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1. Resumo 

O estudo da mecatrônica nos abre um leque de conhecimentos; onde se 

observa que a mecânica, eletroeletrônica e a informática se relacionam diretamente 

com diversas ciências. Uma destas relações, podemos encontrar neste artigo, onde 

os estudos deste campo das exatas atua no diagnóstico para a prevenção de doenças 

no início da vida e durante ela; uma delas é a icterícia, que afeta a maioria dos recém 

nascidos com a coloração da pele mais clara. A icterícia reflete perturbações no 

balanço entre a produção do clareamento hepático da bilirrubina. Nosso intuito é fazer 

uma melhoria nos aparelhos para UTI Neonatal (incubadoras e Berços Aquecidos) 

desenvolvendo um sensor capaz de medir a bilirrubina sem a extração do sangue do 

recém-nascido, com isso ganhando em tempo de diagnóstico e qualidade do 

tratamento; pois terá um maior monitoramento da bilirrubina durante o tratamento. 

 

2. Introdução 

Icterícia é uma doença que afeta bastantes crianças nos primeiros dias de vida, 

geralmente é conhecida como Amarelão nos zona do Nordeste e Norte do Brasil, 

normalmente 97% dos recém nascidos possui algum grau Icterícia causadora da 

Icterícia. Predeterminado aos estudos a Icterícia pode ser de causa fisiológica ou não 

fisiológica por conta da doença ter causa de alguma afecção por conta do acréscimo 

da bilirrubina no sangue com isso causa uma coloração diferenciada a anormal na 

pele e altera a coloração branca dos olhos do recém-nascido. 

A bilirrubina é uma pigmentação na pele de um líquido que é consumida pelo 

nosso órgão o fígado resultante do metabolismo eritrócitos, quando se tem uma 

alteração maior excesso desse líquido a criança recebe o diagnóstico da Icterícia nos 

primeiros dias de vida. Além do excesso da Bilirrubina existe outras doenças que 

podem causar a Icterícia:( Anemia Hemolítica ,Infecções, Síndrome de Gilbert e          

Jejum prolongado). 

O sintomas da doença costuma aparecer nos primeiros três dias neonatal da 

criança, os primeiros sinais do sintomas começa aparecer na cabeça da criança que 

fica amarelada e com o tempo vai se estendendo pelo corpo até atingir os pés. 

Atualmente para diagnóstico da doença são necessários furar o neonatal diversas 

vezes ao dia para acompanhamento da Bilirrubina no sangue da (RN), onde 

tratamento ocorre pela corrente de uma luzes infra na pele da criança. 



Hoje o diagnóstico da Icterícia na maioria dos hospitais e realizado com um 

acompanhamento de amostra de sangue por punção realizadas dentro da própria 

maternidade ou na UTI neonatal. 

“No Brasil, aproximadamente 200 mil crianças nascem 

todo ano com índices anormais de bilirrubina no sangue, o que 

equivale a 5% dos nascimentos, onde a metade merece cuidados 

médicos mais intensivos evitando assim a encefalopatia 

bilirrubínica, conhecido também como kernicterus.” CORREA 

(2007) 

Com o avanço da tecnologia e da automação no mercado e novos recursos 

estão sendo explorado na expectativas de ser lançado em breve tempo no mercado, 

um exemplo é o bilirrubinômetro transcutâneo eletrônico que e capaz de medir o grau 

de Icterícia na pele, trazendo a vantagem de obter resultados mais preciso e 

minimizando erro e trazer mais conforto aos recém-nascido. 

O nosso objetivo ao estudo é aprimorar ainda mais o recurso que os 

equipamentos da UTI Neonatal, e com isso estamos realizando um estudo de um 

equipamento muito semelhante ao bilirrubinômetro transcutâneo eletrônico que 

funcionará numa espécie de espectrofotometria de refletância que enviará uma 

espécie de feixe luz ao corpo do recém-nascido, na intenção de medir a coloração da 

pele onde a medição constará na interface do equipamento. Nossa intenção é 

incrementar esses tipos de aparelhos em equipamentos hospitalares de maternidades 

a fim de ajudar e a diagnosticar a Icterícia e adiantar ainda mais o tratamento. 

Para elaboração do nosso projeto vamos contar com ajuda de estudos de casos, 

estudos livros e internet, visitas acadêmicas onde estamos contando com o auxílio de 

uma empresa fabricantes de aparelhos UTI Neo-Natal que não quis que seu nome 

fosse divulgado, que nos auxiliou nas partes técnicas e específica dos equipamentos.  

 

3. Objetivo 

Neste estudo, descreve a inclusão de um sensor transcutâneo para avaliação 

do índice de bilirrubina nos recém nascidos, será implantado em equipamentos de UTI 

neonatal (incubadoras e berços aquecidos); assim melhorando o desempenho na 

obtenção do diagnóstico da icterícia e podendo ter um tratamento mais eficaz; 

pretendemos utilizar em nosso estudo um sistema de medição por refletância óptica. 

  



4. Metodologia 

Tópicos que estudamos para elaboração do nosso projetos (Pesquisas 

bibliográficas sobre o tema em livros, artigos e teses, Pesquisas de mercado sobre o 

produto e Pesquisas de sistema na incrementação do produto. 

 

5. Desenvolvimento 

O equipamento proposto está baseado nos conceitos de óptica, utilizando-se 

conceitos de refletância e absorbância para medirmos a quantidade de bilirrubina 

existente na corrente sanguínea do recém-nascido. Para este processo pretendemos 

usar dois diodos laser com comprimento de onda específico, para que se possa 

eliminar a influência da hemoglobina nas medidas. 

O detector proposto neste projeto utiliza alguns princípios usados por 

YAMANOUCHI em seu medidor de icterícia. Faz uso das relações de transmitância e 

absorbância, usando no lugar de lâmpada Xenon, leds laser nos comprimentos de 

onda específicos. Também realiza os cálculos logarítmicos para definir a 

concentração de bilirrubina no neonato porém não mais de forma analógica e sim 

através de processamento digital com auxílio de um micro controlador. 

 

6. Resultados preliminares  

A implementação de um sensor para o diagnóstico da icterícia em aparelhos 

de UTI - Neonatal se mostrou viável, pois iria possibilitar uma melhora considerável 

no diagnóstico da doença; Mais se tornou inviável porque teríamos que ter mais 

recursos para a realização de simulações. 
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