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Prefácio 
Este livro apresenta relevantes conteúdos teóricos e temas essen-

ciais para prática cotidiana dos profissionais de saúde em neonatolo-
gia, discutindo os desafios do cuidado ao recém-nascido, na perspec-
tiva do tratamento fototerápico, da promoção da saúde e qualidade 
de vida frente às fragilidades do período neonatal. Foram escolhidos 
os principais temas que trazem no arcabouço evidências científicas e 
técnicas sistematizadas necessárias à assistência qualificada. 

A organização proposta nessa obra permite aos leitores identi-
ficar os pontos fundamentais para construção do plano de cuidados 
para assistir o neonato em fototerapia. O Capítulo 1 descreve e dis-
cute o conhecimento de enfermeiros acerca da utilização dos equi-
pamentos fototerápicos aplicados no tratamento da hiperbilirrubi-
nemia neonatal, de acordo com literatura produzida sobre a temá-
tica. Nesse capítulo, reflete-se acerca do conhecimento de enfermei-
ros quanto aos principais elementos envolvidos no preparo e manu-
seio dos diferentes tipos de equipamentos fototerápicos, incluindo 
tipo de luz, irradiância emitida e distância entre a fonte de luz e o 
recém-nascido. 

A análise dos cuidados de enfermagem no tratamento de foto-
terapia em recém-nascidos ictéricos é apresentada no Capítulo 2. 
Os desafios para implementação dos cuidados de enfermagem no 



 

tratamento de fototerapia são discutidos. O capítulo explica, como 
pontos essenciais, a comunicação equipe-família, a educação conti-
nuada e o desenvolvimento de protocolo. Também aborda elemen-
tos da prática clínica, como uso de fraldas, proteção ocular e mu-
danças de decúbito durante o procedimento, além dos aspectos re-
lativos à irradiância/distância entre o recém-nascido e o foco lumi-
noso, balanço hídrico, entre outros. 

O Capítulo 3 oferece percepção sobre as especificidades do cui-
dado ao neonato ictérico em tratamento fototerápico e descreve o 
conhecimento científico produzido acerca dos cuidados de enferma-
gem essenciais para eficácia da fototerapia em recém-nascidos. O ca-
pítulo motiva o leitor, através de revisão integrada da literatura naci-
onal e internacional atual, a explorar o conhecimento da enfermagem 
sobre a fototerapia em neonatos ictéricos, bem como os cuidados de 
enfermagem ao recém-nascido ictérico em fototerapia, aliando teoria 
e prática em análise pormenorizada acerca desse tema. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados de estudo de natureza 
quantitativa, transversal e descritivo, através do qual foi possível 
avaliar o manuseio e a manutenção dos equipamentos fototerápicos 
utilizados no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal, em ma-
ternidade do Piauí, Brasil, conforme as normas estabelecidas pelos 
fabricantes. São exploradas, entre outras particularidades, as carac-
terísticas dos equipamentos utilizados para realização do tratamento 
fototerápico e as características do manuseio. 

O Capítulo 5 concentra-se nos algoritmos de manuseios para 
equipamentos de fototerapia em unidade de terapia intensiva neo-
natal para discutir mecanismos, com vistas a favorecer, instrumen-



talizar e padronizar, de forma sistematizada, as intervenções de en-
fermagem quanto à utilização correta dos equipamentos de fotote-
rapia. A investigação buscou, por meio de revisão sistemática da li-
teratura produzida, fundamentação para propor algoritmos de cui-
dados de enfermagem a neonato portador de hiperbilirrubinemia 
submetido à fototerapia. 

A intenção deste livro é auxiliar profissionais de saúde, princi-
palmente enfermeiros e demais membros da equipe de enfermagem, 
a identificar e realizar os cuidados essenciais aos recém-nascidos 
com diagnóstico de hiperbilirrubinemia e necessidade de trata-
mento fototerápico. A adição dos achados de pesquisa aumenta 
ainda mais a qualidade desta obra, balizada em literatura nacional e 
internacional atualizada, permitindo aplicabilidade segura. 

Dra. Maria Augusta Rocha Bezerra 

Professora Adjunta do Curso de Enfermagem do 
Campus Amílcar Ferreira Sobral da Universi-

dade Federal do Piauí 
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Considerações iniciais 

A icterícia neonatal manifesta-se pela coloração amarelada da 
pele dos recém-nascidos (RN’s) decorrente da elevação de bilirru-
bina, acima de 5mg/dl, sendo o sinal clínico mais comum no perí-
odo neonatal. Ocorre quando o fígado não é capaz de depurar uma 
quantidade suficiente de bilirrubina do plasma, hiperbilirrubine-
mia, que afeta cerca de 60% de todos os RN’s e é comumente re-
solvida na primeira semana de vida (VINHAL; CARDOSO; FOR-
MIGA, 2009). 

Paganini, Ferreira e Galacci (2009) estabelecem que este é um 
fenômeno fisiológico transitório na maioria das vezes, portanto não 
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se faz necessária uma intervenção terapêutica, sendo que o nível sé-
rico de bilirrubina considerado tóxico permanece em discussão, 
haja vista que a bilirrubina é um agente antioxidante natural. Po-
rém, grandes quantidades desta substância e a exposição por tempo 
prolongado pode lesar de forma permanente estruturas no Sistema 
Nervoso Central (SNC), sendo necessários o diagnóstico precoce e 
o controle adequado de seus níveis. 

Silva et al., (2008) ressaltam que a hiperbilirrubinemia resulta 
da predisposição da produção de bilirrubina nos RN’s e da sua ha-
bilidade de excretá-las, enfatizando ainda que a bilirrubina aumenta 
durante alguns dias, atinge um limiar e começa a decrescer, o que 
faz com que no fim da primeira semana em RN’s a termo e um 
pouco mais tarde em prematuros, a icterícia desapareça. A fototera-
pia é a modalidade terapêutica mais amplamente utilizada para o 
tratamento da hiperbilirrubinemia. 

Apesar de ser um método simples e eficiente, a terapêutica de-
manda acompanhamento e cuidados criteriosos para a garantia de 
sua eficácia e segurança, tendo como fatores que comprometem a 
eficiência do tratamento: a irradiância e comprimento de onda da 
fonte de luz utilizada e a superfície corpórea do recém-nascido (RN) 
que é exposta a radiação (FERREIRA et al., 2010). Martins et al., 
(2007) citam que desde a introdução da terapêutica em 1958, in-
vestigações clínicas e laboratoriais têm sido realizadas para ampliar 
sua eficácia. Considera-se o espectro azul da luz o mais eficaz para 
o tratamento da icterícia neonatal, tendo em vista que corresponde 
ao espectro de absorção da bilirrubina. A enfermagem exerce um 
papel ímpar na identificação dos componentes utilizados no trata-
mento da icterícia, como a escolha dos equipamentos fototerápicos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




