizado estudos do sistema imunológico e por promover a 

síntese de um composto orgânico derivado do anidrido arsenioso que conferia 

imunidade contra a sífilis.( RAHAL et al.,1995). 

Em 1882, ele pesquisou vários aspectos da ação toxicológicas de matérias corantes, 

revolucionando métodos laboratoriais de análise devido a persistentes estudos sobre 

processos em que envolvem coloração de células e de tecidos, parte na qual se 

encaixa o uso da fluoresceína em investigações clínicas, e que utilizou a mesma 

para estudar o fluído da câmara anterior do olho.Foi introduzida na prática médica 

por Lange e Boyd em 1942 para avaliar a circulação. Em 1943 Dingwall e Lord 

utilizaram-na pela primeira vez na cirurgia reconstrutora para localizar regiões 

mortas do tecido da pele       (BITENCOURTT et al.,1997,p.130). 

Foi sintetizada pela primeira vez pelo químico alemão Johann Friedrich Adolf Von 

Bayer (que nasceu em Berlim em 31 de outubro de 1835, e morreu em 20 de agosto 

de 1917), que entre outras descobertas, verificou também a existência de 

Fenolfetaleína e Índigo. A figura (1) mostra a fórmula molecular da fluoresceína. 

 

 

Figura1-Estrutura da fluoresceína (In VOGEL,1971,p. 1036) 
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3. SÍNTESE 

 

 

A fluoresceína é sintetizada pela reação entre 1 mol de  anidrido ftálico e 2 mols de 

resorcinol, (molécula de fenol unida a dois grupos hidroxilas na posição meta) em 

presença de cloreto de zinco anidro que atua como catalisador da reação (VOGEL 

,1971,p,1036). A figura (2) ilustra essa reação: 

 

 

Figura2-Reação da síntese da Fluoresceína (In VOGE, 1971, p.1036). 

 

A reação ocorre via reação de Friedel Crafts. 

 A obtenção de anidrido ftálico, pode ser feita partindo-se de biftalato de potássio 

que é acidificado com ácido clorídrico, obtendo-se ácido ftálico, que reage finalmente 

com anidrido acético, originando o anidrido ftálico 
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4. CONCEITOS, ASPECTOS E DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

RELACIONADOS A  ATUAÇÃO DA FLURESCEÍNA. 

 

 

4.1  FLUORESCEÍNA COMO UM TRAÇADOR 

 

Devido aos grandes avanços tecnológicos e científicos a utilização de traçadores e 

marcadores tem sido cada vez mais constante, em processos investigativos para 

estudos de processos ambientais, industriais e biológicos (SILVA et al.,2009,p.1579) 

Atualmente traçadores e marcadores são utilizados em quase todos os campos da 

ciência, tais como na medicina, ciências biológicas, química, agricultura, geociências 

e engenharia (SILVA et al.,2009,p.1579). Cientificamente, existe uma diferença entre 

esses dois conceitos, que é estabelecido pela aplicabilidade do traçador e/ou 

marcador a ser usado. 

Portanto, torna-se importante definir e destacar a diferença existente entre esses 

dois nomes (traçadores e marcadores). 

Traçadores são substâncias químicas e/ ou biológicas que servem para “marcar” 

uma fase específica ou parte de um sistema (SILVA et al., 2009, p1580).  

Geralmente são utilizados em situações em que verifica-se o monitoramento e 

acompanhamento variável de um processo, ou seja, quando é utilizado para avaliar 

vários pontos desse sistema.É por exemplo o caso da utilização de fluoresceína em 

processos de determinação do encontro de águas superficiais e subterrâneas de um 

oceano, onde sua utilização traça os pontos que determinaram o limite entre essas 

águas. 
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4.2 FLUORESCEÍNA COMO UM MARCADOR 

 

Considera-se marcador quando a substancia utilizada viabiliza uma resposta rápida 

sobre informações intrínsecas do processo. 

Ainda sim pode-se classificar como um marcador quando o emprego de tal 

substância irá estabelecer uma resposta única e definida ,em uma única etapa de 

avaliação de um processo, como no caso de acompanhamento cirúrgico e de 

avaliações clínicas em pacientes que sofrem fraturas e lesões celulares dos tecidos 

da pele.Nesse caso ;a fluoresceina é considerada como um marcador [por indicar 

em uma ;única etapa (utilizando sua luminescência ), regiões que apresentam a 

presença de fluxo sanguíneo (SILVA et al.,2009,p.1580). 

 

4.3 ISQUEMIA 

 

A isquemia é um processo de deficiência ou até mesmo inexistência de fluxo 

sanguíneo necessário para a manutenção da atividade celular nos tecidos animais. 

È definida como sendo regiões em que o fluxo arterial sanguíneo é cessado, ou 

insuficiente para manter as funções normais do tecido da pele, que é provocado pela 

obstrução dos vasos sanguíneos, sendo uma das principais causas de lesão dos 

tecidos celulares, pois ocorrem alterações nutritivas no local.Processos isquêmicos 

estão diretamente relacionados a não permissão da emissão de fluorescência por 

parte da fluoresceína, devido a ausência de oxigênio. não emite fluorescência 

(MELO et al.,2010,p.209). 
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4.4 NECROSE 

As células podem estar por muitas vezes expostas a condições que causem sua 

própria lesão celular (ROBBINS,19 set,2010). 

Pode-se definir a necrose como as alterações morfológicas que acontecem após a 

morte celular em um tecido vivo, causando danos irreversíveis da célula, a qual não 

consegue estabelecer funções orgânicas e alguns      processos do metabolismo que 

normalmente são reversíveis, e posteriormente se tornam irreversível devido a esta 

morte                                      (ROBBINS,19 set, 2010 e CORRÊA, 25 set, 2010). 

Essa morte celular é provocada por alguma lesão da mesma, (como por exemplo, a 

ausência de oxigênio) que desencadeia uma série de processos intracelulares, 

causando danos em sua própria membrana, que afeta diretamente a mitocôndria, 

levando a diminuição de produção de ATP e por fim a sua morte. A necrose também 

é fator determinante para não fluorescência de fluoresceína, uma vez que ocorre a 

morte celular, (ROBBINS, 19 de set,2010 ). 

A figura (3) demonstra o núcleo aberto de uma célula comum, onde: A é uma 

representação simples desta célula, e B uma representação mais detalhada. N se 

trata do núcleo desta célula. 

 

                               

Figura 3-Representação de uma célula normal sem nec rose (In 

CHAMPE,2005,p.164)  
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4.4.1 Necrose de coagulação 

 

A necrose de coagulação é um tipo de necrose que ocorre geralmente em tecidos 

musculares onde se encontram grandes quantidades de proteínas. Essas proteínas 

são desnaturadas, devido a presença de isquemia. no local, ou seja, falta de 

oxigênio., fazendo com que ocorra diminuição do pH na região do tecido (CORRÊA, 

25 set, 2010) 

 

A Figura (4) demonstra uma célula com necrose inicial, onde: C é uma 

representação simples desta célula, e B uma representação mais detalhada. N 

representa o início da diminuição do núcleo desta célula. 

 

 

Figura 4-Representação de uma célula com início de necrose de coagulação (In 

CHAMPE,2005,p.164) 
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A Figura (5) demonstra uma célula com processo contínuo de necrose, 

apresentando irregularidade no contorno, causando a ruptura da membrana celular, 

onde E é uma representação simples da célula, e F é uma representação mais 

detalhada. K representa a fragmentação do núcleo 

 

 

Figura 5-Representação de uma célula com processo c ontínuo de necrose de 

coagulação (In CHAMPE, 2005,p.164 ) 
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5. RELAÇÃO ENTRE A PRODUCÃO AEROBICA DE ATP COM A 

FLUORESCENCIA DA FLUORESCEÍNA 

 

 

O ATP (Adenosina trifosfato) constitui uma importante fonte de obtenção de energia 

para todas as funções biológicas do nosso organismo, que é conseguido pelo 

acúmulo da energia de sua hidrólise (MAUGHAN, 2005, p.16). 

Sabe-se que o ATP pode ser produzido por duas vias alternativas diferentes: 

metabolismo aeróbico (que ocorre na presença de oxigênio) ou metabolismo 

anaeróbico (que ocorre na ausência do oxigênio). 

A emissão de fluorescência por parte da fluoresceína, é um mecanismo em que sua 

ativação depende muito da presença do fluxo sanguíneo celular, que indica 

consequentemente a presença de oxigênio, pois havendo presença de sangue no 

tecido, sabe-se que também há presença de oxigênio. Numa possível ausência de 

suprimento sanguíneo no tecido celular, a célula pode sofrer um processo isquêmico 

caracterizado pela falta de oxigênio mínimo necessário, podendo causar sua morte, 

evoluindo para uma provável necrose.           (MELO et al., 2010, p.209 e 

ROBBINS,19 set, 2010) 

Portanto mesmo havendo dois processos alternativos para produção de ATP 

garantindo a manutenção da vida celular, o único mecanismo metabólico que torna 

possível a emissão de fluorescência pela fluoresceína em um determinado tecido, é 

o metabolismo aeróbico da síntese de ATP, já que nesse há a presença de oxigênio, 

que garante a existência do suprimento sanguíneo mínimo necessário para emissão 

de fluorescência pela Fluoresceína. A fluoresceína apresenta emissão fluorescente 

na faixa de pH que varia de 5 a 9. Quando há isquemia e conseqüente ausência de 

oxigênio na célula, o ATP passa a ser produzido anaerobicamente através da 

glicólise anaeróbica, onde o piruvato obtido da glicólise, permanece no citosol da 

célula, se transformando em lactato ao invés de entrar na mitocôndria, provocando 
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então a diminuição do pH do meio.(SOUZA et aL, 2006,p.15). 

O lactato apresenta um pH de 3,85, sendo então muito ácido. O sangue humano 

apresenta uma faixa de pH em torno de 7,3 a 7,4 em condições normais,. 

A fluoresceína, portanto, só emite fluorescência quando há sangue no local do 

ferimento, ou seja, quando o ATP é produzido aerobicamente, porque o pH do 

sangue corresponde a algumas faixas de pH em que a  fluoresceína atua emitindo 

fluorescênica (MAUGHAN, 2005, p.21)  

Quando não há presença de sangue, não há fluorescência devido a produção de 

lactato por meio anaeróbico, que acidifica o meio e que apresenta um pH de 3,85 

que é incompatível com a faixa de pH em que a fluoresceína emite fluorescência 

(PH entre 5 e 9).. 

A figura (6) demonstra a fermentação lática do processo de metabolismo anaeróbico 

como via alternativa para a fabricação do ATP, que ocorre pela transformação de 

piruvato em lactato,que caracteriza a não emissão de fluorescência pela 

fluoresceína. 

 

 

Figura6- Redução do Piruvato a lactato pela enzima lactato desidrogease (In 

CHAMPE, 2005, p.65 ) 
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6. APLICAÇÕES DA FLUORESCEÌNA  

 

 

6.1 FLUORESCEÍNA NA VIABILIDADE TECIDUAL 

  

Atualmente na medicina, processos cirúrgicos que envolve fraturas expostas graves 

de nível 3, e que necessitam de cirurgia plástica em pacientes atropelados ou que 

sofreram colisões frontais ,vem sendo muito utilizado a fluoresceína na avaliação de 

desbridamento correto de todo tecido inviável, evitando assim que a necrose tecidual 

sirva com meio de instalação de infecções (BITENCOURTT et al.,1997,p.131). 

Entende-se por desbridamento o ato de remover tecidos e/ou corpos estranhos 

desvitalizados com necrose, aderidos em regiões em que o indivíduo apresenta o 

ferimento ou trauma . 

Pode-se definir a necrose como as alterações morfológicas que acontecem após a 

morte celular em um tecido vivo. Essa morte celular é provocada por alguma lesão 

da mesma, (como por exemplo, a ausência de oxigênio) que desencadeia uma série 

de processos intracelulares, causando danos em sua própria membrana, que afeta 

diretamente a mitocôndria, levando a diminuição de produção de ATP e por fim a 

sua morte (ROBBINS, 19 de set, 2010 ). 

A fluoresceìna é injetada via intravenosa, e cerca de 80% da fluoresceìna se liga a 

proteínas sanguíneas de alto peso molecular, e apenas 20% que permanecem livres 

estão sujeitas a emitirem fluorescência estimulada pela luz.Ultra violeta. Por se tratar 

de uma substância de baixo peso molecular, ela se incorpora facilmente na grande 

maioria dos fluidos corporais humanos (MOREIRA, 2008)..A viabilidade tecidual, 

está diretamente relacionada com a  presença de sangue no local do ferimento, uma 

vez que a fluoresceína emite forte fluorescência em locais em que há sangue 

suficiente bastante para suprir a atividade aeróbica de respiração celular. A figura (7) 
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ilustra o exemplo dessa relação: Em A- Suprimento sanguíneo adequado. Em B- 

Suprimento sanguíneo marginal, e com baixa fluorescência. Em C- não apresenta 

suprimento sanguíneo e nem fluorescência. 

 

 

Figura7-Relação do fluxo sanguíneo de retalhos com a fluorescência (In 

BITENCOURTT, 1997, p.131) 

 

Na figura (7) observa-se a forte relação que existe entre a quantidade do fluxo 

sanguíneo com a fluorescência. Isso ocorre devido a disponibilidade de oxigênio, no 

local  da fratura .Em áreas que existem pouco ou nenhuma presença de oxigênio , 

isto é ,pouco suprimento sanguínea, ocorre a diminuição do pH e conseqüente 

queda de florescência. 

Considera-se ainda a isquemia. A isquemia é definida como sendo regiões em que o 

fluxo arterial sanguíneo é cessado, ou insuficiente para manter as funções normais 

do tecido, que é provocado pela obstrução dos vasos sanguíneos, sendo uma das 

principais causas de lesão dos tecidos celulares. Pode ainda, haver isquemia parcial 

quando o fluxo sanguíneo é diminuído, porêm consegue-se ainda manter a 

viabilidade celular, mas que também é prejudicial aos tecidos. Portanto venefica-se  

que a isquemia é responsável por desencadear essas alterações teciduais, através 
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da redução ou bloqueio da disponibilidade de oxigênio, impedindo o metabolismo 

aeróbico, que é determinante na queda de produção do ATP (MELO et 

al.,2010,p.209). 

 Portanto em regiões em que ocorre a isquemia, as células passam a fazer glicólise 

anaeróbica devido a ausência total ou parcial de oxigênio disponível, transformando 

o ácido pirúvico em ácido lático em um processo denominado acidose, diminuindo o 

pH na região da fratura                            (BITENCOURTT et al,1997,p.15). 

A acidose pode ser compreendida como o acúmulo de íons lactato, que é um 

produto naturalmente gerado pela redução de piruvato, em processo de glicólise 

anaeróbica (fermentação lática). Havendo muita produção de íons lactato, também 

haverá uma produção grande de ATP, o qual por hídrólise libera íons H+ para 

armazenamento de energia que será disponibilizado  para toda  função biológica 

necessária (MAUGHAN et al.,2005,p.16). 

Essa hidrólise do ATP irá diminuir o pH do sangue, e em conseqüência é notável a 

constante queda de fluorescência por parte de fluoresceína ,uma vez que na medida 

em que se diminui o pH, a fluorescência também diminui.Um provável 

restabelecimento de  suprimento sanguíneo, faz com que ocorra aumento de 

fluorescência novamente , pois as células param de fazer glicólise anaeróbia e 

voltam a fazer glicose aeróbica , devido a presença de oxigênio restabelecida, 

havendo aumento de pH ,por não transformar o ácido purúvico em ácido lático 

(BITENCOURTT,1997,p.131). 

 

6.2 FLUORESCEÍNA NA ANGIOGRAFIA  

 

A angiografia fluoresceínica é um exame ocular que consiste na administração 

endovenosa da fluoresceína (geralmente através da punção de uma veia do braço 

ou do dorso da mão ) 
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Alguns dos problemas decorrentes de doenças oculares estão relacionados a região 

da retina. Dentre as doenças da retina, destaca-se a retinopatia diabética. 

A retinopatia diabética trata-se de uma doença em que há rompimento dos vasos 

sanguíneos por comprometimento das células responsáveis por enviar mensagens 

até o cérebro, que é causada pelo distúrbio descontrolado da liberação de açúcares 

na corrente sanguínea, caracterizado pelo diabétis). O diabetes, afeta o sistema 

circulatório da retina, provocando danos em seus vasos sanguíneos, através do 

vazamento de alguns fluídos e até mesmo de sangue, que provoca fibrose e 

desorganiza a retina, distorcendo imagens que a mesma leva até ao cérebro. A 

retinopatia diabética é uma das principais causas da  cegueira e limitação visual em 

todo mundo                        (CORRÊA, 29 set, 2010). 

O diagnóstico precoce da retinopatia diabética, através de um simples exame de 

fundo de olho pode evitar através de medidas terapêutica e de avaliação ocular, o 

agravamento da doença, que pode causar cegueira definitiva (GUEDES et al.,2009, 

p.91). 

Na retinopatia diabética há o rompimento dos vasos sanguíneos da retina, que 

extravasam, liberando algumas lipoproteínas. Como dito, o progresso da doença 

causa algumas obstruções vasculares de vasos sanguíneos. Em conseqüência a 

essas obstruções, logo desencadeia-se o processo de vascularização, que nada 

mais é que a formação de alguns novos vasos capilares (GONÇALVES et 

al.,2004,p.4). 

Porem esses novos vasos sanguíneos formados são bem frágeis, e acabam se 

rompendo e descolam a retina ocular, promovendo a hemorragia no vítreo do olho 

que é uma camada gelatinosa e rígida (GONÇALVES et al.,2004,p.4). 

Na angiografia, a fluoresceína é empregada para um possível diagnóstico, na 

determinação de retinopatia diabética, verificando problemas de circulação da retina, 

por emitir fluorescência por toda área viável onde está presente um mínimo possível 

de suprimento sanguíneo. Utilizando a fluoresceína como já se sabe, a injeção 

intravenosa dessa substância causa alta fluorescência .destacando-se assim regiões 
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oculares em que provavelmente tenha sofrido algum tipo de lesão e processo 

isquêmico .Sendo assim são feitas fotografias do olho após administração de  

fluoresceína intravenosa, para realização do posteriores estudos de fluxo sanguíneo 

da retina e avaliar da sua integridade funcional (já que os vasos retinianos  normais 

são impermeáveis á fluoresceína. Ao injetar fluorescéina no paciente, essa 

substancia passa por dentro dos vasos da retina e extravasa para fora dos vasos 

sanguíneos, afetando a mácula,, uma região central da retina que quando rompida 

provoca o comprometimento visual. Dessa forma, verificam-se aos poucos, pontos 

mais brilhantes e esbranquiçados que indicam a má circulação                   

(CORRÊA, 29 set,2010). 

A figura (8) demonstra o esquema dos componentes estruturais da anatomia do 

olho, com destaque para a retina, região em que ocorrem problemas circulatórios de 

fluídos sanguíneos; caracterizado como retinopatia diabética. 

 

        

Figura8-Estrutura anatômica do olho  (In GONÇALVES et al.,2004,p.5). 
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A figura (9) apresenta um olho normal sem retinopatia diabética. 

 

Figuara9-Olho normal (In GONÇALVES et al.,2004,p.7) . 

A figura (10) apresenta um olho com retinopatia diabética, destacando-se manchas 

esbranquiçadas, onde a fluoresceína atuou e identificou problemas circulatórios da 

retina ocular. 

 

 

Figura10-olho com retinopatia diabética (In GONÇALV ES et al.,2004,p.7). 
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6.3 FLUORESCEÍNA NA VIABILIDADE INTESTINAL 

 

 Alguns animais como os eqüinos e cães podem apresentar problemas vasculares 

intestinais devido a um processo natural que ocorre no interior do intestino delgado: 

o estrangulamento e obstrução. A obstrução é definida como o impedimento de 

passagem de todo conteúdo de substancias dissolvido em fluídos corporais pelo 

intestino. O estrangulamento um processo natural em que o próprio intestino sofre 

uma torção (RAHAL,1995). 

Esse processo de obstrução, provoca engrossamento e enegrecimento nas paredes 

do intestino. Contudo conseqüentemente o fluxo sanguíneo cessa e pode haver 

trombose ou diminuição da pressão sanguínea. Em conseqüência disso sabe-se que 

haverá isquemia nos tecidos, promovendo  a falta de oxigênio, viabilizando a 

possibilidade de infecção  por uma bactéria chamada clostridium, que produz toxinas 

que causam necrose .A ação por essa bactéria na falta de oxigênio é conhecido 

como gangrena. Geralmente a gangrena ocorre em locais de ferimentos (tendo 

como grande possibilidade a torção ou o estrangulamento do intestino delgado 

(RAHAL, 1995). 

Por conseqüência torna-se necessário, a cirurgia do intestino afetado, para 

assegurar a vida. 

Sendo assim, após anestesias necessárias, as cirurgias são realizadas usando-se 

técnicas em que se utilizam cerca de 20 centímetros do intestino sob isquemia. As 

cirurgias podem e são realizadas conforme uma mesma técnica, que é a utilização 

de ligaduras, porem a formas de visualizar a viabilidade tecidual são diferentes.Uma 

delas é a técnica convencional macroscópica, onde verifica-se pós cirurgia, a 

pulsação arterial, cor e motilidade espontânea, e como técnica alternativa a emissão 

de fluorescência promovida pela fluosreceína (BAPTISTA, 20 mai, 2010 e RAHAL, 

1995).  

A utilização de padrões normais de verificação de viabilidade intestinal, nem sempre 

são seguras, uma vez que pode haver ausência de características de avaliação, que 
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garantam a sobrevivência do intestino. Já a utilização de fluoresceína, mostra-se um 

método seguro de verificação de sobrevivência intestinal, uma vez que seu método 

de avaliação é feita pela verificação de fluorescência, no interior do mesmo. Os 

testes com fluoresceína indicam uma ótima perfusão sanguínea intestinal, 

assegurando e confirmando a confiabilidade de seu uso na viabilidade intestinal em 

cirurgias vasculares.         (FIGUEIRA, 31 mai, 2010 e BAPTISTA, 20 mai, 2010).. 
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7. EFEITOS INDESEJÀVEIS 

 

 

Efeitos indesejáveis com o uso de fluoresceína incluem: náuseas, vômitos, prurido 

(coceira) e reação alérgica mais intensa, que pode ser evitado injetando-se 

fluoresceína intravenosa lentamente Estes efeitos colaterais ocorrem em torno de 

0,1 a 1,4% dos casos pacientes que se submetem ao exame, sendo que 67,3% 

desses casos são de reações alérgicas. O extravasamento do corante para fora da 

veia é doloroso e todos os cuidados são tomados para evitar esta ocorrência. 

Fluoresceína intravenosa geralmente não é administrada a mulheres grávidas, 

embora não haja evidências científicas que o corante possa ser prejudicial ao feto                

(BITENCOURTT et al., 1997,p.130). 
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8. DOSE ADMINISTRATIVA 

 

 

Geralmente são fabricados e padronizados fluoresceína 10% m/v. A dose-padrão de 

administração da fluoresceína a 10% pela via endovenosa é de 10-15mg/kg de peso 

corporal, podendo chegar a 30mg/kg em pacientes de pele mais escura 

(BITENCOURTT,1997,p.130) 
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9. APRENDENDO ESTRUTURA ATÔMICA (MODELO ATÔMICO DE 

BORH) ATRAVÉS DA FLUORESCENCIA, UTILIZANDO-SE CASCA  

DE OVO MARRON PARA O ENSINO DA QUIMICA NO ENSINO 

MÉDIO. 

 

 

Os fenômenos químicos luminescentes que envolvem intensa emissão de luz (em 

geral luminescência) despertam o interesse visual de qualquer pessoa. 

Há grande dificuldade dos alunos em entenderem os conceitos de estrutura 

eletrônica, por se tratar de um assunto muito abstrato, e até mesmo por não terem 

aulas práticas freqüentes na  disciplina de química, que tornaria mais fácil o 

aprendizado por parte do aluno. O conceito de estrutura eletrônica; é um tema de 

muita importância para química, já que, a partir do princípio da estrutura eletrônica é 

que se torna possível compreender os fenômenos decorrentes da química (NERY, 

2004, p.39). 

O modelo atômico de Borh estabelece que cada átomo de um determinado elemento 

químico possui certo nível de energia característico, e que para haver transição 

eletrônica, é necessário que os átomos passem de um estado fundamental para um 

estado excitado, e após alguns instantes, esses elétrons quando voltam ao estado 

inicial liberando energia na forma eletromagnética. Assim, para que uma dada 

emissão de luz fluorescente seja observada, a excitação eletrônica deve ocorrer em 

uma faixa de comprimento de onda próximo ou superior ao da região do UV. A 

coloração da luz emitida depende da variação de energia envolvida na transição 

eletrônica (NERY, 2004, p.40). 

O fenômeno da fluorescência pode ser explicado pela figura (11): 

Em A- O elétron do átomo absorve energia e passa do estado fundamental para o 

estado excitado. Em B- ocorre perda de energia pelo elétron. Em C- O elétron volta 
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ao estado fundamental, liberando energia e emitindo luz, caracterizado assim, o 

fenômeno da fluorescência. 

 

Figura11-Diagrama do fenômeno da fluorescência (In NERY, 2004, p.41). 

 

Para demonstrar o fenômeno da Fluorescência, pode-se utilizar os seguintes 

materiais:  casca de ovo marrom, acetato de etila, e ácido clorídrico, que podem ser 

obtidos no laboratório da escola.Utiliza-se também um copo de vidro caseiro. Em 

seguida realiza-se o seguinte procedimento: 

:Em uma sala escura ilumina-se diretamente a casca de um ovo marrom com a luz 

UV-A. Feito isso, quebra-se o ovo, lava se as cascas e as transfere para um copo de 

vidro contendo aproximadamente 50 mL de acetato de etila. Ilumina-se novamente 

com a luz UV-A. Adiciona-se aproximadamente 15 mL de solução de ácido 

clorídrico. Observa-se. o ocorrido após a dissolução da casca do ovo, e ilumina-se 

novamente o copo, obervando-o.. 

A figura (12) mostra as cores da protoporfirina antes e durante a fluorescência, que 

foi possibilitada pela dissolução da casca de ovo em ácido clorídrico 
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Figura12-Protoporfirina antes e durante emissão de fluorescência(In Garcia, 

2007) 

A cor marrom da casca do ovo deve-se à presença da protoporfirina IX, um 

intermediário da síntese do grupo heme do sangue, responsável pelo transporte de 

oxigênio. Quando adicionamos ácido clorídrico sobre a casca do ovo, que é 

constituída de carbonato de cálcio, ocorre a seguinte reação demonstrado na figura 

(13): 

 

CaCO3(s) + 2HCl(aq) -----------> CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

 

Figura13- reação de decomposição da casca do ovo (I n NERY, 2004, p. 40) 

À medida que a casca do ovo é dissolvida, a protoporfirina IX é liberada para a 

solução e, sob luz UV-A, a emissão de fluorescência aumenta gradativamente, 

disseminando pela solução uma tonalidade púrpura. 

Esse experimento demonstra com clareza o fenômeno fluorescente que pode ser 

realizado caseiramente, evidenciando estudos do elétron no orbital atômico, 

caracterizado pelo modelo atômico de Borh. A fluorescência causa interesse por 

parte do aluno e facilita seu aprendizado. 
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10. METODOLOGIA 

 

 

10.1 Materiais 

 

• Becker 250 ml 

• PhmetrO digital marca TEC-2mp 

•  Bureta. 50 ml 

• Condensador modelo MAX 

• Suporte Universal 

• Garra para suporte 

• Mangueira 

• Balança marca GEHACA modelo BG 1000 

• Papel de Filtro 

• Vidro relógio 

• Funil de Buchner 

• Bomba de vácuo marca TECNAL modelo TE 058 

• Kitassato 350 ml 

• Proveta 300 ml 

• Erlenmeyer 350 ml 
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• Balão de fundo redondo 250 ml 

• Espátula 

• .Grau 

• Pistilo 

• Termômetro 

• Bastão de Vidro 

• .Estufa 

• Cápsula de porcelana 

 

10.2. Reagentes 

 

• Biftalato de potássio-marca Biotec P.A  

• Ácido clorídrico-marca Quimex P.A 

• Anidrido Acético- marca Biotec P.A (97%) 

• Resorcinol-marca Casa Americana P.A 

• Cloreto de Zinco Anidro marca Casa Americana P.A 

• Ácido clorídrico concentrado-marca Quimex P.A (37%) 
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10.3. Procedimento 

 

10.3.1. Preparação de ácido ftálico 

 

Pesou-se 100g de biftalato de potássio em um becker de 250 ml, e dissolveu-se num 

mínimo volume necessário de água. 

Em seguida, fez-se a acidificação de biftalato de potássio até pH 1,0 com ácido 

clorídrico (0,1M) que foi possível através de calibração de phmetro com tampões de 

pH 4,0 e 7,0 sob observação da variação de pH, pela titulação do biftalato de 

potássio com ácido clorídrico. O volume de ácido clorídrico gasto na titulação  foi de 

75 ml. Após 15 minutos, filtrou-se o precipitado em bomba a vácuo. 

 

10.3.2. Preparação de anidrido ftálico 

 

Na preparação de anidrido ftálico, pesou-se 82,5 g do ácido ftálico obtido na etapa 

anterior, e 103 g de anidrido acético que foram levados e misturados em um balão 

de fundo redondo. 

Levou-se o balão até um agitador, onde o mesmo ficou acoplado a um condensador. 

Aqueceu-se a mistura até total dissolução do ácido ftálico na presença de anidrido 

acético. Ainda sim deixou-se  a mistura por mais 10 minutos no aquecimento após 

sua dissolução. 

Derramou-se a mistura quente numa capsula de porcelana e deixou-se esfriar. 

Filtrou-se o composto por sucção em bomba á vácuo. 

Levou-se até a estufa para secagem,onde permaneceu por 3 horas.. 
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10.3.3. Síntese da fluoresceína 

 

Pesou-se 22g de resorcinol e 15g de anidrido ftálico (obtido na etapa anterior), onde 

ambos foram reduzidos a pó bem fino em um grau. 

Pesou-se ainda, 10g de cloreto de zinco anidro, o qual foi levado até a estufa para 

secagem devido a sua facilidade de adquirir umidade. Em seguida também foi 

reduzido  a um grau em partículas não muito pequenas e levado a um tubo com 

rolha. 

Misturou-se todo resorcinol e o anidrido ftálico pesados, transferindo-os para um 

erlenmeyer de 350 ml e levados até a uma chapa aquecedora. 

Manteve-se o constante aquecimento, e adição de cloreto de zinco aos poucos, 

promovendo a catálise da reação, e com agitação com um termômetro em um 

intervalo de 2 a 3 minutos, até que se atingisse a uma temperatura de 180°C. 

Continuou-se o aquecimento até que observou-se a formação de um composto 

muito viscoso, que não pudesse mais ser  agitado. 

Deixou-se a mistura esfriar até 90°C, onde foram ad icionados então 200 ml de água 

destilada e 10 ml de ácido clorídrico concentrado. 

Elevou-se então a temperatura até efervescência da água destilada adicionada, 

promovendo-se constantes agitações, até que verificou-se a desintegração de toda 

mistura reacional, e a total dissolução de todos sais de zinco presentes. 

Em seguida filtrou-se todo fluído da mistura em funil de buchner que foi acoplado em 

uma bomba a vácuo, obtendo-se por fim a fluoresceína que foi adicionado a uma 

solução diluída de Hidróxido de sódio (NaOH), para posterior emissão de 

fluorescência. 
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11. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nos procedimentos realizados, desde a preparação e obtenção das substâncias que 

tornaram possíveis a síntese da fluoresceína, torna-se importante abordar que: 

A conversão de biftalato de potássio em ácido ftálico é feito por simples acidificação 

com ácido clorídrico, pois por tratar-se de um composto iônico, a adição de ácido 

clorídrico em biftalato de potássio troca o íon potássio do mesmo pelo íon H+, 

conferindo a formação de ácido ftálico,onde foram obtidos uma massa de 84,14g de 

ácido ftálico..A figura (14) demonstra essa conversão: 

 

 

Figura14-Obtenção de Àcido ftálico por acidificação  de Biftalato de Potássio. 

 

Na preparação de anidrido ftálico, fez-se necessário reagir ácido ftálico com anidrido 

acético que encontrava-se pronto no laboratório da FEMA. 

A reação ocorreu na proporção 1 mol de ácido ftálico (166g) com 2 mols de anidrido 

acético (204g). No entanto, ao ter obtido-se uma massa de 84,14 g de ácido ftálico 

no processo, utilizou-se exatamente a metade da massa molar de 1 mol de ácido 

ftálico (83g) com a metade da massa molar de 2 mols de anidrido acético (102g), 

tornando-se possível a reação em proporções adequadas. 
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A reação foi acompanhada de um condensador, contendo um refluxo de água, já 

que nessa etapa, ocorre a formação do produto de interesse (anidrido ftálico) e um 

subproduto (o ácido acético)..A figura (15) relata a formação desses dois produtos: 

 

Figura 15-Obtenção de anidrido ftálico por dissoluç ão de ácido ftálico em 

anidrido acético, através de aquecimento . 

 

Nesse processo de transformação, o anidrido acético desidratou o ácido ftálico, 

transformando-o então em anidrido ftálico e ácido acético simultaneamente. Por ser 

mais volátil, o ácido formado em alta temperatura volatilizou-se e ao encontrar a 

água do condensador, condensou-se em um refluxo, permanecendo-se líquido. A 

massa de anidrido ftálico obtida após filtração e secagem foi de exatamente de 

73,14g o que significou 98,83% de rendimento. A transformação pode ser 

acompanhada segundo a figura (16):  

 

 

Figura16-Reação de obtenção de anidrido ftálico com o produto de interesse.  
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Após obtenção do produto desejado (anidrido ftálico), tornou-se possível a 

fabricação da fluoresceína, utilizando as massas corretas de anidrido ftálico e 

resorcinol segundo VOGEL 1971. A figura (17) demonstra a mistura dos dois 

compostos: 

 

 

Figura17-Mistura de resorcinol e anidrido ftálico a ntes do aquecimento 

 

A reação ocorreu controladamente numa temperatura de 180°C; temperatura ideal 

em que se aciona a energia de ativação dessa reação. Nessa temperatura a mistura 

reacional tomou coloração vermelho escuro que pode ser visualizado na seguinte 

figura (18) 

 

Figura18-Processo reacional da mistura sob aquecime nto 
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A adição do cloreto de zinco anidro teve por objetivo catalisar a reação, porem o 

mesmo atuou ainda como agente de desprotonamento de grupos presentes na 

fluoresceína, e que tornou-a uma massa rígida, havendo também  formação de sais 

básicos de zinco, que é demonstrado pela figura(19) 

 

Figura19-Mistura vermelho-escura viscosa contendo f luoresceína e alguns sais 

básicos de zinco. 

 

A adição de ácido clorídrico concentrado teve por objetivo dissolver os sais básicos 

de zinco e a própria fluoresceína, promovendo-se novamente o seu protonamento e 

conseqüente precipitação, que pode ser acompanhada conforme a figura (20): 

 

 

Figura20-Mistura de Fluoresceína e sais de zinco di ssolvidos após 

desintegração do composto viscoso. 
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A massa de fluoresceína obtida após filtragem foi de 27,85g, o que demonstrou estar 

bem próximo da massa do estipulado por VOGEL 1971. para esta síntese que é de 

30g.Também observou-se que a massa de fluoresceína esperada nesta síntese  

utilizando-se as massas iniciais dos reagentes resorcinol e anidrido ftálico sugeridas 

por VOGEL 1971, seria de 33,2g. do composto bruto, o que significou um 

rendimento de 83.88%. A adição de hidróxido de sódio diluído a apenas uma 

pequena amostra de fluoresceína obtida, e sujeita sob emissão de raois ultra violeta, 

demonstrou a grande sensibilidade da fluoresceína em emitir fluorescência Sua 

síntese pode ser demonstrada pela figura (21): 

 

 

Figura21- Reação da Síntese da fluoresceína (In VOG EL,1971,p.1036).  
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Afigura (22) demonstra a fluoresceína obtida na síntese, emitindo forte fluorescência. 

 

Figura22-Fluoresceína sob emissão de raios ultra vi oleta emitido pela lâmpada 

de Woods. 
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12. CONCLUSÂO 

 

 

Todos procedimentos realizados em laboratório seguindo estudos de VOGEL 1971 

para a síntese da fluoresceína, demonstraram-se totalmente eficazes para a 

fabricação da  mesma, já que ao final dos experimentos, pode-se obter a 

fluoresceína, que apresentou uma massa bruta total de 27,85g que equivaleu a um 

rendimento de 83,88% do composto propriamente dito.  
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