
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO 

 

 
 

MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 
 

 

 

 
Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22240-001    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 29 
 

Área de Aplicação: Neonatologia 
Título: Instalação de Fototerapia Setor: UTI Neonatal e Alojamento 

Conjunto 
Responsável pela prescrição do POP Médico Neonatologista 
Responsável pela execução do POP Enfermeiro ou Técnico de enfermagem 
 
1. Definição 

 
 É a utilização de uma fonte de luz convencional (halógena) ou Light Emitting Diode (LED) 

no recém-nascido, como modalidade terapêutica na hiperbilirrubinemia neonatal.   
 
 
2. Finalidade  
 

 A finalidade da terapêutica é a absorção da luz pelo pigmento bilirrubínico, depositado na 
pele do recém-nascido, diminuindo os níveis séricos de bilirrubina através de reações de 
fotoxidação e fotoisomerização (Anexo1). 

 
 
3. Indicações e Contraindicações  

 
INDICAÇÕES: A critério médico 
 

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Aparelho de fototerapia selecionado - Spot com luz halógena ou Spot com focos de Super 

LED (Anexo 2) 
 Protetor ocular. 

5. Descrição do Procedimento 
 
 Informar ao responsável o procedimento a ser realizado. 
 Separar o material necessário. 
 Testar o aparelho, verificando o seu funcionamento. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de higienização das mãos). 
 Despir o recém-nascido.  
 Abrir a fralda, posicionando a fralda entre seu corpo e o colchão, na região perineal, de 

forma a expor toda a superfície corporal à luz. 
 Colocar a proteção visual. 
 Proteger também o sensor de oximetria, de modo a evitar a interferência da luz na leitura da 

saturação de oxigênio e freqüência cardíaca. 
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 Posicionar o recém-nascido confortavelmente; 
 Posicionar o aparelho de fototerapia na distância adequada do recém nascido (Anexo 2). 
 Ligar o aparelho. 
 Posicionar o foco de luz de modo que atinja a maior área corpórea possível. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
 Registrar o procedimento, colocando o horário de início. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
 O aparelho deve ser escolhido de acordo com suas características (Anexo 2). 
 No caso da fototerapia convencional devemos observar se todas as lâmpadas se encontram 

em perfeito funcionamento. Solicitar a substituição das lâmpadas caso alguma não esteja 
acendendo. 

 A luz precisa atingir a maior superfície corporal, incluindo cabeça, por isso não deixar o 
bebe de touca e deixá-lo de fralda aberta, sem luvas ou meias. 

 Atentar para complicações da exposição à fototerapia: diarréia; aumento de perdas 
insensíveis de água; desidratação; instabilidade térmica; erupções cutâneas e eritema; 
escurecimento da pele (síndrome do bebê bronzeado); queimaduras; hemólise leve; 
plaquetopenia e danos retinianos. 

 A temperatura corporal deve ser verificada de 3/3 h e sempre que necessário. 
 A proteção ocular deve ser elaborada com cobertura radiopaca, cobrindo toda a região da 

ocular (papel carbono negro envolto com gaze) ou óculos próprios para este fim. 
 Discutir com a equipe multidisciplinar a possibilidade de o recém-nascido sair da fototerapia 

para o aleitamento materno. Neste caso, retirar a proteção ocular, retornando para 
fototerapia, o mais breve possível. 

 Realizar a mudança de decúbito de 3/3 h. 
 O balanço hídrico deve ser realizado de forma rigorosa. 
 A cada 8 horas de fototerapia interromper o tratamento por 15 minutos e retirar a proteção 

ocular promovendo assim a estimulação visual do recém-nascido. 
 Sempre que possível, manter a nutrição por via enteral. 
 Avaliar a frequência, aspecto e quantidade das eliminações; comunicando ao médico a 

presença de qualquer anormalidade. 
 No caso de recém-nascidos com mais de 2.500g utilizando focos de spot de luz halógena 

(Bilispot®), esses focos devem ser direcionados concentricamente, mas de maneira que 
iluminem a maior superfície corporal possível (focos tangenciais). 

 O sensor de oximetria deve ser protegido com o mesmo papel utilizado para a proteção 
ocular. 

 A família sempre deve ser orientada em relação ao procedimento. 
 A proximidade excessiva da fonte pode causar queimaduras. Por isso, é importante respeitar 

as orientações dos fabricantes (Anexo 2). 
Cobrir a solução parenteral e o equipo com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à 
luz, pois a exposição de soluções de aminoácidos ou multivitamínicas ao comprimento de luz 
azul reduz a quantidade de triptofano, metionina e histidina. Adicionalmente, a solução de 
lipídeos é altamente susceptível à oxidação quando exposta à luz, originando hidroperóxidos de 
triglicérides citotóxicos.  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO 

 

 
 

MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 
 

 

 

 
Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22240-001    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 
 

6. Documentos de Referência  
 
 POP de Higienização das Mãos. 
 

 
7. Leitura Sugerida  

 
-AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS CLINICAL. Management of 

Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics. 
2004 ;114: 297-316. Disponível em: 
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/114/1/297.full.pdf. Acesso em 23 ago 
2016 

 
 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para profissionais 
de saúde. Vol. 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.  

 
- CARVALHO, M. Tratamento da icterícia neonatal. J Pediatr (Rio J) 2001;77(Supl.1):71-

80. Disponível em: http://www.jped.com.br/conteudo/01-77-S71/port_print.htm. Acesso em 
23 mai 2016. 

 
- MERLOB, P.; LITWIN, A.; LAZAR, l. Phototherapy for neonatal nonhemolytic 

hyperbilirubinemia: analysis of reboud and indications for discontinuing therapy. Clin 
Pediatr (Phila). 1993; 32:264-67. 

 
- OLIVEIRA, R.G.de. BlackBook Pediatria. 3ª ed. Belo Horizonte:Ed. Black Book, 2005. 

p.640. 
 
- TAMEZ, R.N.; SILVA, M.J.P. Enfermagem na UTI neonatal. Assistência ao recém 

nascido de alto risco. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2006. 
 
- VAZ, F. A. et al. Pediatria. Neonatologia. 1ª ed. São Paulo: Editora Manole, 2011. 
 

- VIEIRA, Alan Araújo et al. O uso da fototerapia em recém-nascidos: avaliação da prática 
clínica. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife, v. 4, n. 4, Dec. 2004 . Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
38292004000400004&lng=en&nrm=iso>. access on 25 June 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1519-38292004000400004. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO 

 

 
 

MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 
 

 

 

 
Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22240-001    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 
 

8. Figuras e Anexos 
 
 
 
Anexo 1 – Normograma para Plotação da Bilirrubina Sérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pediatrics, 2004 
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Anexo 2 – Tipos de Aparelhos de Fototerapia 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS  
Spot com luz 

halógena 
Não utilizar abaixo da fonte de calor da UCR. 
Distribuição da energia decresce do centro para periferia 
Diâmetro de 18 cm quando colocada a 50 cm. 
Vida média de 200 a 2.000 horas. 
Gera calor. 
Como a irradiância tende a cair em função do tempo de uso, recomenda-se que 
esta energia liberada seja determinada periodicamente com fotodosímetros, e as 
lâmpadas, substituídas sempre que o valor encontre-se abaixo do mínimo eficaz. 
Colocar o aparelho a uma distancia de 50 cm perpendicular acima do RN. 
 

Spot com 
focos de 

Super LED 
(Bilitron®) 

Não utilizar abaixo da fonte de calor da UCR. 
Ele possui dimensões reduzidas aumentando o espaço necessário para o cuidado.. 
Alta radiação no centro e nas extremidades da área focada: 35-40 mW/cm2 nm a 
30 cm de distancia, podendo chegar a 66 mW/cm2 nm a 20 cm. 
Não requer substituição periódica das lâmpadas, como o aparelho de fototerapia 
bilispot. 
As lâmpadas de luz azul produzem queda mais rápida e acentuada dos níveis 
séricos de bilirrubina do que a obtida com luz fluorescente branca. 
O superled não tem perda de radiância com o tempo. 
Colocar o aparelho a uma distancia de 50 cm perpendicular acima do RN. 

 
Fonte: Tratamento da icterícia neonatal. J Pediatr (Rio J) 2001 
 


