
2o QUADRIMESTRE DE 2008

TECNOLOGIA

Patrícia Moura Alves*, Victor Carvalho dos Santos*

e Domingos D’Oliveira Cardoso**

Radiação ultravioleta residual de lâmpadas
fluorescentes no tratamento da

hiperbilirrubinemia neonatal

* Instituto Militar de Engenharia
**Comissão Nacional de Energia Nuclear

Resumo

No recém-nascido, o elevado nível de bilirrubina pode lesar o sistema nervoso. A bilirrubina é tratada

fotoquimicamente por radiação luminosa. Este estudo48 não contraria a interpretação dos efeitos

terapêuticos obtidos nos estudos médicos. Em 50 anos de tratamento da hiperbilirrubinemia, a ênfase

tem sido a aplicação de unidades de fototerapia de luz fluorescente ou halógena, experiência médica que

tem dado certo. Este estudo48 focaliza, porém, a interpretação do mecanismo físico envolvido, contrarian-

do a idéia da ação exclusiva da luz visível azul na quebra de ligações químicas da bilirrubina, que incorre

em erro sistemático relativo à presença da radiação UV participando do mecanismo. Nos resultados

experimentais do estudo de Fadhil M. Salih, Sultan Qaboos University, sob as mesmas condições,

a eficiência da luz solar na isomerização da bilirrubina coincide com a de unidade de fototerapia. A

luz  solar é uma luz quente, e a luz de unidade de fototerapia é uma luz fria. Isso impõe calor acima

do efeito que influencia o processo fotolítico. Este estudo conclui que a radiação UV residual de

lâmpadas fluorescentes ou halógenas sofre transformações de comprimento de onda ao participar

dos processos de espalhamento Mie e Rayleigh na ação de transferir energia para a derme, sob forma

de calor,  com elevação de temperatura, facilitando a ação do azul na fotoisomerização da bilirrubina.
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Introdução

Cerca de 40 estudos representativos da lite-

ratura médica neonatal apresentam a lâmpada

fluorescente ou halógena como fonte óptica. Na

lâmpada fluorescente ou halógena ocorre emis-

são ultravioleta secundária como parte do meca-

nismo de geração da radiação óptica visível. O

objetivo deste estudo é mostrar a participação da

radiação UV no mecanismo de tratamento da
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Nos primeiros dias de vida, cerca de 50 a

75% dos recém-nascidos apresentam icterícia

visível. Todas as crianças exibem, neste período,

uma concentração plasmática de bilirrubina não-

conjugada muito acima do normal. Este tipo de

icterícia, icterícia fisiológica, é resultante de vários

fatores, principalmente da imaturidade hepática

do recém-nascido, quando o mecanismo natural

de eliminação da bilirrubina da circulação sanguí-

nea não está ainda em perfeito funcionamento.2

A hiperbilirrubinemia neonatal é uma condição

clínica reversível, mas a sua acentuação pode

levar a ocorrência de uma encefalopatia bilirru-

bínica ou kernicterus (icterícia nuclear, em ale-

mão), que produz seqüelas no sistema nervoso

central e pode levar à morte. A prevenção da

hiperbilirrubinemia pode ser feita de dois modos:

fisicamente, por exsangüinitransfusão, na qual o

sangue do recém-nascido é trocado; e fotoquimi-

camente,5 expondo o recém-nascido à radiação

luminosa, denominada fototerapia. A troca san-

guínea é mais utilizada quando a icterícia é mais

intensa ou na presença de doença hemolítica. A

fototerapia comparada à troca sanguínea é um

processo mais simples e mais eficiente com

menos efeitos danosos por reduzir de forma mais

prolongada os níveis de bilirrubina.

Kernicterus

Kernicterus, icterícia nuclear em alemão, é

um termo utilizado primeiro por Schmorl, em 1904,

para designar a ocorrência de uma pigmentação

amarelada na glândula basal no cérebro de crian-

ças que morreram logo após ou durante o ataque

de icterícia acentuada.2

Entre os recém-nascidos a termo que

adquirem a doença, cerca de 50% morrem. A

mortalidade é maior para prematuros, em torno

de 75%.

hiperbilirrubinemia, a partir do fato de que no

uso da radiação solar a radiação UVA está

presente; no uso de lâmpadas fluorescentes ou

halógenas, a radiação UVA está presente e nos

casos de uso de fontes LED, para o mesmo

resultado terapêutico, o valor da irradiância é o

dobro, uma compensação relativa à ausência da

radiação UV.

Conceitos básicos relativos a fototerapia
neonatal

Icterícia fisiológica e hiperbilirrubinemia neonatal

A bilirrubina é um pigmento amarelo-

alaranjado originário da hemoglobina. Um grama

de hemoglobina fornece 35mg de bilirrubina. No

recém-nascido, a produção de bilirrubina é o

dobro da do adulto.1 Os glóbulos vermelhos circu-

lam em média 120 dias antes de serem des-

truídos. Quando ocorre o seu rompimento, a

hemoglobina liberada é absorvida pelas células

do retículo endotelial em todo o organismo, onde

sofre diversas transformações até o estágio de

bilirrubina não-conjugada.2 No soro existem nor-

malmente dois tipos de bilirrubina: a bilirrubina

não-conjugada, ou indireta, formada a partir da

hemoglobina, sendo insolúvel em água, é de difícil
excreção; e a bilirrubina conjugada, ou livre, cujo
pigmento resultante é hidrossolúvel e polar o
suficiente para ser excretado na bile pelo fígado,
filtrado através dos rins para a urina, ou transfor-
mado em urobilinogênio e excretado nas fezes
pelo intestino. Grande quantidade de bilirrubina
não-conjugada nos líquidos extracelulares é a
causa mais comum da icterícia, observada pela
coloração amarelada dos tecidos orgânicos, prin-
cipalmente pele e esclerótica dos olhos. Durante
o período neonatal, o tipo mais comum de icterí-
cia é a chamada “icterícia fisiológica” ou “icterícia

própria” do recém-nascido.
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Fototerapia neonatal6,7

O mecanismo básico de ação da fotote-

rapia é a conversão das moléculas de bilirrubina

em formas menos tóxicas através de reação

fotoquímica em que a bilirrubina, uma das pou-

cas substâncias do corpo que absorve o azul é o

foto-receptor primário. Até hoje, dois mecanismos

gerais de reação foram demonstrados: a foto-oxi-

dação, na qual a molécula do pigmento é fisica-

mente destruída, e a foto-isomerização, em que

é convertida em forma mais hidrossolúvel.

Estudos clínicos mostram a existência

de três fatores majoritários que influenciam no

tratamento e conseqüentemente na eficácia da

fototerapia:

a) O espectro da luz emitida pela unidade de

fototerapia, determinado pelo tipo de fonte

luminosa utilizada e pelos filtros ópticos uti-

lizados. Devido às características ópticas da

molécula de bilirrubina e à atenuação da pele,

os comprimentos de onda mais efetivos se

encontram na região azul esverdeada do

espectro visível;

b) A irradiância incidente depende da potência

da fonte óptica, mas também da distância

da fonte ao paciente. A potência óptica da

luz emitida pela fototerapia constitui o fluxo

de energia incidente sobre o recém-nascido;

c) A superfície corporal do recém-nascido ex-

posta à radiação luminosa.

Dosimetria de exposição à radiação óptica –

Terminologia

• Medida de radiação – terminologia:3 A

densidade de fluxo radiante incidente em uma

superfície, chamada irradiância, é expressa em

W/m2. Quando a medida se refere à determinada

região do espectro de radiação (no caso, entre

425 a 475nm, região azul do espectro visível), a

irradiância é chamada irradiância espectral, ex-

pressa em µW/(cm2.nm).

• Conceito de dose: Observa-se nos arti-

gos científicos sobre fototerapia a utilização de
diferentes unidades para medidas de grandezas
relativas à fototerapia, e para designação de dose
de irradiação recebida. Neste trabalho é relevante
convencionar os conceitos de dose incidente
sobre a pele e de dose absorvida nas subca-
madas da pele.

• Dose de energia incidente: A dose inci-
dente ou dose de exposição se refere à quantidade
de energia de radiação incidente numa superfície,
expressa como irradiância, durante um tempo
especificado. Para um determinado intervalo de
tempo, a integral no tempo da irradiância é desig-
nada “dose de energia incidente”, em unidades de
J/m2 ou múltiplos.  A dose incidente a nível espectral
se refere à quantidade de energia, expressa como
irradiância de uma componente espectral, inci-
dente numa superfície, durante um tempo espe-
cificado, designada “dose de energia incidente
espectral”, ou “dose espectral”4 simplesmente,

expressa em unidades de J/(m2.nm) ou múltiplos.

• Parcela absorvida de dose de energia
incidente:4 A dose de energia absorvida se refere

a quantidade de energia depositada pela radiação

em um ponto, durante um tempo especificado, em

unidade de J/m2 ou múltiplos. A quantidade de ener-

gia absorvida é tratada aqui como “parcela absor-

vida de dose de energia incidente (percentual)”.

Fontes ópticas de fototerapia

Os tipos de lâmpadas mais comuns utiliza-

dos em fototerapia são as lâmpadas fluorescen-

tes brancas (daylight) e azul, luz monocromática

azul (special blue) e lâmpadas de quartzo

halogênio com filamento de tungstênio. As lâm-

padas halógenas de tungstênio de alta tempera-

tura emitem quantidades significativas de UVB.4
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A maior parte das fontes artificiais emite espectro

contínuo de UV.

Radiação solar8 e radiação ultravioleta4,9

A distribuição espectral e a quantidade total

de energia solar alcançando a superfície da terra

são fatores ambientais de elevada importância.

O valor da irradiância solar ao nível do mar varia

com a latitude, a longitude, a estação do ano e

com vários fatores climáticos. Um valor típico da

irradiância solar ao nível do mar é 1350 W/m2.

A energia óptica solar que alcança a super-

fície terrestre se distribui percentualmente9 de

acordo com a tabela 1.

Tabela 1 – Radiação Óptica Solar.

Os comprimentos de onda entre 100 e 400nm

constituem o espectro eletromagnético da radia-

ção ultravioleta, dividido em três regiões, com base

em suas propriedades de absorção  biológica. A

radiação UVC, entre 100 e 280nm, filtrada pela

camada de ozônio da atmosfera terrestre, é ex-

tremamente tóxica, letal para muitos microorga-

nismos e a maior parte dos vegetais. A radiação

UVB, entre 280 e 320nm, representa cerca de

2% da radiação que alcança a superfície da terra.

A radiação UVA, entre 320 e 400nm, representa

cerca de 98% da radiação UV que atinge a super-

fície terrestre.

A região UVA divide-se em UVA I (340-400nm)

e UVA II (320-340nm). A radiação UVA tem intensi-

dade independente da hora do dia e não exige si-

nal de alerta em caso de exposição excessiva,

como a queimadura causada pela radiação UVB.

A UVA possui maior capacidade de penetração

na água do que a UVB. O vidro de janela de 3mm

bloqueia cerca de 96,5% da radiação UVB, e

cerca de 15% da radiação UVA. Os vidros de

carros são mais eficazes, 90,2% no caso da UVB

e 30% no caso da UVA.9

Pele humana

A pele é o tecido mais externo do corpo e o

maior órgão, não só em termos de peso como

também em área da superfície, de aproximada-

mente 1,5m² em adultos. A função básica da pele

é a pre-venção da evaporação de água, da perda

de íons e de proteínas. A pele funciona como

primeiro estágio de proteção contra agentes de

risco (produtos químicos) ou circunstância de

exposição (radiações).

Estrutura da pele humana4

A pele é uma estrutura complexa constituí-

da de células, fibras e outros componentes, re-

sultando uma estrutura multicamadas. Os ele-

mentos de nível celular formam três camadas na

pele: epiderme, derme e subcutânea, diferenciadas

Radiação
solar

UVC

UVB

UVA

Visível

Infravermelho

Faixa
[nm]

200 – 280

280 – 320

320 – 400

400 – 700

700 – 10000

% de
energia

que chega
à Terra

0,1

4,9

40

55

Característica
de interação

Absorvida pela
camada de ozônio

Não penetra
profundamente na
camada cutânea.
É absorvida em
cima da derme

Energia muito
menor que UVB.

Penetra profunda-
mente na derme

Papel coadjuvante
no fotoenvelheci-
mento cutâneo

A ação prolongada
do calor provoca

efeitos secundários
na pele
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em termos de estrutura e função em relação à

interação com a radiação luminosa.

a) Epiderme:4,10 A epiderme constitui a ca-

mada mais externa da pele, de espessura vari-

ando de 50 a 600µm, dependendo da localiza-

ção no corpo. A espessura varia de acordo com

o volume de água que a epiderme retém. Não

há veias e capilares nesta camada. A epiderme

é um tecido metabolicamente ativo, dividida

em cinco subcamadas: stratum basale, stratum

spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum

e stratum corneum.

b) Derme:4,10 A derme é a segunda camada

da pele, abaixo da camada epidermal, constitu-

indo um tecido conectivo que proporciona elasti-

cidade à pele, sua espessura varia de 1 a 4mm.

Os principais componentes da derme são o

colágeno e as fibras elásticas. Comparada à

epiderme, há muito menos células e muito mais

fibras na derme. A derme é dividida em duas

subcamadas: camada papilar e camada reticular.

A melanina está presente somente na epiderme,

e a hemoglobina é encontrada somente na derme.

Assim, ao analisar as propriedades de absorção

da pele, a epiderme é considerada essencial-

mente uma camada da melanina, e a derme, de

hemoglobina.10

c) Subcutâneo:4,10 O tecido subcutâneo ou

hipoderme, em histologia, é a terceira camada

abaixo da derme. É importante notar que ela

não é classificada como outra camada da pele.

A subcutânea é uma camada elástica e inclui

uma grande quantidade de células de gordura

que trabalham como absorvedor de impacto para

os vasos sanguíneos e terminações nervosas.10

Sua espessura, da ordem de 10mm, varia com

a região do corpo numa mesma pessoa e de

pessoa para pessoa para a mesma região do

corpo.

Efeitos de absorção e de reflexão da radiação
UV no tecido biológico

A determinação do calor resultante da irra-
diância da radiação de fonte UV é feita a partir da
contribuição da teoria de transferência de calor
por irradiação.11

O aspecto central do modelo matemático
para cálculo da irradiância da lâmpada está
baseado na figura analítica do “fator de visão da
radiação”, que permite determinar a fração da
energia radiativa difusa emitida por uma superfí-
cie e absorvida por outra superfície. O modelo do
“fator de visão da radiação” é mais geral, por se
aplicar a todas às distâncias.11

A constituição e a estruturação do meio bio-
lógico propagante produzem uma ação do meio
sobre a radiação UV, que sofre transformações
de comprimento de onda na sua ação de respos-
ta, para transferir energia para o meio, sob a
forma de calor.11

Propriedades ópticas do tecido humano

As propriedades ópticas da pele interagem
com a radiação óptica segundo três mecanismos
básicos: reflexão, absorção e espalhamento.4

O espalhamento óptico Mie produzido pela
derme é modelado como espalhamento de con-
juntos de fibras de colágeno. Para a derme ocorre
um componente adicional de espalhamento
Rayleigh, devido às estruturas de pequena esca-
la da derme. As fibras colágenos são as maiores
fontes de espalhamento na derme da pele.12

A absorção nos tecidos é dominada por
proteína e absorção de água nas regiões de
ultravioleta e de infravermelho, respectivamente.
Para a radiação UV, a absorção ocorre num com-
primento de onda no qual as moléculas possuem
espectro característico de absorção. O sangue e
a melanina exercem influência importante nas
regiões de UVA e visível.12
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Argumentação histórica do tratamento pela
radiação visível azul

Tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal pela

radiação visível

Os princípios fotoquímicos da fototerapia

foram observados por Fisher e Herrle em 1938,13

a partir da descoberta da bilirrubina ser susceptí-

vel à fotodestruição. A primeira aplicação clínica

conhecida foi efetuada por Cremer et al., em 1958,

que verificou o decréscimo na concentração de

bilirrubina de recém-nascido exposto à radiação

luminosa visível.

Cremer construiu uma unidade fototerápica

utilizando lâmpadas fluorescentes. Desde sua

introdução, em 1958, a fototerapia tem sido utili-

zada em neonatologia, utilizando como fonte de

radiação lâmpadas fluorescentes5 e mais recen-

temente lâmpadas halógenas.

A relação seguinte de estudos publicados,

indicados por título, autor e ano de publicação,

constitui um histórico representativo dos estudos

referentes a Hiperbilirrubinemia Neonatal:

1. Influence of light on the hyperbilirubinemia of

infants5 (Cremer, 1958);

2. Super iluminação na hiperbilirrubinemia do re-

cém-nascido14 (Costa Pereira, 1960);

3. Spectral reflectance of the skin15 (Ballowitz, 1970);

4. Phototherapy in hyperbilirubinemia16 (Sandra, 1971);

5. Phototherapy of jaundice in newborns infants I17

(Sisson, 1971);

6. Phototherapy of jaundice in newborns infants II18

(Sisson, 1972);

7. Fetal and neonatal medicine19 (LeRoy, 1973);

8. Skin reflectance20 (Schreiner, 1979);

9. The optics of human skin21 (Rox, 1981);

10. Mathematical description22 (Wiese, 1982);

11. Phototherapy neonatal jaundice: isomers of

bilirubin23 (McDonagh, 1982);

12. Phototerapy for hyperbilirubinemia: the impor-

tance of dose24 (Modi, 1983);

13. Phototherapy for jaundice: optimal wavelen-

gths of light25 (Ennever, 1983);

15. Lights on transport and excretion of bilirubin

in newborns26 (McDonagh, 1985);

16. UV levels associated with fluorescent lighting...,

NRPB-R22127 (Whillock, 1988);

17.Fototerapia: nem tudo que ilumina trata, IFF/

FIOCRUZ/MS2 (Carvalho, 1990);

18. Fluorescent lighting and malignant melanoma,

guidelines28 (IRPA/INIRC, 1990);

19. Efficacy blue light29 (Tan, 1992);

20.The association of  melanoma and fluorescent

light exposure30 (Walter, 1992);

21.  A new light31 (Diane, 1992);

22. Lâmpadas fluorescentes para fototerapia32

(Carvalho, 1992);

23. Tissue optical properties in the visible and NIR

regions12 (Jacques, 1996);

24. Controvérsias em icterícia neonatal6 (Carvalho,

1998);

25. UVR from fluorescent lamps33 (Pearson, 1998);

26. Fototerapia integral de alta intensidade7 (Car-

valho, 1999);

27. Recentes avanços em fototerapia7 (Carvalho, 1999);

28. The reflectance spectrum of human skin34

(Angelopoulou, 1999);

29. Bilii large skin area35 (Niki, 2000);

30. Avaliação dos equipamentos de fototerapia36

(Kliemann, 2001);

31. Desenvolvimento de sistema óptico13 (Silva, 2001);

32. Full-spectrum fluorescent lighting37 (McColl, 2001);

33. Can sunlight replace phototherapy units in

treatment of jaundice38 (Salih, 2001);

34. Icterícia do recém-nascido: aspectos atuais1

(Ramos, 2002);
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35. The optical properties of skin39 (Su, 2002);

36. Heat effects of microwave skin by multilayer

human skin model40 (Ozen 2003);

37. Avaliação da exposição UV em um ambiente

ocupacional41 (Martins, 2003);

38. Avaliação clínica da icterícia42 (Dal MORO, 2004);

39. O uso da fototerapia em recém-nascidos43

(Carvalho, 2004);

40. Use of light emiting diode44 (Rosen, 2005);

41. Treatment of jaundice45 (Maisels, 2005);

42. Icterícia neonatal46 (Comitê de Neonatologia –

MG, 2005).

Cronologia dos estudos da hiperbilirrubine-
mia neonatal, relativos à região do azul

A fototerapia é o processo mais utilizado

para prevenção e tratamento da hiperbilirrubinemia

neonatal. O mecanismo básico da ação da

fototerapia é a conversão das moléculas de

bilirrubina em formas menos tóxicas. O principal

mecanismo de ação da fototerapia é a foto-

isomerização da bilirrubina, transformando-as em

produtos hidrossolúveis.

A bilirrubina, como apresentado por alguns

autores, 2,24 absorve luz no comprimento de

onda de 400 a 500nm, no espectro azul. No

estudo de Lathe e Walker,5 em 1957, notou-se

que a bilirrubina in vitro é muito foto-sensível.

Verificou-se que a região do espectro azul é

a mais ativa na fotooxidação, transformando

a bilirrubina em biliverdina, excretada pelos

rins e fígado. A tabela 2 apresenta as faixas

de comprimento de onda utilizadas no estudo

da icterícia neonatal referenciadas por autor e

ano.

Figura 1 – Gráfico da região do espectro utilizado no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal.
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Tabela 2 – Região do espectro utilizada

no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal.

O gráfico da figura 1 é relativo aos dados da

tabela 2 e mostra a suposta região azul do es-

pectro, utilizada por cada autor, na qual a bilirrubina

absorve luz, com o comprimento de onda varian-

do de 390 a 500nm.

Diferentes comprimentos de onda são ob-

servados como correspondentes à região azul

do espectro. Dos 21 estudos, somente um (4,8%)

afirma que a região em que a bilirrubina suposta-

mente absorve luz tem seu valor mínimo em

390nm, região de UVA; seis (28,5%) afirmam

começar em 400nm, comprimento de onda limi-

ar entre a região de UVA e visível; dois (9,5%)

em 410nm; nove (42,8%) em 420nm e três

(14,3%) em 425nm.

Argumentação relativa à fototerapia da
radiação visível azul

O comprimento de onda determina a cor

da luz, no caso: luz azul, 455 a 492nm; luz verde,

492 a 577nm. De acordo com os autores estuda-

dos (tabela 2), a bilirrubina absorve luz entre 390

e 500nm, com um pico máximo em 460nm (luz

azul); por isso convencionou-se em fototerapia a

região espectral do azul para a hiperbilirrubinemia.

São utilizadas lâmpadas fluorescentes brancas

(luz do dia) e azuis.

A eficácia da fototerapia depende de uma

série de condições:13

a) Concentração sérica inicial de bilirrubina:

quanto mais bilirrubina houver, mais eficaz é

a fototerapia; para recém-nascido de con-

centração sérica muito baixa, a eficácia é

muito pequena.

b) Superfície corporal do recém-nascido: a efi-

cácia da fototerapia é maior quanto mais pele

for exposta à luz.

c) Dose de irradiância (medida em mW/cm2):

é uma das variáveis mais importantes na

eficácia da fototerapia. Existe correlação

entre o valor da irradiância e a queda da

bilirrubina. Quanto maior a irradiância na

faixa do azul maior é a queda da concentra-

ção de bilirrubina.

d) Distância do recém-nascido à fonte lumino-

sa: quanto mais próxima do recém-nasci-

do estiver a fonte luminosa, mais eficaz é a

fototerapia. Na relação inversa entre irra-

diância e distância: quanto mais próxima

estiver a fonte de luz, mais irradiância atin-

ge a pele do recém-nascido. A distância

ideal depende do tipo de luz utilizada.
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Cremer,5 1958

Costa Ferreira,14 1960

Ballowitz,15 1970

Sisson,17 1971

Sisson,18 1973

LeRoy,19 1973

Modi,24 1983

Ennever,25 1983

Carvalho,2 1990

Carvalho,32 1992

Tan,29 1992

Diane,31 1992

Carvalho,6 1998

Carvalho,7 1999

Carvalho,7 1999

Kliemann,36 2001

Silva,13 2001

McColl,37 2001

Rosen,44 2005

Maisels,45 2005
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Radiação UV de lâmpadas fluorescentes e
hiperbilirrubinemia neonatal

Geometria de exposição da pele

Como a radiação UV incidente na pele hu-

mana segue um dos três mecanismos, absorção,

reflexão ou espalhamento, a exposição à radia-

ção das várias camadas da pele deve ser menor

do que a exposição à radiação incidente. A refle-

xão ocorre não somente na superfície do stratum

corneum, mas em todas as interfaces, variando

em índice de refração. O espalhamento ocorre por

causa dos diferentes elementos estruturais: pêlos,

glândulas sebáceas e componentes celulares. A

radiação UV restante penetra em camadas mais

profundas da pele. A radiação UV penetra na derme

expondo uma variedade de células e de estrutu-

ras, dependendo em parte da espessura do stratum

corneum e da epiderme. A profundidade de pene-

tração depende do comprimento de onda4. A figura

2 mostra que 50% da radiação UVA é absorvida

nos primeiros 30µm de profundidade e 50%

transmitido para a profundidade de 70µm; absor-

vendo 19% e transmitindo 31%, absorvido pela

derme; chegando 1% à camada subcutânea.4

A figura 2 mostra que 5% da radiação UVC é

absorvida nos primeiros 30µm de profundidade e

95% transmitido para a profundidade de 70µm;

absorvendo menos de 1% e transmitindo 94%,

absorvido pela derme; chegando à camada sub-

cutânea.4

A distribuição e o tamanho de partículas de

melanina desempenham papel importante na pro-

teção de células da epiderme. As partículas de

melanina têm uma distribuição dentro do stratum

corneum e das células da epiderme, e depende

do tipo de pele.4

Profundidade de penetração e de reflexão da

radiação UV na pele humana4

Estudos mostram que o limite de dano da

radiação sobre a pele depende do coeficiente de

reflexão da pele e da profundidade de penetração

da radiação47. Os coeficientes de reflexão das

Figura 2 – Geometria de exposição da pele humana à radiação óptica, indicando camadas,
tipos de células, componentes estruturais e transmitâncias percentuais de UVA, UVB e UVC.4
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Soluções de bilirrubina foram expostas por

tempos diferentes: 0, 5, 15, 30, 45 e 75min. A

intensidade da luz solar e a unidade internacional

de fototerapia halógena foram constantemente

monitoradas por radiômetro,38 de modo que as in-

tensidades das duas fontes permanecessem as

mesmas. A figura 4 mostra o resultado dessa

monitoração.

Figura 4 – Percentual de bilirrubina restante exposição à
radiação óptica, para diferentes intervalos de tempo, para

a luz solar (o) e para a unidade de fototerapia halógena(*).

Figura 3 – Profundidade de penetração percentual de radiação óptica incidente
na pele para diferentes comprimentos de onda em [nm].47

camadas da pele determinam o total de radiação

efetivamente absorvida. A reflexão da pele varia

com a pigmentação e é significativa somente em

relação ao espectro visível e infravermelho. A figura

3 mostra a profundidade de penetração percentual

de radiação óptica incidente na pele para diferen-

tes comprimentos de onda. A reflexão da pele em

comprimento de onda menor do que 310nm (UVB)

e acima de 2,5µm (IVB) é menor do que 5%.

No comprimento de onda de 350nm (UV),

10% da radiação é absorvida pela epiderme e

90% penetra e é absorvida pela derme, enquanto

no comprimento de onda de 550nm (Visível), 77%

da radiação é absorvida pela epiderme e 23% pe-

netra e é absorvida pela derme. Quanto menor o

comprimento de onda, maior a penetração.

O estudo experimental in vitro de FADHIL M. SALI 38

Um estudo relativo à exposição à luz solar foi

realizado38 no Oriente Médio, região onde unidades

de fototerapia não são disponíveis, e comprovou a

radiação solar como o meio natural e mais eficiente

no tratamento de recém-nascidos ictéricos.
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A fonte utilizada foi uma lâmpada de foto-

terapia halógena, de 165 – 180W, que emite luz

em um espectro próximo ao da luz solar, a uma

distância de 17cm. A intensidade da luz solar e a

unidade internacional de fototerapia halógena fo-

ram constantemente monitoradas,38 de modo que

as intensidades de luz das duas fontes permane-

cessem as mesmas.

A fim de obter uma taxa de exposição com-

parável com a taxa da luz solar, amostras de

bilirrubina foram presas a aproximadamente

17cm da janela de luz da unidade de fototerapia.

Esta distância é aproximadamente três vezes

mais  próxima (a área eficaz do feixe é 50cm2)

do que a distância usual usada para fototerapia

de crianças ictéricas. A seleção dessa distância

aproxima a intensidade da luz solar média em

12 horas em dias selecionados, nas quatro es-

tações. A intensidade da luz da unidade de foto-

terapia numa distância de 50cm (1,03 x 102 W. m-2)

era aproximadamente seis vezes mais baixa

do que a de 17cm (6,08 x 102 W.m-2) medida no

centro do feixe.

Resultados experimentais de FADHIL M. SALI 38

Como o espectro da luz solar possui a faixa

de comprimento de onda para isomerização da

bilirrubina, a radiação solar é apropriada para o

tratamento de crianças ictéricas, particularmente

em áreas rurais, onde as unidades de fototerapia

não estão disponíveis.

Embora a luz solar direta traga riscos preju-

diciais do efeito UV, tais efeitos são evitados

usando simplesmente materiais bloqueadores de

UVB, como janelas de vidro de 3mm.

No estudo de Fadhil M. Salih, é mostrado

que, sob as mesmas condições, a eficiência da

luz solar na isomerização da bilirrubina coincide

com a de unidade de fototerapia, usando uma

solução aquosa de bilirrubina.

A eficiência da luz solar na redução da con-

centração de bilirrubina, como medido na densida-

de óptica, foi comparada com uma  unidade de

fototerapia usada em divisões pediátricas. A figura

5 mostra o espectro típico de absorção da bilirrubina

após exposição à luz solar em diferentes interva-

los de tempo. A linha pontilhada representa o es-

pectro de  absorção da bilirrubina exposto por 5min,

a 50cm de distância da fonte óptica de fototerapia.

A luz solar reduziu a concentração de bilirrubina

significantemente (65%) nos primeiros 5min,

seguido por uma redução ainda mais baixa da

bilirrubina (85%), que foi isomerizada após 30min.

Um aumento adicional no tempo de exposição

causou uma mudança muito pequena na concen-

tração. Dois picos são vistos facilmente em 291

e 325nm e a altura destes picos aumentados com

o crescente tempo de exposição.

A explicação para a diferença na eficiência

observada está nas características físicas das

duas fontes, as distribuições de energia por com-

primento de onda são diferentes.

A luz solar é uma luz quente e a luz de uni-

dade de fototerapia é uma luz fria. Isso impõe calor

acima do efeito (temperatura aumentada para

39.9º C), o que influencia o processo fotolítico.

Figura 5 – Espectro típico de absorção da
bilirrubina exposta à luz solar soluções para

0 (1), 5 (2), 15 (3), 15 (4), 30 (5), 45 (6) e 75 (7) min.
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O comportamento da bilirrubina em relação

às radiações UV e visível, analisado a partir do

estudo experimental de Fadhil M. Salih, permite

observar um percentual crescente de absorção

de radiação UV com o tempo de exposição.38

Discussão e comentários

Este estudo48 aborda a participação da radi-

ação UV residual de lâmpadas fluorescentes no

mecanismo da fototerapia neonatal no tratamen-

to da hiperbilirrubinemia, em três aspectos:

a) O primeiro: circunstancial, documentado

na literatura médica e técnica-científica no

fato físico da radiação UV preexistir nos casos

estudados: natural (solar) e artificial. Cerca de 40

estudos, representativos da literatura médica

neonatal, considerados neste estudo48, apresen-

tam um dado técnico comum, sem justificativa

aparente: preferência pela lâmpada fluorescen-

te como fonte óptica, e em alguns casos, pela

lâmpada halógena. A diretriz da INIRC28 é um

documento técnico de recomendação internacio-

nal que afirma a existência da emissão de radia-

ção UV nas lâmpadas fluorescentes. Medidas de

radiação UV foram realizadas em lâmpadas fluo-

rescentes. 27,30,33,41 A lâmpada halógena produz

radiação ultravioleta juntamente com a luz bran-

ca visível gerada, pelo fato de o filamento atingir

3.000°C. A radiação ultravioleta artificial é produ-

zida por qualquer material aquecido a temperatu-

ras excedendo4 2.500K. As lâmpadas halógenas

de tungstênio de alta temperatura emitem quanti-

dades significativas de UVB.4 Para os diversos

estudos, o gráfico da figura 1 mostra o espectro

em que a bilirrubina absorve luz, com o compri-

mento de onda variando de 390 a 500nm. O es-

pectro de absorção da bilirrubina é citado como

380 a 500nm2, em que a radiação UV está

explicitada. O limite do espectro da radiação

visível é 400nm, abaixo deste comprimento de

onda ocorre UVA.

b) O segundo: da acurácia (accuracy) con-

ceito científico físico relativo à propriedade da

medida de grandeza física obtida por instrumen-

tos e processos estar isento de erro sistemático.

Lâmpadas fluorescentes e halógenas emitem na

região de ultravioleta. 27,28,30,33,41 No caso de uso do

LED44, sem UV, o valor da irradiância é aproxima-

damente o dobro para o mesmo efeito da fonte

fluorescente, o que permite inferir compensação

relativa à ausência da radiação UV.

c) O terceiro: do conhecimento científico

recente sobre as propriedades ópticas do

comportamento dos tecidos biológicos no es-

pectro das radiações UV, visível e infra-verme-

lha12, em que estão identificados mecanismos

de espalhamento no interior dos tecidos. A ra-

diação UV penetra em camadas mais profun-

das da pele, na derme, expondo uma variedade

de células e de estruturas celulares, dependen-

do em parte da espessura do stratum corneum

e da epiderme. No processo de absorção da

radiação UV pelo tecido, ocorre transferência

de energia para o meio com elevação de tem-

peratura, que assegura o mecanismo de foto-

isomerização da bilirrubina em que participa

a luz azul. No estudo de Fadhil M. Salih38, a

curva da figura 5 mostra elevada presença de

UVA (320-400nm).

Conclusão

A argumentação da radiação UV aponta

que esta radiação ao participar dos processos

de espalhamento Mie e Rayleigh na derme trans-

fere energia para o meio, sob a forma de calor,

resultante de transformações de comprimento de

onda por ação dos componentes estruturais do

tecido biológico.11,12,49
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A interpretação deste estudo48 da partici-

pação da radiação UV não contraria a interpreta-

ção dos efeitos terapêuticos obtidos em todos

os estudos médico citados. Durante quase 50

anos do uso da fototerapia no tratamento da

hiperbilirrubinemia, a ênfase tem sido a aplicação

de unidades de fototerapia de luz fluorescente

ou halógena, experiência médica que tem dado

certo. Este estudo48 focaliza, porém, a interpreta-

ção do mecanismo físico envolvido, contrariando

a interpretação da ação exclusiva da luz visível,

azul ou verde na quebra de ligações químicas

da bilirrubina, pela não consideração do erro

sistemático relativo à presença da radiação UV

participando do mecanismo.

O resultado experimental do estudo de

Fadhil M. Salih38 mostra elevada presença de

UVA (320-400nm).

A luz visível azul, somente, não assegura

condições de elevação de temperatura para o

mecanismo da isomerização. A radiação UV,

ignorada na totalidade dos estudos, é responsá-

vel com seu elevado nível de energia pelas

condições favoráveis ao mecanismo da foto-

isomerização da bilirrubina disparado pela luz

azul.
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