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LLIISSTTAA  DDEE  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

  

ABS – Absorção 

Alq3 - Tris-8(hidroxiquinolinolato) de alumínio 

CHCl3 – Clorofórmio 

HOMO - Orbital molecular de maior energia ocupado / (Highest occupied molecular orbital). 

LAPPEM - Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de Materiais. 

LUMO - Orbital molecular de maior energia ocupado / (Lowest unoccupied (molecular orbital). 

MEH-PPV - Poli(2-metóxi,5-etil(2-hexiloxi)parafenilenovinileno) 

MEH-PPV/ Alq3 - sistemas contendo MEH-PPV e Alq3  

PL - Fotoluminescência / (Photoluminescence). 

PLED -  Polymer light-emitting diode (diodo eletroluminescente polimérico) 

PPV - Poli(p-fenilenovinileno). 

PS - poliestireno 

PS/ Alq3 - Filmes de Alq3 em matriz de PS 

PS/MEH-PPV/ - Filmes de MEH-PPV em matriz de PS 

PS/MEH-PPV/ Alq3 - Filmes de MEH-PPV e Alq3 em matriz de PS 

RN – Recém nascidos 

UV-VIS - Ultravioleta –visível 
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LLIISSTTAA  DDEE  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  

 

-*, -* - Transições entre orbitais moleculares 

*, * - Orbitais moleculares anti-ligantes. 

,  - Orbitais moleculares ligantes. 

I(λmax) - intensidade em λ máximo 

te - tempo de exposição à radiação 

λmax - intensidade no comprimento de onda máximo 
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RREESSUUMMOO    

A fototerapia com luz azul (460-490 nm) é o tratamento mais comum para hiperbilirrubinemia ou 

icterícia neonatal. Apesar de ser bastante simples e eficiente, demanda alguns cuidados para 

garantir sua eficácia. Dentre esses fatores destacam-se a radiância e o comprimento de onda da 

luz utilizada, bem como a distância dos RNs a fonte de luz e a superfície corpórea exposta do RN 

a radiação. Nesse sentido, o monitoramento da radiação utilizada em tratamento fototerápico é 

um tema atual e bastante oportuno. Este trabalho teve como objetivo desenvolver, fabricar e 

avaliar o desempenho de sensores de radiação inéditos, de baixo custo (< R$ 0,50), auto-

adesivos, de fáceis manuseio e leitura para monitoramento de equipamentos fototerápicos. Para 

atingir esses objetivos, filmes fluorescentes foram fabricados com poli[2-metóxi-5-(2'-etilóxi)-p-

fenileno-vinileno] - MEH-PPV e tris(8-hidroxiquinolinato de alumínio) - Alq3 em matriz de 

poliestireno via técnica de termotransferência, sobre papel auto-adesivo, a 150
0
 C por 2 min. Em 

seguida, os filmes foram expostos à luz azul em condições fototerápicas. Os filmes fabricados 

mostraram variação de fluorescência do vermelho ao verde, passando pelo laranja e 

posteriormente ao amarelo, à medida que eram expostos à iluminação. Esses resultados 

possibilitaram a confecção de sensores (ou selos) de acúmulo de dose de radiação do tipo 

“semáforo inteligente”, ou “dosímetro indicador de dose”, cuja taxa de alteração de cor do 

vermelho ao verde é facilmente controlada com a manipulação da concentração dos materiais 

utilizados. Em paralelo, os selos foram aplicados junto à pele de RNs ictéricos sob condições 

hospitalares, em concomitância a realização de uma pesquisa sobre as práticas clínicas na 

fototerapia. Os resultados obtidos mostraram que os selos apresentaram: (i) boa sensibilidade as 

condições e necessidades hospitalares, tais como curvas de resposta dose-cor dependentes da 

radiância das fontes de luz; (ii) curvas de resposta dose-cor adequadas as necessidade 

fototerápicas, isto é, mudança de cor do vermelho ao verde no período médio (ca. 50 h) de 

tratamento dos RNs ictéricos e, finalmente, (iii) possibilidade de confecção de selos com formas 

infantis apresentando interface amigável entre os RNs expostos a fototerapia e os profissionais da 

área de saúde. Em resumo, os selos fabricados e caracterizados ao longo desse trabalho surgem 
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como uma proposta inovadora tanto para garantir o controle e a eficiência dos tratamentos 

fototerápicos, quanto para calibração desses sistemas de iluminação com luz azul. 

AABBSSTTRRAACCTT  

 

Blue-light phototherapy (460-490 nm) is the most common treatment of hyperbilirubinemia or 

jaundice in newborns. However, despite the fact that it is extremely simple and highly efficient, it 

requires some procedures to guarantee its security and accuracy. Among these factors, stand out 

the inadequate exposed body surface area, the incorrect spectrum of the lamps used and the light 

source to far from the infants are the most common problems related in literature. Accordingly, 

the development of sensors to control the radiation dose delivered to the newborns is an actual 

topic and with social and technological standpoints. In this work we have developed and 

evaluated the performance of a low-cost (<US$ 0.25), easy to operate, easy to read organic sensor 

for managing the radiation dose planning before treatment of jaundice of neonates. In this 

context, adhesive patches were fabricated with organic luminescent materials and exposed to 

different blue-light doses. The adhesive patches were obtained from poly[2-methoxy-5-(2'-

ethylhexyloxy)-p-phenylene - MEH-PPV and tris (8-hydroxyquinoline aluminum)-Alq3 dispersed 

in polystyrene matrix through thermal transfer process on adhesive paper at 150
0
 C for 2 minutes. 

The fluorescence of adhesive patches changes from red to orange and then to yellow and green 

under the effect of phototherapy conditions. These results enabled the preparation of dose 

accumulation radiation sensors working as a “smart traffic light” or an “indicator dosimeter” 

which its color modification from red to green is easy controlled with chemistry manipulation of 

the organic materials. The sensors were applied on the newborn’s skin under phototherapy 

conditions while we conduct a survey on clinical practices for the control of daily phototherapy 

for health professionals. The results showed that the sensors present: (i) good sensitivity to the 

phototherapy conditions, such as dose-response curves of color dependent on the radiance of light 

sources; (ii) dose-response curves from red to green in agreement with the average time (ca. 50 h) 

of the treatment of newborns with jaundice, and finally (iii) the possibility of making sensor with 

children’s themes to present a friendly interface between the infants exposed to phototherapy and 

health professionals. In summary, development and use of smart adhesive patches is an 
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innovative idea to guarantee the control and accuracy of phototropic treatment, as well as a new 

calibration method to phototherapy unit.  
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CCaappííttuulloo  11    

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

A hiperbilirrubinemia ou icterícia neonatal é uma das patologias neonatais que têm recebido 

grande atenção nos últimos anos [1]. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria [2], apenas no 

Brasil, por ano, cerca de 1,5 milhão de recém-nascidos apresenta icterícia nos seus primeiros dias 

de vida, sendo destes, cerca de 250 mil em estado grave com risco de neurotoxidade, com 

possibilidade de desencadear uma doença neurológica chamada kernicterus ou óbito [3]. 

Atualmente, existem tratamentos específicos e eficientes para o controle dessa doença, 

caracterizada por uma alta concentração de bilirrubina no sangue [4], como a fototerapia, a 

exasanguínea-transfusão e a terapia farmacológica [5], sendo a primeira a mais difundida e 

utilizada em unidades neonatais [2]. Apesar da aparente simplicidade da fototerapia, os processos 

fotoquímicos envolvidos no tratamento da icterícia de recém-nascidos são dependentes do 

comprimento de onda da radiação luminosa. Ou seja, quando a fototerapia é realizada utilizando-

se fontes de radiação com espectros largos, somente parte da radiação é útil ao tratamento da 

patologia. Atualmente, a radiação considerada eficiente para a otimização da fototerapia se 

encontra na faixa de 400-500 nm com intensidade de c.a. 40 W/cm
2
.nm [6]. Contudo, na prática 

clínica diária é observada a utilização de diferentes fontes de luz com valores de radiância 

inferiores ao necessário para o tratamento eficiente da icterícia neonatal. Ademais, vários autores 

têm alertado sobre o mau posicionamento dos recém-nascidos (RNs) em relação às fontes de luz. 

Por exemplo, Vieira e co-autores [7] relatam ainda que “não existe um consenso entre os 

profissionais de saúde quanto ao uso da fototerapia, sendo que algumas práticas adotadas 

rotineiramente podem diminuir a eficácia do tratamento”. Por esse motivo, tentativas de 

monitorar e otimizar a radiação ao longo do tratamento fototerápico têm sido realizadas há 

muitos anos. Até o início da década de 1970, essas medidas baseavam-se apenas na medição de 

iluminância. No entanto, em 1972 estudos clínicos demonstraram que a queda dos níveis de 

bilirrubina era proporcional à radiância (ou densidade de potência) da fonte de luz administrada 

aos RNs [8]. A partir de então, a radiância no intervalo espectral de 400 nm a 500 nm, expressa 

em μW/cm
2
.nm, passou a ser a grandeza física adotada internacionalmente no tratamento 
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fototerápico da hiperbilirrubinemia neonatal [9], sendo os radiômetros aferidos para medidas na 

faixa de 400-500 nm os instrumentos mais apropriados para o controle das fontes de luz usadas 

em hospitais. Entretanto, em estudo recente, Maisels [1] relata que não há um método padrão 

para quantificar a radiância empregada no tratamento fototerápico. Ademais, diversos 

pesquisadores têm utilizado radiômetro com respostas espectrais diferentes cujos resultados 

diferem-se uns dos outros. Ainda segundo Maisels, essas observações levam à impossibilidade de 

comparação dos resultados disponíveis na literatura sobre a metodologia e as condições 

usualmente empregadas no tratamento fototerápico. Como exemplo, recentemente, Tan [6], 

Vreman [10]
 
e a Academia Americana de Pediatria [11] encontraram discrepâncias de até 100% 

na medição da radiância proveniente de equipamentos fototerápicos disponíveis comercialmente. 

Essa discrepância leva não apenas à falta de controle das fontes e das condições de iluminação 

empregadas na fototerapia neonatal mas, sobretudo, pode reduzir a eficiência do tratamento e 

prolongar o tempo de exposição dos RNs à radiação. Mais especificamente, essas diferenças têm 

sido apontadas como fator relevante na baixa exatidão dos radiômetros [10-20], e portanto, um 

dispositivo para o monitoramento da radiação na faixa de 400–500 nm incidente em RNs tem 

sido apontado na literatura como uma solução altamente desejável [10]. O uso desse dispositivo 

permitirá a avaliação da equivalência das doses administrada e prescrita em tempo real para o 

controle da icterícia neonatal garantindo, assim, a acurácia do tratamento [16-19].  

 

11..11..  OObbjjeettiivvooss  ddoo  TTrraabbaallhhoo  

O objetivo desse trabalho é projetar, fabricar e caracterizar filmes orgânicos flexíveis e auto-

adesivos alem de avaliar o desempenho ótico dos mesmos como elemento ativo de sensores de 

radiação inteligentes para uso em fototerapia neonatal de recém-nascidos (RN) ictéricos. Tais 

dispositivos foram empregados no monitoramento das condições de fototerapia por meio da 

simples observação da cor emitida por um selo fluorescente de baixo custo (< R$ 0,50) que muda 

do vermelho ao verde, passando pelo laranja e amarelo, com a exposição dos RNs à radiação. Em 

paralelo, a viabilidade técnica dos dispositivos foi investigada em RNs ictéricos sob condições 

hospitalares. 
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11..22..  DDeessccrriiççããoo  ddoo  TTrraabbaallhhoo  

Para atingir os objetivos descritos no parágrafo anterior, essa dissertação foi dividida em oito 

capítulos. No CAPÍTULO 02 é apresentada uma breve descrição sobre a icterícia e sobre a 

fototerapia neonatal, bem como uma introdução aos polímeros conjugados e aos processos de 

fotoxidação desses materiais. No CAPÍTULO 03, por sua vez, são apresentados os 

procedimentos experimentais usados para fabricação e desenvolvimento dos sensores, como 

também para levantamento das condições de fototerapia encontradas em ambientes hospitalares. 

Já no CAPÍTULO 04 são apresentados os equipamentos e métodos usados para caracterização 

dos materiais e dispositivos, enquanto no CAPÍTULO 05 são apresentados os resultados das 

caracterizações óticas da bilirrubina e dos selos fabricados sob condições de iluminação 

usualmente empregadas na fototerapia neonatal. Em seguida, no CAPÍTULO 06 são 

apresentados os resultados da pesquisa “Prática clínica em Fototerapia” aplicada em Unidade de 

Tratamento Intensivo Neonatal, bem como as respostas dos selos fabricados juntos a RNs 

ictéricos sob condições reais de fototerapia. Por último, no CAPÍTULO 07 são apresentadas as 

conclusões do trabalho, enquanto no CAPÍTULO 08 são apresentados os resumos, artigos e 

prêmios gerados ao longo desse trabalho e também as propostas de trabalhos futuros. 
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CCaappííttuulloo  22    

                                                                                                                      RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

 

Neste capítulo é apresentada uma descrição sobre a icterícia neonatal e os principais 

procedimentos usados no tratamento fototerápico dessa patologia. Também é apresentada uma 

breve introdução aos polímeros, suas aplicações e suas principais vantagens tecnológicas. 

Finalmente, são discutidas as origens das propriedades semicondutivas de polímeros conjugados 

e as aplicações desses materiais em eletrônica orgânica.  

 

22..11..  AA  HHiippeerrbbiilliirrrruubbiinneemmiiaa  NNeeoonnaattaall  ((oouu  iicctteerríícciiaa))  

 

A icterícia neonatal é o problema mais comum encontrado em recém nascidos. Atualmente, 

cerca de 60 a 70% dos neonatos a termos, i.e. com 37 semanas de gestação ou mais, e 80 a 90% 

dos bebês pré-termos apresentam icterícia nas suas primeiras semanas de vida, que é 

caracterizada por níveis séricos de bilirrubina total acima de 5 – 7 mg/dL [21]. A icterícia é 

causada principalmente pelo aumento na concentração sérica de bilirrubina, i.e. no sangue. A 

bilirrubina é um pigmento amarelo-alaranjado cuja fórmula molecular é C33H36N4O6, sendo sua 

fórmula estrutural apresentada na Figura 2.1. 

 

FIGURA 2.1: Estrutura química da molécula de bilirrubina [22]. 

 

 A bilirrubina é produzida pelo organismo humano por meio de uma reação da 

hemoglobina. Sabe-se que a produção dessa substância em recém nascidos é duas vezes maior se 

comparada à produção em adultos. Cada grama de hemoglobina fornece c.a. 35 mg de 

bilirrubina, e quando liberada para a corrente sanguínea, é um composto insolúvel em água e 

responsável por efeitos tóxicos no organismo humano [23]. Nesse caso, seu excesso pode causar 
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surdez, paralisia cerebral e até mesmo a morte, uma vez que esta pode ser altamente neurotóxica. 

Quando presente em valores elevados, o pigmento pode impregnar-se no sistema nervoso central 

desencadeando uma síndrome neurológica chamada Kernicterus, extremamente grave, que deixa 

seqüelas neurológicas irreversíveis e com alto índice de mortalidade [3]. 

 

22..11..11..  HHiippeerrbbiilliirrrruubbiinneemmiiaa  nneeoonnaattaall  nnoo  BBrraassiill  

 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria [2], no Brasil, 1,5 milhão de recém-nascidos 

apresentam icterícia já nos seus primeiros dias de vida e, desses, 250 mil em estado grave com 

risco de danos neurológicos ou óbito. Os tratamentos mais utilizados são a troca parcial do 

sangue do neonato, ou seja a exsanguineo transfusão, para os casos muito graves e a fototerapia 

para todos os casos. O tratamento com luz foi inicialmente descoberto através de testes 

controlados, os quais demonstravam que à exposição do RN a luz reduz consideravelmente a 

concentração de bilirrubina no sangue do paciente [23]. Acredita-se que a radiação, emitida por 

equipamentos fototerápicos, interage com a bilirrubina, e promove a decomposição fotoquímica 

dessa molécula, principalmente em tecidos extra vasculares com até 1 mm de distância da 

superfície da pele da criança [24]. Os produtos da decomposição da bilirrubina são solúveis em 

água, logo são excretados pela urina e suor do neonato [25]. Nesse caso, podem ocorrer três 

reações químicas: a foto-oxidação e as isomerizações, configuracional e estrutural. Dentre estas 

reações se destaca a fotoisomerização estrutural formando a lumirrubina, principal fotoproduto e 

altamente solúvel em água, sendo eliminanda rapidamente na urina. A formação deste isômero 

estrutural é considerada o principal mecanismo pelo qual a fototerapia diminui os níveis séricos 

da bilirrubina [1]. A título de ilustração a Figura 2.2 mostra as transformações na molécula 

promovida pela energia luminosa. 
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FIGURA 2.2: Esquema ilustrativo do mecanismo de transformação da Bilirrubina promovido pela 

radiação [1]. 

 

O espectro de absorção da bilirrubina encontra-se na região de 350-500 nm tendo seu pico 

em torno de 450 nm, ou seja, na região do azul. A título de ilustração, a Figura 2.3 mostra um 

neonato exposto ao tratamento fototerápico com luz azul (Fig. 2.3 – a) e um gráfico com espectro 

de absorção da bilirrubina (Fig. 2.3 – b). 

 

FIGURA 2.3: (a) Foto de um recem nascido exposto à radiação azul e (b) espectro de absorção de solução de  

bilirrubina [22] com concetração de 12,5 µg/mL em clorofórmio. 
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22..11..22..  PPrroobblleemmaass  nnoo  ttrraattaammeennttoo  ffoottootteerrááppiiccoo  ddaa  iicctteerríícciiaa    

 

A eficácia da fototerapia depende, principalmente, de três fatores: (i) comprimento de onda 

da luz incidida, (ii) tipo e radiância da lâmpada e equipamentos utilizados, além da (iii) superfície 

corpórea do neonato exposto à luz, bem como a distância entre a fonte luminosa e o RN [27]. 

Uma condição de fototerapia que não atenda a esses parâmetros torna o tratamento de icterícia 

neonatal ineficiente, aumentando o tempo de internação e o uso de outras formas de tratamento 

mais agressivas, podendo colocar o RN em risco de seqüelas irreversíveis por toda a vida, e até 

mesmo de óbito. Logo, melhorar a fototerapia pode diminuir as chances da necessidade do uso de 

tratamentos mais agressivos, possibilitando ainda, um tratamento eficaz e sem seqüelas [1]. 

  

FIGURA 2.4: Esquema de um neonato exposto a fototerapia e os fatores que interferem na eficácia do tratamento. 

Adaptado de New Engl and Journal of medicine 358:920 – 8 (2008) [1]. 

Atualmente existem variados tipos de equipamentos fototerápicos. A diferença entre eles 

é o tipo e a quantidade de lâmpadas utilizadas, bem como sua potência luminosa. O tipo de 

fototerapia mais comumente encontrado é a fototerapia convencional (Figura 2.5 – a), na qual são 

utilizadas de 4 a 10 lâmpadas fluorescentes posicionadas paralelamente ao berço dos RNs. Podem 

ser utilizadas lâmpadas fluorescentes brancas, azuis especiais importadas ou azuis nacionais, e 

estas podem ser usadas separadamente ou intercaladas no equipamento. O uso exclusivo de 
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lâmpadas azuis especiais importadas fornece radiância maior se comparadas às demais. Outro 

equipamento encontrado em várias maternidades relatadas na literatura foi o spot com lâmpada 

halógena, ou Bilispot® da Fanen (Fig. 2.5 – b). Esse equipamento utiliza uma lâmpada de 

quartzo halógena posicionado acima do RN e, em casos mais graves da doença, podem ser 

utilizados mais equipamentos em fototerapias duplas, triplas e até quádruplas. Entretanto, a 

distribuição da energia radiante não é uniforme e decresce significativamente do centro para 

periferia do foco [27]. Há também a fototerapia fluorescente inferior ou Biliberço® da Fanen 

(Fig. 2.5 – c). Esse sistema utiliza 7 lâmpadas fluorescentes posicionadas abaixo do berço de 

acrílico, onde o RN fica sobre um colchonete transparente de silicone. Como na fototerapia 

convencional, podem ser utilizadas variadas lâmpadas, azuis ou brancas. Apesar de ser pouco 

utilizada, a vantagem desse equipamento é a pequena distância que o RN fica da fonte luminosa, 

uma vez que a radiância é inversamente proporcional ao quadrado da distância do RN ao 

equipamento. Outro tipo de equipamento que é pouco utilizado e relatado na literatura é o 

Biliblanket® (Fig. 2.5 – d), ou Fibra ótica com lâmpada halógena. Esse equipamento utiliza fibra 

ótica para conduzir a radiação produzida por uma lâmpada halógena até um tipo de colchão 

translúcido que irradia a luz azul e é posicionado sob o tronco do neonato. A vantagem desse tipo 

de fototerapia é a pequena distância entre o RN e a fonte luminosa. Contudo é indicado a RNs de 

baixo peso, uma vez que as dimensões do colchão são reduzidas. Outra forma de fototerapia 

utilizada é com Super LEDs azuis, ou Bilitron® (Fig. 2.5 – e), que foi o equipamento utilizado 

neste trabalho na exposição dos materiais orgânicos. Esse sistema utiliza 5 super LEDs azuis 

posicionados acima do RN como será descrito no item 4.4 do Capítulo 4. 

O comprimento de onda ideal para a absorção da bilirrubina compreende a faixa de 425-

475 nm emitidos por lâmpadas azuis ou super LEDs azuis. Logo a fototerapia com luz azul é a 

mais indicada e a mais eficaz no tratamento desta patologia, mas infelizmente estas lâmpadas 

especiais são encontradas apenas no mercado internacional, e por esse motivo, apresentam um 

custo elevado se comparadas com outras lâmpadas utilizadas nos equipamentos fototerápicos. A 

Figura 2.5, apresenta imagens dos diferentes tipos de equipamentos hospitalares descritos e 

utilizados na fototerapia. 
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FIGURA 2.5: Imagens de equipamentos hospitalares de fototerapia: (a) fototerapia convencional com lampadas 

fluorescentes, (b) Bilispot ®, (c) Biliberço ®, (d)  Biliblanket ®, (e) Bilitron ® e (f)  vista posterior do módulo com 

LEDs do Bilitron. 

 

Desta forma, monitorar a radiância fornecida pela fototerapia é um fator de extrema 

importância por contribuir na eficácia do tratamento. Segundo a literatura, a dose terapêutica 

mínima de radiância corresponde a 4 μW/cm
2
.nm[28]. A Academia Americana de Pediatria 

define fototerapia intensiva como aquela que apresenta radiância espectral de no mínimo 30 

µW/cm
2
.nm [11]. Entretanto, mensurar a radiância durante o tratamento requer um radiômetro, 

um equipamento caro e de leitura pontual que nem sempre se encontra disponível a hospitais e 

enfermarias. A Tabela 2.I apresenta os tipos de equipamentos de fototerapia e as lâmpadas que 

são utilizadas em cada um deles, bem como a distância indicada entre o RN e a fonte luminosa e 

a radiância correspondente nessa posição, relatados na literatura. 
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TABELA 2.I: Variação da radiância em relação a distância de diferentes tipos de equipamentos fototerápicos. 

Tipo de fototerapia 
Número e tipo de 

lâmpadas 

Distância 

(cm) 
Radiância (μW/cm

2
.nm 

Convencional 

7 (tipo Daylight) 50 4 [11, 28-29]  

6 a 7 (tipo Daylight) 
35 4 [30] 

20 8 – 10 [28, 31]  

6 a 7 (tipo Special 

Blue) 

35 22 [30] 

20 30 – 40 [31] 

6 a 7 (tipo azul 

nacional) 
35 18 [32] 

Bilispot® 1 (tipo halógena) 

50 25 – 35 [32] 

50 15 – 27 [33] 

45 33 [28] 

40 27 – 37 [27] 

Biliberço® 
7 (tipo Daylight) 

35 19 [32] 

5 19 [30]  

7 (tipo Special Blue) 35 > 19 [32]  

Biliblanket® 
Halógenas distribida 

com fibra ótica 

0 19 [34] 

0 35 [35] 

Bilitron® 5 super LEDs azuis 

30 35 – 45 [36] 

30 28 – 46 [33] 

40 20 – 35 [36] 

50 15 – 25 [36] 

 

Sabe-se que o comprimento de onda absorvido pela bilirrubina tem intensidade máxima 

em 450 nm, ou seja, na faixa do azul, como será mostrado no gráfico 5.1 no Cap. 5. Apesar disso, 

vários hospitais utilizam lâmpadas que fornecem comprimentos de onda inadequados ao 

tratamento dessa doença. Há vários hospitais que ainda utilizam lâmpadas fluorescentes brancas 

no tratamento de icterícia, dos quais apenas 50 % faz uso dos dois tipos de lâmpadas intercaladas 

do equipamento, e quase 25 % utilizam apenas lâmpadas brancas e 17% utilizam equipamentos 

com lâmpadas halógenas, ou seja o Bilispot [37]. Em outro caso relatado na literatura, 17 % dos 

hospitais utilizam apenas lâmpadas brancas e 17% apenas azuis e quase 50% das maternidades 

intercalam as duas lâmpadas. [29]. Vários trabalhos demonstram que a grande maioria das 

maternidades faz uso de fototerapia com lâmpadas brancas, [38] e muito poucas utilizam 

lâmpadas azuis, e há casos em que a presença dessas chega a menos de 10%, e alguns aparelhos 

em utilização apresentavam lâmpadas queimadas [35]. Desta forma além dos equipamentos não 

fornecerem a radiância mínima para que o tratamento faça efeito, ainda há lâmpadas queimadas o 
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que certamente diminui ainda mais a radiância. Em outras palavras, o sistema de iluminação 

disponível nesses hospitais não fornecia o mínimo de radiância (dosagem) necessária para o 

tratamento fototerápico da icterícia. Um dado alarmante que justifica esforços para reduzir ou 

mesmo eliminar esse problema hospitalar. 

 Em relação à rotina no tratamento dos neonatos, também há uma grande discrepância em 

relação a distância que os RNs ficam dos mesmos, bem como o parâmetro adotado para a troca 

das lâmpadas dos equipamentos. As respostas dos profissionais da saúde em relação a distância 

que os RNs devem ficar das lâmpadas variou entre 20 e 70 cm de distância [29], e houve casos 

em que a distância variou entre 50 e 60 cm, quando a distância mínima recomendada é de 30 cm 

[36]. Muitas vezes os profissionais desconheciam as rotinas pré estabelecidas e não verificavam a 

qualidade da fototerapia. Alguns entrevistados afirmaram que as lâmpadas nunca são trocadas e 

outros que estas são trocadas apenas quando queimam. Uma pequena fração desse grupo afirmou 

que a verificação se dá através da radiância das lâmpadas ou com o tempo de utilização dessas. 

Houve casos em que quase 60% dos entrevistados não souberam dizer algo conclusivo em 

relação a troca de lâmpadas e ainda desconhecem essa necessidade [38]. Uma forma de analisar a 

radiância dos equipamentos foi medir esse parâmetro com um radiômetro. Neste contexto, quase 

50% dos equipamentos apresentou dose sub terapêutica abaixo de 5 μW/cm
2
.nm, na qual não há 

efeito algum na redução da bilirrubina sérica e no tratamento dos neonatos. A quantidade de 

equipamentos que não apresentam melhoria no quadro da doença é muito expressiva, que indica 

que quase metade dos RN são tratados inadequadamente. Por outro lado, mais da metade dos 

equipamentos que apresentaram a radiância acima citada, são de fototerapia convencional com 

lâmpadas brancas [35]. Estes estudos evidenciam que as atitudes e rotinas adotadas acerca dos 

RNs, reduzem a eficácia do tratamento e expõe o RN a exames laboratoriais desnecessários, além 

de prolongar o tempo de hospitalização destes e aumentar o risco de traumas ocasionados por 

outras formas de tratamento da icterícia, como exsaguineo transfusão. 

Desta forma o desenvolvimento de formas de monitoramento deste tratamento com menor 

custo se torna oportuno. Assim a fabricação de sensores de acúmulo de radiação azul para essa 

finalidade, além de apresentar interesse tecnológico e social em todo o mundo, pode garantir com 

segurança a qualidade e a confiabilidade do tratamento [39]. Em resumo, a necessidade de 

controle da dose de radiação incidente em neonatos em tratamento de hiperbilirrubinemia é ainda 
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um tema atual e que merece especial atenção, não somente da área médica, onde estudos 

demonstram que os centros médicos hospitalares ainda são precários e não seguem 

procedimentos padronizados durante a fototerapia, mas também em relação à necessidade de 

desenvolvimento de dosímetros de operação simples, funcionais, eficientes e de baixo custo. 

Neste contexto, a utilização de um dispositivo capaz de monitorar a dose de radiação azul 

absorvida pelo neonato é de suma importância e é um alternativa para melhorar a eficiência do 

tratamento fototerápico. No LAPPEM – UFOP têm sido desenvolvidos dosímetros de radiação 

azul com aplicação em fototerapia neonatal, e dosímetros de Raios X para aplicação em 

aceleradores nucleares utilizados no tratamento de câncer. Esses dispositivos apresentam como 

princípio de funcionamento a mudança de tonalidade da coloração da solução de MEH-PPV, um 

polímero conjugado, bem como da intensidade de fotoluminescência. Além de apresentarem 

vantagens como fácil leitura e baixo custo, esses dipositivos são inéditos na literatura [19, 40]. 

Essas características são usadas nesse trabalho para desenvolvimento dos sensores de radiação. 

A seguir são apresentadas as características dos polímeros que levaram ao 

desenvolvimento dos sensores para fototerapia. 

 

22..22..  PPoollíímmeerrooss  

 

 A utilização de polímeros em aplicações envolvendo técnicas cada vez mais inovadoras, 

deve-se ao processo de conhecimento entre as correlações entre estruturas e propriedades desses 

materiais com os efeitos que as condições de processo exercem sobre as características finais dos 

produtos à base desses materiais. Em nenhum outro material de engenharia, as diferenças 

estruturais e variáveis de processo estão tão intimamente ligadas ao seu desempenho como nos 

polímeros [41]. 

 A palavra Polímeros vem do grego que significa poli (muitas) e meros (partes, unidades 

ou repetição). São compostos orgânicos com massa molar da ordem de 10
4
 a 10

6
 gramas. mol

-1
 

formados pela repetição de um grande número de unidades químicas repetitivas. São 

macromoléculas formadas principalmente por átomos de carbono e hidrogênio ligados por meio 

de ligações covalentes e eventualmente apresentam oxigênio e nitrogênio ou alguns halogênios 

em sua estrutura. Podem ainda apresentar alternância de ligações simples e duplas entre os 
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átomos de carbono de sua estrutura principal, sendo neste caso, denominados de polímeros 

conjugados [41]. 

 Durante muito tempo, materiais poliméricos se destacaram na área industrial e de 

materiais por sua resistência mecânica e excelente capacidade de isolamento elétrico, até que na 

década de 1970 descobriram-se características semicondutoras específicas e muito distintas das 

antes conhecidas nos polímeros convencionais, uma classe de polímeros até então inexistente. 

Tais características são discutidas a seguir. 

 

22..33..  PPoollíímmeerrooss  ccoonnjjuuggaaddooss  

 

 Do ponto de vista de condução elétrica os polímeros eram classificados apenas como 

materiais isolantes, até que em 1977, com a descoberta das propriedades elétricas do trans-

poliacetileno (t-PA) [42], os grupos científicos e industriais vislumbraram aplicações totalmente 

diferentes e distintas das aplicações nas quais os materiais poliméricos eram utilizados.  

 

FIGURA 2.6: Estrutura química do trans-poliacetileno (t-PA) 

 

 Foi descoberto que o poliacetileno (t-PA) poderia ter sua condutividade alternada 

reversivelmente pela simples exposição de filmes destes polímeros a determinados gases como de 

iodo. Sua condutividade pode variar de isolantes, típica de polímeros passando por 

semicondutores até muito condutores, similar a condutividade de materiais metálicos, 

exemplificado na Figura 2.7.  

 

FIGURA 2.7: Escala de condutividade elétrica para diversos materiais, incluindo os polímeros convencionais e os 

polímeros conjugados. 
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 Depois dessa descoberta o interesse nessa nova classe de materiais aumentou devido a 

variedade de aplicações nas quais tais polímeros poderiam ser utilizados, principalmente como 

materiais eletrônicos. Desta forma, vários outros polímeros conjugados foram sintetizados e 

estudados a fim de se compreender e desvendar os fenômenos que permitiam um comportamento 

isolante – condutor desconhecido. A Figura 2.8 apresenta a formula estrutural e o nome de alguns 

polímeros conjugados. 

 

FIGURA 2.8: Nome, fórmula estrutural de alguns polímeros conjugados [43]. 

 

As propriedades eletroluminescentes de materiais poliméricos são observadas 

exclusivamente em polímeros conjugados, ou seja, que têm suas ligações, entre os carbonos da 

cadeia polimérica, alternadas entre ligações simples e duplas, sendo que tais carbonos apresentam 

configuração eletrônica sp
2
, ou seja, átomos de carbono nos quais um orbital s se funde com dois 

orbitais p, formando três orbitais híbridos sp
2
. Logo tais materiais podem ser considerados 

nobres, por apresentarem boas propriedades mecânicas e vantagens quanto ao seu processamento, 

típicas de polímeros, combinadas a excelentes propriedade eletroluminescentes.  

 

22..33..11..  AA  hhiibbrriiddiizzaaççããoo  sspp
22
  ddoo  ccaarrbboonnoo  

 

 As exclusivas propriedades eletroluminescentes desta classe de polímeros são possíveis 

por causa da natureza conjugada destes materiais, havendo a alternância de ligações duplas e 

simples entre os carbonos da cadeia principal deste polímero. O resultado dessa alternância entre 

essas ligações é a hibridização em sp
2
 destes carbonos, ou seja, os orbitais atômicos da camada de 

valência do carbono se combinam a fim de formar orbitais híbridos. O orbital 2s se combina com 

dois dos três orbitais p disponíveis, resultando em três orbitais híbridos sp
2
 e um orbital p 

permanece inalterado, denominado orbital p-puro. Os três orbitais sp
2
 situam-se em um plano, 
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separados uns dos outros por ângulos de 120
o
, com o orbital p-puro remanescente perpendicular 

ao plano como mostrado na Figura 2.9. 

 

FIGURA 2.9: Um carbono hibridizado sp
2
. Os três orbitais híbridos (negrito) equivalentes sp

2
 situam-se em um 

plano e são separados uns dos outros por ângulos de 120°, e um único orbital p não hibridizado, perpendicular ao 

plano sp
2
 [44]. 

 

Quando dois carbonos hibridizados sp
2
 se aproximam eles formam uma ligação σ através 

da sobreposição de dois orbitais sp
2
, concomitantemente os orbitais p-puro, não hibridizados, se 

aproximam com uma geometria correta para que ocorra uma sobreposição lateral originando a 

formação de uma ligação π. A sobreposição dos orbitais hibridizados entre si e dos orbitais p-

puro entre si, resulta na formação de uma dupla ligação entre os átomos de carbono, apresentada 

na Figura 2.10, bem como a sobreposição destes carbonos. 

 

FIGURA 2.10: Sobreposição de dois carbonos hibridizados sp
2
 para formar a dupla ligação carbono–carbono. Uma 

parte da dupla ligação resulta da sobreposição σ (frontal) de orbitais sp
2
 e a outra parte resulta da sobreposição π 

(lateral) de orbitais p não hibridizados. A ligação π tem regiões de densidade eletrônica em ambos os lados da linha 

desenhada entre os núcleos [44]. 

 

 Na Figura 2.10, pode-se observar que a sobreposição dos orbitais p não é tão efetiva se 

comparada com a sobreposição dos orbitais sp. Desta forma ligações σ são mais fortes e estáveis 
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do que as ligações π.  Ademais, as ligações π-conjugadas provocam o encurtamento das ligações 

σ entre os átomos de carbono, se comparadas às ligações σ entre carbonos sp
3
, nas quais ocorrem 

apenas ligações covalentes simples pela hibridização do orbital s com três orbitais p, sendo esta 

segunda hibridização, o estado eletrônico mais comum do carbono [44]. 

 Estes comportamentos possibilitam que materiais que tenham em suas moléculas ligações 

π-conjugadas apresentem um comportamento eletrônico de caráter semicondutor ou até mesmo 

metálico [45]. 

Energeticamente, os orbitais e π ligantes e anti-ligantes, respectivamente , π, * e π*,  

são distintos, conforme mostrado na Figura 2.11 [45]. 

 

 
FIGURA 2.11: Diagrama, em distribuição de energia, da formação de orbitais moleculares entre dois átomos de 

carbono sp
2 
[45]. 

Na Figura 2.11 observa-se a diferença de energia entre os orbitais σ, σ*, π e π*. É possível 

notar que o orbital π é o de maior energia dentre os orbitais ligantes (HOMO – highest occupied 

molecular orbital) e o orbital π* (LUMO - Lowest Unoccupied Molecular Orbital) o de menor 

energia dentre os anti-ligantes. Dessa forma, a diferença energética entre o HOMO e o LUMO 

(gap) nessas moléculas é dada pela diferença entre as energias dos orbitais π e π*. Quando o gap 

se encontra entre 1,4 e 3,3 eV, correspondendo a comprimentos de onda compreendidos entre 890 

e 370 nm, ou seja, compreendendo a região do espectro eletromagnético visível, a molécula é 

capaz de emitir radiação quando seus elétrons são excitados por meio de luz (fotoluminescência) 

ou corrente elétrica (eletroluminescência) [46]. 
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22..33..22..    AApplliiccaaççããoo  ddee  ppoollíímmeerrooss  ccoonnjjuuggaaddooss  eemm  eelleettrrôônniiccaa  oorrggâânniiccaa  

 

A utilização de materiais orgânicos luminescentes em dispositivos eletrônicos apresenta 

as vantagens de facilidade de processamento, flexibilidade e custo baixo, além da possibilidade 

da construção de painéis planos com grande área. A luminescência de polímeros conjugados, as 

boas propriedades mecânicas além de baixo custo e facilidade de processamento, permitiram a 

fabricação de vários equipamentos eletrônicos utilizando esses materiais, impulsionando a 

fabricação de displays luminosos orgânicos e flexíveis com grande área.  Atualmente são 

conhecidos inúmeros polímeros luminescentes, e existem diferentes materiais que apresentam 

emissão em praticamente todas as cores na região do visível do espectro eletromagnético, 

permitindo qualquer composição de cor desejada, com uniformidade e alta eficiência luminosa 

[47]. Já existem inúmeras e incríveis aplicações destes materiais, tais como: células fotovoltaicas 

de grande área que apresenta baixo custo e consumo de energia, as quais já estão em uso pelas 

Forças Armadas dos Estados Unidos tendas militares cujo topo é recoberto por esses dispositivos 

para geração de energia [48]. Existem também displays flexíveis com excelente resolução e 

nitidez de imagem [49], alem de painéis de iluminação de grande área, com alta eficiência 

luminosa e baixo consumo energético [50]. Os polímeros também poderão ser usados na 

iluminação como, por exemplo, em semáforos de trânsito. Protótipos de telas de monitores, de 

telefones portáteis já são conhecidos, havendo inúmeras possibilidades de aplicação destes 

polímeros, alem das tradicionalmente conhecidas, como tintas, roupas e embalagens em geral 

[51]. A Fig. 2.12 mostra variadas aplicações de materiais orgânicos luminescentes em eletrônica. 

 

FIGURA 2.12: Imagem de um display flexível [49], de um painel de iluminação [50] e tenda com células 

fotovoltaicas [48].  

 



18 

 

   Apesar do atual estágio de desenvolvimento tecnológico dos displays poliméricos, 

fenômenos responsáveis pela diminuição de eficiência luminosa e pelo curto tempo de vida 

desses dispositivos ainda são pouco compreendidos [52]. Apesar do surgimento de idéias de 

novas aplicações, o fraco desempenho destes sistemas e as mudanças de suas propriedades em 

função do tempo são problemas que inviabilizam sua aplicação e competitividade no mercado. 

Desta forma a compreensão dos motivos dessas mudanças, e a procura por métodos que 

aumentem o tempo de vida útil, qualidade e eficiência luminosa destes dispositivos têm sido 

motivação de inúmeros estudos, os quais apontam que um meio de desvendar e minimizar estes 

efeitos será possível apenas quando os mecanismos ligados à degradação destes materiais forem 

compreendidos. Destes mecanismos a foto oxidação da cadeia polimérica, tem sendo muito 

relatada na literatura por limitar a comercialização destes dispositivos como emissores de luz. 

Devido à presença de luz e oxigênio, a cadeia polimérica é oxidada com formação de compostos 

carbonílicos [53-64] diminuindo a extensão da conjugação da cadeia, o que modifica as 

propriedades eletrônicas dos polímeros e influencia no desempenho de seus dispositivos 

luminosos [33, 57 – 61].
 
 

Apesar de muito estudados, os mecanismos e os produtos finais da foto-oxidação ainda 

não são completamente estabelecidos, havendo ainda controvérsias na literatura. Destacam-se 

neste trabalho, estudos da foto-oxidação dos polímeros derivados de PPV com descoberta e 

relatos da oxidação e quebra da cadeia polimérica com formação de radicais livres, eliminação de 

grupos laterais e formação de grupos carboxílicos, havendo discrepância em relação aos produtos 

finais formados pela degradação, bem como o conseqüente retardo da degradação destes 

polímeros pela ausência de oxigênio e adição de antioxidantes e a fabricação de blendas com 

polímeros com baixa permeabilidade a gases [33, 57 – 63]. Em suma, o estudo e compreensão 

dos mecanismos de reação responsáveis pelos efeitos da perda da eficiência luminosa induzida 

pela presença de oxigênio e radiação, que ocasionam inviabilidade comercial destes dispositivos, 

é de grande interesse e importância científico e tecnológico. Entretanto, a compreensão dos 

mecanismos responsáveis por tais efeitos não são objetivo deste trabalho, mas sim a utilização de 

tais efeitos no desenvolvimento de detectores de radiação, uma vez que estes polímeros 

apresentam alteração de suas propriedade óticas induzidas pela exposição à radiação. É 

importante a existência de dispositivos que indique a presença de um campo de radiação, ou 
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ainda a dose emitida por uma fonte de radiação. Desta forma, se por um lado a degradação destes 

materiais limita suas aplicações na eletrônica orgânica, aqui ela surge de forma oportuna, pois 

possibilita sua aplicação em dosimetria de acúmulo de radiação, uma vez que apresentam 

variações nas suas propriedades ópticas quando expostos a diferentes tipos e doses de radiação, 

tornando o controle e monitoramento de radiação uma oportunidade de desenvolver novos 

detectores e sensores à base de materiais orgânicos luminescentes. Esses dosímetros têm grande 

potencial para aplicação na área médico hospitalar, já que há necessidade de controle da dose 

incidida no paciente em alguns tratamentos ou até mesmo na aferição de equipamentos 

hospitalares. Neste contexto, os polímeros conjugados têm recebido especial destaque por 

apresentarem mudanças drásticas em suas propriedades ópticas quando expostos à radiação. 

Especialmente o MEH-PPV, por apresentar mudança nas propriedades ópticas na região do 

visível, determinante na fácil leitura de dispositivos à base desse material, quando exposto à 

radiação ionizante ou não, como radiação azul e raios X, utilizados respectivamente na 

fototerapia neonatal e no tratamento de pacientes oncológicos [40]. Atualmente sabe-se de que as 

ligações vinílicas são oxidadas com a exposição do MEH-PPV à radiação, ocorrendo à formação 

de carbonilas. No entanto, como observado por outros resultados, provavelmente também ocorre 

formação e cisão de outras ligações na cadeia polimérica [19]. 

No LAPPEM – UFOP têm sido desenvolvidos, e patenteados dosímetros de radiação azul 

com aplicação em fototerapia neonatal, e de Raios X para aplicação em aceleradores nucleares 

utilizados no tratamento de câncer. Esses dispositivos apresentam como princípio de 

funcionamento a mudança de tonalidade da coloração da solução de MEH-PPV, bem como da 

intensidade de fotoluminescência. Além de apresentarem vantagens, como fácil leitura e baixo 

custo, são inéditos na literatura. A Fig. 2.13 apresenta soluções de MEH-PPV em CHCl3 antes e 

após a exposição à radiação.  

 
 FIGURA 2.13: Solução de MEH-PPV/Alq3 antes e depois da exposição à radiação. 
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CCaappííttuulloo  33              

MMÉÉTTOODDOOSS  EE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAAIISS  

 

Neste capítulo são apresentados os materiais orgânicos utilizados na preparação e na 

fabricação dos sensores de acúmulo de dose de radiação azul para fototerapia neonatal. Nesse 

sentido, este capítulo apresenta desde as principais características do poli(2-metóxi,5-etil(2-

hexilóxi)parafenilenovinileno) – MEH-PPV, do tris-(8-hidroxiquinolinolato) de alumínio (III) - 

Alq3,  do poliestireno – PS e da bilirrubina sintética, até os procedimentos experimentais usados 

na fabricação dos sensores, denominados sensores inteligentes, passando ainda pela descrição do 

princípio de operação e funcionamento desse dispositivo para fototerapia neonatal. Finalmente 

também é apresentada a metodologia adotada para aplicação dos sensores desenvolvidos em um 

hospital referência. 

 

33..11..  RReeaaggeenntteess  ee  ccoommppoossttooss  uuttiilliizzaaddooss  

 

 Para a fabricação dos sensores obtidos ao longo deste trabalho foram utilizados dois 

materiais orgânicos luminescentes, o poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)parafenilenovinileno) – 

MEH-PPV e o tris-(8-hidroxiquinolinolato) de alumínio (III) - Alq3, bem como um material 

oticamente transparente na região do visível, o poliestireno – PS. O MEH-PPV, o Alq3 e o PS 

foram adquiridos comercialmente da empresa Sigma-Aldrich. O MEH-PPV foi escolhido por 

apresentar emissão, quando excitado com radiação azul, na região do vermelho-laranja, ou seja, 

em 520 - 700 nm com máximo de emissão em torno de 600 nm e absorção na faixa de 350 – 600 

nm com máximo de absorção em torno de 450 nm. Por outro lado, o Alq3, foi escolhido por 

apresentar emissão dentro da região de absorção do MEH-PPV, quando excitado com a mesma 

fonte de radiação azul. Já o PS, por sua vez, foi escolhido por ser solúvel em clorofórmio, que é o 

mesmo solvente utilizado para solubilizar o MEH-PPV e o Alq3, além de apresentar transparência 

na faixa do visível. Destaca-se ainda que a região de absorção do MEH-PPV é semelhante a faixa 

de absorção da bilirrubina [22]. Isso torna o uso desse polímero ainda mais adequado para o 

controle da fototerapia neonatal. 
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 Visando contribuir para a compreensão do papel da fototerapia no tratamento da icterícia, 

também foi avaliada a evolução do espectro de absorção da bilirrubina como função do tempo de 

exposição proveniente a uma fonte de LEDs azuis. Espera-se, com isso, associar as mudanças nos 

espectros de absorção dessa molécula com a dose de radiação absorvida pela mesma. Detalhes 

sobre essa molécula e desse procedimento são apresentados a seguir. 

 

33..11..11..BBiilliirrrruubbiinnaa    

 

A bilirrubina é um pigmento amarelo-alaranjado de fórmula molecular C33H36N4O6, é 

produzida pelo organismo humano por meio de uma reação da hemoglobina, e sua estrutura 

molecular é mostrada na Figura 3.1. 

 

FIGURA 3.1: Fórmula estrutural da Bilirrubina [22]. 

 A bilirrubina utilizada neste trabalho (CAS n
o
 635-65-4) foi obtida comercialmente da 

Sigma-Aldrich. Segundo especificações do fabricante, é uma mistura de isômeros com 98% de 

pureza. Tem aparência de um pó amarelo a amarelo escuro, com solubilidade de 1 mg/mL em 

clorofórmio, cujo espectro de absorção é apresentado na Fig. 3.2. 
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FIGURA 3.2: Espectro de absorção de solução de bilirrubina em clorofórmio (12,5 µg/mL). Em detalhe foto de 

solução dessa molécula em clorofórmio (i) não exposta a radiação e (ii) exposta por 90 minutos. 

 Na Fig. 3.2 observa-se que o gráfico de absorção vs. comprimento de onda da bilirrubina, 

apresenta intensidade máxima de absorção em torno de 450 nm, que coincide com o máximo de 

emissão de LEDs azuis, como o utilizado no tratamento fototerápico de icterícia neonatal, e em 

torno do máximo de absorção do MEH-PPV. A Figura também mostra uma foto da solução de 

bilirrubina em clorofórmio (i) que não foi exposta a radiação e que (ii) foi exposta a radiação azul 

por 90 minutos. Na foto das soluções de bilirrubina observa-se a mudança de cor da solução antes 

e depois de exposta a radiação azul, antes de ser exposta a solução tem cor amarelo claro e após a 

exposição durante 90 minutos a solução passa a apresentar a cor esverdeada. 

 

33..11..22..PPoolliieessttiirreennoo  ––  PPSS  

 

O poliestireno (PS) é um termoplástico facilmente adquirido comercialmente e 

amplamente utilizado na indústria em embalagens de alimentos e copos descartáveis. Possui 

fórmula molecular [CH2CH(C6H5)]n e apresenta estrutura química mostrada na Figura 3.3, na 
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qual se observa que a unidade monomérica do poliestireno é o estireno, um hidrocarboneto 

aromático. 

 
FIGURA 3.3: Fórmula estrutural do poliestireno - PS. 

As principais características deste material, e que justificam sua aplicação neste trabalho, 

são o custo atual em torno de R$ 5,00 por Kg, a facilidade de fabricação de filmes finos via 

processamento de soluções e a transparência ótica à radiação visível. A Fig. 3.4 mostra o espectro 

de absorção desse polímero em clorofórmio, cujo resultado demonstra a transparência ótica desse 

material dentro da faixa do visível, bem como uma foto do material como é recebido, em 

grânulos ou Pellets.   

 

FIGURA 3.4: Espectro de absorção no visível do poliestireno- PS e grânulos (Pellets) de PS. 
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O PS foi utilizado neste trabalho como matriz passiva para a fabricação de sistemas 

emissivos à base de MEH-PPV/Alq3/PS, MEH-PPV/PS e Alq3/PS visando, sobretudo, a 

confecção de filmes e sensores de acúmulo de dose de radiação flexíveis, auto-sustentáveis, 

atóxicos e de baixo custo. Destaca-se ainda que a fabricação de selos à base de PS pode ser uma 

alternativa viável para incorporação dos sensores em fraldas, que também são tipicamente à base 

de PS, ou outros materiais biocompatíveis usados em contato com o recém nascido, tais como 

chupetas, esparadrapos e micropores etc. 

Para fabricação e caracterização de desempenho dos sensores foram testadas diferentes 

concentrações em massa dos materiais orgânicos propostos nesse trabalho, cujo principal objetivo 

foi adequar os componentes químicos dos sistemas orgânicos com o tempo de resposta (curva 

dose – cor) dos dispositivos para uso em fototerapia. Ou seja, adequar a variação de cor do selo a 

diferentes tempos (ou doses) de radiação azul. 

 

33..11..33..  PPoollii((22--mmeettóóxxii,,55--eettiill((22--hheexxiillóóxxii))ppaarraaffeenniilleennoovviinniilleennoo))  ––  MMEEHH--PPPPVV  

 

 O MEH-PPV é um polímero conjugado, derivado do poli(p-fenilenovinileno) - PPV, que 

possui fórmula molecular (C18H28O2)n e a estrutura química apresentada na Figura 3.5. 

 

FIGURA 3.5: Fórmula estrutural do poli(2-metóxi,5-etil(2-hexilóxi)p-fenilenovinileno) [22]. 

Na Fig. 3.5 observa-se que a cadeia polimérica principal do MEH-PPV é composta por 

ligações C-C e C=C alternadas que conferem a esse polímero propriedades luminescentes 

interessantes [59, 62, 63]. Segundo especificações do fabricante, o MEH-PPV (CAS No. 138184-

36-8) apresenta massa molar numérica média (Mn) no intervalo de 70.000 a 100.000 g/mol e 

intensidades máximas de absorção e emissão em torno de, respectivamente, 495 nm e 555 nm 
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[22]. A Fig. 3.6 apresenta a foto de uma solução de MEH-PPV, solubilizado em clorofórmio, a 

luz ambiente (Fig. 3.6 - a) e excitada com luz proveniente de um LED azul (Fig. 3.6 - b). 

 

FIGURA 3.6: Solução de MEH-PPV em clorofórmio (a) a luz ambiente e (b) excitada com luz azul proveniente de 

um LED (440 - 500 nm com intensidade máxima de emissão em 462 nm). 

 

O MEH-PPV apresenta boa solubilidade em clorofórmio, o que possibilita a fabricação de 

filmes finos e ultrafinos por meio de técnicas simples e de baixo custo, tais como as técnicas de 

espalhamento rotativo (spin coating), espalhamento (casting) e gotejamento. A Fig. 3.7 mostra o 

espectro de absorção na região UV-Vis  e a fotoemissão de um filme de MEH-PPV (100 µg/mL) 

em matriz polimérica de PS (50 mg/mL) excitado com luz proveniente de um LED azul (440 - 

500 nm com intensidade máxima de emissão em 462 nm). 

 

FIGURA 3.7: Espectro de absorção e de emissão de filme de MEH-PPV em matriz polimérica de PS. O filme foi 

obtido a partir de uma solução de MEH-PPV (100 µg/ml) e PS (50 mg/mL) em clorofórmio. 
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Da Fig. 3.7 verifica-se ainda que o filme de MEH-PPV/PS apresenta máximos de 

absorção em torno de 470 nm e de emissão em torno de 605 nm. Quando exposto à luz 

proveniente de LED azul, os espectros de absorção e de emissão do MEH-PPV sofrem mudanças 

em suas formas e intensidades devido, principalmente, a efeitos de foto-oxidação de sua cadeia 

polimérica [59, 62, 63, 14-20]. Resultados da literatura mostram que as ligações vinílicas são 

oxidadas com a exposição do MEH-PPV à radiação, ocorrendo a formação de carbonilas. No 

entanto, de acordo com outros autores, provavelmente também deve ocorrer a formação e cisão 

de outras ligações na cadeia polimérica [19,65]. Embora ainda preliminares e em fase inicial de 

interpretação e análise, a evolução dos espectros obtidos contribuem para interpretações 

importantes sobre o efeito da radiação azul no MEH-PPV. Em especial, resultados de FTIR e 

RMN evidenciam a substituição das ligações vinílicas (C=C) na cadeia polimérica principal por 

ligações carbonilas de ésteres aromáticos e aldeídos, mostrando que tanto a conjugação quanto a 

quebra da cadeia polimérica do MEH-PPV são induzidas pela radiação. A principal conseqüência 

desse efeito é a redução da intensidade e dos deslocamentos dos espectros de absorção e de 

emissão para menores comprimentos de onda. Esse efeito é importante para o desenvolvimento 

dos sensores de radiação, pois permite associar a cor do sistema orgânico com o tempo (ou dose) 

de radiação que o dispositivo foi exposto [14-20].  Destaca-se ainda que outro fator determinante 

para escolha do MEH-PPV foi o fato do espectro de absorção desse material coincidir com o 

espectro de absorção da bilirrubina como mostra a Fig. 3.8. 
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FIGURA 3.8: Espectros de absorção de um filme de MEH-PPV/PS, o filme foi obtido a partir de uma solução de 

MEH-PPV (100 µg/ml) e PS (50 mg/mL) em clorofórmio, e de uma solução de bilirrubina (12,5 µg/mL) em 

clorofórmio.  
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Um fator que poderia ser limitante ao uso do MEH-PPV neste trabalho seria seu custo. 

Atualmente, um grama desse material custa em torno de R$ 1.700,00. Embora esse polímero 

tenha um custo elevado, se comparado ao custo dos polímeros convencionais, como o PS, os 

selos fabricados ao longo deste trabalho foram inicialmente propostos para empregarem apenas 

alguns poucos microgramas desse polímero tornando, portanto, o custo unitário dos sensores bem 

reduzido, sendo o preço unitário inferior a R$ 0,50. 

 

33..11..44..TTrriiss--((88--hhiiddrrooxxiiqquuiinnoolliinnoollaattoo))  ddee  aalluummíínniioo  ((IIIIII))  ––  AAllqq33  

 

O Alq3 é um composto orgânico conjugado conhecido como sal de alumínio 8-

hidroxiquinolina, alumínio 8-hidroxiquinolinato ou alumínio oxinato, representado pela fórmula 

molecular C27H18AlN3O3 cuja fórmula estrutural é mostrada na Figura 3.9. 

 

FIGURA 3.9: Fórmula estrutural do tris-(8-hidroxiquinolinolato) de alumínio (III) [22]. 

 

Na Fig. 3.9 observa-se que a molécula do Alq3 possui três grupos quinolinatos ligados ao 

átomo de alumínio por meio de ligações N-Al e O-Al. O Alq3 utilizado foi adquirido 

comercialmente da Sigma-Aldrich (CAS No. 2085-33-8) e, segundo as especificações fornecidas 

pelo fabricante apresenta massa molecular 459,43 g/mol e pureza 99,995%. Esse material é 

bastante utilizado como material emissivo (radiação verde) em displays luminosos orgânicos 

[65]. A Fig. 3.10 apresenta a foto de uma solução de Alq3, solubilizada em clorofórmio, a luz 

ambiente, Fig. 3.10 (a), e excitada com uma luz proveniente de um LED azul, Fig. 3.10 (b). 
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FIGURA 3.10: Solução de Alq3 a (a) luz ambiente e (b) excitada com luz azul. 

 

Segundo a literatura [19], quando filmes de Alq3 são expostos à radiação visível, seus 

espectros de absorção e emissão sofrem efeitos de degradação devido à presença de luz, oxigênio 

e água. No entanto, diferente do que ocorre com o MEH-PPV, os espectros de emissão e absorção 

de soluções e filmes à base de Alq3 sofrem pouca ou nenhuma alteração com a exposição à 

radiação [19,53]. Tal característica é de grande importância para o projeto e confecção de 

sensores à base de MEH-PPV e Alq3, cuja emissão seja alterada do vermelho ao verde com a 

exposição à radiação azul. Desta forma o sensor funcionaria de forma similar a um “semáforo 

inteligente”, que apresenta como indicativo a mudança de cor do vermelho ao verde, passando 

pelo amarelo com a exposição à radiação. Verifica-se também boa solubilidade desse material em 

clorofórmio. A empresa Aldrich-Sigma comercializa esse material pelo preço atual de R$ 387,00 

o grama. 

A título de ilustração, a Fig. 3.11 mostra o espectro de absorção e de emissão de um filme 

de Alq3 (200 µg/mL) em matriz polimérica de PS (50 mg/mL) preparado ao longo desse trabalho. 
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FIGURA 3.11: Espectro de absorção e de emissão de filme de Alq3 (200 µg/ml) em matriz polimérica de PS (50 

mg/mL). A fotoemissão foi obtida com uma fonte de luz azul (LED) idêntica a utilizada no equipamento de 

monitoramento de fototerapia. 

Na Fig. 3.11 verifica-se ainda que o filme de Alq3/PS apresenta máximo de absorção em 

torno de 380 nm e máximo de emissão em torno de 515 nm. Desta forma, como os espectros de 

absorção do MEH-PPV e de emissão do Alq3 se sobrepõem na região de 450 - 550 nm, Figura 

3.12, e levando-se em consideração a solubilidade de ambos em clorofórmio, bem como a 

evolução da forma e da intensidade desses espectros com a radiação [53], foi possível preparar a 

filmes a base desses dois materiais em matriz de PS. Em seguida, fez-se a caracterização óptica 

visando, sobretudo, a investigação e aplicação desse sistema em sensores de radiação para 

fototerapia [19]. 



30 

 

 

FIGURA 3.12: Espectros de filme de MEH-PPV e de Alq3 mostrando absorção do MEH-PPV e emissão do Alq3 

antes da exposição à radiação e LED azul (435-510 nm com intensidade máxima em 460 nm) usado para excitar os 

sistemas. 

É importante destacar que o custo de fabricação de filmes finos pode ser um fator decisivo 

para a inserção comercial do dispositivo. Logo, este fator foi considerado durante o 

desenvolvimento deste trabalho. Apesar da utilização de materiais com elevado custo na 

fabricação dos filmes para pequena escala (escala piloto), é necessária a utilização de apenas 

alguns microgramas de material, o que torna o custo final de cada filme competitivo (< R$ 0,50). 

Além da utilização de um polímero de engenharia, o PS, de baixo custo, transparente, solúvel em 

clorofórmio, átoxico e que possa ser usado como matriz para os materiais luminescentes.  

 

33..22..PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSOOLLUUÇÇÕÕEESS  EE  FFIILLMMEESS    

 

Os filmes de MEH-PPV/Alq3/PS foram preparados a parir de soluções de MEH-PPV, Alq3 e 

PS. Todos os materiais utilizados foram solubilizados em clorofórmio, sendo este previamente 
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tratado com peneira molecular para remover possíveis traços de água, que poderia interferir 

drasticamente nos efeitos de degradação do Alq3 induzidos pela radiação azul. Todos os filmes 

foram preparados em matriz polimérica de PS, e foram separados em cinco lotes de amostras 

distintas, a saber: duas misturas de MEH-PPV/PS e outras duas de MEH-PPV/Alq3/PS com 

diferentes concentrações de MEH-PPV e Alq3, bem como uma amostra Alq3/PS. 

As concentrações das amostras preparadas em matriz de PS, foram: 

(i) 0,5 % em massa de MEH-PPV 

(ii) 1% em massa de MEH-PPV 

(iii)0,5 % em massa de MEH-PPV e 1% em massa de Alq3 

(iv) 1% em massa de MEH-PPV e 2% em massa de Alq3 

(v) 1% em massa de Alq3, todas em relação à matriz de PS. 

A preparação de diferentes concentrações dos materiais se faz importante, pois possibilita a 

adequação da resposta do dosímetro a dose de radiação por ele absorvida. Desta forma a resposta 

do sensor pode ser ajustável aos diferentes tipos e/ou peculiaridades dos tratamentos prescritos e 

da patologia de cada paciente submetido à fototerapia.  

Para o preparo dos sistemas citados, foram depositados em placas de Petri de 15 cm de 

diâmetro pelo método casting (espalhamento em substrato de vidro), 40 mL de 5 soluções 

distintas: 

(i) PS (50 mg/mL) e MEH-PPV (250 µg/mL) 

(ii)  PS (50 mg/mL) e MEH-PPV (500 µg/mL 

(iii) PS (50 mg/mL), MEH-PPV (250 µg/mL) e Alq3 (500 µg/mL) 

(iv)  PS (50 mg/mL), MEH-PPV (500 µg/mL) e Alq3 (1000 µg/mL)  

(v) PS (50 mg/mL) e Alq3 (500 µg/mL)  

A Fig. 3.13 ilustra como as soluções foram depositadas para obtenção de filmes finos 

contendo os materiais luminescentes. 
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FIGURA 3.13: Soluções de MEH-PPV e Alq3, em PS, depositadas em placas de Petri tampadas e mantidas sobre 

uma superfície nivelada. 

As placas de Petri foram mantidas fechadas e saturadas com atmosfera do solvente durante a 

evaporação do mesmo, para que esse processo ocorresse mais lentamente, com intuito de obter 

um filme com espessura mais uniforme e para que não houvesse condensação de gotículas de 

água devido à alta pressão de vapor do clorofórmio. Neste contexto, a qualidade dos filmes 

formada depende, fortemente, de parâmetros como a temperatura, a taxa de aquecimento, a 

concentração da solução e o solvente utilizado. Neste trabalho a evaporação do solvente foi 

realizada à temperatura ambiente devido à alta volatilidade do clorofórmio. Todo o processo de 

obtenção de filmes foi realizado na ausência de luz para evitar a degradação dos materiais 

luminescentes. 

Após secos, os filmes foram transferidos para um papel sulfite com o auxilio de uma prensa 

térmica a temperatura de 150°C e durante 2 min (Item 5.2 Cap. 5). O intuito de transferir os 

filmes para papel foi obter filmes homogêneos, flexíveis e auto colantes em substrato de papel. 

Desta forma, os filmes orgânicos foram processados e cortados com uma faca de recorte para 

confecção de selos com formas geométricas distintas. Fabricar os selos com diferentes formas 

geométricas é um ponto a ser destacado nesse trabalho, pois, dessa forma é possível fabricar 

sensores com formas e finalidades distintas. Ou seja, os mesmos materiais, se confeccionados 

com diferentes proporções de MEH-PPV e Alq3, podem ser empregados para monitorar 

diferentes tempos (ou doses) de exposição à radiação, dependendo da forma a ser proposta e 
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utilizada para o tratamento. Assim, formas “amigáveis” e de características harmoniosas podem 

ser mais facilmente destinadas ao tratamento de RN’s. O termo “Amigável”, nesse caso, está 

associado à forma infantis tais como coração, urso, golfinho, estrela etc. A título de ilustração, a 

Fig. 3.14 mostra os equipamentos e as formas dos selos usados nesse trabalho.  

Na Figura 3.14 (a) é apresentada a foto da prensa térmica utilizada, em seguida na Figura 

3.14 (b) é mostrada a faca de recorte, e finalmente na Figura 3.14 (c) são mostrados os filmes em 

formas geométricas distintas a luz ambiente e (d) excitados com luz azul.  

 
FIGURA 3.14: (a) Prensa térmica, (b) faca de corte no formato de coração, selos auto colantes em variadas formas 

geométricas (c) a luz ambiente e (d) excitados com o luz azul. A tampa de caneta na foto foi utilizada como 

referência de escala do tamanho dos sensores. 

Finalmente também foi preparada uma solução de Bilirrubina em clorofórmio com 

concentração de 12,5 µg/mL, com objetivo principal de comparar seus espectros de absorção com 

os espectros dos sistemas orgânicos luminescentes utilizados, uma vez que ambos devem 

apresentar espectros similares, ou seja, absorção na mesma região do espectro visível. A solução 

foi armazenada e disposta em ampolas lacradas afoticamente, para evitar mudanças em suas 

concentrações durante a caracterização óptica e irradiação. 

Em resumo, a Fig. 3.15 mostra um fluxograma para ilustrar os diferentes tipos de amostras 

produzidas, bem como a forma com a qual foram produzidas, denominadas, e caracterizadas. A 
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descrição detalhada dos equipamentos e aparatos utilizados na caracterização destes materiais são 

apresentada no capítulo 4. 

 

 

FIGURA 3.15: Fluxograma de preparação e caracterização das amostras. 

 

 

33..33..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddooss  sseennssoorreess  ee  pprroocceeddiimmeennttooss  aapplliiccaaddooss  eemm  aammbbiieennttee  

hhoossppiittaallaarr  

 

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho foi proposta uma colaboração científica com 

médicos e alunos de medicina da área da fototerapia, cujos nomes serão omitidos nesse trabalho 

para preservar os dados hospitalares levantados no último ano. Essa colaboração visa, a aplicação 

e investigação do desempenho de um conjunto de selos (sensores) no monitoramento do 

tratamento de fototerapia de recém nascidos ictéricos em ambiente hospitalar.  Para tanto, foi 
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proposto o uso de sensores com geometria (forma) “amigável”, ou seja, de característica 

harmoniosa e não agressiva à condição de tratamento dos recém nascidos. Logo foi proposto o 

uso de sensores na forma de coração, como mostra a Figura 3.16.  

Tais filmes foram obtidos a partir de solução de MEH-PPV e de PS, em clorofórmio 

contendo 250 µg/mL de MEH-PPV e 50 mg/mL de PS. Foram depositados 40 mL desta solução 

em placas de Petri com diâmetro de 15 cm, que foram mantidas fechadas durante a evaporação do 

solvente. Após secos, os filmes foram transferidos para um papel sulfite com auxilio de um 

prensa térmica, de forma similar como foram preparadas as amostras descritas no item 3.2. 

Posteriormente os filmes foram cortados com auxilio da faca de recorte, Fig. 3.13 (b) em forma 

de corações, Fig. 3.13 (c) e (d). Estes selos foram rotulados e armazenados em caixas opacas, 

para que não fossem expostos à luz, como mostrado a Fig. 3.16. Vale informar que não foram 

enviadas à testes no hospital sensores à base de MEH-PPV e Alq3, e sim sensores apenas com 

MEH-PPV. Essa escolha foi realizada uma vez que no período de teste hospitalar não havia ainda 

sensores de MEH-PPV e Alq3 bem caracterizadas no nosso grupo. 

  

FIGURA 3.16: Caixas para armazenar os selos testados no hospital, cada caixa continha 10 selos. 

  Para auxiliar o controle da fototerapia pelos profissionais da área da saúde no hospital, 

foi aplicado um questionário a esses profissionais acerca da rotina aplicada, ou a existência dela, 

a fim de obter a rotina do tratamento fototerápico e possíveis problemas. Questões relativas à 

distância entre o RN a as lâmpadas, troca e verificação da radiância destas durante o tratamento, 
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mudança de posição do neonato e posição do foco das lâmpadas foram abordados nesse 

questionário, apresentado a seguir. 

 

Prática Clínica em Fototerapia 

 

 

 

 Médico(a)   Enfermeiro(a)   Técnico(a) em enfermagem Estudante 

 

1) Há uma distância padronizada em seu serviço entre o recém-nascido ictérico e a fonte 

luminosa? 

   Não             Sim - Qual?________cm       Não sei 

2) Esta distância sempre é respeitada? Se não, quando há alterações? 

    Não. Quando?______________________________       Sim           Não sei 

3) Existe um foco no corpo do recém nascido em que o equipamento fototerápico desta 

instituição sempre se volta? Se sim, qual? (Ex: região umbilical, hipocôndrio direito ou 

esquerdo, tórax, membros inferiores, cabeça e pescoço, entro outros...)  

   Não             Sim - Qual?____________________       Não sei 

4)   Durante o tratamento, é realizada regularmente a mudança de posição do recém-nascido?  

   Não, sempre é mantido o foco da questão anterior            Não sei 

    Sim – Qual frequência diária destas mudanças? ________ mudanças por dia  

5)   No tratamento fototerápico realizado, há utilização de proteção para os olhos? 

    Não             Sim           Não sei     

Esta pesquisa descreve apenas a prática clínica para recém nascidos ictéricos, não 

importando os conhecimentos teóricos sobre os itens abordados. 
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6)   No tratamento fototerápico realizado, há utilização de proteção para as gônadas? 

   Não             Sim           Não sei 

7)   Durante o tratamento, é recomendado a utilização de fraldas? 

   Não             Sim           Não sei 

8)   Durante o tratamento, é recomendado pelos profissionais a manutenção do aleitamento 

materno? Se sim, de quanto em quanto tempo eles interrompem o tratamento para a 

amamentação?  

   Não             Sim. A cada _____h           Não sei    

9)   Há uma rotina na verificação da radiância nos equipamentos de fototerapia deste serviço? 

   Não           Sim – Qual a frequência em que isto ocorre? A cada ______dias      Não 

sei 

10) Quando ocorre a troca das lâmpadas dos aparelhos de fototerapia? 

  Trocadas regularmente. 

  Trocadas se necessário, após verificação da radiância 

  Trocadas quando queimadas 

  Nunca trocadas 

  Não sei. 

 

  Finalmente, segundo dados do hospital, a radiância das lâmpadas e dos equipamentos 

fototerápicos utilizados nos neonatos nesse hospital foram mensuradas a cada dois meses, durante 

um período de dois anos. Dados relativos à troca destas lâmpadas também foram observados para 
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a correlação do valor mensurado da radiância e a troca das mesmas. Os valores de bilirrubina 

sérica também foram observados ao longo do tratamento.  

O objetivo dessa colaboração científica foi de testar os sensores além de avaliar e analisar 

dados relativos à rotina adotada pelo hospital observando parâmetros como: (i) o tempo médio de 

fototerapia que os neonatos foram submetidos, (ii) a evolução da taxa da bilirrubina ao longo do 

tratamento e, finalmente, (iii) a resposta dos sensores a radiação. É de grande importância a 

correlação destes parâmetros à radiância das lâmpadas e equipamentos utilizados nesta unidade 

hospitalar, bem como a forma e sistematização ao atendimento dado a estes recém nascidos pelos 

profissionais encarregados do tratamento. Esses são fatores de suma importância na eficácia do 

tratamento e no tempo de resposta dos sensores.  
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CCaappííttuulloo  44      

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  

 

No estudo da variação das propriedades óticas dos materiais orgânicos expostos ou não à 

radiação azul, a análise dos espectros de absorção na região do visível, de fotoemissão 

(fotoluminescência – PL) e de cromaticidade tornam-se importantes ferramentas para a 

caracterização e análise dos materiais usados como sensores de radiação orgânicos. Nesse 

sentido, são apresentados a seguir os métodos e os equipamentos utilizados para a caracterização 

dos sistemas orgânicos e dos sensores de acúmulo de dose de radiação fabricados nesse trabalho.  

 

44..11..  EEssppeeccttrrôômmeettrroo  UUVV--VVIISS  SSHHIIMMAADDZZUU  sséérriiee  11665500  

 

Espectrômetro UV-VIS SHIMADZU série 1650 foi utilizado para medidas do espectro de 

absorção das amostras de bilirrubina e dos materiais luminescentes na região do UV-Vis (300-

800 nm). Este equipamento possui duplo feixe, capaz de operar na faixa de 190 a 1100 nm, de 

boa resolução espectral e banda de passagem de 1 nm. Para a realização das medidas do espectro 

de absorção das amostras o equipamento operou no modo espectral com varredura do espectro de 

300 nm a 1000 nm.  

 

44..22..  EEssppeeccttrrooffoottôômmeettrroo  OOcceeaann  OOppttiiccss  UUSSBB  22000000  

 

Para a realização de medidas de fotoluminescência dos materiais orgânicos luminescentes 

foi utilizado o Espectrofotômetro Ocean Optics USB 2000 acoplado a um LED azul (440 a 500 

nm e intensidade máxima em 462 nm), o qual foi usado como fonte de excitação dos sistemas 

orgânicos. O aparato experimental montado para aquisição dos dados de fotoluminescência dos 

sistemas é apresentado na Figura 4.1. 
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FIGURA 4.1: Aparato experimental utilizado para aquisição de dados de fotoluminescência das amostras. 

A Fig. 4.1 mostra o LED azul utilizado como fonte luminosa para excitar os sistemas 

orgânicos luminescentes, que foram posicionados abaixo da fonte luminosa. Ao lado das 

amostras, por sua vez, foi fixada a fibra ótica com bom posicionamento (ângulo e distância) para 

facilitar e melhorar a aquisição dos espectros de emissão destes sistemas. 

A Fig. 4.2 mostra o espectro obtido com o LED que se sobrepõe aos espectros de 

absorção do MEH-PPV e de emissão do Alq3 (Fig. 3.7), que justifica sua utilização para 

excitação desses dois materiais. Uma vez excitados com o LED azul, a luz emitida pelos 

materiais foi capturada com o auxilio de espectrofotômetro Ocean Optics USB2000 acoplado a 

uma fibra óptica e a um microcomputador para aquisição e tratamento dos dados. 

350 400 450 500 550 600 650 700

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E
m

is
s
ã
o
 (

u
.a

.)

Comprimento de onda (nm)  
FIGURA 4.2: Espectro de emissão do LED azul utilizado para excitação dos sistemas MEH-PPV/PS, 

Alq3/PS e MEH-PPV/PS/Alq3. 
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44..33..  DDiiaaggrraammaa  ddee  CCrroommaattiicciiddaaddee::  

 

Para a obtenção de diagramas de cromaticidade dos sistemas orgânicos luminescentes, a 

partir das coordenadas cromáticas obtidas através dos espectros de fotoemissão dos próprios 

sistemas, foi utilizado o software Color Calculator desenvolvido pela empresa Radiant Imaging e 

disponível gratuitamente [66]. O software fornece o diagrama de cromaticidade quando lhe são 

dadas as coordenadas x e y de determinada cor. O traçado dos valores normalizados de x e y para 

as cores no espectro visível resulta na curva ilustrada na Figura 4.3, conhecida como Diagrama de 

Cromaticidade, no qual é marcado os pontos que representam as cores iniciais e finais dos 

sistemas a fim de tornar a cor observada em medida mensurável. 

 

FIGURA 4.3: Diagrama de cromaticidade. 

 

44..44..  SSiisstteemmaa  FFoottootteerraappêêuuttiiccoo  BBiilliittrroonn®®  33000066  

 

O sistema fototerapêutico Bilitron® 3006 foi utilizado na degradação dos sistemas 

preparados à base de materiais orgânicos luminescentes e das soluções de bilirrubina. O Bilitron é 

um equipamento composto por 5 super-LEDs que emitem radiação azul com comprimento de 

onda em torno de 460 nm (40 μW/cm
2
/nm se posicionadas a 30 cm do neonato, segundo o 

fabricante). O equipamento hospitalar é produzido e comercializado pela Fanem® Ltda, sendo 

um dos equipamentos mais modernos destinados a fototerapia. O equipamento utiliza cinco 
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Super LEDs azuis de nitreto de índio e gálio. O Bilitron permite controlar a radiância entre 4 

μW/cm
2
.nm até 50 μW/cm

2
.nm a uma distância central de 30 cm da superfície [36]. Sua faixa de 

luz visível varia entre 400 e 550 nm com o pico do espectro em 450 nm e grande atenuação de 

radiação ultravioleta e infravermelha. Com isso, caem sensivelmente os riscos de queimaduras e 

perdas de água pelos recém-nascidos tratados. O equipamento ainda dispensa o uso de filtros, 

segundo o fabricante. 

De acordo com indicação do fabricante do equipamento, a radiância foi mensurada à 

distância de 30 cm dos LEDs, no ponto central do equipamento. Durante a degradação, os 

sistemas orgânicos ficaram posicionados à 10 cm do equipamentos mas em região periférica em 

relação ao centro do equipamento, de forma que a radiância nesses pontos fossem a mesma a do 

ponto central à 30 cm de distância. Desta forma foi possível traçar uma curva na qual todos os 

pontos tiveram a mesma radiância na posição indicada. 

A Fig. 4.4 mostra uma foto do conjunto de 52 selos expostos as mesmas radiâncias. Na 

configuração apresentada consegue-se manter as condições de iluminação idênticas para todos os 

selos.  

 
FIGURA 4.4: Sensores sendo degradados à 10 cm de distância da fonte luminosa na qual a radiância é igual a 

mensurada no ponto central do equipamento a 30 cm de distancia. 

A medida da radiância a 30 cm do ponto central do equipamento, perpendicular à 

superfície do filme, foi realizada com o monitor de radiação da mesma empresa fabricante do 

equipamento Bilitron®, modelo 2620, sendo igual a 8 μW/cm
2
.nm, no ponto central do 
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equipamento e dos LEDs à 30 cm de distância da cabeça óptica do monitor de radiação. Essa 

medida é discrepante aquela fornecida pelo fabricante , pois a essa distância e posição deve ser 40 

μW/cm
2
.nm.  Essa diferença também foi confirmada com a medida de potência dos LEDs com 

um laser check Coherent, e pode estar ligada a vida útil do Bilitron utilizado, que tem mais de 

três anos de uso quase ininterrupto. Como resultado, propõe-se nesse trabalho manter a mesma 

distância RN – fonte luminosa de 30 cm, e não a radiância de 40 μW/cm
2
.nm do equipamento. 

Uma vez que há a necessidade de irradiar mais de um filme via Bilitron, para caracterizar os lotes 

diferentes de amostras, foi proposto ao longo desse trabalho, diminuir a distância fonte – filmes 

até que em posição fora do centro a radiância fosse a mesma do ponto central do equipamento. 

Para tanto, o equipamento foi colocado à 10 cm da cabeça óptica do monitor a fim de encontrar 

regiões que apresentem a mesma radiância à 30 cm, ou seja 8 μW/cm
2
.nm. A Figura a seguir 

ilustra como o equipamento foi posicionado para conseguir determinar as regiões com a radiância 

desejada. 

 

 

FIGURA 4.5: Configuração do Bilitron® com 52 selos expostos as mesmas condições de iluminação com radiância 

em todos os pontos igual a 8µW/cm
2
.nm.  

 Em resumo, nesse capítulo foram apresentados os equipamentos e procedimentos usados 

para degradação e caracterização da bilirrubina e dos filmes orgânicos luminescentes fabricados 

nesse trabalho. 
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CCaappííttuulloo  55    

RREESSUULLTTAADDOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAAIISS  

 

Neste capítulo são apresentadas as caracterizações óticas de solução de bilirrubina 

sintética, em clorofórmio, preparada conforme item 3.2 do Cap. 3, e degradada com o 

equipamento de fototerapia Bilitron® (veja item 4.4, Cap. 4) durante 90 min. O objetivo da 

análise dos resultados é de correlacionar a forma e a evolução dos espectros de absorção dessa 

substância irradiada com radiação azul, com os espectros de absorção dos materiais 

luminescentes utilizados na fabricação dos sensores de radiação. Também são apresentados os 

resultados experimentais de medidas de fotoemissão de filmes à base de poli[2-metóxi-5-(2etil-

hexilóxi)-p-fenilenovinileno] – MEH-PPV, tris-(8-hidroxiquinolinolato) de alumínio e  

poliestireno - PS expostos à radiação azul, bem como a fotoemissão destes filmes submetidos ao 

processo de termotransferência com diferentes temperaturas e tempos. Finalmente, são 

apresentados os diagramas de cromaticidade e fotos para o acompanhamento da mudança de cor 

dos sensores de radiação orgânicos fabricados como função do tempo de exposição à radiação. 

 

55..11..  CCoommppoorrttaammeennttoo  óóttiiccoo  ddaa  bbiilliirrrruubbiinnaa  iinndduuzziiddoo  ppoorr  lluuzz  aazzuull  

 

Para estudar o efeito da radiação não ionizante nas propriedades óticas de soluções de 

bilirrubina sintética, foram realizadas medidas de absorção das soluções dessa substância com 

concentração de 12,5 µg/mL, preparadas conforme procedimento experimental apresentado no 

item 3.2 do Cap. 3, e irradiados com o equipamento Bilitron® durante 90 min. O objetivo dessa 

medidas foi avaliar o comportamento da bilirrubina quando exposta à iluminação, uma vez que a 

utilização da luz azul se destina a alterar as características da bilirrubina, tornando-a 

hidrossolúvel e, portanto, reduzindo sua taxa no sangue de neonatos [1]. Neste contexto, analisar 

e comparar o comportamento dos espectros de absorção da bilirrubina e dos materiais 

luminescentes utilizados na fabricação dos sensores de radiação é importante para o 

desenvolvimento de detectores de radiação para fototerapia neonatal. Espera-se, com essa análise, 

confirmar que o material utilizado na fabricação do sensor e a bilirrubina têm suas propriedades 

óticas alteradas quando submetidos ao mesmo tipo de luz.  
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As Figs. 5.1 e 5.2 mostram a evolução dos espectros de absorção da solução de bilirrubina 

exposta à radiação azul. Enquanto a Fig. 5.1 apresenta a evolução dos espectros para vários 

tempos de radiação, ou seja, a cada 5 min., a Fig. 5.2, por sua vez, apresenta a evolução a cada 30 

min. Para facilitar o acompanhamento dessa evolução, as figuras mostram faixas de cor  

correspondentes a comprimento de onda do espectro eletromagnético investigado. 
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FIGURA 5.1: Espectro de absorção de solução de bilirrubina com concentração de 12,5 µg/mL em clorofórmio 

com te de 90min. A barra acima do gráfico representa o comprimento de onda do espectro visível. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 5.2: Espectro de absorção de solução de bilirrubina com concentração de 12,5 µg/mL em clorofórmio 

com te de 0, 30, 60 e 90 min. A barra no gráfico representa o comprimento de onda do espectro visível. 
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Os resultados apresentados nas Figs. 5.1 e 5.2 mostram que a bilirrubina apresenta um 

pico de máxima absorção em torno de 450 nm que diminui de intensidade à medida que a 

substância é exposta a radiação, concomitante ao aparecimento de uma banda na região de 300-

400 nm e do crescimento de um pico de intensidade em torno de 675 nm. Nesses resultados fica 

claro que a bilirrubina apresenta resposta ótica a região do azul, que é similar ao espectro da luz 

proveniente do sistema Bilitron® (425 – 475 nm). Contudo, observa-se que a substância 

apresenta resposta ótica induzida pela radiação na região do vermelho-IR (600 – 750 nm) e do 

violeta-UV (400-275 nm). Se por um lado esses resultados mostram que a bilirrubina absorve na 

região do azul, conforme relatado na literatura [1-11,32-31], por outro dá evidências que a sua 

forma insolúvel em água deve absorve na região do vermelho. Assim, um estudo mais detalhado 

dessa transformação pode resultar no desenvolvimento de sistemas de iluminação mais eficientes, 

os quais abrangeriam não somente a emissão no azul, mas também fontes com emissão no 

vermelho e no violeta.  

Para analisar a evolução da variação das propriedades óticas de soluções de bilirrubina 

sintética é apresentado na Figura 5.3 o gráfico das intensidades de absorção I(λmax) em 340 nm, 

450 nm e 675 nm como função do tempo de exposição (te) a radiação azul. 
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FIGURA 5.3: Intensidade absorção I (λ máx) em função do te à radiação em 340, 450 e 675 nm para solução de 

bilirrubina em clorofórmio com concentração de 12,5 µg/mL. 
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 Nas curvas apresentadas no gráfico da Fig. 5.3 observa-se claramente que a medida que a 

intensidade de absorção em 675 e 340 nm aumentam, a intensidade em 450 nm diminui. Essa 

característica pode estar relacionada à alteração da conformação e quebra de moléculas de 

bilirrubina induzida pela luz azul conforme descrito no item 2.1 do Cap. 2.  

O objetivo ao degradar a solução de bilirrubina nas condições recomendadas de 

fototerapia foi de comparar os espectros de absorção dessa substância aos espectros de emissão 

dos sistemas fototerápicos e de absorção dos materiais luminescentes fabricados ao longo deste 

trabalho. Desta forma, a Fig. 5.4 apresenta os espectros de absorção da bilirrubina, apresentados 

na Fig. 5.1, bem como o espectro de emissão do sistema fototerápico Bilitron® e também os 

espectros de absorção dos filmes de MEH-PPV/PS, obtidos a partir de uma solução em CHCl3 de 

MEH-PPV (100 µg/ml) e PS (50 mg/mL) (fig. 3.7). 
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FIGURA 5.4: Espectro de absorção de bilirrubina de 12,5 µg/mL com te de 90 min, de um filme MEH-PPV com te 

de 0 min e espectro de emissão do equipamento fototerápico com super LEDs azuis, Bilitron®. 

Do resultado apresentado na Figura 5.4, observa-se que a solução de bilirrubina não 

exposta à radiação apresenta pico de intensidade de absorção em 450 nm, de forma similar ao 
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MEH-PPV, conforme apresentado na Fig. 3.8 do Capítulo 3, e de acordo com o espectro de 

emissão do sistema fototerápico. Esse resultado demonstra que a bilirrubina sintética e os filmes 

de MEH-PPV/PS apresentam absorção na mesma faixa do azul do espetro visível.  

 

55..22..  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  óóppttiiccaa  ddooss  ddeetteeccttoorreess  ddee  rraaddiiaaççããoo    

 

Para realização das caracterizações óticas dos sistemas orgânicos fabricados e analisados 

ao longo deste trabalho, foram inicialmente preparados lotes de amostras de MEH-PPV/PS, 

Alq3/PS e MEH-PPV/Alq3/PS, os quais foram transferidos termicamente para a superfície não 

adesiva de um papel branco autocolante para composição de um filme (selo) auto - adesivo. Os 

filmes foram transferidos para substratos de papel com o objetivo de aumentar a resistência 

mecânica e a flexibilidade dos sensores fabricados. Nesse sentido, foram preparados filmes 

variando-se a temperatura e o tempo de termotransferência de, respectivamente, 150°C a 250°C e 

de 1 a 2 min, com o objetivo principal de avaliar a interferência desses dois parâmetros, tempo e 

temperatura, nas propriedades óticas do MEH-PPV e do Alq3 em PS. 

Além do estudo proposto para caracterização dos selos auto - adesivos com os parâmetros 

de termotrasferência, também é proposta a fabricação de detectores de radiação cujas respostas 

óticas induzidas pela iluminação azul estejam de acordo com o tempo médio de fototerapia 

encontrado na literatura [68], ou seja, em torno de 50 h. Baseado no trabalho de G. R. Ferreira e 

colaboradores [19], foram fabricados, portanto, filmes com porcentagens de 0,5% e 1% de MEH-

PPV em relação ao PS, e com o dobro de porcentagem de massa de Alq3 em relação ao MEH-

PPV. Os filmes foram obtidos seguindo o procedimento apresentado no item 3.2 do Cap. 3.  

 

55..22..11..EEffeeiittoo  ddee  tteemmppeerraattuurraa  ee  ddoo  tteemmppoo  ddee  tteerrmmoottrraannssffeerrêênncciiaa  

 

A variação dos espectros de emissão dos filmes de MEH-PPV/PS como função da 

temperatura e do tempo de termotransferência são apresentados na Figura 5.5. É importante 

destacar que o comprimento de onda mínimo apresentado nos gráficos é igual a 525 nm, com 

objetivo de desprezar os efeitos oriundos da fonte de excitação azul (item 4.2 do Cap. 4). 
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FIGURA 5.5: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/PS  com porcentagem em massa de 0,5%. Os filmes 

foram obtidos com temperatura e tempo de transferência de, respectivamente, 150°C a 250° e de 1 a 2 min. 

 Dos resultados apresentados na Fig. 5.5 observa-se que os espectros de emissão dos 

filmes de MEH-PPV/PS sem tratamento, ou seja, antes de ser submetido ao processo de 

termotranferência, apresentam máximos de intensidade (λmax) em torno de 605 nm, que 

corresponde a região do laranja-vermelho do espectro eletromagnético. Porém, após a 

transferência do filme de MEH-PPV/PS para o papel, observa-se uma nova banda de emissão na 

faixa de 525 – 575 nm, ou seja, na região do verde do espectro visível. Destaca-se que, 

independente dessa nova banda, os aspectos visuais dos filmes sem tratamento e tratados 

termicamente são os mesmos. O surgimento da banda de emissão em 525 - 575 nm pode estar 

relacionada a degradação das cadeias poliméricas mais longas em segmentos de comprimento de 

conjugação bem menores, mas de mesmos tamanhos. Isso explicaria porquê o pico de máxima 

intensidade em 605 nm não se desloca para menores comprimentos de onda e porquê há apenas 

um pico em torno de 525 nm, que se originaria das cadeias rompidas. Esse aspecto não foi 

explorado em detalhes ao longo desse trabalho, pois seu foco é o desenvolvimento tecnológico 

dos detectores de radiação. Desta forma, filmes de MEH-PPV/PS que foram transferidos a 150° 

C a 1 e 2 min, apresentaram a menor contribuição da banda entre 525 – 575 nm nos espectros de 
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emissão em relação ao filme sem tratamento térmico. Ou seja, o processo de termotransferência a 

150° C até 2 min pouco alterou as características óticas dos filmes de MEH-PPV/PS e, 

conseqüentemente, a cor desse sistema. Entretanto, filmes obtidos a 150°C, mas com tempo de 

termotransferência igual a 1 min, foram facilmente removidos do substrato, diferente do que 

ocorreu com os filmes obtidos na mesma temperatura, mas termotransferidos a 2 min. Portanto, 

os candidatos iniciais para parâmetros de tempo e de temperatura definidos para a fabricação de 

selos de MEH-PPV/PS, foram 150°C e 2 min. A escolha final desses parâmetros será obtida após 

análise do comportamento ótico de filmes de Alq3/PS e MEH-PPV/Alq3/PS fabricados nesse 

trabalho.  

A título de comparação, a Fig. 5.6 mostra uma foto dos filmes fabricados cujos espectros 

de emissão foram apresentados na Fig. 5.5. A foto apresenta os filmes expostos à luz ambiente, 

Fig. 5.6.(a), e excitados com luz azul, Fig. 5.6.(b). Dos resultados apresentados observa-se que 

não houve alteração na cor dos filmes, mas houve alterações mecânicas perceptíveis para 

temperatura de 250°C, quando os filmes se tornam mais deformados.  

 

FIGURA 5.6: Foto dos filmes de MEH-PPV/PS fabricados e termotransferidos (a) a luz ambiente e (b) excitados 

com luz azul. 

Para avaliar a influência dos parâmetros tempo e temperatura do processo de 

termotransferência nas propriedades óticas do Alq3, foram fabricados selos de Alq3/PS com 

proporção de 1% de massa desse material luminescente em relação ao PS. Nesse caso foi 

escolhida a massa de Alq3 maior do que a do MEH-PPV, pois esse material apresenta eficiência 
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de emissão, quando excitado com a mesma intensidade de luz azul, menor do que a obtida com o 

polímero. Os filmes foram, portanto, transferidos para o papel mantendo-se os mesmos 

parâmetros de temperatura e tempo adotados para o MEH-PPV/PS (Fig. 5.5). A variação dos 

espectros de emissão do filme de Alq3/PS em função desses parâmetros é apresentada na Fig. 5.7. 
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FIGURA 5.7: Espectro de fotoemissão de filmes de Alq3/PS  com porcentagem em massa de 1%. Os filmes foram 

obtidos com temperatura e tempo de transferência de, respectivamente, 150°C a 250° e de 1 a 2 min. 

Na Fig. 5.7 observa-se que os espectros de emissão do filme de Alq3/PS sem tratamento, 

ou seja, não submetido ao processo de termotransferência, apresentam máximo de intensidade 

(λmax) em torno de 560 nm. Das curvas apresentadas, observa-se ainda uma mudança não 

expressiva na forma do espectro de emissão do Alq3/PS com a temperatura e com o tempo de 

transferência do material para o papel auto - adesivo. Desta forma, esses parâmetros não 

apresentam efeitos significativos no espectro de emissão do filme Alq3/PS. Logo, a temperatura e 

o tempo no qual o filme foi submetido ao processo de termotransferência não interferem na cor 

desse sistema. A Figura 5.8 apresenta uma foto dos filmes fabricados sob as mesmas condições 

experimentais descritos para a Fig. 5.6. 



52 

 

FIGURA 5.8: Foto dos filmes de Alq3/PS fabricados e termotransferidos (a) a luz ambiente e (b) excitados com luz 

azul. 
 

Como resultados relevantes desses trabalhos, conclui-se que os mesmos parâmetros de 

temperatura e de tempo de termotranferência obtidos pelo MEH-PPV/PS podem ser utilizados 

para obtenção de filmes Alq3/PS. Assim, com objetivo de analisar o efeito da temperatura nos 

materiais quando misturados em um sistema orgânico, foi caracterizado um filme de MEH-

PPV/Alq3/PS, com proporção de 0,5% de MEH-PPV e 1% de Alq3 em relação ao PS. Para tanto 

foram utilizados os mesmos parâmetros de temperatura e tempo usados para filme de MEH-

PPV/PS (Fig. 5.5) e para o Alq3 (Fig. 5.7), como mostra a Fig. 5.9. 
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FIGURA 5.9: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/Alq3/PS  com proporção de 0,5%, exposto à 

temperaturas de 150 à 250°C, durante 1 e 2 minutos. 

Na Fig. 5.9 observa-se que os espectros de emissão do MEH-PPV/Alq3/PS apresentam 

comportamentos similares aos observados para o MEH-PPV/PS (Fig. 5.1), ou seja, o espectro de 

emissão do filme MEH-PPV/Alq3/PS que não foi submetido ao processo de termotransferência 

apresenta máximo de intensidade em torno de 605 nm e uma banda quase insignificante na região 

entre 525 – 575 nm. Portanto, a emissão do filme MEH-PPV/Alq3/PS é característica do MEH-

PPV. Porém, com a exposição dos filmes híbridos à temperatura e ao tempo de 

termotransferência, observa-se claramente a banda entre 525 – 575 nm, coincidente com a região 

de emissão do MEH-PPV/PS termotransferido (Fig. 5.5) e do Alq3 (Fig. 5.7). Esse último, por 

sua vez, parece não contribuir para os espectros de emissão dos filmes híbridos investigados. Não 

obstante tal característica do sistema preparado, a diferença de temperatura na qual os filmes 

foram submetidos não alterou a forma do espectro na região do laranja – vermelho. O aspecto 

visual dos filmes obtidos é apresentado na Fig. 5.10, que mostra a foto dos filmes de MEH-

PPV/Alq3/PS fabricados por termotransferência, sob luz ambiente, Fig. 5.10.(a), e excitados com 

luz azul, Fig. 5.10.(b). 
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FIGURA 5.10: Foto dos filmes de MEH-PPV/Alq3/PS fabricados e termotransferidos (a) a luz ambiente e (b) 

excitados com luz azul. 

Na Figura 5.10 observa-se que os filmes termotransferidos a 250°C apresentam 

deformidade decorrente do aquecimento, uma vez que as amostras termotransferidas tinham 

inicialmente os mesmos tamanhos. Esses resultados são similares aos obtidos para o MEH-

PPV/PS. Logo, filmes de MEH-PPV/Alq3/PS que foram transferidos a 150° C por até 2 min. não 

apresentaram diferença significativa em relação aos espectros de emissão dos filmes virgens. 

Resultado que concorda com os resultados do filme de MEH-PPV/PS, evidenciando que apenas o 

MEH-PPV sofre alteração em seus espectros de emissão, não havendo, portanto, contribuição 

perceptível desse efeito ao Alq3. Como resultado da análise das Figs. 5.5 a 5.10 foram escolhidos 

como temperatura e tempo de termotransferência para fabricação dos detectores de radiação 

orgânicos, respectivamente, 150°C e 2 min. 

 

55..22..22..  EEffeeiittoo  ddaa  iilluummiinnaaççããoo  nnaass  pprroopprriieeddaaddeess  óóppttiiccaass  ddooss  mmaatteerriiaaiiss  lluummiinneesscceenntteess  

 

Para estudar a efeito da radiação azul nas propriedades ópticas de filmes de MEH-PPV, 

Alq3 e MEH-PPV/Alq3 em matriz polimérica de PS, preparados conforme item 3.2 do Cap. 3 e 

submetidos ao processo de termotransferência por 150°C e 2 min, foram realizadas medidas de 

fotoluminescência desses sistemas expostos a iluminação, proveniente do equipamento 

fototerápico descrito no item 4.4 do Cap. 4, por até 82 horas. É importante destacar que foi usado 
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neste trabalho tempo de exposição à radiação (te), em vez de dose acumulada de radiação, uma 

vez que esta é a unidade usualmente utilizada em hospitais para tratamentos fototerápicos [37]. 

Também é importante destacar que possíveis alterações na espessura dos filmes produzidos e no 

posicionamento dos mesmos frente ao sistema de aquisição ótica (i.e. fibra ótica), item 4.2 do 

Cap. 4, foram analisadas ao longo deste trabalho. Para tanto, foram fabricados e caracterizados 53 

filmes de MEH-PPV/PS com porcentagem em massa de 0,5%, e 83 filmes com porcentagem em 

massa de 1%, conforme procedimento experimental apresentado no item 3.2 do Cap. 3. Essas 

quantidades de filmes foram resultado direto de busca de diferença visual perceptível da cor dos 

sistemas monitorados em intervalos de 1 em 1 hora. Os filmes foram caracterizados oticamente 

para verificar a evolução dos espectros de fotoemissão desses sistemas quando expostos 

isoladamente à radiação. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 5.11. Para facilitar o 

acompanhamento da evolução dos espectros de emissão dos materiais, a Fig. 5.11 mostra, em sua 

parte superior, uma faixa de energia correspondente ao comprimento de onda do espectro 

eletromagnético. Todos os espectros foram normalizados em seus máximos de emissão. 
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FIGURA 5.11: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/PS com proporção de (a) 0,5 % e (b) 1%, exposto 

a radiação azul durante (a) 52 e (b) 82 horas, te é o tempo prescrito de tratamento fototerápico em RNs. 

Para facilitar a identificação da evolução das curvas com a exposição à radiação, a Fig. 

5.12 apresenta apenas cinco espectros de filmes de MEH-PPV/PS com porcentagem de 

respectivamente, 0,5 e 1% em massa de MEH-PPV em relação ao PS, obtidos em condição 

inicial (te = 0), condição intermediária e final (te =52 e 82 horas). Espera-se, com as Figs. 
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apresentar o comportamento dos espectros de fotoemissão dos filmes MEH-PPV/PS induzidos 

pela iluminação azul de forma mais objetiva. 
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FIGURA 5.12: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/PS com proporção de (a) 0,5 % e (b) 1%, exposto 

a radiação azul. 

Nas Figs. 5.11 e 5.12 nota-se que os espectros de emissão dos filmes de MEH-PPV/PS 

não exposto à radiação (te = 0) apresenta máximos de intensidade (λmax) em torno de, 

respectivamente, 610 nm. Porém, com a exposição à radiação, observa-se claramente uma 

diminuição das intensidades dos espectros e deslocamentos de λmax para o azul, com intensidade 

ampliada na faixa de 500 – 575 nm. A diferença de tempo em relação à mudança dos espectros de 

emissão dos filmes é de grande importância para fabricação de sensores de radiação, pois permite 

a adaptação da concentração dos sistemas com objetivo de desenvolver sensores que tenham 

diferentes respostas em relação a te. Ou seja, tal comportamento permite idealizar um sensor cujo 

tempo de alteração de cor do vermelho ao verde é facilmente controlada por meio da variação da 

concentração de MEH-PPV em PS.  

(a) (b) 
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As variações de λmax e da intensidade I(λmax) observadas na Fig. 5.12 para o MEH-PPV  

são importantes para o desenvolvimento dos sensores de radiação, uma vez que estes parâmetros 

estão relacionados diretamente às variações de cor dos sistemas orgânicos preparados. Por 

exemplo, as Figs. 5.13 e 5.14 mostram gráficos com as curvas de, respectivamente, λmax e I(λmax) 

vs. tempo de exposição à radiação obtidas dos espectros de emissão mostrados na Fig. 5.11 e 

5.12. 
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FIGURA 5.13: Comprimento de emissão máxima, λ máx, obtidas da Figura 5.11 para filmes de MEH-PPV/PS com 

proporção de 0,5 % e 1% em função ao tempo de exposição à radiação (te). As linhas pontilhadas servem apenas 

como guia. 
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FIGURA 5.14: Intensidade de emissão em I (λ máx), obtidas da Figura 5.1 para os filmes de MEH-PPV/PS com 

proporção de (a) 0,5 % e (b) 1% em função a exposição à radiação.  As linhas pontilhadas servem apenas como guia. 

  Na Fig. 5.13 observa-se o deslocamento do comprimento de onda máximo (λmáx) para 

menores comprimentos de onda, com variação da ordem de 60 nm.  Já nos resultados 

apresentados na Fig. 5.14 observa-se a queda na intensidade de emissão (I(λ máx)) com a 

exposição à radiação, bem como um aumento na intensidade de emissão (I(λ máx)) com 

exposição à radiação em λ = 546 e λ = 555 nm, para o filme de MEH-PPV/PS com proporção de 

0,5 e 1 % respectivamente. Ou seja, os filmes têm sua intensidade de fotoluminescência e a cor 

iniciais alteradas quando expostos a radiação azul, do vermelho intenso para o amarelo claro. 

(a) 

(b) 
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Fato importante na fabricação de sensores de radiação, uma vez que a variação da cor é a 

indicação da quantidade de radiação absorvida pelo sensor e conseqüentemente, pelo neonato.  

A queda na intensidade de emissão de sistemas a base de MEH-PPV, quando submetidos 

à radiação é relatada na literatura, e ocorre como efeito da redução da extensão da conjugação da 

cadeia polimérica através, principalmente, da oxidação de grupos C=C gerando grupos C=O [19]. 

A Fig. 5.15 mostra uma foto dos filmes expostos à radiação cuja emissão foi apresentada nos 

gráficos da Fig. 5.11 e 5.12. Espera-se, com essa foto, demonstrar o efeito de percepção visível 

da mudança de cor gradual de filmes de MEH-PPV/PS, com proporção de respectivamente 0,5 e 

1%, induzida pela radiação azul e, portanto, com o processo de fotoxidação do MEH-PPV. A Fig. 

5.15 mostra foto de filmes sob condição ambiente de iluminação (Fig. 5.15 – a) e também 

excitadas com LEDs violetas (Fig. 5.15 – b). 

 

 

FIGURA 5.15: Foto dos filmes degradados com intervalos de 1 hora, com porcentagem em massa de MEH-PPV de 

(a, b) 0,5% e (c, d) 1%, em condições de (a, c) luz ambiente e (b, d) excitados com LEDs violetas.  



60 

 

Também foram caracterizados oticamente filmes de Alq3/PS com proporção de massa de 

1% conforme procedimento experimental apresentado no item 3.2 (Cap. 3). Os filmes foram 

caracterizados para verificar a evolução dos espectros de fotoemissão desses sistemas quando 

expostos isoladamente à radiação, de forma semelhante a que foi feita com MEH-PPV/PS (Fig. 

5.11). O resultado obtido é apresentado na Figura 5.16, que mostra a evolução das formas e das 

intensidades dos espectros de fotoemissão do filme exposto à radiação azul, bem como os filmes 

expostos por 82 h e não expostos a radiação. Para facilitar a identificação das cores dos filmes as 

Figs. 5.16 e 5.17 apresentam na parte superior dos gráficos uma faixa de cores correspondentes 

ao espectro eletromagnético. 
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FIGURA 5.16: Espectro de fotoemissão de filmes de Alq3/PS com proporção de 1%, exposto a radiação azul 

durante 82 horas.  

Para facilitar a análise da evolução dos espectros de emissão com a exposição à radiação, 

a Fig. 5.17 apresenta apenas cinco espectros de filmes de Alq3/PS, os mesmos apresentados na 

Fig. 5.16, obtidos em condição inicial (te =0 h), intermediária (te =20, 46, 61 h) e final (te =82 h). 

O objetivo da apresentação deste gráfico e deixar mais claro o comportamento dos espectros de 

fotoemissão de filmes de Alq3/PS induzidos pela iluminação azul. 
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FIGURA 5.17: Espectro de fotoemissão de filmes de Alq3/PS com porcentagem em massa de 1%, exposto a 

radiação azul durante 82 h. 

Dos resultados apresentados na Fig. 5.16 e 5.17 observa-se que o espectro de emissão dos 

filmes de Alq3/PS com te=0, pouco variam com a iluminação azul, ou seja, a forma dos espectros 

é praticamente a mesma para filmes expostos ou não a luz proveniente de LEDs azuis. Esses 

resultados mostram que a ausência de efeitos de degradação induzidos por luz nos filmes de Alq3 

é uma característica importante para promover a mudança de cor do vermelho ao verde de 

sistemas à base de MEH-PPV e Alq3 em matriz de PS.  

A Fig. 5.18 mostra uma foto com os filmes expostos à radiação cuja emissão foi 

apresentada nos gráficos da Fig. 5.16 e 5.17. O objetivo em mostrar essa foto foi de demonstrar o 

efeito de percepção visível da mudança de cor gradual de filmes de Alq3/PS induzida pela 

radiação azul e, portanto. A Fig. 5.18 mostra foto de filmes sob condição ambiente de iluminação 

(Fig. 5.18 – a e b) e também excitadas com luz azul (Fig. 5.18 – c e d), não exposto a radiação (a 

e c) e expostos a radiação azul por 82 h (b e d). 
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FIGURA 5.18: Foto de filmes Alq3/PS condições de (a e b) luz ambiente e (c e d) excitados com LEDs violetas. 

Os comportamentos dos espectros de fotoemissão observados para os dois materiais 

orgânicos são úteis para o desenvolvimento de detectores de luz azul, pois a sobreposição 

existente entre o espectro de absorção do MEH-PPV, com o de emissão do Alq3 torna-se menos 

efetiva em função do tempo de exposição à radiação [19] propiciando, portanto, a fabricação de 

um sensor cujas alterações de cores refletidas e emitidas são bastante expressivas. Assim, uma 

proposta de dosímetro deverá apresentar comprimento de onda máximo (λmáx) de emissão na 

região do vermelho (Δλmax  600 nm) para te =0, e na região verde (Δλmax  560 nm) para te >0. 

Ou seja, um dosímetro inteligente do tipo sinalizador que muda sua região predominante de 

emissão do vermelho para o verde com a exposição à radiação. Neste contexto, foram 

caracterizados também filmes de MEH-PPV/Alq3/PS com proporção de massa de 0,5 e 1% de 

MEH-PPV em relação ao PS, e de 50% do MEH-PPV em relação à massa de Alq3, conforme 

procedimento experimental apresentado no item 3.2 (Cap. 3). Os filmes foram caracterizados 

para verificar a evolução dos espectros de fotoemissão desses sistemas quando expostos à 

radiação de forma semelhante aquela feita com os filmes MEH-PPV/PS e Alq3/PS. O resultado 

obtido é apresentado na Figura 5.19 e mostra a evolução das formas e das intensidades dos 

espectros de fotoemissão dos filmes expostos à radiação azul.  Para facilitar a identificação das 

cores dos filmes, as Figs. 5.19 e 5.20 apresentam na parte superior dos gráficos uma faixa de 

cores correspondentes ao espectro eletromagnético. 
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FIGURA 5.19: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/Alq3/PS com proporção de MEH-PPV de (a) 0,5 % 

e (b) 1%, exposto a radiação azul durante (a) 52 e (b) 82 horas, te é o tempo prescrito de tratamento fototerápico em 

RNs. 

Com objetivo de tornar mais claro o comportamento e a evolução dos espectros de 

fotoemissão de filmes de MEH-PPV/Alq3/PS com porcentagem em massa de MEH-PPV em 

relação ao PS de respectivamente, 0,5 e 1%, a Fig. 5.20 apresenta apenas cinco espectros de 

fotoemissão desses filmes em condição inicial de exposição à radiação (te=0 hora), intermediárias 

e final (te =82 horas).  
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FIGURA 5.20: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/Alq3/PS com proporção de (a) 0,5 % e (b) 1%, 

exposto a radiação azul. 
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Nas Figs. 5.19 e 5.20 observa-se que os espectros de emissão dos filmes de MEH-

PPV/Alq3/PS não exposto à radiação (te = 0), apresentam máximos de intensidade (λmáx) em torno 

de 610 nm, muito próximo dos máximos de intensidade dos filmes MEH-PPV/PS apresentados 

na Fig. 5.11 e 5.12. Porém, com a exposição à radiação observa-se claramente uma diminuição 

das intensidades dos espectros e deslocamentos de comprimento de onda máximo (λmáx) para a 

faixa entre 525 – 575 nm, i.e. para região do verde. Ademais, a diferença de tempo em relação às 

mudanças dos espectros de emissão dos filmes, é de grande importância pois permite a adaptação 

da concentração dos sistemas com intuito de desenvolver sensores que tenham diferentes 

respostas em relação à radiação, fazendo com que o sensor seja aplicável a diferentes casos e 

tratamentos de icterícia. As variações de comprimento de onda máximo (λmáx) e de intensidade 

em comprimento de onda máximo (I(λmáx)) observadas para o composto é muito importante para 

o desenvolvimento dos sensores de radiação, uma vez que estes parâmetros estão relacionados 

diretamente às variações de cor dos sistemas orgânicos preparados. Por exemplo, as Figs. 5.21 e 

5.22 mostram gráficos com as curvas de, respectivamente, λmax e I(λmax) vs. tempo de exposição à 

radiação (te) obtidas dos espectros de emissão mostrados nas Figs. 5.19 e 5.20. 
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FIGURA 5.21: Comprimento de emissão máxima, λ máx, obtidas da Figura 5.19 para filmes de MEH-PPV/Alq3 

/PS com proporção de (a) 0,5 % e (b) 1% em função ao tempo de exposição à radiação. 
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FIGURA 5.22: Intensidade de emissão em I (λ máx), obtidas da Figura 5.19 para os filmes de MEH-PPV/Alq3/PS 

com proporção de (a) 0,5 % e (b) 1% em função a exposição à radiação. As linhas pontilhadas servem apenas como 

guia. 
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 Dos resultados apresentados nas Figs. 5.21 e 5.22 para filedmes de MEH-PPV/Alq3/PS 

observa-se o deslocamento dos espectros para menores comprimentos de onda, com variação da 

ordem de 60 nm de forma semelhante aos filmes MEH-PPV/PS. A redução da intensidade em 

torno de 610 nm e o aumento da intensidade em 550 nm serão utilizados na confecção dos 

sensores acúmulo de radiação do tipo “selo inteligente”, uma vez que os filmes tem sua 

intensidade de emissão e cor iniciais alteradas do vermelho intenso para o verde, passando por 

amarelo claro. A Fig. 5.23 mostra uma foto com os filmes expostos à radiação cuja emissão foi 

apresentada nos gráficos da Fig. 5.18 e 5.19. O objetivo em mostrar essa foto foi de demonstrar o 

efeito de percepção visível da mudança de cor gradual de filmes de MEH-PPV/Alq3/PS induzida 

pela radiação azul e, portanto, com o processo de fotoxidação do MEH-PPV. A Fig. 5.23 mostra 

foto de filmes sob condição ambiente de iluminação (Fig. 5.23 – a) e também excitadas com 

LEDs violetas (Fig. 5.23 – b). 

 

 

FIGURA 5.23: Foto dos filmes MEH/Alq3/PS degradados com intervalos de 1 hora, com porcentagem em massa de 

MEH-PPV e Alq3 de respectivamente (a, b) 0,5% e 1% e (c, d) 1% e 2%, em condições de (a, c) luz ambiente e (b, d) 

excitados com LEDs violetas. 



67 

 

55..33..AAnnáálliissee  ee  ddiissccuussssããoo  ddooss  rreessuullttaaddooss  

 

Ao longo deste capítulo observou-se que as propriedades ópticas do MEH-PPV sofre 

alterações significantes com o tempo de exposição à radiação azul, o que possibilita sua 

utilização no desenvolvimento de sensores de acúmulo de radiação. A velocidade com que as 

alterações ocorrem pode ser controlada por fatores de fácil manipulação como concentração dos 

materiais luminescentes. O controle destes parâmetros permite o ajuste da resposta do sensor ao 

tempo de exposição necessário para tratamentos fototerápicos.  

Em relação ao MEH-PPV observou-se, além de redução da intensidade de emissão, 

pronunciado deslocamento de seus espectros de fotoemissão para menores comprimentos de onda 

com a exposição à radiação. Esses deslocamentos indicam redução da extensão da conjugação 

efetiva da cadeia polimérica principal isto é, cisão da cadeia polimérica principal.  

Uma vez que filmes a base de MEH-PPV e Alq3 têm suas propriedades ópticas 

drasticamente alteradas quando expostas a radiação azul, buscou-se neste trabalho desenvolver 

protótipos de sensores de acúmulo de dose de radiação, tipo dosímetro sinalizador, que 

correlacione às mudanças das cores dos sistemas orgânicos com a dose de radiação azul incidente 

nos mesmos. Para investigar a viabilidade dos sistemas orgânicos apresentados como um 

elemento ativo de acúmulo de dose de radiação azul, fotos dos sistemas orgânicos foram retiradas 

para filmes expostos a diferentes tempos de radiação. Para otimizar o dosímetro, a mudança de 

cores também foi analisada via diagrama de cromaticidade que representam as alterações das 

cores refletidas e emitidas das soluções. Os diagramas foram construídos conforme procedimento 

experimental apresentado no item 4.2 e 4.3, no Cap. 4. Os resultados obtidos são apresentados na 

Figura 5.24.  
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FIGURA 5.24: Diagrama de cromaticidade representando as mudanças na cor emitida ao longo da exposição à 

radiação em condições inicial, intermediária e final para filmes de MEH-PPV/PS com proporção em massa de (a) 

0,5% e (b) 1% e MEH-PPV/Alq3/PS com proporção em massa (c) 0,5% e (d) 1% de MEH-PPV em PS. Os resultados 

foram extraídos das soluções apresentadas na Fig. 5.11 (c e d)  e 5.19 (a e b). 

 

Dos resultados apresentados na Fig.5.24 observa-se que as regiões das transições do 

laranja para o amarelo claro e de vermelho ao verde é obtida manipulando simplesmente as 

proporções dos compostos luminescentes nos filmes. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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A Fig. 5.25 mostra uma fotografia do sensor inteligente colocado sobre a fralda de um 

boneco (representando um neonato) ou não durante 52 h à radiação e excitados com radiação 

azul. 

 

FIGURA 5.25: Foto do sensor inteligente colocado sobre a fralda de um boneco (representando um neonato)  

exposto ou não durante 52 h à radiação e excitados com radiação azul. 

 Dos resultados mostrados na Fig. 5.25 observa-se que a exposição dos filmes a radiação 

azul provoca a mudança da cor emitida dos filmes do vermelho para o verde.  Vale ressaltar que o 

filme apresenta mudança da cor emitida do vermelho ao verde após 52 h de radiação, que é o 

tempo médio utilizado em hospitais nos tratamentos fototerápicos [37]. Contudo, é possível 

também fabricar filmes que possuam a mesma mudança de cor emitida em intervalos de tempo 

diferentes, simplesmente variando-se a proporção em massa de MEH-PPV/Alq3 em PS. Ademais, 

observa-se a simplicidade de leitura de dose mínima de radiação incidente no neonato, verificada 

com a mudança de cor do filme do vermelho ao verde. Observa-se, portanto, que o filme indica o 

tempo (ou dose) de exposição à radiação necessária para o tratamento da hiperbilirrubinemia 

neonatal.   

 Em resumo, nesse capítulo foi mostrado o desenvolvimento de um sensor inteligente (selo 

autocolante) de radiação para utilização no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. Esse 

desenvolvimento iniciou-se com a proposta do desenvolvimento de selos inteligentes na forma de 

filmes flexíveis que tem sua cor emitida alterada do vermelho ao verde com a exposição à 

radiação, permitindo, fácil leitura de dose, praticidade e confiabilidade, visando maior segurança 

e simplicidade. Em termos de custos atuais, o preço de cada sensor orgânico com área de 1cm
2
 é 

de aproximadamente R$ 0,50. Esses fatores, atrelados à simplicidade de fabricação e manuseio 
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dos selos, mostram o potencial de aplicação dos sensores preparados e caracterizados neste 

trabalho. 
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CCaappííttuulloo  66    

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOOSS  DDEETTEECCTTOORREESS  OORRGGÂÂNNIICCOOSS  DDEE  

RRAADDIIAAÇÇÃÃOO  AAPPLLIICCAADDOOSS  EEMM  AAMMBBIIEENNTTEE  HHOOSSPPIITTAALLAARR  

 

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho foi proposta a colaboração científica com um 

hospital referência na área de neonatologia para aplicação e investigação do desempenho de 

detectores de radiação apresentados no Capítulo anterior. Para tanto, foi proposto o uso de 

sensores com forma “amigável”, ou seja, de característica harmoniosa e não agressiva à condição 

de tratamento dos RNs. A forma escolhida foi o coração, pois essa figura associa a forma do selo 

à “vida”. Nesse caso, com a exposição a iluminação azul, o selo terá sua cor alterada do vermelho 

ao verde. A cor vermelha indicará que o procedimento ainda está em seu inicio, ou que não esta 

sendo realizado corretamente, enquanto que a cor amarelo, por sua vez, que o processo de 

irradiação dos RNs está ocorrendo conforme o desejado, enquanto o verde, que o processo foi 

finalizado. A Fig. 6.1 mostra as características dos selos fabricados. É importante informar que 

todos os sensores enviados ao hospital foram fabricados com MEH-PPV/PS, que foi a primeira 

geração de dispositivos desenvolvidos nessa dissertação. 

 

FIGURA 6.1: Detectores de radiação em diferentes estágios e tempos de exposição e conseqüentemente do 

tratamento fototerápico em condição de (a) luz ambiente e (b) excitados com luz azul. 
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66..11..  OObbjjeettiivvoo  nnaa  ccoollaabboorraaççããoo  LLAAPPPPEEMM  ––  hhoossppiittaall    

 

O objetivo da colaboração cientifica com profissionais da área da saúde foi testar os 

sensores de MEH-PPV/PS caracterizados no Cap. 6 durante condições reais de exposição de 

fototerapia em ambiente hospitalar, além de avaliar e analisar dados relativos à rotina adotada 

pelo hospital observando parâmetros como:  

 

(i) o tempo médio de fototerapia dos RNs;  

(ii) a importância da fototerapia em função do peso dos RNs; 

(iii) as taxas de alta e de óbito de RNs durante os tratamentos fototerápicos; 

(iv) a evolução da taxa da bilirrubina em relação ao tempo de vida dos RNS e ao longo 

dos seus tratamentos fototerápicos; 

(v) a condição e o tipo dos equipamentos fototerápicos utilizados e, finalmente; 

(vi) a resposta ótica e o desempenho dos sensores orgânicos em relação aos itens 

anteriores. 

 

É de grande importância a correlação dos parâmetros (i) a (v) com a radiância das 

lâmpadas e equipamentos utilizados em unidades hospitalares, bem como a forma e 

sistematização ao atendimento dado a estes RNs pelos profissionais da área da saúde 

encarregados do tratamento fototerápico. Esses são fatores de suma importância na eficácia do 

tratamento e no tempo (ou dose) de fototerapia recomendada a RNs e, portanto, na resposta dos 

sensores. Para atingir esse objetivo, foi aplicado um questionário, desenvolvido com auxílio da 

equipe médica, aos profissionais da área de saúde ligados ao setor de Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal de um dado hospital referência. Novamente, para manter a integridade dos 

pacientes e profissionais envolvidos nessa pesquisa, os dados da equipe e do hospital serão 

omitidos nesse trabalho. Destaca-se que, de acordo com o item 3.3 do Cap. 3, o questionário 

aplicado abordou temas sobre a rotina aplicada, ou a inexistência dela, a fim de obter as 

condições do tratamento e possíveis problemas encontrados no tratamento fototerápico. Nesse 

contexto, o objetivo dessa colaboração é levantar questões relativas a distância entre os RNs e as 

lâmpadas; troca e verificação da radiância dos equipamentos fototerápicos; mudança de posição 
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do neonato e posição do foco das lâmpadas. Tais informações serão úteis para avaliação do 

desempenho dos sensores de radiação os quais foram aplicados em onze RNs ictéricos sob 

tratamento fototerápico. Os dados do desempenho desses dispositivos forão apresentados no item 

5.2.2 do Capítulo 5. 

A seguir são apresentados os resultados extraídos das respostas do questionário, o qual foi 

apresentado no item 3.3 do Cap. 3. 

 

66..22..  MMeettooddoollooggiiaa  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  rroottiinnaa  hhoossppiittaallaarr  ppaarraa  ffoottootteerraappiiaa  

nneeoonnaattaall  

 

Para atingir um dos objetivos desse trabalho, que é identificar a rotina e as possíveis 

falhas habituais do tratamento fototerápico, foi aplicado o questionário intitulado “Prática clínica 

em Fototerapia”, item 3.3 do Cap. 3, aos profissionais da área da saúde. Cada um dos itens 

abordados nesse questionário será apresentado separadamente para facilitar a análise e 

interpretação dos dados obtidos. No grupo entrevistado não foi encontrado nenhum médico, nem 

mesmo neonatologista, pois, segundo a equipe envolvida na elaboração do questionário, tais 

profissionais não acompanham diretamente o tratamento fototerápico de RNs. 

A seguir são apresentados os primeiros resultados obtidos ao longo da avaliação do 

questionário. Dos 22 profissionais entrevistados, 16 eram técnicos de enfermagem, 4 enfermeiros 

e 2 fisioterapeutas. A Fig. 6.2 ilustra a razão entre o numero e o perfil dos profissionais 

entrevistados, na qual observa-se que a grande maioria dos profissionais entrevistados, isto é 

91%,  eram técnicos em enfermagem ou enfermeiros. 

 

FIGURA 6.2: Gráfico em porcentagem do perfil dos profissionais de saúde entrevistados neste trabalho. 
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66..22..11..  DDiissttâânncciiaa  eennttrree  oo  RRNN  ee  aa  ffoonnttee  lluummiinnoossaa  

A primeira pergunta feita aos profissionais no questionário foi se há uma distância 

padronizada entre o recém-nascido ictérico e a fonte luminosa.  

Resultados obtidos: A grande maioria dos profissionais, i.e. 20 indivíduos, responderam que há 

uma padronização na distância entre os RNs e a fonte luminosa. As respostas em relação à 

distância variaram entre 30 e 50 cm. Apenas dois profissionais informaram não saber sobre a 

padronização que, coincidentemente ou não, eram os dois fisioterapeutas entrevistados. A Fig. 

6.3 mostra as distâncias obtidas em relação a porcentagem do número de entrevistados.  

 

FIGURA 6.3: Gráfico com as respostas em relação à distância entre a fonte luminosa e o neonato ictérico. 

 

Comentários: Observa-se na Fig. 6.3 que a grande maioria dos profissionais (91%) relatou existir 

uma padronização em relação à distância a qual o RN deve estar do equipamento fototerápico, 

mas apenas 46% sabiam que a distância recomendada é de 30 cm [36].  

Conseqüências: Esse é um dado preocupante, uma vez que a distância entre a fonte luminosa e o 

neonato tem relação direta com a radiância fornecida ao RN, interferindo, portanto, na eficiência 

do tratamento fototerápico [31].  

 

66..22..22..  PPaaddrroonniizzaaççããoo  ddaa  ddiissttâânncciiaa  eennttrree  ooss  RRNNss  ee  aa  ffoonnttee  lluummiinnoossaa    

A segunda pergunta do questionário estava relacionada à existência de uma padronização 

da distância entre RNs e fonte luminosa. Tal pergunta é redundante a primeira, mas foi 

apresentada de forma a obter a maior compreensão da importância da distância entre RNs e fonte 

luminosa pelos profissionais entrevistados. 
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Resultados obtidos: 68% dos profissionais entrevistados relataram que a distância é respeitada e 

mantida, mas os demais 32% relataram desconhecer ou não haver essa necessidade para o 

tratamento fototerápico. Os resultados obtidos são apresentados na Fig. 6.4. 

 

FIGURA 6.4: Gráfico com as respostas dos profissionais em relação a manter e mensurar a distância entre o RN e a 

fonte luminosa. 

Comentários: A grande maioria dos profissionais (68%) informou que a distância padronizada 

entre o RN e o equipamento fototerápico é respeitada, mas alguns destes informaram na primeira 

pergunta que a distância padrão é de 50 cm. Desta forma, mesmo os profissionais que 

informaram conhecer a distância recomendada, acabam não respeitando esse parâmetro de 30 cm. 

E ainda, 27 % dos profissionais admitiram não haver uma rotina no sentido de mensurar essa 

distância, que corresponde a uma quantidade considerável dos profissionais entrevistados. 

Conseqüências: Esses resultados evidenciam um aspecto preocupante em relação à rotina de 

tratamento dos RNs, pois muitos profissionais não devem respeitar a distância padrão entre o 

equipamento e os RNs. Logo, as condições de tratamento, independentes das características 

fisiológicas dos RNs, podem ser alteradas drasticamente de RN a RN. 

 

66..22..33..PPoossiiççããoo  ddooss  RRNNss  nnoo  ffooccoo  ddoo  eeqquuiippaammeennttoo  

Outro item abordado no questionário foi em relação à indicação de um local específico no 

corpo do RN em que o foco do equipamento fototerápico é direcionado.  Neste sentido a Fig. 6.5 

apresenta as regiões do corpo indicadas no questionário. 



76 

 

 

FIGURA 6.5: Regiões do corpo humano. 
 

Resultados obtidos: Todos os profissionais, i.e. 22, afirmaram que existe uma região específica 

no corpo dos RNs para o qual o foco do equipamento é direcionado. Entretanto, houve variação 

das respostas dadas em relação ao local específico do corpo, sendo que a posição mais apostada 

foram as regiões do coração, tórax e umbilical.  

Comentários: Essa informação é importante para obter qual a melhor região na qual o sensor de 

radiação deve ser empregado junto ao RN. Ou seja, para aplicação do selo na região de maior 

incidência de radiação. 

Conseqüências: A progressão da icterícia no corpo do RN se inicia na face, progride para o tórax, 

posteriormente para o abdômen, para os membros e finalmente atinge as mãos e os pés [67] dos 

RNs. Desta forma, o posicionamento do foco do equipamento fototerápico diante do RN é de 

suma importância pois, na região do coração, tórax e umbilical ocorre à maior concentração de 

bilirrubina. O mau posicionamento do equipamento em relação ao RN pode interferir diretamente 

na taxa de diminuição da bilirrubina, e no tratamento da icterícia. O selo deve ser calibrado para 

as regiões de maior incidência luminosa, a fim de correlacionar a evolução da doença  com as 

melhores condições de iluminação.  
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66..22..44..  MMuuddaannççaa  ddee  ppoossiiççããoo  ddoo  RRNN  

  A pergunta 4 questionou sobre possíveis mudanças do RN frente a fonte luminosa. Nesse 

sentido, acredita-se que a radiação, emitida por equipamentos fototerápicos, interage com a 

bilirrubina, decompondo essa molécula, principalmente em tecidos extra vasculares com até 1 

mm de distância da superfície da pele da criança [24]. Desta forma, mudar a posição do RN no 

leito, ou seja de costas ou de frente para o equipamento, pode ser de fundamental importância na 

diminuição da concentração de bilirrubina no sangue do neonato e eficácia do tratamento.  

Resultados obtidos: Todos os profissionais afirmaram haver a mudança de posição do neonato, 

mas a resposta sobre a periodicidade na qual isso ocorre variou entre os entrevistados de 2 em 2 h 

até 6 em 6 h, como é demonstrado na Fig. 6.6. 

 

FIGURA 6.6: Gráfico da periodicidade com a qual os RNs são mudados de posição no leito. 

Comentários: Observa-se que a maior ocorrência de respostas dos profissionais em relação à 

mudança de posição, foi com periodicidade de 3 em 3 h, e apenas 1 dos profissionais indicou que 

a mudança de posição ocorre a cada 2 horas. 14% deles indicou a mudança de posição com a 

menor periodicidade observada, i.e. de 6/6 h. Isso indica que a maioria dos profissionais se 

preocupam em mudar os RNs de posição a cada 3 horas. 

Conseqüências: O selo deve responder à radiação em até 3h, levando-se em consideração a 

mudança de posição dos RNs apontada pela maioria dos entrevistados.  

 

66..22..55..  PPrrootteeççããoo  ddooss  oollhhooss  ddooss  RRNNss  dduurraannttee  ffoottootteerraappiiaa  

No questionário foi levantada a necessidade de utilização de proteção ocular dos RNs 

durante o tratamento fototerápico.  
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Resultados obtidos: Todos os entrevistados afirmaram que há a utilização de proteção para os 

olhos dos RNs durante o tratamento fototerápico. 

Comentários: Observa-se pelos resultados obtidos, que todos os profissionais da área da saúde 

estão cientes da importância de utilizar proteção nos olhos dos RNs. A exposição dos olhos dos 

RNs à radiação durante o tratamento fototerápico pode causar lesões oculares na retina de forma 

irreversível [69]. 

Conseqüências: A região dos olhos não é a mais iluminada pelo tratamento mas pode se tornar 

um local apropriado para aplicação dos sensores, uma vez que os mesmos podem ser aplicados 

nos protetores oculares sem o contato com a pele dos RNs. 

 

66..22..66..PPrrootteeççããoo  ddaass  ggôônnaaddaass  ddooss  RRNNss  dduurraannttee  oo  ttrraattaammeennttoo  ffoottootteerrááppiiccoo  

A pergunta 6 destacou se durante o tratamento fototerápico realizado há utilização de 

proteção para as gônadas. 

Resultados obtidos: Todos os entrevistados informaram não haver a utilização de qualquer tipo 

de proteção as gônadas, ou seja, dos órgãos reprodutivos dos neonatos. 

Comentários: os resultados obtidos demonstram que os profissionais da área da saúde 

desconhecem a importância e os efeitos da exposição das gônadas à radiação, pois deve-se 

proteger as gônadas para evitar efeitos devido ao calor (i.e. infravermelho) proveniente de 

equipamentos fototerápicos com luzes halôgenas [69]. 

Conseqüências: A utilização de protetores poderia indicar um segundo local para aplicação do 

selo, o qual foi descartado levando-se as respostas obtidas do questionário. 

 

66..22..77..  UUttiilliizzaaççããoo  ddee  ffrraallddaass  eemm  RRNNss  dduurraannttee  aa  ffoottootteerraappiiaa..  

Outro item observado foi em relação ao uso de fraldas pelos neonatos. Foi questionado se 

o uso de fraldas é recomendado e com qual freqüência elas são trocadas.  

Resultados obtidos: Todos os entrevistados afirmaram que há a recomendação do uso de fraldas 

nos neonatos com intuito de evitar que o leito apresente contaminação fecal e urinária. Entretanto 

as respostas em relação à freqüência com que as fraldas são trocadas variaram entre os 

profissionais de 2 em 2 h até 4 em 4 h. A Fig. 6.7 mostra as respostas em relação à freqüência 

com a qual as fraldas dos RNs são trocadas. 
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FIGURA 6.7:Gráfico mostrando a freqüência com a qual as fraldas do RNs são trocadas. 

Comentários: Todos os entrevistados afirmaram que é recomendado o uso de fraldas, mas esse 

resultado é discrepante em relação ao questionamento anterior, uma vez que o uso das fraldas 

protege as gônadas dos neonatos e todos os entrevistados afirmaram não haver nenhum tipo de 

proteção aos órgãos reprodutivos.  

Conseqüências: A utilização de fraldas nos RNs durante tratamento fototerápico diminui a área 

corpórea irradiada, apesar de impedir que haja a possibilidade do RN sujar o leito, a preocupação 

com a eficácia do tratamento deveria predominar uma vez que a área corpórea irradiada tem 

relação direta com a eficácia e tempo total de tratamento. Nesse sentido, RNs de ultra baixo peso, 

tem uma grande área corpórea protegida da radiação em decorrência de utilização de fraldas, 

ocorrendo uma diminuição efetiva na qualidade do tratamento. 

 

66..22..88..  RReeccoommeennddaaççããoo  eemm  rreellaaççããoo  aaoo  aalleeiittaammeennttoo  mmaatteerrnnoo  

Algumas variáveis do tratamento e da rotina aplicada nos neonatos são ligadas ao 

aleitamento materno, uma vez que o RN é retirado do leito, o que ocorre em parte dos casos. 

Alguns procedimentos também são aplicados em função do aleitamento, como por exemplo a 

mudança de posição do RN no leito e a troca das fraldas, além da preocupação em manter o 

neonato no foco do equipamento fototerápico após estes procedimentos. Desta forma foi 

perguntado aos profissionais se durante o tratamento é recomendado pelos profissionais à 

manutenção do aleitamento materno. 

Resultados: A grande maioria dos profissionais (86%) indicou haver a recomendação para que se 

mantenha o aleitamento materno, e a periodicidade com a qual isso ocorre variou entre 1 em 1 h e 
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3 em 3 h,  os profissionais que relataram que o aleitamento ocorre a cada 3 horas, relacionaram 

tal freqüência ao funcionamento da sonda utilizada para o aleitamento na UTI neonatal. Parte dos 

entrevistados (9%) afirmou não haver recomendação em manter o aleitamento materno. A Fig. 

6.8 apresenta a respostas dos entrevistados em relação à ocorrência e freqüência do aleitamento 

materno. 

 

FIGURA 6.8: Gráfico sobre ocorrência e freqüência do aleitamento materno. 

Comentários: A maioria dos profissionais indicou haver aleitamento materno, indicando uma 

freqüência de 3/3 h em decorrência do uso de sondas nos neonatos, e 9% dos entrevistados, sendo 

estes enfermeiros, relataram não ser recomendado pelos profissionais o aleitamento materno.  

Conseqüências: De acordo com o item 6.2.7, a resposta ótica do selo em 3h é um dos requisitos 

para validação desse sensor. 

 

66..22..99..  VVeerriiffiiccaaççããoo  ddaa  rraaddiiâânncciiaa  ddooss  eeqquuiippaammeennttooss  ffoottootteerrááppiiccooss  

Um dos itens priorizados neste trabalho foi em relação aos equipamentos fototerápicos, 

uma vez que a manutenção destes é de suma importância para eficácia do tratamento, pois a vida 

útil e a radiância das lâmpadas tem relação direta entre eles, e com a eficiência do tratamento 

fototerápico. Neste contexto, houve o questionamento em relação à rotina adotada na verificação 

da radiância dos equipamentos.  

Resultados: Grande parte dos profissionais (36%) admitiu não haver rotina alguma na verificação 

da radiância das lâmpadas e equipamentos utilizados no tratamento fototerápico ou ainda, não 

soube informar acerca deste assunto. Apenas 46% dos entrevistados afirmaram haver rotina na 

verificação da radiância dos equipamentos, dos quais 30% atribuíram essa responsabilidade à 

engenharia clínica do hospital, e apenas 20% dos entrevistados informou que a verificação ocorre 
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a cada manipulação dos neonatos. As respostas em relação à freqüência com a qual é realizada a 

medida de radiância dos equipamentos, variou muito entre os profissionais, de 8 vezes ao dia até 

a cada 40 dias, ou ainda que essa verificação cabe à engenharia clínica. Os resultados encontrados 

são apresentados na Fig. 6.9. 

  

FIGURA 6.9: Gráfico com respostas em relação à medida de radiância das lâmpadas dos equipamentos 

fototerápicos e freqüência na qual a medida é mensurada. 

Comentários: Dos resultados apresentados observa-se que apenas 46% dos profissionais 

informaram que existe rotina em relação às medidas de radiância dos equipamentos, dado 

preocupante que revela a falta de preocupação e conhecimento da importância da medida de 

radiância das lâmpadas utilizadas. Os resultados demonstram que essa situação merece especial 

atenção, uma vez que mais da metade dos entrevistados (54%) admitiram que não existe ou 

desconhecem a ocorrência de algum procedimento em relação à verificação dos equipamentos. 

Dos profissionais que indicaram haver rotina na verificação da radiância, metade indicou que a 

verificação ocorre pelo menos uma vez ao dia, 30% atribuíram essa responsabilidade a 

engenharia clinica e apenas 20% informaram que a medida é realizada a cada manipulação dos 

RNs. 

Conseqüências: A falta de rotina e padronização em relação à radiância dos equipamentos 

fototerápicos é preocupante e uma vez que em radiâncias menores que 4 μW/cm
2
.nm a 

fototerapia  apresenta aspectos subterapêuticos [28]. Uma medida a ser recomendada em relação 

a medidas de radiância dos equipamentos seria de treinar e permitir que todos os profissionais da 

saúde fossem aptos a realizar essa medida com o objetivo de aumentar a quantidade de medidas 

realizadas e garantir a manutenção de um tratamento fototerápico de qualidade. Entretanto a 

obtenção de equipamentos capazes de fazer tais medidas, chamados radiômetros, tem custo alto. 

Assim, a quantidade de equipamentos é reduzida nos hospitais, além de haver possibilidade da 

leitura de radiância ser dificultada uma vez que a unidade de medida comumente utilizada é de 
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µW/cm
2
.nm [71], uma medida de potência de radiação com faixa de comprimento de onda 

definido e em determinada área. Esse resultado incentiva o desenvolvimento de alternativas para 

o monitoramento da radiação, que apresentem custo reduzido e controle desta durante todo o 

tempo de tratamento, com fácil leitura e operação, um dosímetro de acúmulo de radiação como o 

desenvolvido ao longo deste trabalho. 

 

66..22..1100..    PPaaddrroonniizzaaççããoo  eemm  rreellaaççããoo  aa  ttrrooccaa  ddee  llââmmppaaddaass  ddooss  eeqquuiippaammeennttooss  ffoottootteerrááppiiccooss  

Outro item analisado no questionário tem relação direta com a radiância dos equipamentos 

fototerápicos, e aborda quando as lâmpadas dos equipamentos são substituídas. 

Resultados obtidos: Mais da metade dos profissionais informaram que as lâmpadas são trocadas 

apenas quando estas queimam ou informaram que desconhecem os motivos e formas de 

verificação da necessidade da troca destas. Apenas 45% dos entrevistados afirmaram que a troca 

ocorre após a verificação da radiância destas, conforme o gráfico da Fig. 6.10. 

 

FIGURA 6.10: Gráfico das respostas em relação a troca das lâmpadas dos equipamentos fototerápicos no hospital. 

Comentários: Na Fig. 6.10 observa-se que a maioria (55%) dos profissionais indicou não saber 

quando é realizada a troca das lâmpadas, ou que estas são trocadas apenas quando queimam. 

Dado preocupante, pois, demonstra que mais da metade dos profissionais desconhecem a 

importância da medida de radiância, e que está medida está relacionada diretamente com a 

qualidade do tratamento fototerápico. Esses profissionais também desconhecem que, 

independente da lâmpada ascender, ela tem um tempo de vida útil e após esse tempo sua 

eficiência luminosa e, conseqüentemente, a radiância diminuem consideravelmente [31].   

Conseqüências: A falta de verificação periódica das lâmpadas pode ser uma falha grave, pois 

possibilita a utilização de equipamentos que não apresentem radiância efetiva para o tratamento 

fototerápico e assim dar a falsa impressão de que os RNs estão recebendo uma dose efetiva para 
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um tratamento eficaz. Por outro lado, esse dado corrobora a necessidade de utilização do selo 

como uma medida informativa das condições de fototerapia. 

 

66..33..    AAnnáálliissee  ddooss  eeqquuiippaammeennttooss  ffoottootteerrááppiiccooss  uuttiilliizzaaddooss  nnooss  hhoossppiittaaiiss  

 

O objetivo na análise do tipo de equipamentos utilizados nos hospitais foi de 

correlacionar a distância entre o equipamento e o neonato com a radiância das lâmpadas, bem 

como as diferentes respostas dos sensores aplicados nos RNs expostos ao tratamento nesses 

diferentes tipos de equipamentos. O hospital no qual foram utilizados os sensores possuía 11 

equipamentos de fototerapia. Entre os tipos de fototerapia utilizados constatou-se um predomínio 

(72,3%) de Bilispot®, que utiliza uma lâmpada halógena (dicróica 12V/75W). Entretanto há 

utilização de algumas fototerapias convencionais com 6 lâmpadas azuis (TL 52/20W). Apesar 

dessas lâmpadas emitirem com maior potencia no comprimento de onda na faixa da absorção da 

bilirrubina, estas foram encontradas em menor quantidade (27,3%) se comparadas ao Bilispot® 

ou outros tipos de fototerapia, conforme apresentado na Tabela 6.I. 

 

TABELA 6.I: Tipo de fototerapia encontrada na maternidade. 

Tipo de fototerapia Número Porcentagem (%) 

Bilispot® (1 lâmpada dicróica 12V/75w) 8 72,7% 

Convencional (6 lâmpadas TL 52/20W) 3 27,3% 

 Em relação à troca das lâmpadas dos equipamentos há uma rotina indicada pelo hospital, 

realizada pelos profissionais da engenharia clínica. O procedimento consiste em ajustar o 

equipamento com feixe perpendicular ao plano do solo, posicionar o monitor de radiação a uma 

distância de 30 cm da fonte luminosa e então efetuar a leitura. Para casos nos quais a radiância 

apresenta valores abaixo de 5 μW/cm
2
.nm,  a lâmpada deve ser substituída e feita nova medida de 

forma semelhante. Observa-se que a indicação vale tanto para equipamentos de fototerapia 

convencional, como para Bilispot®. O esquema de medição utilizado é apresentado na Figura 

6.11. 
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FIGURA 6.11: Esquema de medição de radiância indicado pelo hospital. 

 

Desta forma, a troca das lâmpadas dos equipamentos dessa unidade hospitalar deve ser 

baseada no valor de radiância de cada sistema fototerápico, mas as respostas obtidas do 

questionário não confirmam essa necessidade.  

Como apresentado na Tabela 6.I, o hospital apresenta 11 equipamentos fototerápicos. 

Para facilitar a apresentação das medidas de radiância, realizadas entre setembro de 2008 e maio 

de 2010, os equipamentos foram enumerados. Os equipamentos tipo Bilispot® foram 

denominados BS 1, BS 2, até BS 8, uma vez que o hospital tem 8 desses equipamentos. Os 

equipamentos tipo fototerapia convencional com lâmpadas azuis, por sua vez, foram 

denominados FC 1, FC 2 e FC 3.  

A Tabela 6.II apresenta os valores de radiância medidos pelos profissionais da saúde entre 

set/2008 a mai/2010, bem como a indicação de troca das lâmpadas, o motivo da troca destas não 

foi informado. Os valores de radiância são apresentados com unidade de medida de µW/cm
2
.nm. 

.  
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TABELA 6.II: Tabela com os valores de radiância - µW/cm
2
.nm -  dos 11 equipamentos do hospital entre set/2008 

e mai/2010, e a troca das lâmpadas destes equipamentos. 

Equipamentos 
BS 1 BS 2 BS 3 BS 4 BS 5 BS 6 BS 7 BS 8 FC 1 FC 2 FC 3 

Data 

Set/2008 34 57 13 35 12 4 27 99 
3 7 6 

Troca Troca Troca 

Dez/2008 Troca  Troca         

Jan/2009 70 92 82 47 57 68 --- 38 --- --- --- 

Fev/2009    Troca        

Mar/2009 Troca 90 90 114 85 100 17 110 120 5 5 

Mai/2009 90 97 85 70 
70 

80 75 83 5 5 5 
Troca 

Jul/2009 100 100 
50 

100 --- 100 65 --- 5 5 5 
Troca 

Set/2009 19 15 13 18 15 15 19 13 4 3 3 

Out/2009  Troca          

Nov/2009 13 18 16 16 19 14 13 13 4 4 
4 

Troca 

Jan/2010 13 18 12 18 13 13 --- 17 4 3 4 

Mar/2010 Troca 20 15 
10 

14 12 12 22 
23 

5 4 
Troca Troca 

Mai/2010 17 19 12 10 13 12 
15 

116 --- 5 
3 

Troca Troca 

 

Como observado na Tabela 6.II, a maior radiância mensurada foi de 120 µW/cm
2
.nm  em 

mar/2009 em um equipamento tipo fototerapia convencional (FC 1), equipado com 6 lâmpadas 

azuis tipo TL (52/20W). Entretanto, as demais medidas foram discrepantes e a última troca de 

lâmpadas foi realizada em Set/2008. As demais medidas realizadas neste equipamento (FC 1) 

apresentaram valores inferiores ou iguais a 5 μW/cm
2
.nm, sendo esta a dose mínima indicada 

para o tratamento [28] . Apesar disso, o hospital recomenda a troca das lâmpadas quando estas 

apresentam valores abaixo do indicado. Contudo, não haviam registros de troca de lâmpadas após 

estas medidas, apenas na data anteriormente citada e em mar/2010, quando a medida realizada 

apresentou valor de 23 μW/cm
2
.nm. Esse tipo de equipamento apresentou radiância 

consideravelmente menor, se comparados aos equipamentos tipo Bilispot®. Os demais 
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equipamentos desse tipo (FC 2 e FC 3) também apresentaram medidas ≤ 5 µW/cm
2
.nm. Na 

maioria das vezes não houve troca de lâmpadas e mesmo quando ocorreu a troca não houve 

alteração dos valores de radiância medidos. Alguns fatores podem ter interferido nas medidas de 

radiância dos equipamentos como, por exemplo, a distância entre as lâmpadas e o radiômetro 

utilizado para realizar as medidas.  

 Destaca-se ainda que houveram 16 trocas de lâmpadas no período investigado, mas 

apenas em cinco das trocas de lâmpadas relatadas houve aumento efetivo da radiância do 

equipamento. Em outras duas trocas realizadas a medida teve pequeno aumento (de 13 – 17 

µW/cm
2
.nm  e de 15 – 18 µW/cm

2
.nm), e em outras duas, por sua vez,  a medida se manteve a 

mesma após a troca. Em 4 das trocas realizadas, a radiância diminuiu e em outras três trocas não 

haviam valores de medidas, não sendo possível concluir nada em relação a essas trocas. Dessa 

forma, tais trocas são desconsideradas neste trabalho.  

A Fig. 6.12 apresenta um gráfico com as porcentagens da diferença das medidas de 

radiância antes e depois da troca de lâmpadas. 

 

FIGURA 6.12: Gráfico com as porcentagens da quantidade de equipamentos fototerápicos que apresentou diferença 

de radiância antes e após a troca das lâmpadas dos equipamentos, e se houve aumento, diminuição ou se a medida de 

radiância foi mantida como a anterior. 

 

66..44..  AAnnáálliissee  ddoo  ddeesseemmppeennhhoo  ddooss  sseellooss  oorrggâânniiccooss  aapplliiccaaddooss  nnooss  RRNNss  dduurraannttee  

ttrraattaammeennttoo  ffoottootteerrááppiiccoo  

Concomitante à aplicação dos questionários, foram aplicados selos orgânicos para o controle 

de fototerapia durante o tratamento de icterícia em UTI neonatal de 11 indivíduos. O objetivo 

dessa pesquisa foi avaliar a necessidade e viabilidade do selo para monitoramento de fototerapia. 

Os resultados são apresentados a seguir. 
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66..44..11..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddaass  aammoossttrraass  

 

Foi proposto o uso de sensores a base de MEH-PPV/PS fabricados conforme item 3.2 do 

Cap.3, com proporção de 0,5% de massa de MEH-PPV em relação a massa de PS, e 

termotransferidos para papel auto colante a 150°C durante 2 min, como justificado no item 5.2.1 

do Cap. 5. Foram utilizados selos a base de apenas MEH-PPV e não MEH-PPV/Alq3. Essa 

escolha foi realizada uma vez que filmes de MEH-PPV também apresentam mudança de cor do 

vermelho ao verde (item 5.2.2 do Cap. 5) não comprometendo, portanto, a avaliação do 

desempenho dos sensores fabricados ao longo deste trabalho. Foi proposto o uso de sensores com 

geometria (forma) “amigável”, ou seja, de característica harmoniosa e não agressiva à condição 

de tratamento dos recém nascidos. Logo, foi feito o uso de sensores na forma de coração, como 

mostra a Figura 6.13.  

 

FIGURA 6.13: Foto dos selos enviados ao hospital em grupos de 10 selos numerados e acondicionados em 

embalagens pretas e opacas para evitar a exposição dos detectores à radiação visível a luz ambiente (a) e expostos a 

luz azul (b). 

 

Na Fig. 6.13 observa-se que os selos enviados foram embalados de forma a evitar que os 

mesmos fossem expostos a radiação e posteriormente pudessem apresentar resposta distinta. 

Assim, foi recomendado que os selos apenas fossem retirados da embalagem no início do 

tratamento dos RNs, garantindo, que os mesmos fossem expostos apenas à radiação proveniente 

dos equipamentos fototerápicos. É perceptível que os selos enviados apresentaram respostas 

distintas, uma vez que esses apresentam cores diferentes. Logo estes receberam doses diferentes 

de radiação, i.e. permaneceram durante diferentes tempos, condições (distância e 
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posicionamento) e equipamentos durante o tratamento fototerápico. Foram enviados 100 selos 

para aplicação no tratamento fototerápico, dos quais apenas 81 foram recebidos. Os selos que não 

foram recebidos foram perdidos durante a aplicação do tratamento possivelmente durante algum 

dos procedimentos aplicados como troca de fraldas ou mudança de posição do RN no leito, 

reforçando a proposta de trabalhos futuros para adaptar o detector a um tempo de resposta, em 

condições ideais de tratamento, de 3 horas, uma vez que vários procedimentos ocorrem com essa 

periodicidade. 

 Para análise da variação das propriedades óticas dos selos enviados ao hospital, um destes 

foi exposto à luz proveniente do Bilitron® (item 4.4 do Cap. 4) para calibração do sistema com 

radiância igual a 30µW/cm
2
.nm. Os selos foram expostos durante 10 horas e caracterizados para 

análise da resposta ótica em condições ideais de fototerapia. Desta forma, a Fig. 6.14 apresenta os 

espectros de fotoluminescência de um selo exposto por 10 horas ao equipamento fototerápico. 

Para facilitar o acompanhamento da evolução dos espectros de emissão dos materiais, a Fig. 6.14 

mostra, em sua parte superior uma faixa de energia correspondente ao comprimento de onda do 

espectro eletromagnético, e todos os espectros foram normalizados em seus máximos de emissão. 
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FIGURA 6.14: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/PS com proporção de 1%, exposto à radiação azul 

durante 10h. 
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 Observa-se, na Fig. 6.14 que os espectros de fotoluminescência do selo à base de MEH-

PPV em matriz de PS, apresenta deslocamento para menores comprimentos de onda quando 

exposto à radiação, com variação de comprimento de onda da ordem de 50 nm. Tais selos 

apresentam alteração de suas propriedades óticas induzidas pela radiação, de forma semelhante 

aos filmes fabricados e caracterizados ao longo deste trabalho. Observa-se que os selos tem sua 

cor alterada do vermelho ao verde com o aumento do tempo de exposição à radiação, efeito 

esperado como indicativo da dose incidida no tratamento fototerápico.  

A seguir, serão apresentadas e discutidas as condições de fototerapia observadas em 

ambiente hospitalar bem como a correlação destas com a alteração das propriedades óticas dos 

selos. 

66..44..22..  EExxppoossiiççããoo  ddooss  RRNNss  àà  ffoottootteerraappiiaa  

 

Durante este trabalho foram acompanhados 11 RNs, nos quais foram aplicados os 

detectores de radiação.  Para correlação entre a evolução da doença nos neonatos e a resposta 

óticas dos sensores, é importante observar as características de cada RN uma vez que peso do 

neonato e idade gestacional interferem na evolução da icterícia. Foram acompanhados 6 RNs do 

sexo feminino e 5 do sexo masculino. É relatado na literatura que neonatos do sexo masculino 

apresentam a necessidade de tempo médio de fototerapia maior se comparado os RNs do sexo 

feminino [68]. Dos 11 neonatos acompanhados apenas 1 era atermos (RN 5), os outros 10 eram 

pré termos, ou seja, nasceram com menos de  37 semanas de gestação, e 7 destes nasceram de 

parto normal e 4 de cesariana. 

As condições nas quais a fototerapia ocorreu em cada um dos casos variou 

consideravelmente, uma vez que as características de cada neonato interferem no tratamento 

prescrito para controle da icterícia. As condições encontradas na análise deste trabalho variaram 

em relação ao tipo de equipamento utilizado, já que o hospital apresenta Bilispot® e fototerapia 

convencional com luz azul, bem como a distância na qual os equipamentos foram posicionados 

em relação aos neonatos, i.e. distância RN – fonte luminosa. Outra variação encontrada foi a 

quantidade de equipamentos utilizados em cada neonato por vez,ou seja, mais de uma unidade de 

fototerapia, e foi utilizada em diversos casos. Nesse sentido, denomina-se a quantidade de 
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unidades fototerápicas como simples, dupla, tripla ou até quádrupla quando há a utilização de 

respectivamente, 1, 2, 3 e 4 equipamentos fototerápicos ao mesmo tempo em um único RN. 

Com objetivo de facilitar e sistematizar a analise dos dados, os RNs foram separados em 

grupos de acordo com as características dos RNs, a saber:  

(i) Grupo 1: peso de nascimento; 

(ii) Grupo 2: alta com melhora significativa do tratamento e em ocorrência de óbito.  

Em cada um dos grupos serão apresentados dados obtidos dos casos mais significativos. 

Para facilitar a identificação dos RNs eles foram enumerados de 1 a 11, como RN 1, RN 2, e 

assim sucessivamente. Os grupos com as características do RNs e as diferenças entre eles, bem 

como a descrição e discussão dos resultados obtidos são apresentados a seguir. 

 

6.4.2.1.  PPeessoo  ddooss  RRNNss  

Os RNs foram separados pelo peso de nascimento, uma vez que há na literatura relato do 

fato de que pré termos e RNs de peso muito baixo estão sob maior risco de lesão por ação de 

altos níveis de bilirrubina sérica, e recomendam a aplicação de fototerapia precoce em RNs com 

níveis abaixo de 10 mg/dL, e exsanguineotransfusão em neonatos com peso até 1000 g e níveis 

de bilirrubinas maiores que 10 mg/dL[71]. Os neonatos foram separados em 4 grupos, e a Fig. 

6.15 apresenta a relação do peso dos neonatos de acordo com o grupo. 

 

FIGURA 6.15: Gráfico com as porcentagens de RNs que apresentavam cada uma das faixas de pesos indicadas. 

 Observa-se que a maioria dos neonatos (46%) analisados tem peso abaixo de 1000 g, e a 

grande maioria (73%) apresentam peso menor que 2000g. Existe consenso quanto ao fato de que 

pré termos e RNs de peso muito baixo estão sob maior risco de lesão por ação de altos níveis de 
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bilirrubina sérica. Alguns trabalhos recomendam a aplicação de fototerapia precoce em RNs com 

níveis abaixo de 10 mg/dL, e exsanguinea transfusão em neonatos com peso até 1000 g e níveis 

de bilirrubina mais altos que 10 mg/dL. Nesta análise não houve a ocorrência de exsanguinea 

transfusão, apesar de alguns neonatos com menos de 1000 g apresentarem níveis de bilirrubina 

sérica acima de 10 mg/dL.  

  Como os neonatos com menos de 1000 g são os que apresentam maior risco de lesões 

devido aos altos níveis de bilirrubina e, uma vez que estes representam a maior quantidade do 

RNs analisados, os dados explorados serão em relação a este grupo, ou seja com menos de 1 kg. 

Os RNs destes grupo são RN 7, RN 8, RN 9, RN10 e RN 11. Excluindo o RN 8 no qual foi 

realizado apenas um exame de bilirrubina, não sendo possível fazer nenhuma análise conclusiva 

sobre este caso. Neste contexto os valores de bilirrubina total dos exames laboratoriais realizados 

nestes neonatos em função do tempo de vida destes são apresentados na Fig. 6.16. 
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FIGURA 6.16: Gráfico com valores de bilirrubina total (mg/dL) em função do tempo de vida dos RNs analisados. 
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Observa-se na Fig. 6.16 que os valores de bilirrubina na maioria das vezes aumentaram. Apenas o 

RN 10 teve diminuição dos níveis de bilirrubina e uma vez que este apresenta maior número de 

exames, este caso será explorado de forma mais detalhada. Apesar dos níveis de bilirrubina não 

terem diminuído, todos os RNs foram submetidos à fototerapia. Logo correlacionar os valores de 

bilirrubina com o tempo e tipo de fototerapia ao qual cada um dos RNs foi submetido é de suma 

importância para analisar a resposta dos sensores utilizados nestes. Desta forma, a Fig. 6.17 

apresenta um gráfico com os valores de bilirrubina sérica (mg/dL) em função do tempo de 

fototerapia a qual os neonatos foram submetidos. 
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FIGURA 6.17: Gráfico com valores de bilirrubina total (mg/dL) em função do tempo de exposição a fototerapia dos 

RNs analisados. 

 Observa-se que os níveis de bilirrubina não diminuem com a aplicação de fototerapia 

conforme seria esperado, a não ser no caso do RN 10. O RN 7 foi submetido à fototerapia 

simples com Bilispot®. Este foi posicionado a 43 cm de distância apresentando radiância de 13 

µW/cm
2
.nm. Após o último exame realizado começou a ser aplicada fototerapia dupla com dois 

Bilispot®, mas não há dados de exames de bilirrubina após esse procedimento, e infelizmente o 

neonato foi a óbito. Já o RN 9 foi submetido à fototerapia simples até o primeiro exame 

laboratorial, e após este observou-se a necessidade de aplicação de fototerapia dupla, que não 
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apresentou resultados em relação à diminuição dos níveis de bilirrubina. Logo, iniciou-se o 

processo de aplicação de fototerapia tripla. Todos os equipamentos utilizados eram Bilispot®, e 

foram posicionados a respectivamente, 33 cm com radiância de 16 μW/cm
2
.nm, 37 cm com 

radiância de 12 μW/cm
2
.nm e a 61 cm com radiância de 17 μW/cm

2
.nm. A última medida de 

radiância é discrepante em relação as demais, uma vez que apresenta radiância maior a uma 

maior distância, sendo que esses parâmetros são inversamente proporcionais. Isso pode ter 

ocorrido por diminuição da eficiência luminosa das lâmpadas com o tempo de uso. Se isso 

ocorreu, a utilização deste equipamento primeiro, ao invés dos demais, poderia ter diminuído a 

bilirrubina de forma mais eficaz, além disso, esse último equipamento, que apresentava maior 

radiância se comparado aos demais, foi posicionado no pé do neonato, região com baixa 

concentração de bilirrubina em comparação ao tronco do RN, e este também chegou a óbito. O 

sensor pode ser utilizado tanto para acompanhar a dose irradiada no neonato, como para aferição 

da radiância do equipamento. Nesse caso se o sensor tivesse sido utilizado nos três equipamentos, 

a mesma distância, o sensor apresentaria respostas distintas mudando de cor mais rápido no 

último equipamento por esse apresentar radiância mais alta que os outros dois. No caso do RN 11 

foi utilizada apenas fototerapia simples durante todo o tratamento. O equipamento foi 

posicionado a 43 cm do neonato e apresentava radiância de 15 μW/cm
2
.nm, e independente da 

ineficiência da fototerapia, não foi utilizado outro equipamento, ou o equipamento que já estava 

sendo utilizado foi colocado mais perto do RN, aumentando assim a radiância deste.  

O caso do RN 10 foi escolhido para ser analisado com mais detalhes, pois há mais dados 

de exames de bilirrubina deste neonato, e também por causa da utilização de 3 sensores no 

tratamento deste, nas mesmas condições de radiância e posicionamento. Desta forma, é possível 

comparar os espectros de fotoluminescência destes selos antes e depois da exposição à radiação 

junto ao RN durante o tratamento fototerápico, bem como os diagramas de cromaticidade e 

mudança de cor dos sensores. Inicialmente o RN foi submetido a fototerapia simples em um 

Bilispot® a uma distância de 41 cm do neonato e com radiância de 19 μW/cm
2
.nm. Após o 

primeiro exame de bilirrubina, o RN começou a ser tratado com fototerapia dupla pela adição de 

mais um Bilispot®, que foi posicionado a uma distância de 32 cm do neonato e com radiância de 

13 μW/cm
2
.nm, o segundo equipamento utilizado apresentou radiância significativamente menor, 

se comparado ao primeiro, uma vez que estava mais perto do RN e deveria nessa condição 
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apresentar radiância maior. Após a adição deste segundo equipamento houve diminuição 

significativa dos valores de bilirrubina, demonstrando a eficácia do tratamento duplo. O 

tratamento com fototerapia dupla durou 8 dias consecutivos, e durante este não houve mais a 

diminuição da bilirrubina, como esperado. Durante esse período foram utilizados 3 sensores em 

dias distintos, que permaneceram junto ao neonato,  na região umbilical, durante 24 horas cada. 

Logo a resposta dos sensores deveria ser a mesma, não havendo alteração nas condições da 

fototerapia. Para facilitar a comparação entre os selos, estes foram enumerados antes de serem 

enviados ao hospital. Assim, os selos utilizados neste neonato foram Selo 82, Selo 84 e Selo 89. 

Neste contexto os espectros de fotoluminescência dos selos, antes e depois da exposição à 

radiação, são apresentados na Fig. 6.18.  
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FIGURA 6.18: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/PS  com proporção de 1%, exposto à radiação azul 

durante 24 h, onde (a) é Selo 82, (b), Selo 84 e (c) Selo 89. 

(a) 

(b) 

(c) 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

F
o
to

lu
m

in
e
s
c
ê
n
c
ia

 (
u
.a

.)   Inicial

  Final

550 600 650 700
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

F
o

to
lu

m
in

e
s
c
ê

n
c
ia

 (
u

.a
.)

Comprimento de onda (nm)

  Inicial

  Final

Selo 82 

Selo 84 

Selo 89 



95 

 

 Observa-se nos gráficos que todos os selos têm deslocamento para menores 

comprimentos de onda e apresentam comportamento similar entre si, respondendo da mesma 

forma a exposição à radiação. Este resultado demonstra que os sistemas apresentam as mesmas 

características antes e depois a radiação e que as condições de fototerapia aplicadas ao RN 10 se 

mantiveram iguais durante os três dias monitorados com os sensores. Para identificação das cores 

iniciais e finais dos selos, a Fig. 6.19 apresenta o diagrama de cromaticidade dos mesmos antes e 

depois da exposição à radiação do equipamento fototerápico utilizado no RN 10. Os selos ficaram 

junto ao neonato durante o tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.19: Diagrama de cromaticidade dos selos utilizados no RN, expostos nas mesmas condições e tempo à 

radiação, nos quais 1 indica a cor dos selos não expostos e 2 expostos por 24 a radiação. (a) Selo 82, (b) 84 e (c) 89. 
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 Observa-se na Fig. 6.19 que os selos apresentaram cores iniciais semelhantes, bem como 

as cores finais, indicando que as propriedades óticas dos selos tiveram variação similar. Desta 

forma, a fototerapia aplicada ao RN, se manteve igual durante os dias nos quais os selos foram 

utilizados, e, apesar das medidas de radiância não terem sido refeitas, há a garantia de que o valor 

da radiância se manteve constante, uma vez que os sensores apresentaram as mesmas mudanças 

nas propriedades óticas. 

 Apesar dos selos terem apresentado respostas semelhantes, a radiância dos equipamentos 

utilizados foi baixa para um tratamento efetivo, uma vez que a literatura indica como uma 

radiância satisfatória um valor em torno de 30 μW/cm
2
.nm. Desta forma, como conseqüência de 

seu estado clínico, o RN 10 também chegou a óbito, assim como os demais. É importante 

destacar que a bilirrubinemia pode não ter sido o fator determinante para o óbito dos RNs, uma 

vez que estes eram pré termos de baixo peso, além do objetivo deste trabalho ser apenas de 

acompanhar as condições de fototerapia, e correlacioná-las às respostas óticas dos sensores. 

Entretanto este tratamento é de suma importância aos neonatos e de simples aplicação, devendo 

ser monitorada com devida atenção de forma simples e eficaz. 

 

6.4.2.2.  RRNNss  ccoomm  aallttaa  hhoossppiittaallaarr  ee  eemm  óóbbiittoo  

 

Os RNs analisados também foram separados em grupo dos que receberam alta hospitalar 

e os que chegaram a óbito, a Fig. 6.20 apresenta relação entre os neonatos estudados que 

receberam alta hospitalar e os que chegaram a óbito. 

 

FIGURA 6.20: Gráfico das porcentagens de RNs com alta hospitalar e que chagaram a óbito. 
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 Observa-se na Fig. 6.20 que a quantidade de RNs que chegaram a óbito é grande, isto é, 

quase metade dos neonatos acompanhados durante este trabalho. Destaca-se que estes são os RNs 

que tinham peso menor que 1kg, apresentados e descritos no item 6.4.2.1. É importante ressaltar 

que as razões pelas quais estes RNs chegaram a óbito não é objetivo deste trabalho, e que para 

neonatos pré termos com peso baixo, os efeitos de doenças associadas e da propria icterícia são 

mais devastadores.  

 Como os neonatos com ocorrência de óbito já foram descritos no item, 6.4.2.1, será 

descrito e discutido o caso dos RNs que tiveram alta do hospital ou transferência. O RNs 

analisados nesse grupo são RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 5 e RN 6. O RN 4 foi excluído do 

estudo, pois foi transferido de hospital, e como foi realizado apenas  um exame de bilirrubina, 

neste não foi possível fazer nenhuma análise conclusiva sobre este caso. Neste contexto, os 

valores de bilirrubina total dos exames laboratoriais realizados nos neonatos, como função do 

tempo de vida dos mesmos são apresentados na Fig. 6.21. 
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FIGURA 6.21:  Gráfico com valores de bilirrubina total (mg/dL) em função do tempo de vida dos RNs analisados. 
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Observa-se na Fig. 6.21 que os valores de bilirrubina em todos os casos, aumentaram 

inicialmente, ou seja, nas primeiras horas e dias de vida dos RNs. Mas a partir de 3 a 4 dia de 

vida, os níveis de bilirrubina começam a diminuir consideravelmente em todos os casos. Espera-

se que a diminuição dos níveis séricos de bilirrubina deve ser em decorrência do tratamento 

fototerápico ao qual os neonatos foram submetidos. Desta forma, analisar a evolução dos níveis 

de bilirrubina em função do tempo de fototerapia, e não mais em função do tempo de vida se faz 

importante e necessário para analisar o efeito da fototerapia, bem como o tipo e a variação da 

quantidade de equipamentos utilizados durante os tratamentos destes RNs, e correlacioná-los com 

as taxas de bilirrubina destes.  Assim, um gráfico com os valores de bilirrubina total em função 

do tempo de fototerapia, ao qual os RNs foram submetidos, é apresentado na Fig. 6.22. 
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FIGURA 6.22: Gráfico com valores de bilirrubina total (mg/dL) em função do tempo de exposição a fototerapia dos 

RNs 1, 2, 3, 5 e 6. 

 Na Fig. 6.22 nota-se que a maioria dos RNs que tiveram alta, foram submetidos à 

fototerapia durante menos que 75 horas de tratamento no total. Entretanto o RN 6 foi exposto à 

radiação durante quase 250 horas, logo esse caso será descrito de forma mais detalhada e 

separadamente. A Fig. 6.23 apresenta um gráfico com a evolução da taxa de bilirrubina em 

função do tempo de exposição à fototerapia do RNs 1, 2, 3 e 5. 



99 

 

0 24 48 72

8

10

12

14

16  RN 1

 RN 2

 RN 3

 RN 5
B

ili
rr

u
b

in
a

 t
o

ta
l 
(m

g
/d

L
)

Tempo de Exposição (horas)
 

FIGURA 6.23: Gráfico com valores de bilirrubina total (mg/dL) em função do tempo de exposição a fototerapia dos 

RNs 1, 2, 3 e 5. 

 

 Observa-se no gráfico da Fig. 6.23 que todos os RNs analisados apresentaram diminuição 

significativa da taxa de bilirrubina em função do tempo de tratamento fototerápico. Será discutido 

se o tratamento e suas variáveis, como tipo de lâmpadas utilizadas e radiância destas, a forma 

como esses neonatos foram submetidos ao tratamento fototerápico será discutido. Destaca-se que 

não são apresentados no gráfico todos os exames de bilirrubina realizados nos RNs, uma vez que 

nem sempre o tratamento fototerápico foi utilizado imediatamente após o primeiro exame, 

podendo demorar alguns dias para ser iniciado.  

O RN 1 foi submetido a exames de bilirrubina no sangue no seu segundo dia de vida, e 

apresentou valores séricos de 5,5 mg/dL, assim não foi recomendada fototerapia inicialmente. No 

quarto dia de vida do neonato, foi realizado um novo exame que apresentou concentração de 

bilirrubina igual a 13,7 mg/dL. A falta de capacidade de excretar a bilirrubina nos primeiros dias 

de vida, devido a imaturidade hepática do neonato, faz com que os níveis de bilirrubina 

aumentem consideravelmente nos primeiros dias de vida atingindo níveis alarmantes. No caso do 

RN 1, a taxa de bilirrubina aumentou quase 3 vezes entre seus 4 primeiros dias de vida, quando 
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foi então iniciado o tratamento fototerápico, que ocorreu com a utilização de dois equipamentos. 

Desta forma, inicialmente houve indicação de fototerapia dupla com a utilização de dois 

equipamentos tipo Bilispot®, posicionados respectivamente, a 30 cm de distância do RN e 

apresentando radiância igual a 13 µW/cm
2
.nm, e a  45 cm com radiância de 17 µW/cm

2
.nm. 

Valores de radiância forem discrepantes, pois o equipamento posicionado a 30 cm de distância 

deveria apresentar maior radiância se comparado ao outro equipamento. O que pode ter ocorrido 

é o equipamento com menor radiância apresentar lâmpadas com tempo maior de utilização do 

que a vida útil deste, o que acarreta na diminuição da radiância desta lâmpada. A fototerapia 

dupla foi utilizada até que os níveis de bilirrubina chegassem a quase 10 mg/dL e foi 

recomendado a utilização de apenas um equipamento fototerápico até a diminuição dos níveis a 8 

mg/dL, quando o RN 1 teve alta hospitalar. 

 O RN 2 por sua vez, apresentou níveis de bilirrubina de 6,1 mg/dL no seu segundo dia de 

vida. Entretanto, no seu terceiro dia de vida, os níveis aumentaram 16,1 mg/dL. No quarto dia os 

níveis diminuíram a 12,8 mg/dL. Apesar da diminuição dos níveis foi recomendada a aplicação 

de fototerapia neste neonato, inicialmente dois equipamentos foram utilizados de forma 

simultânea. Estes equipamentos foram posicionados, respectivamente, a 46 cm de distância do 

RN apresentando radiância de 13 µW/cm
2
.nm, e a 35 cm com radiância de 13 µW/cm

2
.nm. O 

tratamento com fototerapia dupla durou 2 dias até que os níveis diminuíram para 9,9 mg/dL e um 

equipamento foi retirado. Após dois dias usando a fototerapia simples os níveis chegaram a 9 

mg/dL e o RN teve alta hospitalar. 

Já no RN 3 foi realizado um exame no seu segundo dia de vida que apresentou 

concentração de  bilirrubina de 5,9 mg/dL, após 2 dias sem tratamento fototerápico os níveis 

aumentaram para 14,1 mg/dL, mas diminuíram para 10,8 mg/dL nos 3 dias seguintes. Entretanto 

foi recomendada a utilização de fototerapia simples com um Bilispot®, posicionado a 37 cm de 

distância do RN e com radiância igual a 19 µW/cm
2
.nm. O RN foi submetido a apenas 11 horas 

de fototerapia, e a concentração de bilirrubina diminuiu para 10,3 mg/dL e este recebeu alta 

hospitalar. Destaca-se que este RN apesar de ter recebido alta com níveis de bilirrubina ainda 

altos, tinha peso maior que 2000 g, o que pode ter sido decisivo para alta do mesmo. 

 O RN 5, por sua vez, após dois dias do seu nascimento, apresentou níveis de bilirrubina 

iguais a 14,9 mg/dL, quando foi iniciado o tratamento fototerápico convencional com luz azul. O 
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equipamento foi posicionado a 29 cm do RN e apresentava radiância de 5 µW/cm
2
.nm, ou seja, 

dose subterapêutica [28]. Entretanto após 32 horas de tratamento, os níveis haviam diminuído 

para 10,6 mg/dL, e este recebeu alta. O RN 5 tinha quase 3500 g, fator que pode ter determinado 

a alta hospitalar quando o  mesmo ainda apresentava níveis de bilirrubina acima de 10 mg/dL. 

Finalmente, na Fig. 6.24, é apresentado o gráfico de nível de bilirrubina em função do tempo de 

fototerapia do RN 6, no qual foi realizado o maior número de exames de bilirrubina. 
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FIGURA 6.24: Gráfico com valores de bilirrubina total (mg/dL) em função do tempo de fototerapia do RN 6. 

 O RN 6 foi submetido, durante todo o tratamento, a 10 exames laboratoriais para verificar 

os níveis de bilirrubina, e foi submetido a quase 250 horas de tratamento fototerápico. No 

primeiro exame realizado, na manhã após seu nascimento, o RN 6 apresentava níveis de 

bilirrubina de 8,3 mg/dL. Desta forma foi recomendada a aplicação de fototerapia simples com 

um Bilispot® posicionado a 43 cm do neonato e apresentando radiância de 13 µW/cm
2
.nm. Após 

12 horas de tratamento, foi realizado um novo exame, entretanto os níveis de bilirrubina 

aumentaram para 10,6 mg/dL. A fototerapia simples foi mantida até que os níveis séricos de 

bilirrubina atingiram níveis de quase 17 mg/dL. Como os níveis de continuaram aumentando, 

independente da fototerapia, após esse exame foi iniciada a fototerapia dupla, com a adição de 
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outro Bilispot®, posicionado a 36 cm do neonato e com radiância de 17 µW/cm
2
.nm. Após 24 

horas de exposição a fototerapia dupla, os níveis se elevaram a alarmantes 23 mg/dL, nível mais 

alto registrado ao longo deste trabalho. Logo houve necessidade da adição de mais um 

equipamento hospitalar, outro Bilispot®. Desta vez, posicionado a 60 cm do neonato e com 

radiância de 10 µW/cm
2
.nm. Após 12 h de tratamento fototerápico triplo, a concentração de 

bilirrubina diminuiu para 15 mg/dL, mas após 24 h deste exame os níveis subiram para 18,3 

mg/dL. Então foi colocado o quarto equipamento, mas desta vez uma unidade de fototerapia 

convencional equipada com lâmpadas azuis. Este foi posicionado a 35 cm do RN, mas não foi 

feita a medida de radiância deste equipamento quando este foi colocado para o tratamento do RN 

6. Apos 2 dias de tratamento com fototerapia quádrupla, os níveis de bilirrubina diminuíram a 

níveis de 10 mg/dL. O tratamento quádruplo foi mantido por 3 dias, quando foi retirado um dos 

equipamentos fototerápicos. Após 1 dia foi retirado outro equipamento, e após 2 dias outro dos 

equipamentos também foi retirado quando o exame apresentou níveis de bilirrubina com 

concentração de 8,6 mg/dL. A fototerapia dupla foi mantida por mais 3 dias, quando um novo 

exame indicou níveis de 7,3 mg/dL de bilirrubina no sangue do neonato, e este teve alta 

hospitalar. Para facilitar a análise da evolução da taxa de bilirrubina e correlacionar a evolução 

desta com a quantidade de equipamentos fototerápicos utilizados ao tipo de fototerapia, ou seja, 

simples, dupla, tripla ou quádrupla, a Fig. 6.25 apresenta o gráfico de taxa de bilirrubina em 

função do tempo de fototerapia dividido em etapas, que se relacionam com o tipo de tratamento 

aplicado, ou seja, a quantidade de equipamentos utilizados no RN 6. 

 

FIGURA 6.25: Gráfico com concentração de bilirrubina em função do tempo de exposição à fototerapia do RN 6 

dividido em etapas do tratamento. 
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 Observa-se no gráfico da Fig. 6.25que o tratamento fototerápico do RN 6, pode ser 

dividido e analisado em 5 etapas distintas, segundo a quantidade de equipamentos utilizados. Na 

primeira etapa, foi utilizado apenas um equipamento tipo Bilispot®, que não apresentou melhora 

pois os níveis de bilirrubina continuaram aumentando. Na etapa II, foi aplicada fototerapia dupla, 

que também não apresentou resultados significativos na diminuição concentração de bilirrubina. 

Desta forma, na etapa III, foi colocado o terceiro equipamento tipo Bilispot®. Após 24 horas de 

tratamento com fototerapia tripla, houve diminuição da taxa de bilirrubina, entretanto nas 24 

horas posteriores os níveis subiram novamente. Finalmente, na IV, foi utilizado o quinto 

equipamento, desta vez uma unidade de fototerapia convencional equipada com 6 lâmpadas 

azuis. Depois de mais de cinco dias de tratamento os níveis de bilirrubina caíram para 8 mg/dL. 

Assim, na etapa V, foram retirados mais dois equipamentos, em intervalos de três dias e a 

fototerapia dupla foi mantida durante o resto do tratamento, até que a bilirrubina atingiu níveis de 

7 mg/dL e o RN teve alta hospitalar. 

 Os demais RNs receberam alta hospitalar com níveis mais altos de bilirrubina, fato que 

pode ter ocorrido devido ao baixo peso do RN 6 se comparado aos outros que apresentavam peso 

maior ou igual a 2000 g. 

 Durante todo o tratamento fototerápico, o RN foi monitorado com os detectores de 

radiação, desenvolvidos ao longo deste trabalho. Destes detectores, serão destacados e discutidos 

apenas 2 selos, o Selo 43  e o Selo 53. Ambos foram submetidos a 12 horas de exposição a fonte 

luminosa. A diferença é que o Selo 43 foi exposto à fototerapia simples com a utilização de um 

Bilispot®, e o Selo 53, por sua vez, foi exposto à fototerapia quádrupla, com a utilização de três 

equipamentos tipo Bilispot®, e uma fototerapia convencional com 6 lâmpadas fluorescentes 

azuis. O objetivo em comparar esses selos é de correlacionar o tipo de tratamento com a resposta 

dos selos, ou seja cor final destes.  É importante destacar que o Selo 43 foi fixado na região 

umbilical do RN, enquanto o Selo 53 foi posicionado na incubadora a 5 cm da unidade 

fototerápica convencional. Assim o Selo 53 recebeu mais radiação azul, pois ficou posicionado 

logo abaixo da unidade de fototerapia convencional equipada com 6 lâmpadas azuis. Desta 

forma, a Fig. 6.26 apresenta os espectros de fotoluminescência dos Selos 43 e 53 antes e depois 

de expostos as condições de fototerapia, respectivamente, simples e quádrupla.  
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FIGURA 6.26: Espectro de fotoemissão de filmes de MEH-PPV/PS  com proporção de 1%, exposto a radiação azul 

durante 12 h, utilizando fototerapia (a) simples e (b) quádrupla. 

 Observa-se nos gráficos da Fig. 6.26, que os espectros de fotoemissão dos Selos 43 e 53 

são, inicialmente, muito parecidos, isto é antes da exposição a radiação. Após serem expostos aos 

equipamentos fototerápicos apresentam espectros de fotoemissão muito distintos. O Selo 53, que 

foi exposto à fototerapia quádrupla, a 5 cm da fonte luminosa, apresentou deslocamento para a 

região do verde, significativamente maior se comparado ao Selo 43. Esse resultado era esperado, 

uma vez que o Selo 43 foi exposto apenas a um equipamento fototerápico, enquanto o Selo 52 foi 

exposto à fototerapia quádrupla e ficou posicionado a 5 cm de distância da unidade de fototerapia 

convencional, que utiliza lâmpadas azuis. Esses resultados demonstram que o Selo apresenta 

diferentes respostas a tratamentos distintos, representado clara e corretamente o tipo e forma de 

tratamento fototerápico da icterícia que ocorre em ambiente hospitalar. Para identificação das 

cores iniciais e finais dos selos, a Fig. 6.27 apresenta o diagrama de cromaticidade dos mesmos 

antes e depois da exposição à radiação do equipamento fototerápico utilizado no RN 6. 

(a)

) 

(b) 
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FIGURA 6.27: Diagrama de cromaticidade dos selos utilizados no RN, expostos ao mesmo tempo à radiação, sendo 

que as condições de tratamento que estes foram expostos é (a) fototerapia simples e (b) fototerapia quádrupla. Nos 

quais 1 indica a cor dos selos não expostos e 2 expostos por 12 h à radiação. 

Observa-se na Fig. 6.27 que os selos apresentaram cores iniciais semelhantes, entretanto, 

a cor final dos sistemas foi muito diferente. Resultado esperado uma vez que nas condições as 

quais os Selos foram submetidos à radiação foram distintos. A aplicação de fototerapia simples 

ou quádrupla tem bastante diferença, sendo que o tratamento que utiliza mais equipamentos 

fornece mais luz e desta forma é capaz de diminuir com maior eficiência a taxa de bilirrubina. 

Isso pode ser evidenciado através dos gráficos de taxa de bilirrubina em função do tempo de 

tratamento (Fig. 6.26), bem como pela diferença na resposta ótica dos sensores expostos a estes 

diferentes tipos de fototerapia.  

  

66..55..  DDiissccuussssããoo  ppaarrcciiaall  ddooss  rreessuullttaaddooss  

As respostas dos itens abordados no questionário “Prática clínica em fototerapia”, descritos e 

discutidos no item 6.2, evidenciam uma situação real que merece especial atenção por se referir a 

saúde de neonatos facilmente tratáveis, e a um tratamento fototerápico eficiente pode evitar 

problemas neurológicos e até a morte. Desta forma, na Tabela. 6.III é apresentado um resumo das 

respostas obtidas no questionário. 

(a)

) 

(b) 
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TABELA 6.IIIII: Tabela com os questionamentos apresentados aos profissionais da área da saúde em relação a 

rotina hospitalar acerca de neonatos ictéricos, as respostas obtidas, conseqüências em decorrência dessa rotina bem 

como a importância de cada dado obtido no desenvolvimento de detectores de radiação azul proposto neste trabalho. 
 

Constatação Conseqüência 

Relevância no 

desenvolvimento de 

detectores de radiação 

#
 1

 

D
is

tâ
n

ci
a
 

R
N

 –
 f

o
n

te
 

lu
m

in
o
sa

 30 cm: - 46% sim 

            - 54% não 

        

 

Os profissionais desconhecem a 

distância padrão entre o RN e a 

fonte luminosa, que é de 30 cm. 

Importância no 

desenvolvimento de 

detectores de radiação. 

#
 2

 

A
fe

ri
çã

o
 d

a
 

d
is

tâ
n

ci
a
 R

N
 –

 

fo
n

te
 l

u
m

in
o
sa

 

 32 % não 

 68% Sim 

Grande parte dos profissionais 

admite não verificar a distância 

RN – fonte luminosa, e 68% 

verificam, mas nem todos 

conhecem a distância correta 

O detector de radiação não 

apresentará mudança de 

cor esperada se a distância 

entre RN – fonte luminosa 

não for à correta. 

#
 3

 

P
o
si

çã
o
 d

o
 

fo
co

 d
o
 

eq
u

ip
a
m

en
to

 

Todos disseram que 

existe uma posição 

especifica. 

Os profissionais se preocupam 

com a posição onde o foco do 

equipamento é colocado: 

coração, tórax e umbilical. 

Região de maior interesse 

na diminuição da 

bilirrubina é a do tórax e 

umbilical. 

#
 4

 

T
ro

ca
 d

e 

p
o
si

çã
o
 

d
o
 R

N
 

77% relatou que ocorre 

de 3 em 3 h 

Mudança de posição do RN 

aumenta a área exposta. 

Adaptação do tempo de 

resposta do sensor a 

rotinas hospitalares 

#
 5

 

P
ro

te
çã

o
 

d
o
s 

o
lh

o
s 

 

Todos informaram que 

há proteção para os 

olhos dos RNs 

Exposição a radiação pode 

ocasionar lesões oculares.  

O sensor pode ser fixado 

no tapa olhos. 

#
 6

 

P
ro

te
çã

o
  

d
a
s 

g
ô
n

a
d

a
s 

 Todos relataram que 

não há proteção as 

gônadas 

Exposição a radiação pode 

ocasionar alteração na fertilidade 

O sensor pode ser fixado 

no protetor 



107 

 

#
7
 

U
ti

li
za

çã
o
 d

e 

fr
a
ld

a
s 

A troca das fraldas 

cocorre a cada 3 h 

segundo 86% dos 

entrevistados 

A fralda pode diminuir a área 

exposta à radiação, entretanto 

deve haver proteção dos órgãos 

reprodutivos dos RNs, assim #7 

é incoerente ao #6 

Indicação do tempo na 

qual é o detector pode 

mudar de cor em até 3 h, e 

local para fixar o selo. 

#
 8

 

A
le

it
a
m

en
to

 

m
a
te

rn
o

 O aleitamento ocorre a 

cada 3 h segundo 67% 

do profissionais 

RN pode ser retirado da fonte 

luminosa durante aleitamento 

Indicação do tempo na 

qual o detector pode mudar 

de cor em até 3 h 

#
 9

 

V
er

if
ic

a
çã

o
 

d
e 

ra
d

iâ
n

ci
a
  Apenas 9% verifica 

radiância a cada 

manipulação dos RNs.    

Tratamento ineficaz com dose 

subterapêutica de radiância 

Importância no 

desenvolvimento de 

detectores de radiação. 

#
 1

0
 

T
ro

ca
 d

e 

lâ
m

p
a
d

a
s 

55% disseram quando 

queimam ou não sabem 

Queda da eficiência luminosa 

das lâmpadas com tempo de uso. 

O detector de radiação 

pode servir como 

calibrador e aferidor da 

radiância das lâmpadas. 

 

Dos resultados analisados da pesquisa hospitalar, observa-se que mais da metade dos 

profissionais entrevistados ainda desconhecem que é preciso manter a distância padrão entre 

neonatos e fonte luminosa em 30 cm, ou a radiância dos equipamentos fototerápicos para doses 

eficientes para o tratamento da icterícia. Contudo relatam manter o foco do equipamento 

fototerápico direcionado nas regiões importantes para a redução das concentrações de bilirrubina. 

Infelizmente, se as lâmpadas estiverem muito distantes, ou com radiância incorreta, tal cuidado 

não tem grande relevância na eficácia do tratamento. Todos afirmaram que os RNs utilizam 

fraldas durante o tratamento para evitar contaminação fecal e urinária dos leitos, entretanto o uso 

de fraldas diminui e área exposta do neonato à iluminação e, conseqüentemente, a eficácia do 

tratamento, uma vez que a área exposta tem relação direta com a qualidade da fototerapia.  

Outro parâmetro de suma importância na fototerapia é a radiância na região do azul das 

lâmpadas utilizadas. Mais da metade dos profissionais entrevistados admite ou desconhece a falta 

de medidas periódicas da radiância dos equipamentos. Para a outra metade que afirmou conhecer 
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essas medidas, a grande maioria atribuiu essa responsabilidade à equipe de engenharia clínica dos 

hospitais. Ou seja, os profissionais que afirmaram conhecer as medidas não acompanham os 

procedimentos para verificação dos equipamentos, além de não saber informar com qual 

freqüência essa equipe realiza tais medidas. Além disso, metade dos entrevistados respondeu que 

as lâmpadas são trocadas quando queimadas, independente da vida útil das mesmas. Esse 

resultado mostra que estes desconhecem a implicância do tempo de vida das lâmpadas na 

radiância dos equipamentos. 

Esses dados reforçam a importância e necessidade do monitoramento em tempo real e 

individual da radiação fornecida aos neonatos em tratamento fototerápico. Nesse caso, alterações 

na radiância sob o RN podem ser detectadas por meio de um dispositivo indicador de dose que 

monitore a radiação independe das condições de iluminação do RN durante o tratamento 

fototerápico. Tal dispositivo, conforme proposto nesse trabalho, deve funcionar como indicador 

de dose cuja resposta leve em consideração os principais problemas da fototerapia, a saber:  

(i) Resposta a iluminação no azul; 

(ii) Curvas de resposta dose – cor dependente da distância RN - fonte luminosa e da radiância 

do equipamento fototerápico.  

Todos os dados apresentados demonstram uma situação preocupante que merece devida 

atenção, sendo necessários a investigação e o desenvolvimento de formas de minimizar estes 

problemas, garantindo assim, que o tratamento fototerápico ocorra sem falhas e com eficácia 

assegurada. A icterícia é uma doença grave que ocasiona efeitos neurológicos maléficos e 

irreversíveis, ou ainda a morte dos RNs.  Desenvolver maneiras de evitar e tentar minimizar tais 

conseqüências da doença é de suma importância, e o monitoramento da radiação utilizada no 

tratamento de forma eficaz e de baixo custo se apresenta nesse trabalho como uma forma viável e 

segura. Ademais os resultados mostram que é interessante que o detector apresente mudança de 

cor em condições ideais (radiância 30μW/cm
2
.nm), quando exposto durante 3 horas. Desta forma, 

o monitoramento da dose de radiação está de acordo com a rotina hospitalar. 

Finalmente, segundo dados do hospital, a radiância das lâmpadas e dos equipamentos 

fototerápicos utilizados nos neonatos é mensurada a cada dois meses, e os dados apresentados 

foram coletados durante um período de dois anos. Dados relativos à troca destas lâmpadas 

também foram observados para a correlação do valor da radiância e a troca das mesmas.  
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CCaappííttuulloo  77    

                                                                                                                          CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 

 Ao longo do desenvolvimento desse trabalho foi proposto, fabricado e caracterizado 

sistemas orgânicos luminescentes para uso como sensores de monitoramento das condições de 

exposição de neonatos ictéricas a fototerapia. As principais vantagens desses dispositivos podem 

ser enumeradas de acordo com as características apresentadas a seguir. 

 

1. Inovação: Os dispositivos apresentam como principio de operação a mudança de cor do 

vermelho ao verde a partir da alteração das propriedades químicas de um polímero luminescente 

induzidas pela radiação. Não há na literatura nenhum outro sistema que se baseia nessas 

características e nessa concepção tanto para a área de eletrônica orgânica, quanto para a área 

médica-hospitalar. 

2. Custo: o custo do dispositivo é extremamente baixo se comparado a sua finalidade à área 

de neonatologia, não atingindo valores superiores a R$ 0,50 por cm
2
. 

3. Manuseio e armazenamento: o manuseio e o armazenamento dos dispositivos são 

simples mantendo-se em questão a necessidade de se evitar a exposição excessiva à luz branca. 

4. Produção: sendo a fabricação do dispositivo à base de soluções dos sistemas orgânicos, é 

possível propor linhas de produção por meio de técnicas simples e eficientes de processamento, 

tais como silk screen, casting, termotransferência, impressão a jato de tinta, dentre outras. A 

título de ilustração, a Fig. 7.1 mostra a foto com 150 selos fabricados pelo método casting. 

 

FIGURA 7.1: Foto com 150 sensores de radiação orgânicos fabricados pelo método casting. 
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5. Desempenho: o desempenho dos dispositivos pode ser alterado por meio da manipulação 

química e das condições de processamento dos filmes, ou seja, adequável a necessidade 

hospitalar. 

6. Resposta as condições reais de fototerapia: os dispositivos mostraram-se eficientes para 

as condições de fototerapia de RNs para diversas fontes de luz. Foi possível notar que, 

dependendo dos equipamentos fototerápicos e da quantidade desses usadas no controle da ictérica 

em hospital, os selos responderam adequadamente as condições de radiância dos sistemas. 

7. Design de produto: os selos podem apresentar qualquer forma bidimensional, incluindo 

forma com interfaces amigáveis entre os RNs e os profissionais da área de saúde. 

8. Mercado: no Brasil há atualmente cerca de 220 mil neonatos por ano em tratamento 

fototerápico em unidades de tratamento intensivo. Esse número pode chegar a 20 milhões no 

mundo. 

 

Em resumo, esse trabalho apresentou a proposta de um selo para controle da exposição de RNs 

ictéricos à fototerapia, o qual apresenta potencial para uso médico-hospitalar e com grande 

potencial de desenvolvimento de produto [72].  
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CCaappííttuulloo  88                

PPRROOPPOOSSTTAASS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOOSS  FFUUTTUURROOSS  EE  PPRRIINNCCIIPPAAIISS  

RREESSUULLTTAADDOOSS  GGEERRAADDOOSS    

 

Nesse trabalho foram apresentadas seqüências de caracterizações óticas que levaram a 

fabricação de sensores de radiação orgânicos de baixo custo mas que não exploram as 

características químicas e físicas fundamentais para compreensão dos efeitos induzidos da 

radiação nesses sistemas. Nesse sentido, propõe-se os 03 trabalhos a seguir: 

 

1. Estudo dos efeitos da temperatura nas propriedades óticas do MEH-PPV; 

2. Estudo dos efeitos da radiação nas propriedades estruturais do MEH-PPV/PS; 

3. Investigação das propriedades óticas do MEH-PPV como função da radiação. 
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