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B anho de luz preciso
Dispositivo eletrônico monitora dose de radiação 
usada no tratamento de icterícia em recém-nascidos

Q
uem tem fi lhos ou visitou be-
bês em maternidades já deve 
ter estranhado a cor amarela-
da da pele, das mucosas e do 
branco dos olhos de alguns 
recém-nascidos. Esse proble-
ma, conhecido como icterícia 

ou hiperbilirrubinemia neonatal, cos-
tuma aparecer ao redor do segundo 
ou terceiro dia de vida e é relativamen-
te comum, atingindo de 60% a 80% 
dos neonatos no mundo, dependendo 
do local. O problema está relacionado 
à falta de maturidade do fígado, inca-
paz de metabolizar a bilirrubina, um 
pigmento normal, de cor amarelada, 
gerado pelo metabolismo das células 
vermelhas do sangue. A principal tera-
pia em uso para icterícia, que não cos-
tuma ter maiores conseqüências se for 
adequadamente tratada, é a fototera-
pia (ou banhos de luz), com a exposi-
ção do recém-nascido a uma fonte lu-
minosa equipada com lâmpadas fl uo-
rescentes, incandescentes halógenas ou 
LEDs azuis (sigla em inglês para diodos 
emissores de luz). 

A efi ciência do tratamento é dire-
tamente proporcional à quantidade de 
energia luminosa (irradiação) que in-

cide sobre o bebê e à área de sua super-
fície corporal exposta a essa radiação. 
O controle e o monitoramento dessa luz 
sobre o recém-nascido foram estuda-
dos por pesquisadores do Departa-
mento de Física da Universidade Fede-
ral de Ouro Preto (Ufop) e o resultado 
foi o desenvolvimento de um dosíme-
tro de radiação feito com material po-
limérico luminescente. Com ele é pos-
sível um controle fi no e o monitora-
mento pormenorizado da dose de luz 
recebida por bebês expostos a essa te-
rapia. Uma patente com a reivindica-
ção do uso desses polímeros para iden-
tifi cação e quantifi cação de radiação 
não-ionizante foi depositada pelo gru-
po em janeiro de 2007. Radiações não-
ionizantes são aquelas que não pos-
suem energia capaz de emitir elétrons 
de átomos ou de moléculas com as quais 
interagem.

O dispositivo ainda se encontra na 
fase de protótipo, mas, segundo seus 
inventores, está pronto para adquirir 
formato comercial. Seu elemento cen-
tral é uma ampola de vidro preenchida 
por uma solução à base de polímeros 
luminescentes disponíveis no mercado 
e conhecidos como meh-ppv. O dispo-

sitivo funciona a partir da mudança de 
cor dessa solução em razão do tempo 
de exposição à radiação. Ao serem sen-
sibilizadas pela luz, as soluções podem 
variar de vermelho a incolor, passando 
pelo laranja, amarelo, amarelo-claro e 
assim sucessivamente. “O dispositivo 
deve ser posicionado junto ao corpo do 
bebê e indica a quantidade de radiação 
recebida a partir de uma simples mu-
dança de cor”, explica o físico e profes-
sor da Ufop, Rodrigo Fernando Bian-
chi, que liderou o desenvolvimento da 
nova tecnologia. A leitura é feita qua-
litativamente, por meio da alteração de 
cor das soluções, ou quantitativamente, 
com um circuito elétrico composto por 
LEDs e fotodetectores que medem a 
mudança de cor da solução e indicam, 
num painel digital, a dose de radiação 
absorvida pelos polímeros. “A fácil lei-
tura dispensa a necessidade de treina-
mentos complexos e demorados para 
que os profi ssionais de saúde possam 
usar o aparelho”, explica o pesquisador. 
Para garantir maior controle e moni-
toramento da radiação, um conjunto 
de cinco ampolas, dispostas numa pe-
quena embalagem plástica chamada 
de blister, deverá ser colocado junto ao 
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Os desenvolvimentos na área de do-
simetria têm sido cada vez mais consis-
tentes nos últimos anos. O aparelho 
ideal, segundo a aluna de doutorado 
Cláudia Karina Barbosa de Vasconcelos, 
participante da equipe, deve ser capaz 
de medir a dose emitida por uma fonte 
de radiação e também apresentar exati-
dão, precisão, limite de detecção e faci-
lidade de operação, entre outros parâ-
metros. Algumas tecnologias, como 
sensores de radiação, já são empregadas 
no monitoramento da dose de luz que 
atinge a superfície corporal de bebês 
submetidos ao tratamento fototerápico, 
mas, de acordo com Bianchi, nenhuma 
delas se assemelha ao dosímetro poli-
mérico feito por sua equipe. “Até onde 
sabemos, ele não tem similares”, diz. Se-
gundo o pesquisador, o problema dos 
sensores disponíveis comercialmente é 
que precisam ser constantemente cali-

brados e nenhum apresenta uma leitura 
simples da dose de radiação.

Outras vantagens do protótipo mi-
neiro são a facilidade de fabricação, de 
manipulação e o baixo custo de produ-
ção. Em escala laboratorial, cada ampo-
la polimérica sai por menos de R$ 0,10, 
enquanto o blister tem custo inferior a 
R$ 0,40. A colocação do aparelho no 
mercado, acredita Bianchi, é apenas 
questão de tempo. “Trabalhamos com 
duas possibilidades. A primeira é a sub-
missão de um projeto ao programa 
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro 
Empresa (Pipe), da FAPESP, que seria 
coordenado pelos alunos envolvidos no 
desenvolvimento que se mudariam pa-
ra São Paulo para formar uma empresa. 
A segunda opção envolve a possibilida-
de de transferência de tecnologia para 
empresas interessadas no desenvolvi-
mento, na fabricação e na comerciali-
zação do produto”, diz o pesquisador 
da Ufop. “Já estamos em conversação 
com um potencial interessado, mas não 
temos ainda nada conclusivo”, afi rma. 
Para desenvolver o dosímetro, o grupo 
obteve recursos do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e Tec-
nológico (CNPq), do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), e da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (Fapemig). ■

recém-nascido. Os pesquisadores já 
trabalham na criação de dosímetros 
poliméricos na forma de selos autoco-
lantes, os quais poderão ser usados so-
bre as fraldas ou em qualquer parte do 
corpo do bebê.

Apesar de a hiperbilirrubinemia neo-
natal ser um distúrbio facilmente con-
trolado, ela exige atenção porque alguns 
problemas podem surgir durante a tera-
pêutica, gerando até mesmo falsos diag-
nósticos. A maior preocupação recai 
sobre a inefi ciência das fontes de radia-
ção empregadas pelas maternidades 
porque as lâmpadas do aparelho de fo-
toterapia podem estar fora das especifi -
cações, por exemplo. A distância entre as 
fontes luminosas e os pacientes e o mau 
posicionamento do recém-nascido du-
rante o tratamento também podem não 
ser os ideais. Esses fatores podem levar 
à redução da taxa de absorção da radia-
ção e à inefi ciência da conduta, provo-
cando sérios problemas de saúde. 

Danos neurológicos – O aumento da 
concentração de bilirrubina no sangue 
do recém-nascido é extremamente tó-
xico para o sistema nervoso, podendo 
causar lesões neurológicas irreversíveis 
e até mesmo a morte do bebê. O prin-
cipal objetivo da terapêutica é a pre-
venção da encefalopatia bilirrubínica, 
também conhecida como kernicterus. 
A proposta do grupo de Ouro Preto é 
que junto ao exame de concentração 
sérica (do sangue) de bilirrubina en-
tregue ao pediatra, que avalia o teor do 
pigmento no sangue dos neonatos, se-
ja anexado um laudo mostrando a do-
se de radiação absorvida pelo recém-
nascido. “Desta forma os pediatras te-
riam certeza de que os bebês receberam 
a radiação prescrita para o tratamento 
da doença”, diz Bianchi, que é o coor-
denador do Laboratório de Polímeros 
e Propriedades Eletrônicas de Mate-
riais (Lappem) da Ufop.

Dosíme tro para fototerapia

M O DALIDADE

 1. Programa Nacional de 
Nanotecnologia – 
Jovens Pesquisadores
2. Instituto Multidisciplinar 
de Materiais Poliméricos – 
Instituto do Milênio
3. Edital Universal

C O  O R  DE N A DO R

RODRIG O FERNANDO B IANCHI – U fop  

IN V ESTIM EN TO

 1. R$ 170.000,00 (CNPq)
2. R$ 35.000,00 (MCT)
3. R$ 90.636,00 (Fapemig) 

 

O PROJETO>

Solução à base 
de polím eros 
lum inescentes,
nas am polas 
acima à esq., 
muda de cor na 
med ida certa 
para proteger 
o bebêE
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