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1. RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo conhecer os cuidados prestados aos recém nascidos  

(RNs) prematuros hospitalizados, que foram submetidos à fototerapia, buscando a  

melhoria dos cuidados de Enfermagem. Trata-se de uma revisão de literatura de 

modo sistemático e não sistemático, a partir dos descritores icterícia, neonato e dos 

critérios de inclusão e exclusão. Como critério de inclusão utilizaram-se os artigos 

científicos relacionados ao tema, mas com textos completos disponíveis. Na busca 

foram encontrados dezenove artigos, entre o período de 1996 à 2009. Após leitura 

do material foram incluídos e analisados seis artigos científicos indexados nas bases 

de dados Pub Med e seis livros, posteriormente foram agrupados em três eixos 

temáticos: Rn prematuro com icterícia; fototerapia e experiências familiares. 

Verificou-se que a icterícia é considerada uma das patologias mais comuns entre os 
RNs prematuros. A fototerapia foi considerada o tratamento mais indicado por ser 

menos agressivo ao RN prematuro. Neste tipo de tratamento, o RN é exposto à luz 

florescente azul ou branca e ocorre a diminuição dos níveis séricos de bilirrubina 

indireta. Porém exigem-se cuidados específicos e uma atenção especial aos Rns 

que utilizam esse tipo de tratamento. Conclui-se, que em geral, os cuidados com os 

RNs prematuros em fototerapia ocorrem durante a internação em Unidade de 
Terapia Intensiva e os profissionais de saúde, em especial, a equipe de enfermagem 

precisaria estar atenta, também, quanto aos cuidados com os familiares, pois estão 

vivenciando além da fototerapia, a difícil experiência da hospitalização do filho desde 

o seu nascimento. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) prematuros são crianças 

nascidas com menos de 37 semanas completas de gestação, ou seja, com menos 

de 259 dias contados a partir do primeiro dia do último período menstrual, essas 

crianças denominam-se pré termo ou prematuras. Além do mais disso se explica que 

recém-nascidos até 2.500g devem ser denominados de baixo peso(1). 
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Os Recém-nascidos (Rns) podem ser classificados de acordo com a idade  

gestacional, como o peso de nascimento e ainda com a adequação do peso de 

nascimento à idade gestacional (1). 
As causas da prematuridade são inúmeras, porém alguns fatores 

predisponentes ou associados são classificados e agrupados em: sociais; história 

obstétrica pregressa; e complicações da gravidez atual (2).  

As complicações que os Rns prematuros podem apresentar são várias, dentre 

elas podemos citar a icterícia. A icterícia é caracterizada pela cor amarelada da pele 

decorrente do acúmulo de bilirrubina no organismo. A maioria dos Rns com algum 

grau de icterícia se encontram saudáveis e são diagnosticadas como icterícia 

fisiológica. A icterícia no Rn pode ser fisiológica, que desaparecer nos primeiros dias 

de vida, mas se persistir é denominada icterícia patológica(1,3, 5). 

A icterícia, também, é caracterizada pelo acometimento das partes do corpo 

em razão da intensidade numa progressão céfalocaudal. Inicia-se na face, em 
seguida acomete o tórax, depois região umbilical, abdome, pés, mãos e por fim a 

palma das mãos e dos pés quando os níveis de bilirrubina estão muito altos. Em 

geral, a icterícia leve acomete apenas a face (1).  

A coloração amarelada da pele passa a ser visível quando os níveis de 

bilirrubina sanguínea estão por volta de 5 a 6mg/dl. E segundo os níveis da 

hiperbilirrubinemia ela se classifica em: leve, moderada e acentuada (1,5). 
Portanto, após o exame físico, o exame laboratorial será fundamental para a 

confirmação do nível elevado de bilirrubina e um excelente auxiliar para a escolha do 

tratamento, que possibilite bloquear possíveis patologias ao sistema nervoso central 

do Rn(1). 

Vale ressaltar, que o Rn pode ser susceptível aos efeitos tóxicos da 

hiperbilirrubinemia, quando não é feito o tratamento. Nos Rns principalmente os de 

muito baixo peso, um nível não muito elevado da bilirrubina poderá causar 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. O risco de agressão ao sistema 

nervoso central é maior em Rn de baixo peso, especialmente, nos de baixa idade 

gestacional(1,2). 

Atualmente, dois tratamentos para a icterícia são mais conhecidos, a 

exsanguineotransfusão e a fototerapia. A exsanguineotransfusão é a transfusão 
sanguínea em que se realizam trocas sanguíneas totais ou parciais da volemia, com 
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finalidade terapêutica, mas que, também, podem apresentar complicações tais 

como: reações transfusionais, instabilidade metabólica, hemorragias hipotensão 

arterial entre outras (4). E a fototerapia, que é o foco deste estudo. 
 

3. OBJETIVOS 
 

Considerando a alta frequência da icterícia especialmente no Rn prematuro e 

a necessidade do tratamento, este estudo tem como objetivo conhecer a respeito 

dos cuidados prestados aos Rns prematuros em fototerapia a fim de melhorar a 

assistência de Enfermagem 

 
4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura de modo sistemático e não sistemático, 
a partir dos descritores icterícia, neonato e dos critérios de inclusão e exclusão. 

Como critério de inclusão utilizaram-se os artigos científicos relacionados ao tema, 

mas com textos completos disponíveis. Na busca foram encontrados dezenove 

artigos, entre o período de 1996 a 2009.  

Após leitura do material foram incluídos e analisados seis (6) artigos 

científicos indexados nas bases de dados Pub Med e seis (6) livros, posteriormente 
foram agrupados em três eixos temáticos: Rn prematuro com icterícia; fototerapia e 

experiências familiares 

 
5. REVISÃO DE LITERATURA (DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS) 

 

O estudo de Graner e Barros (7) desenvolvido no ano de 2004 à 2005 teve 

como objetivo conhecer as principais ocorrências neonatais que resultaram em 

internação na UTI neonatal e morte neonatal no Hospital e Maternidade Santa 

Joana, no estado de São Paulo. Ao decorrer da pesquisa as principais ocorrências 

neonatais foram as doenças respiratórias (65,1%), a icterícia (38,4%), os distúrbios 

metabólicos (13%) e as doenças neurológicas (9%) (7). 
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Entre os recém-nascidos, vários estudos demonstraram que alguns fatores 

podem intensificar a bilirrubina sanguínea, agravando o quadro de icterícia tais como 

a prematuridade, a ausência do aleitamento materno e a síndrome de Gilbert(1,6,8). 
No caso dos prematuros que não são amamentados e a necessidade da 

oferta precoce da dieta parenteral ao Rn prematuro grave, são fatores que poderão 

trazer prejuízos ao fluxo sanguíneo e intestinal, provocando a reabsorção êntero 

hepática da bilirrubina e tornando a icterícia mais intensa devido a imaturidade 

eritrocitária, hepática e gastrintestinal(9). 

A dificuldade de excreção de bilirrubina prolongada possivelmente causara 

uma intensa kernicterus, que é quando a taxa de bilirrubina no sangue esta muito 

alta ela pode impregnar certos núcleos cerebrais, gerando uma encefalopatia 

bilirrubínica, causando sequelas neurológicas dessa encefalopatia. Ele constitui a 

principal e a mais grave das complicações da icterícia neonatal fisiológica e não 

tratada corretamente (8). 
A encefalopatia bilirrubineica relaciona-se com os níveis de bilirrubina indireta 

e, particularmente, com a forma livre como a presença de fatores que aumentam o 

risco de impregnação bilirrubineica como asfixia perinatal, acidose, hipotermia, 

infecção e hipoglicemia (1,9). 

O aparecimento da icterícia,em geral desenvolve-se em torno da primeira 

semana de vida. Agravado pela prematuridade esse níveis podem apresentar 
evoluções além do normal, podendo invadir outros tecidos, como o sistema nervoso 

central. Quando o nível de bilirrubina está aumentado e se estende por muito tempo 

no organismo, poderá causar lesões permanentes. Trata-se, portanto da icterícia 

patológica, que  manifesta-se por icterícia clínica nas primeiras vinte e quatro horas 

de vida e pode ocorrer sucção débil, hipoatividade, hepatoesplenomegalia, anemia e 

anasarca (1,6). 

Embora possa se caracterizar como leve para o Rn a termo, a icterícia 

fisiológica  também, poderá trazer sérios riscos e complicações para o Rn 

prematuro. A avaliação clínica da icterícia fisiológica em Rn a termo se faz 

necessária muitas vezes a partir do valor de 12mg/dl no terceiro dia de vida e em 

prematuros a partir de 15mg/dl, ocorrendo no quinto dia de vida (11,12). 

A icterícia fisiológica é definida como uma hiperbilirrubinemia não -conjugada, 
que se manifesta em Rns por volta do terceiro dia de vida e desaparece por volta do 
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sétimo ao décimo dia de vida, contudo é provocado por aumento da carga de 

bilirrubina e de uma deficiente conjugação e excreção hepática da mesma. Os 

mesmos fatores podem levá-la a níveis muito mais elevados nos prematuros, pois a 
icterícia fisiológica no Rn a termo não implica que a bilirrubina seja atóxica e 

geralmente não há comprometimento do estado geral do recém-nascido(1). 

As principais causas da icterícia neonatal fisiológica derivam da maior 

produção de bilirrubina, pela imaturidade hepática, menor capacidade de excreção 

da bilirrubina e maior reabsorção intestinal devido a ausência da flora bacteriana, 

sendo reabsorvida pela corrente sanguínea. Entende-se que a icterícia possa ser 

decorrente de processos patológicos que levam à maior produção de bilirrubina 

(basicamente, maior destruição das hemácias), à sua menor captação, conjugação e 

excreção hepática, como também à sua maior reabsorção intestinal. O aumento de 

produção de bilirrubina acarreta no acúmulo de bilirrubina indireta, também 

conhecida como “colestase”, que se refere a muitos distúrbios do fígado (1,12). 
Segundo Campos e Cardoso (5) há referência de que, já em 1956, a 

enfermeira J. Ward observou que as crianças que tomavam banho de sol nos jardins 

do Rockford General Hospital, em Essex, perdiam o tom amarelado da pele. 

A fototerapia é um tratamento feito através de luz convencional, halogênea ou 

fibra óptica. O mecanismo de ação da fototerapia baseia-se na fotoisomerização e 

fotooxidação. Na fotoisomerização ocorre fragmentação estrutural da bilirrubina, 
produzindo isômeros geométricos e estruturais que são transportados pelo plasma e 

excretados na bile, sendo parte dessa bilirrubina modificada eliminada através do 

mecônio (4). 

A fototerapia transforma a bilirrubina e produz complexos pirrólicos solúveis 

em água são capazes de contornar o sistema hepático de conjugação, podendo ser 

excretada pela bile ou pela urina, ou ainda por agentes farmacológicos que 

interfiram na aceleração da degradação da heme. Mas a fototerapia também poderá 

produzir efeitos colaterais (4,11,12).  

O tratamento da icterícia visa prevenir os efeitos desta condição sobre o 

sistema nervoso central. A fototerapia vem sendo utilizada para diminuir os níveis 

séricos de bilirrubina indireta, colocando o Rn exposto a luz fluorescente azul, 

branca ou solar(1). 
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Acredita-se que a fototerapia seja um tratamento menos agressivo, eficiente, 

e que o seu uso profilático entre as 12 e 24 horas de vida poderia diminuir a 

incidência da necessidade de exsanguineotransfusão(8,9). 
A fototerapia vem sendo muito utilizada em razão da ausência de efeitos 

colaterais graves. E o terapêutico, tardio ou conservador inicia-se quando o nível de 

bilirrubina está elevado, e permanece até quando eles diminuem. A utilização da 

fototerapia no tratamento profilático, sendo nas primeiras horas de vida, para 

neonatos com peso abaixo de 2.000 g é mais seguro que o tratamento tardio 

considerando os níveis de bilirrubina abaixo de 10 mg/dl como satisfatórios(6,9). 

Ao término do tratamento, a fototerapia deverá ser retirada gradativamente. 

Em alguns casos, devido a interrupção poderá novamente ocorrer a elevação dos 

níveis de bilirrubina, sendo necessário novas sessões de fototerapia entre 12 e 24 

horas(9). 

Segundo Leone e Tronchin (1) a eficácia da fototerapia depende do 
comprimento da onda de luz utilizada e também sua intensidade, levando uma 

formação mais rápida dos fotoderivados, precisando penetrar na pele para atingir a 

bilirrubina. A profundidade desta penetração depende de sua cor. Quanto maior o 

comprimento de onda, maior sua penetração.  

No estudo de Martins e Carvalho(10), o objetivo foi constatar a eficácia de 

uma fototerapia que utiliza diodos emissores de luz de alta intensidade (super LED) 
em 88 prematuros nas primeiras 24 horas de vida. Constatou-se a eficácia da 

fototerapia super Led bem maior do que a halógena, em um numero significativo 

após 24 horas de vida. O sucesso do resultado competiu à dose de irradiância do 

aspecto da fonte de luz usada, e a área corporal exposta. Sendo o mais eficaz a 

coloração azul da luz visível, por ser da mesma coloração do aspecto da absorção 

da bilirrubina. A irradiância é o poder da irradiação sobre a pele do Rn, a quantidade 

de luz emitida(1,10). 

Outros autores ressaltaram para os efeitosindesejáveisno Rn relacionado à 

fototerapia: perda insensível de água, hipertermia, evacuações frequentes 

amolecidas e esverdeadas, alterações das hemácias, déficit no crescimento no 

segunda infância, bronzeamento, queimaduras, e a possibilidade de lesão da retina, 

letargia, eritemas e hipocalcemia (1, 4, 5, 11, 12).  
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Seria importante ressaltar sobre medidas de proteção contra queimaduras. 

Não se deve utilizar óleos e cremes, pois poderão favorecer queimaduras no Rn. 

Observar sempre o estado geral do Rn(1). 
O contato prolongado da fototerapia sem proteção ocular poderá lesar 

fotorreceptores oculares. Realizar a ingestão de líquido conforme necessário poderá 

evitar a desidratação. Se ocorrer uma coloração de “castanha” na pele, na urina 

poderá demorar meses para desaparecer. Salienta-se que a diminuição do contato 

pele a pele com a mãe devido a fototerapia, poderá interferir na amamentação(1). 

Entretanto, é possível tomar medidas efetivas para a proteção do Rn em 

fototerapia, tais como: a proteção ocular e a luz sobre o Rn assustam as mães que 

não tem o conhecimento da situação. Por mais que não seja um tratamento invasivo, 

apresenta-se perturbador a oclusão ocular e o impedimento do contato direto de 

mãe–filho (5). 

Quando se fala de saúde ocular, o enfermeiro vem se destacando nas 
medidas preventivas. Com os exames oculares externos e de estimulação visual, 

que são métodos para a investigação de problemas futuros a serem detectados 

precocemente (5). 

Estando evidente a importância e a necessidade da proteção ocular para 

evitar lesões na retina, na maioria dos hospitais competem à equipe de enfermagem 

esse cuidado e a confecção artesanal do protetor ocular. Ele poderá ser feito com 
papel opaco, algodão hidrófilo e gaze, em seguida enviada para a central para a 

esterilização antes de ser colocado no Rn. Embora em cada hospital tenha sua 

forma e rotina, a troca deverá ser feita a cada 24 horas, para se evitar a lesão da 

pele (5). 

Além da proteção ocular alguns cuidados são extremamente necessários pela 

a equipe de enfermagem para evitar possíveis complicações durante o uso da 

fototerapia: despir o Rn, deixando apenas fralda para a proteção perineal; posicionar 

o Rn adequadamente; observar parâmetros respiratórios e permeabilidade de vias 

aéreas superiores; ficar atento para sinais de desidratação e hidratar conforme a 

necessidade, prescrição médica e balanço hídrico; aferir sinais vitais frequentemente 

e se atentar para temperatura; pesar o Rn para o controle de peso; observar 

coloração de pele, e se atentar para presença de qualquer anormalidade; observar o 
aspecto, coloração e quantidade de urina, realizar medida de densidade urinária 
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conforme prescrito, retirar Rn de fototerapia apenas por alguns minutos para o 

banho entre outros(1). 

Devem-se observar alguns cuidados específicos no momento do encontro 
com os familiares, tais como retirar o protetor ocular quando houver o contato com 

mãe para maior interação, mas não deixar o Rn permanecer mais do que trinta (30) 

minutos para que não interrompa o tratamento(1). 

Uma gravidez com intercorrências culminando com parto prematuro, 

aumentam a chance de intercorrências para o Rn. Parece ser uma situação difícil 

para família, principalmente para a mãe, que por vezes se sente culpada pela 

situação(5). 

A amamentação de um Rn pré termo apresenta dificuldades, tanto para a 

mãe como para o Rn, ocasionando demora para se efetivar. Agravado pela 

reabsorção exagerada da bilirrubina associada à prematuridade, o atraso em iniciar 

a amamentação, poderá comprometer a interação entre mãe e Rn nos primeiros 
dias de vida(1). 

Em geral, os médicos consideram a fototerapia um procedimento simples, que 

requer cuidados contínuos pela equipe de enfermagem. Apesar de um método 

seguro e normalmente eficaz para a redução dos níveis de bilirrubina indireta, 

entretanto para os pais tem outros significados.  

Campos e Cardoso entrevistaram dez mães de Rns em tratamento 
fototerápico internados na UTI. Elas relatam que foi uma tortura ver os filhos no 

tratamento da fototerapia. Os autores ressaltaram a necessidade de esclarecimento 

aos pais sobre todos os procedimentos a serem realizados como forma de amenizar 

o sofrimento dos pais vivenciando esta experiência(5). 

Para a maioria das mães do estudo anterior foi difícil vivenciar o filho 

hospitalizado na UTI e não ter o filho em casa após o nascimento. Muitas vezes 

relataram medo em tocá-los e até mesmo em receber informações sobre o seu 

próprio filho. Foi difícil aceitarem a situação de verem seus filhos rodeados de fios e 

aparelhos, embora compreendessem que tudo isso seria para sua recuperação(5). 

 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A indicação da fototerapia para um RN prematuro demanda cuidados 

diferenciados para que não se agrave ainda mais sua condição. Vale ressaltar a 

difícil experiência da família para vivenciar tudo isso. A enfermagem poderia estar 
mais atenta com uma boa comunicação entre a mãe e a equipe, explicando sobre os 

procedimentos a serem realizados com o filho. 

A icterícia no Rn pré-termo se manifesta com maior gravidade se comparando 

ao Rn a termo, implicando cuidados diferenciados e específicos. Os estudos 

apontaram para a necessária utilização de tratamentos menos invasivos e que não 

agravem ainda mais sua condição, entre eles a fototerapia. 

Assim quando a bilirrubina atinge um nível muito elevado no sangue, há 

necessidade de indicação médica para a fototerapia. Este tratamento é capaz de 

tornar a bilirrubina solúvel, facilitando sua eliminação pelas fezes e urina. Por mais 

que a fototerapia seja um tratamento eficaz, existem cuidados complementares a 

serem realizados para que não traga comprometimentos desnecessário ao Rn. 
Em geral, o nascimento de um Rn prematuro implica em internações logo 

após o nascimento. E por mais que umamãe entenda a necessidade do filho estar 

internado em uma UTI neonatal para sua sobrevida, a aceitação parece ser difícil. 

Evidencia-se a demanda por cuidados especiais em que a enfermagem 

poderia contribuir com o tratamento prestado ao Rn, além dos cuidados específicos 

com a fototerapia, considerar também o bem estar dos familiares e em especial a 
interação entre eles. 

Conclui-se, que em geral, os cuidados com os Rns prematuros em fototerapia  

ocorrem durante a internação em UTI e os profissionais de saúde, em especial, a 

equipe de enfermagem precisa estar atenta, também, quanto aos cuidados com os 

familiares, pois estão vivenciando, além da fototerapia, a difícil experiência da 

hospitalização do filho desde o seu nascimento. 
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