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RESUMO 

A icterícia é uma das patologias que mais atingem os recém-nascidos no 

mundo. Essa patologia tem como principais sintomas a cor amarelada da pele 

e dos olhos pelo aumento da concentração dos níveis séricos de bilirrubina no 

organismo (Hiperbilirrubinemia). 

O tratamento amplamente difundido é a utilização do equipamento de 

fototerapia. É sabido que a exposição à radiação no espectro azul da luz, 

comprimento de onda de 400 a 500nm e níveis de irradiância na faixa de 30 a 

45 µW/cm^2/nm, para equipamentos com lâmpadas LED, por determinados 

períodos de tempo, agem na quebra das moléculas não conjugadas de 

bilirrubina, causadora da patologia, fazendo com que sejam mais facilmente 

excretadas pelo organismo, evitando diversas consequências como danos 

neurológicos irreversíveis ou até mesmo a morte do paciente. 

O bom uso do equipamento de fototerapia como ferramenta clínica no 

tratamento da icterícia é de suma importância e pode evitar diversos 

problemas, seja pela exposição errônea do paciente à níveis de irradiância 

inadequados ou por falta de expertise no manejo do equipamento. Neste 

contexto, estima-se com esse trabalho criar um compêndio de informações 

técnicas úteis para boas práticas na utilização do equipamento de fototerapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hiperbilirrubinemia neonatal é a grande causadora de patologias como 

a icterícia em recém-nascidos. Essa patologia tem como principais sintomas a 

cor amarelada da pele e dos olhos pelo aumento da concentração dos níveis 

séricos de bilirrubina no organismo dos recém-nascidos. Um dos tratamentos 

da icterícia comumente recomendado é a fototerapia. É sabido que a exposição 

à radiação no espectro azul da luz, comprimento de onda de 400 a 500nm e 

níveis de irradiância na faixa de 30 a 45 µW/cm^2/nm, para equipamentos com 

lâmpadas LED, por determinados períodos de tempo, agem na quebra das 

moléculas não conjugadas de bilirrubina, fazendo com que sejam mais 

facilmente excretadas, evitando diversas consequências ao recém-nascido. A 

quebra da molécula de bilirrubina não conjugada está intimamente ligada ao 

nível de irradiância que o equipamento irá emitir. Compreender as novas 



tecnologias e os diversos processos de controle envolvidos no equipamento é 

de suma importância. 

Com o advento de novas tecnologias, o equipamento de fototerapia se 

torna cada vez mais eficaz no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. Os 

sistemas de controle envolvidos nos equipamentos são de vital importância 

para o bom desempenho do equipamento na terapia. O nível de irradiância 

emitido pelos LEDs é responsável direto no sucesso do tratamento, por isso se 

faz necessário controlar o nível de irradiância para não que haja reações 

adversas ao paciente durante a utilização do recurso terapêutico. Se o nível de 

irradiância ultrapassar os limites desejáveis o paciente pode sofrer graves 

queimaduras que causarão diversas anomalias. Em contrapartida, se o 

equipamento não emitir um nível de irradiância mínimo desejável pode ocorrer 

o chamado efeito rebote, causando sérias consequências como danos 

neurológicos irreversíveis ou até mesmo a morte do paciente. Analisar os 

impactos de novas tecnologias aplicadas no equipamento de fototerapia é de 

suma importância para a sociedade. Avaliar às beneficies e desvantagens que 

as novas tecnologias podem proporcionar no equipamento é de grande valia 

para a comunidade científica e se torna essencial para auxiliar a melhora da 

qualidade de vida dos pacientes. 

Considerando a constante utilização do equipamento de fototerapia no 

tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal, qual o impacto das novas 

tecnologias empregadas no equipamento na eficácia do tratamento? 

 

OBJETIVOS. 

 

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa será Identificar o 

impacto da utilização de novas tecnologias nos sistemas de controle do 

equipamento de fototerapia para neonatologia. Para tal, esta pesquisa terá 

como objetivos secundários: Conceituar o equipamento de fototerapia utilizado 

em neonatologia, demonstrar os sistemas de controle do equipamento de 

fototerapia neonatal e analisar as novas tecnologias aplicadas ao equipamento 

e os impactos no tratamento da hiperbilirrubinemia. 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa tratará de revisão de literatura 

com método de revisão bibliográfica qualitativa básica de caráter descritivo-

exploratório, através de pesquisa bibliográfica, baseado em livros de diversos 

autores do período de 1999 a 2017, tais como CARVALHO (1999), FACCHINI 

(2001), MOREIRA (2004), COLVERO (2005), CLOHERTY (2015) entre outros. 

Será feito também um levantamento de informações sobre o tema nas revistas 

científicas Jornal de Pediatria e Revista de Engenharia Biomédica e nos artigo 

Módulo de Ensino Fototerapia de COLVERO, Proposta de padronização para 

aferição de equipamentos de fototerapia de FACCHINI, dentre outros, através 

do site da Scientific Eletronic Library Online – SCIELO e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA. Os critérios de exclusão se basearam no 

descarte de artigos sem teor científico. As palavras chaves utilizadas para 

pesquisa serão: fototerapia, hiperbilirrubinemia, bilirrubina, icterícia, irradiância, 

phototherapy, jaundice. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A Hiperbilirrubinemia neonatal é a grande causadora de patologias como 

a icterícia em recém-nascidos. Essa patologia tem como principais sintomas a 

cor amarelada da pele e dos olhos pelo aumento da concentração dos níveis 

séricos de bilirrubina no organismo dos recém-nascidos. Segundo MOREIRA, 

LOPES e CARALHO (2006, p. 564) “a icterícia é um dos achados de exames 

físicos mais comuns em recém-nascidos. Estima-se que aproximadamente 

60% dos RNs desenvolvem níveis séricos de bilirrubina superiores a 5 mg%”. 

Níveis sérios de bilirrubina acima de 5 mg% já apresentam fortes evidências no 

exame físico, sendo assim, a cor amarelada da pele e dos olhos ficam 

evidentes acima desse nível. 

Um dos tratamentos da icterícia comumente recomendado é a 

fototerapia. É sabido que a exposição à radiação no espectro azul da luz, 

comprimento de onda de 400 a 500nm e níveis de irradiância na faixa de 30 a 

45 µW/cm^2/nm, para equipamentos com lâmpadas LED, por determinados 



períodos de tempo, agem na quebra das moléculas não conjugadas de 

bilirrubina, fazendo com que sejam mais facilmente excretadas, evitando 

diversas patologias ao recém-nascido. De acordo com CLOHERTY et al. (2015, 

p. 250) “as luzes mais efetivas são aquelas com débito de alta energia próximo 

ao pico de absorção máxima da bilirrubina (450 a 460 nm)”. 

De acordo com FACCHINI (2001, p. 68) “a eficácia da fototerapia 

depende do comprimento de onda (cor) e da intensidade de irradiância 

(energia) da fonte utilizada, bem como da superfície de pele exposta ao efeito 

transformador”. Observa-se então, que a quebra da molécula de bilirrubina não 

conjugada está intimamente ligada ao nível de irradiância, ao tempo de 

exposição do paciente ao banho de luz e ao tamanho da superfície exposta. 

Estes fatores irão contribuir para o bom aproveitamento do tratamento. 

O tratamento da Hiperbilirrubinemia, através de fototerapia, vem sendo 

amplamente discutido pelos serviços de neonatologia espalhados pelo mundo. 

Desde as primeiras observações sobre o assunto, há muitas décadas pelos 

nativos americanos, notou-se que havia diminuição da intensidade do 

amarelado na pele de alguns recém-nascidos quando expostos a luz solar. Os 

primeiros estudos acadêmicos sobre o assunto apareceram na Inglaterra em 

1956. A enfermeira J. Ward, responsável pelo serviço de neonatologia do 

Rochford General Hospital na cidade de Essex, observou que um recém-

nascido prematuro, ictérico, apresentava aspecto pálido-amarelo em seu corpo, 

exceto em uma área triangular que estava coberta por uma parte de lençol 

onde o amarelo era mais intenso que nas demais regiões do corpo. Algumas 

semanas após ter observado este fato, na mesma enfermaria, acidentalmente, 

se expôs à luz solar, durante algumas horas, um frasco contendo sangue de 

um recém-nascido. Quando analisado o sangue, foi observada uma diminuição 

nos níveis séricos de bilirrubina, validando o pressuposto que a luz visível afeta 

os níveis de bilirrubina no organismo. Desta forma surge então a ideia de se 

usar a luz como ferramenta clínica no tratamento da icterícia 

 

O Equipamento de Fototerapia. 

Dois anos após a descoberta que a luz visível ajudaria no tratamento do 

amarelado da pele, em 1958, inspirado pelas observações ocorridas no 

Rochford General Hospital, Cremer et. al. (1956, p. 1094-1096) propôs utilizar o 



protótipo da primeira unidade de fototerapia no tratamento da 

hiperbilirrubinemia. Foram utilizadas oito lâmpadas fluorescentes azuis de 40 

watts acopladas a uma caixa em uma calha de alumínio refletora, com 

absorção da luz na faixa de 420 a 480 nm (COLVERO, 2005). 

 

Figura 1 – Primeiro Equipamento de Fototerapia. 

 

Fonte: Cremer et. al. (1956) 

 

No Brasil, o Professor Abrahão Berezin, chefe do Serviço de 

Neonatologia da Santa Casa de São Paulo, foi pioneiro no estudo do uso do 

equipamento de fototerapia como ferramenta clínica no tratamento da 

hiperbilirrubinemia. Em 1960 seus estudos foram publicados, descrevendo o 

tratamento da hiperbilirrubinemia do recém-nascido pelo que chamou de 

“superiluminação”. Seus estudos foram acompanhados pela Universidade de 

Vermont, nos Estados Unidos, na figura do Professor Jerold F. Lucey. Seu 

trabalho foi citado em diversas referências bibliográficas. 

 

Tipos de equipamentos de fototerapia. 

No mercado nacional, existem diversos equipamentos de fototerapia 

homologados pela ANVISA. (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Estes 

equipamentos estão divididos entre dois grandes grupos, o grupo dos 

equipamentos com lâmpadas halógenas e com lâmpadas LED (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2014). Para a realização desta revisão bibliográfica, serão 

apresentados apenas as tecnologias com lâmpadas LED. Apesar de os 



equipamentos de fototerapia com lâmpadas halógenas  ainda ser bastante 

utilizado nos hospitais e clínicas, a tendência é que caiam em desuso por conta 

da melhor irradiância proporcionada pelos equipamentos com lâmpadas LED. 

Os equipamentos de fototerapia que utilizam lâmpadas LED se 

apresentam em diversos modelos e sistemas de controle. Utilizam 

combinações de módulos que variam o número de lâmpadas, proporcionando 

uma gama de soluções para cada tratamento. Os sistemas de controles 

envolvidos nos equipamentos auxiliam na eficácia do tratamento. A seguir será 

evidenciado os tipos de equipamentos de fototerapia tipo super-led disponíveis 

no mercado nacional tipo spot, Bilitron 3006 e Bilitron Sky 5006, e tipo refletida 

reversa Bilitron Bed 4006, ambos fabricados pela empresa FANEM. 

O Bilitron 3006 é um equipamento tipo spot de tecnologia nacional, 

advindo da sétima geração de fototerapias. Foi o primeiro equipamento no 

mercado nacional da categoria a integrar uma gama de recursos e sistemas de 

controles tais como contador de horas, radiômetro com sonda óptica, ajuste de 

intensidade luminosa de radiação, memória de dados para emissão de 

relatórios e comunicação com impressora (FANEM, 2014). O Bilitron 3006 

utiliza um único módulo com 5 lâmpadas LEDs e tem especificações de 

iradiâncias que variam de 20 á 30 µw/cmˆ2*nm, a uma distância de 50 cm do 

emissor, até 45 á 65 µw/cmˆ2*nm, a uma distância de 30 cm do paciente. Este 

tipo de equipamento é, geralmente, utilizado para pacientes que apresentam 

menor nível sérico de bilirrubina no sangue. O Bilitron 3006 tem maior eficácia 

quando utilizado em dupla, propiciando maior cobertura corpórea. 

 

Figura 2 – Bilitron 3006 

 



Fonte: Fanem (2014) 

 

Em contrapartida ao Bilitron 3006, a empresa Fanem desenvolveu o 

Bilitron Sky 5006. Trata-se de equipamento tipo spot de 3 módulos com 5 

lâmpadas LED em cada módulo, que proporciona iluminação elíptica, níveis de 

irradiância iguais ao do Bilitron 3006 com uma área irradiada maior (FANEM, 

2016). Por ter uma maior área irradiada os níveis de Ebi (superfície 

efetivamente irradiada) serão mais elevados, variando 4630 a 9815 µw/cmˆ2. 

Além disso, o equipamento conta com 3 lâmpadas LEDs brancas para o auxílio 

da iluminação do paciente durante o exame.  

 

Figura 3 – Bilitron Sky 5006 

 

Fonte: Fanem (2016). 

 

Bilitron Bed 4006 é um equipamento de fototerapia do tipo refletiva e 

reversa. Gera iluminação elíptica com maior área de cobertura e menor perda 

nas bordas através de um colchão de gel transparente que possibilita maior 

cobertura da área corpórea do paciente (FANEM 2017). Com 17 lâmpadas de 

LED, o equipamento utiliza um arco refletor para aproveitar os raios que não 

atingiram o dorso do paciente e assim refletir esses raios sobre a região 

torácica, o que propicia maior eficácia no tratamento. Os sistemas de controle 

do equipamento incluem todas as opões dos equipamentos tipo spot e integra 

um sensor de temperatura de pele ao sistema. Os níveis de irradiância 

apresentados são os mesmo da linha spot, porém a absorção da irradiância é 

maior, uma vez que existem menos perdas de irradiância no sistema. 



 

 

Figura 4 - Bilitron Bed 4006 

 

Fonte: Fanem (2017) 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Haja vista à metodologia utilizada, revisão de literatura, não existe 

resultado preliminar a ser exaltado. 
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