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ESTUDO E AVALIAÇÃO DA RADIOMETRIA NO TRATAMENTO FOTOTERÁPICO DA
HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL

José Pucci Caly
RESUMO
A fototerapia é um procedimento estabelecido há mais de 50 anos no
tratamento da icterícia em recém-nascidos. No entanto ainda não há um método
padronizado de quantificação da dose fototerápica nos estudos clínicos
publicados, dificultando a comparação de estudos prévios sobre a eficácia da
fototerapia, bem como o estabelecimento de doses seguras e previsíveis. A dose
fototerápica depende, dentre outros fatores, da irradiância média útil entregue
pelas unidades fototerápicas. Mas não há procedimentos padronizados tanto na
quantificação da irradiância útil ao tratamento, quanto na estimação da irradiância
média útil em fontes fototerápicas. Por isso, têm sido relatadas grandes variações
nas medições de uma mesma fonte usando os radiômetros disponíveis no
mercado, como conseqüência da vasta diversidade de responsividades espectrais
dos instrumentos.
Um objetivo deste trabalho foi adaptar e aplicar os princípios da
radiometria ultravioleta de banda larga na quantificação da irradiância disponível
em fontes fototerápicas, estabelecendo procedimentos que permitem comparar
irradiâncias medidas em diversas fontes, usando radiômetros com diferentes
responsividades espectrais. Outro objetivo foi caracterizar amostras de fontes
comumente usadas atualmente, focando o problema da estimação da irradiância
média útil em unidades de fototerapia, propondo um método de estimação da
irradiância média útil em fontes com foco dirigido.
Os resultados experimentais obtidos nos permitem concluir que não
somente é necessário padronizar a radiometria fototerápica, como também o
método de estimação da irradiância média útil.
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STUDY AND EVALUATION OF RADIOMETRY IN PHOTOTHERAPEUTIC
TREATMENT OF THE NEONATAL HIPERBILIRUBINEMIA
José Pucci Caly
ABSTRACT
Phototherapy is a procedure established more than 50 years ago in the
treatment of the newborn jaundice. However there is no a standard method to
quantify the phototherapeutic dose in published clinical studies, hindering the
comparison of previous studies on phototherapeutic effectiveness, as well as the
establishment of safe and predictable doses.

The phototherapeutic dose

depends, among other factors, on the effective mean irradiance produced by the
phototherapeutic unit. There are no standard procedures, however, neither to
quantify the effective irradiance, nor to estimate the mean effective irradiance. As
a consequence, large measurement variations in a same phototherapeutic unit are
observed using different commercially available radiometers, as a consequence of
the vast diversity of spectral responsivities of the instruments.
An objective of this work was to adapt and to apply the bases of the
wideband ultraviolet radiometry to quantify the available irradiance from
phototherapeutic units, establishing procedures that allow us to compare
measured irradiances from different sources, using radiometers presenting
different spectral responsivities. Another objective was to characterize samples of
phototherapeutic units commonly used, focusing the problem of the estimation of
the effective mean irradiance from phototherapeutic units, proposing a method to
estimate of the effective irradiance from focused sources.
The experimental results allow us to conclude that it is not only
necessary to standardize the phototherapeutic radiometry, but also the method of
estimation of the effective mean irradiance.
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