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RESUMO 

 

MORAES, Fábio Brignol de. Avaliação das emissões conduzidas e irradiadas 
geradas por unidade eletrocirúrgica e sistema de iluminação por lâmpadas 
fluorescente em equipamentos médicos. 2013. 118f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Biomédica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2013. 
 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre interferência eletromagnética, emissões 
radiada e conduzida, gerados pelo sistema de iluminação e pela unidade de 
eletrocirurgia (bisturi eletrônico) numa sala cirúrgica de um hospital da cidade de 
Pato Branco/PR. O trabalho consistiu em medidas de emissões conduzidas e 
radiadas de sistemas de iluminação fluorescentes em laboratório e de emissões 
conduzidas e radiadas “in loco” da unidade de eletrocirurgia. Além disso, foi feito 
estudo de referenciais sobre as normas, nacionais e internacionais, que incidem 
sobre estes dois sistemas. Como resultado do trabalho tem-se um panorama sobre 
a situação das emissões conduzidas e radiadas, pelos sistemas de iluminação 
fluorescente e unidade eletrocirúrgica utilizados no hospital.  
 
 

 

Palavras-chave: Compatibilidade Eletromagnética, Unidade Eletrocirúrgica, 
Emissões Conduzidas, Emissões Radiadas. 
  



ABSTRACT 

MORAES, Fábio Brignol de. Evaluation Conducted and radiated emissions 
generated by electrosurgical unit and lighting system for fluorescent lamps on 
medical equipments. 2013. 115f. Dissertation (Mestrado em Engenharia Biomédica) 
– Post-Graduate Program in Electrical Engineering and Industrial Informatics, 
Federal Technological University of Paraná. Curitiba, 2013. 
 

 

This work presents a study on electromagnetic interference radiated and conducted 
emissions generated by the lighting system and the electrosurgery unit ( electric 
scalpel ) in an operating room of a hospital in Pato Branco / PR . The work consisted 
of measurements of conducted and radiated emission of fluorescent lighting systems 
in the laboratory and conducted and radiated “in loco" electrosurgery unit emissions. 
Furthermore, a study was made of references on standards, national and 
international, that focus on these two systems. Because of the work, has an overview 
on the situation of conducted and radiated emissions, the fluorescent lighting used in 
electrosurgical unit and hospital systems. 
 

 

Keyword:.Electromagnetic Compatibility, Electrosurgical Unit, Conducted Emissions, 
Radiated Emissions  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios dos tempos o homem se destaca dos demais 

animais da terra, por demonstrar uma capacidade natural e inata de tentar entender 

o mundo ao seu redor.  Nesta procura de entender o seu mundo, ele se utiliza dos 

conhecimentos prévios que tem e incorpora a estes as informações que ele 

consegue adquirir ou reunir durante sua exploração deste mundo (HUME, 2006). 

Esta curiosidade levou o homem a observar com mais acuidade os 

fenômenos da natureza, consequentemente ele começou a entender melhor o 

mundo ao seu redor, o que o levou a fazer novas descobertas, a inventar, a 

desenvolver novas ferramentas, a usar novas técnicas e a criar novas tecnologias. 

A sociedade moderna é cada vez mais dependente da tecnologia e o 

desenvolvimento destas novas tecnologias é acelerado. No caso da indústria 

eletroeletrônica, produz-se cada vez mais equipamentos, com um grau de inovação 

cada vez mais sofisticado e com uma maior integração de tecnologias.  

É de notório saber que todo equipamento eletroeletrônico, quando ligado, 

gera campos elétricos, magnéticos e/ou eletromagnéticos, que podem causar a 

degradação no funcionamento de outros equipamentos ou deles mesmos, na pior 

hipótese até o seu não funcionamento. Estas interferências eletromagnéticas são 

objeto, atualmente, de várias pesquisas e da criação de normas e regulamentos 

para o controle do ambiente eletromagnético e, consequentemente, para evitar as 

ocorrências de interferências eletromagnéticas (IEM). 

Os estudos das interferências eletromagnéticas são feitos de dois modos: 

Interferências Conduzidas às quais são transmitidas pela rede elétrica (sistema de 

alimentação) e as Interferências Radiadas, que são aquelas transmitidas sob a 

forma de ondas eletromagnéticas, provenientes de qualquer parte de um circuito 

elétrico. 

Existe uma inter-relação entre as interferências conduzidas e radiadas, 

pois uma interferência conduzida pode tornar-se uma interferência radiada, assim 

como, uma interferência radiada pode tornar-se conduzida.  

De acordo com Paul (2006, p. 377)  

Se um produto não atender os limites de emissões conduzidas, o 
cumprimento dos limites para as emissões radiadas é um ponto discutível! 
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Portanto controlar as emissões conduzidas de um produto tem a mesma 
prioridade que o controle de emissões radiadas. 

Quando estas interferências tem um somatório de campos 

eletromagnéticos de nível considerável, que venham a afetar um equipamento 

eletroeletrônico, ou seja, quando atinge um nível crítico de campos eletromagnéticos 

que afetam o funcionamento normal dos equipamentos eletroeletrônicos, diz-se que 

ocorreram problemas de IEM. 

Nos hospitais pode-se dizer que a introdução da eletroeletrônica, e mais 

recentemente com a utilização de sistema de comunicação em equipamentos 

eletromédicos (EEM), trouxe muitos benefícios aos profissionais de saúde e muitos 

mais à população que se utiliza destas tecnologias. 

Com estes avanços tecnológicos os procedimentos médicos de 

diagnóstico, acompanhamento de pacientes, de tratamento de pacientes e os 

procedimentos cirúrgicos começam a ter maior agilidade, além de serem mais 

precisos e com maior segurança para os profissionais de saúde. 

Em geral este avanço tecnológico não foi acompanhado pela 

modernização dos estabelecimentos de atendimento à saúde, no caso a sua 

infraestrutura, o que significa alterações no ambiente eletromagnético onde estão 

inseridos estes novos equipamentos eletromédicos. Ou seja, a infraestrutura dos 

estabelecimentos de atendimento à saúde são, antiga e em sua maioria não foi 

adequada às novas tecnologias eletroeletrônicas, principalmente para um ambiente 

eletromagnético mais agressivo com um grau elevado de interferência 

eletromagnética.  

Portanto, os equipamentos eletromédicos devem atender as normas de 

compatibilidade eletromagnética vigentes, bem como, a infraestrutura dos 

estabelecimentos de atendimento à saúde devem se adequar as novas tecnologias 

eletroeletrônicas atendendo as normas vigentes. 

1.1. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise das emissões   

eletromagnéticas encontradas em um centro cirúrgico de um hospital da região de 

Pato Branco, em particular medir as emissões conduzidas e radiadas por um bisturi 
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eletrônico e pelas luminárias fluorescentes deste ambiente e de outros, comparando-

as com os níveis estabelecidos pelas normas vigentes no país. 

Os objetivos específicos dizem respeito aos seguintes quesitos: 

- Medidas das emissões conduzidas e radiadas por um bisturi eletrônico e 

compará-las com as normas; 

- Medidas das emissões conduzidas e radiadas pelas luminárias 

fluorescentes com base nas normas para estas; 

- Sugerir métodos para a minimização dos efeitos causados pela 

interferência gerada por bisturis eletrônicos e lâmpadas fluorescentes; 

1.2. MOTIVAÇÃO 

Os equipamentos de eletrocirurgia e os reatores eletrônicos com alto fator 

de potência (FP) para lâmpadas fluorescentes, em substituição aos reatores 

eletromagnéticos, são geradores de interferências eletromagnéticas. 

Os equipamentos eletromédicos cada vez mais desenvolvem uma função 

vital no dia a dia dos estabelecimentos de saúde, mas por utilizarem novas 

tecnologias as quais, normalmente, são sensíveis a campos eletromagnéticos, são 

mais susceptíveis a interferências eletromagnéticas. 

Outra questão abordada neste trabalho é a falta de profissionais com 

conhecimento sobre interferência eletromagnética nos estabelecimentos de saúde 

do Brasil. 

De acordo com o exposto acima, este trabalho objetiva a análise da 

interferência eletromagnética gerada pelas unidades eletrocirúrgicas e reatores 

eletrônicos para lâmpadas fluorescentes e as normas de compatibilidade 

eletromagnética internacionais e nacionais para estes equipamentos. 

Além disso, a sala onde se encontram os equipamentos em estudo 

sofrerá uma readequação estrutural e em especial no projeto elétrico. Sendo que 

este trabalho será utilizado como subsídio ao entendimento dos problemas de 

interferência eletromagnética que ocorrem, além propor algumas soluções para a 

minimização destes problemas. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A organização deste trabalho ficou assim: 

No capítulo 2 são revistos os conceitos sobre o eletromagnetismo, desde 

os primeiros trabalhos científicos até a formulação proposta por James Clerk 

Maxwell, dando-se ênfase às análises de ondas eletromagnéticas.  

No capítulo 3 faz-se uma introdução à compatibilidade eletromagnética 

(CEM), na qual são apresentados um histórico sucinto, dando-se ênfase aos fatos 

relacionados aos equipamentos médicos, as definições e terminologia da CEM, 

sendo apresentado um estudo sobre unidades eletrocirúrgicas e sobre o sistema 

iluminação com ênfase aos reatores eletrônicos usados pelas lâmpadas 

fluorescentes. 

Em seguida, no capítulo 4, são apresentadas as normas que tratam de 

interferência e compatibilidade eletromagnética relativa aos bisturis eletrônicos e ao 

sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes.  

No capítulo 5 são apresentados os métodos adotados para execução das 

medidas, haja vista que os equipamentos que se tinha disponível e os locais 

disponíveis não são os necessários para certificação, apesar de serem aceitos pelas 

normas. Além disso, são discutidos os resultados das medidas de emissões 

conduzidas e radiadas devido às luminárias fluorescentes e ao bisturi eletrônico 

avaliados. 

No capítulo 6, são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido, 

discutindo-se os resultados obtidos à luz das normas vigentes no país, e sugestões 

para possíveis trabalhos futuros.  
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2. FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO APLICADO AO TRABALHO 

Antes de iniciar a discussão sobre Compatibilidade Eletromagnética 

(CEM), faz-se necessária uma revisão de certos conceitos básicos do 

eletromagnetismo. 

Com este objetivo, os principais fatos históricos acerca do 

eletromagnetismo são abordados à medida que os seus princípios são 

apresentados.  

Além disso, com base nas equações de Maxwell é feito um estudo sucinto 

sobre as ondas eletromagnéticas, também conhecidas por ondas de rádio, radiação 

eletromagnética, espectro de radiofrequências, ondas de radiofrequência (ANATEL, 

2012). Observa-se que o estudo sobre ondas eletromagnéticas está focado nos 

conhecimentos básicos para o desenvolvimento da proposta do trabalho de 

pesquisa. 

2.1. PRINCÍPIOS DO ELETROMAGNETISMO 

No campo dos fenômenos eletromagnéticos, os primeiros trabalhos sobre 

eletromagnetismo foram realizados por Tales de Mileto (636 – 546 a.C.). Tales 

observou que o âmbar1 depois de atritado conseguia atrair pequenos pedaços de 

palha ou grão (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2009b, p. 1). Ressalta-se que nesta 

época os fenômenos elétricos e magnéticos eram considerados como 

independentes sem relação entre si. 

Somente em 1820, Hans C. Oersted (1777-1851) descobriu que poderia 

criar um campo magnético a partir da eletricidade. Oersted demonstrou na prática 

como ocorria a criação de um campo magnético a partir da eletricidade. No 

presente, considera-se que Oersted unificou os conhecimentos sobre campos 

elétricos e magnéticos, na prática (KRAUS, 1991, p. 4). 

Porém, somente em 1865, James Clark Maxwell (1831-1879) conseguiu 

unificar a teoria de campos elétricos e magnéticos, com seu trabalho intitulado “A 

                                                            
1 “O âmbar é a resina fossilizada de árvores (semelhantes a um abeto ou abeto vermelho) que 

existiram há milhões de anos. O âmbar é um belo e translúcido material marrom amarelo 
sólido” (UDESC - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2004). 
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Dynamical Theory of the Electromagnetic Field” publicado pela Royal Society, que 

apresentava ao mundo “suas” leis do eletromagnetismo. Em verdade, as equações 

de Maxwell são baseadas em trabalhos desenvolvidos por Carl Gauss, André Marie 

Ampère, Michel Faraday e Emil Lenz. De fato, a formulação das equações de 

Maxwell, como são apresentadas atualmente, é devido ao trabalho de Oliver 

Heaviside (1850-1925) (BASTOS, 2008, p. 42). 

2.1.1. Equações de Maxwell 

O quadro 1 apresenta as principais grandezas eletromagnéticas, as quais 

são necessárias para se compreender as equações de Maxwell. 

Nome Símbolo Unidade 

Campo Elétrico E  V/m 

Indução Elétrica D  C/m2 

Campo Magnético H  A/m 

Indução Magnética B  T 

Permissividade Elétrica  F/m 

Permeabilidade Magnética µ H/m 

Densidade de Corrente J  A/m2 

Densidade Volumétrica de Carga  C/m3 

Condutividade Elétrica  S/m ou (m)-1 

Quadro 1 – Principais Grandezas Eletromagnéticas 
Fonte: (KRAUS, 1991; SHADIKU, 2004) 

A primeira das equações de Maxwell, é a lei circuital de Ampère 

(SHADIKU, 2004, p. 348), que pode ser escrita na forma diferencial como 

D
H J

t


  


 . 

 

(1) 

A equação da lei circuital de Ampére, diz que uma densidade de corrente 

elétrica ( J ) e/ou a variação da indução Elétrica ( D ) no tempo podem gerar um 

campo magnético ( H ) rotacional (BASTOS, 2008, p. 50). 

Já a segunda das equações de Maxwell, ou lei de Faraday afirma que:  
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B
E

t


  


. 

 

(2) 

A lei de Faraday pode ser lida como, a variação temporal da indução 

magnética ( B ) gera um campo Elétrico ( E ). O sinal negativo refere-se à lei de 

Lenz, a qual diz que “o sentido da corrente induzida é tal que o fluxo produzido por 

ela tende a se opor à variação do fluxo que a originou” (BASTOS, 2008, p. 232). 

Na terceira equação de Maxwell, lei de Gauss para o magnetismo, tem-

se: 

. 0B  . (3) 

A lei de Gauss para o Magnetismo, diz que o fluxo magnético é 

conservativo, em suma, o fluxo magnético que penetra em um determinado volume 

é igual ao fluxo que sai deste volume (BASTOS, 2008, p. 51). 

Já a quarta equação de Maxwell, ou simplesmente lei de Gauss, diz que: 

. VD   . (4) 

Desta relação se interpreta que o fluxo do divergente da indução elétrica 

(D) não é conservativo. Desta forma podem-se ter volumes no espaço em que haja a 

variação entre os fluxos elétricos que entram e saem do referido volume (BASTOS, 

2008, p. 52). 

As equações acima não levam em consideração as propriedades do(s) 

meio(s) onde se propagam as ondas. Por esta razão Maxwell propôs mais três 

equações ditas secundárias ou relações constitutivas.  

A equação 5 trata do surgimento da indução magnética (B), devido ao 

vetor campo magnético e da permeabilidade magnética (µ) do meio onde este 

campo magnético se propaga: 

 B H . (5) 

A equação sobre a indução elétrica, equação 6, diz que a indução elétrica 

depende do vetor campo elétrico e da permissividade elétrica () do meio onde este 

campo elétrico se propaga: 

D E . (6) 

É interessante notar que as equações 5 e 6 são análogas. 

E a equação 7, que pode ser chamada de lei de Ohm sob a forma local, 

trata da densidade de corrente que pode ser originada devido ao vetor campo 
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elétrico e da condutividade elétrica do meio onde a corrente irá se originar: 

J E . (7) 

2.1.2. Ondas eletromagnéticas 

A principal contribuição de Maxwell à ciência foi a previsão da existência 

das ondas eletromagnéticas aproximadamente vinte anos antes das mesmas terem 

sido demonstradas na prática por Heinrich Hertz (SHADIKU, 2004, p. 347). 

Analisando-se as equações de Maxwell verifica-se que um circuito 

percorrido por uma corrente (na equação aparece sob a forma de densidade de 

corrente) gera ao seu redor um campo magnético (equação 1). Se esta corrente for 

variável no tempo, o campo magnético também será variável no tempo. E um campo 

magnético variável no tempo gera campo elétrico (equação 2). Esta é uma forma 

simples de descrever a propagação de ondas eletromagnéticas no tempo (KRAUS, 

1991, p. 478). 

Observa-se que as equações 1 e 2 indicam que uma onda 

eletromagnética é uma função do espaço e do tempo (KRAUS, 1991, p. 478). 

Para um meio não condutivo onde a densidade de corrente seja zero, a 

Lei de Ampère desenvolvida em coordenadas retangulares, fica sendo (KRAUS, 

1991, p. 478): 

 
Hz Hy Hx Hz Hy Hx

i j k Dxi Dy j Dzk
y z z x x y t

          
           

          
. (8) 

Para uma onda propagando-se na direção de Z, têm-se somente duas 

componentes. 

Hy
i Dxi

z t

 
 

 
. (9) 

Substituindo-se a equação 6 em 9, tem-se 

Hy
Ex

z t


 
 

 
. (10) 

A equação (10) mostra que a variação do campo magnético (Hy) em 

relação ao espaço é proporcional a variação do campo elétrico (Ex) em relação ao 

tempo. 
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A lei de Faraday desenvolvida em coordenadas retangulares é (KRAUS, 

1991, p. 478): 

 
Ez Ey Ex Ez Ey Ex

i j k Bxi By j Bzk
y z z x x y t

          
            

          
. (11) 

Para uma onda propagando-se na direção de Z, têm-se somente duas 

componentes 

Ex
j By j

z t

 
 

 
. (12) 

Substituindo-se a equação 5 em 12, tem-se 

Ex
Hy

z t


 
 

 
. (13) 

A equação (13) mostra que a variação do campo elétrico (Ex) em relação 

ao espaço é proporcional a variação do campo magnético (Hy) em relação ao 

tempo. 

Derivando-se a equação (10) em relação ao tempo (t), e a equação (13) 

em relação à distância (Z), têm-se, então, as seguintes equações: 

2

2

Hy
Ex

t z t


   
  

    ,
 (14) 

2

2

Ex
Hy

z z t


   
   

    ,
 (15) 

respectivamente. 

Combinando-se as equações 14 e 15 de tal forma a eliminar (Hy), tem-se 

2 2

2 2

1 Ex
Ex

t z

 


 
. (16) 

A equação 16 relaciona a variação de tempo e espaço do escalar da 

componente de campo elétrico (Ex), sendo chamada de equação de onda em Ex 

(KRAUS, 1991, p. 480). 

Da mesma forma combinando-se as equações 10 e 13 ou por analogia a 

equação 16, pode-se eliminar (Ex), obtém-se 

2 2

2 2

1 Hy
Hy

t z

 


 
. (17) 

As equações 16 e 17 são conhecidas como equações de D´Alembert´s 

(KRAUS, 1991, p. 480). 
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Ao analisar as unidades da equação 16, tem-se
2 2

V V

m s m m


 
, onde, 

1



 , sendo a unidade de 

2

2

m

s
  . Desta forma, pode-se concluir que v, a 

velocidade de propagação de uma onda eletromagnética em um meio qualquer, 

sendo igual a  
1




 (KRAUS, 1991, p. 480).   

Observa-se que as equações 16 e 17 referem-se a campos elétricos e 

magnéticos localizados em planos diferentes (um na direção X – Ex, e outro na 

direção Y – Hy), sendo ambos perpendiculares à direção de propagação (Z). 

A Figura 1 mostra um campo eletromagnético senoidal se propagando na 

direção Z. 

Figura 1 – Modo de Propagação de uma Onda Eletromagnética 
Fonte: Autoria Própria 

As ondas eletromagnéticas seguem a teoria ondulatória em geral, 

consequentemente, têm como características a reflexão, a refração, a difração, a 

superposição, a inversão ou não de fase (QUEVEDO; QUEVEDO-LODI, 2010, p. 

262). 

2.1.3. Vetor de Poynting 

Efetuando-se o produto entre o vetor campo elétrico (V/m) e o vetor 

campo magnético (A/m), tem-se como resultado a densidade de potência (W/m2).  

 Z

 H
y

E
x
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É possível realizar de duas formas o produto destes vetores: o produto 

escalar e o produto vetorial, o mais interessante é o produto vetorial, pois se refere 

ao fluxo de potência (densidade de potência), sendo chamado de vetor de Poynting: 

S E H  . 
(18) 

Em suma, nota-se então pelo exposto acima que a propagação de uma 

onda eletromagnética transfere ou transporta energia de uma local para outro. 

Evidentemente esta energia poderá interagir, de forma positiva ou 

negativa, com outros elementos. Por exemplo, uma onda eletromagnética pode ser 

utilizada para enviar informações de um ponto a outro do espaço, neste caso a onda 

eletromagnética interage com a antena de recepção. Por outro lado, normalmente de 

forma imprevista, esta mesma onda pode interagir com um circuito elétrico genérico 

qualquer, sendo neste caso considerada uma “interferência”. 

2.2. ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 

Para discussão sobre o espectro eletromagnético CEM é necessário 

introduzir alguns conceitos básicos sobre ondas eletromagnéticas, que seriam a 

frequência (f) e o comprimento de onda () e a relação que entre estes. 

Para Halliday, Resnick e Walker (2009a, p. 87) frequência “é número de 

oscilações completas por segundo”. 

De acordo com Paul (PAUL, 2006, p. 14) “comprimento de onda 

representa a distância que uma única frequência, onda eletromagnética senoidal 

deve viajar para mudar de fase por 360°”. 

A relação existente entre a frequência e o comprimento de onda é 

expresso pela seguinte equação (PAUL, 2006, p. 18): 

v

f
   

(19) 

onde,  é o comprimento de onda, v é a velocidade de propagação da 

onda e f a frequência desta onda. 

A Figura 2 apresenta a classificação do espectro eletromagnético, o 

comprimento de onda, as frequências e a energia do respectivo fóton, além de 

algumas de suas aplicações. 
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Figura 2 – Espectro Eletromagnético e suas Aplicações 
Fonte: Adaptado de (PLASMA, 2011; RADIOATIVOS, 2011) 

No Brasil, a organização responsável pela regulamentação e fiscalização 

da telecomunicação é a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) 

(ANATEL, 2012), seguindo o padrão internacional. No Quadro 2 é vista a 

organização do espectro de frequências em faixas de acordo com suas principais 

utilizações (ANATEL, 2012). 

 

Sigla Faixa (Hz) Designação Comprimento Principais Utilizações 

ELF < 3K Extremamente Baixas Quilométricas Sem uso específico para RF 

VLF 3K – 30K Muito Baixas Quilométricas Rádio Navegação Marítima 

LF 30K – 300K Baixas Quilométricas Ondas Longas (OL) 

MF 300K – 3M Médias Métricas Ondas Médias (OM) 

HF 3M – 30M Altas Métricas Ondas Curtas; Faixa do Cidadão 

(PX) 

VHF 30M – 

300M 

Muito Altas Métricas TV broad; FM broad; aviação civil 

; PY 

UHF 300M – 3G Ultra Altas Decimétricas TV broad; telef. móvel celular; 

enlace radio 

SHF 3G – 30G Super Altas Milimétricas Satélite C e KU; enlace de rádio; 
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Sigla Faixa (Hz) Designação Comprimento Principais Utilizações 

radar 

EHF 30G – 

300G 

Extremamente Altas Micrométricas Uso Militar 

Quadro 2 – Espectro de Frequências 
Fonte: (ANATEL, 2012) 

Ressalta-se que a propagação destes campos eletromagnéticos (ondas 

eletromagnéticas), quando for indesejada, pode causar uma série de inconvenientes, 

incluindo o mau funcionamento de equipamentos eletrônicos (PAUL, 2006, p. 377).    

2.3.  ANTENAS 

Para se estudar uma emissão eletromagnética é necessário se medir com 

a mesma, ou seja, é necessário se possuir uma antena adequada. 

Observa-se, no entanto, que dentro do contexto da CEM, as antenas 

possuem um foco diferente do que quando se trata com as mesmas para utilização 

em telecomunicações. Para utilização em CEM, tem-se como objetivo uma antena 

simples, de baixo custo, robusta e de banda larga para ser utilizada tanto em 

laboratórios (câmaras anecóicas ou semi-anecóicas) quanto em Open Sites (ao ar 

livre) (MORGAN, 2007). 

De qualquer forma, as antenas têm por finalidade realizar a transição 

entre uma onda guiada (por linha de transmissão ou guia de onda) e uma onda no 

espaço livre, ou vice- versa, veja Figura 3 (KRAUS, 1983; SHADIKU, 2004).  

Em verdade qualquer estrutura pode transmitir ou receber as ondas 

eletromagnéticas, porém, nem todas farão de forma eficiente (SHADIKU, 2004). 

GERADOR

LINHA DE TRANSMISSÃO

ANTENA

ONDA NO ESPAÇO
LIVRE

 

Figura 3 – Representação da estrutura da linha de transmissão, antena e a onda no 
espaço 
Fonte: (KRAUS, 1983; SHADIKU, 2004) 
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O estudo sobre antenas e o fenômeno de radiação de ondas é bastante 

complexo, razão pela qual não é objetivo deste trabalho fazer um estudo 

aprofundado sobre o assunto, e sim apresentar as antenas de modo a ser possível o 

entendimento das mesmas para utilização nos ensaios a serem realizados. 

Com base no exposto acima é necessário fazer uma revisão das 

principais parâmetros característicos das antenas, que seriam (MORGAN, 2007): 

 o ganho;  

 diretividade;  

 diagrama de radiação; 

 abertura efetiva; 

 eficiência; 

 largura de banda; 

 polarização; 

 região de campo próximo e campo distante; 

 impedância de entrada. 

2.3.1. Ganho 

O ganho é definido como uma medida da capacidade (habilidade) de uma 

antena de transmitir (radiar) sua potência em uma determinada direção, ou de 

receber um sinal a partir de uma determinada direção (KRAUS, 1983; SHADIKU, 

2004; MORGAN, 2007). 

O ganho é, normalmente, obtido pela razão entre a intensidade de 

radiação em uma determinada direção (,) e a intensidade de radiação média 

(SHADIKU, 2004).  

A Figura 4 é mostrada as direções possíveis da radiação, tendo no eixo Z 

o eixo da antena. 
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Figura 4 – Direções de radiação de uma Onda Eletromagnética 
Fonte: Autoria Própria 

Na maioria dos casos a antena de referência é uma fonte isotrópica sem 

perdas, cujo ganho é dado por (BALANIS, 2005; PAUL, 2006): 

4 ( , )
( , )

T

U
G

P

  
   , 

(20) 

onde, G é o ganho, PT = potência total média radiada e U que é a intensidade da 

radiação na direção de  e , sendo independente da distância da antena. 

2.3.2. Diretividade 

Diretividade pode ser definida como sendo a medida da capacidade de 

uma antena de dirigir a sua potência para certa direção (ORFANIDIS, 2002, p. 461). 

A diretividade de uma antena é dada pela razão entre a densidade de 

potência máxima pela densidade de potência média sobre uma esfera (KRAUS, 

1983, p. 724) 
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,
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 , (21) 

onde, D = Diretividade (adimensional), P(,)máx a densidade de Potência máxima e 

P(,)med a densidade de potência média. 

A diretividade é um valor escalar adimensional que informa o 

desempenho da antena. Uma antena que não tenha perdas terá seu ganho (G) igual 

a diretividade (D) (KRAUS, 1983, p. 20). 

X 

Z 

Y 

Eixo da antena em Z 
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2.3.3. Diagrama de Radiação 

De acordo com Shadiku (2004), diagrama de radiação é a representação 

gráfica tridimensional das características de radiação de uma antena numa zona 

distante.  

É um diagrama que serve para visualizar a variação do módulo do campo 

elétrico radiado nas diversas direções (QUEVEDO; QUEVEDO-LODI, 2010, p. 329).  

Na Figura 5 e na Figura 6, são apresentados os diagramas de radiação 

de um dipolo. Nota-se na figura (5) que a máxima radiação ocorre em  /2. 

 

Figura 5 – Diagrama de Radiação normalizado de uma antena 
dipolo em forma polar 
Fonte: Autoria Própria 
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Figura 6 – Diagrama de Radiação em 3D de uma antena dipolo 
Fonte: Autoria Própria 

2.3.4. Abertura Efetiva 

A abertura efetiva de uma antena diz respeito a capacidade de uma 

antena em retirar energia de uma onda que passa por ela, sendo representada pela 

relação entre a potência recebida (na impedância de carga) e a densidade de 

potência da onda incidente (PAUL, 2006, p. 454).  

r
e

av

P
A

S
 , (22) 

 

onde, Ae é a Abertura Efetiva, Pr a Potência Recebida e Sav a Densidade de potência 

da onda incidente. 

2.3.5. Eficiência 

É a razão entre a potência efetivamente radiada em uma antena e 

potência aplicada (PAUL, 2006, p. 450). 

rad

aplic

P
e

P
 , (23) 
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onde, Paplic é a potência aplicada numa antena e Prad é a potência radiada por esta 

antena. 

A diferença, que pode existir, entre a potência aplicada e a potência 

radiada é aquela dissipada sob a forma de perdas ôhmicas inerentes as antenas 

(PAUL, 2006, p. 450). 

2.3.6. Largura de Banda 

A largura de banda de uma antena é definida como "a gama de 

frequências dentro da qual o desempenho da antena, em relação a algumas de suas 

características, está de acordo com um padrão especificado” (BALANIS, 2005, p. 

70).  

Quanto maior for à largura de banda de uma antena maior será sua 

capacidade de transmitir ou receber ondas eletromagnéticas em diferentes 

frequências (JASIK, 1993). 

No caso de antenas utilizadas em CEM, a largura de banda é, 

geralmente, limitada pela variação na impedância de entrada, a qual é especificada 

em termos de VSWR (Relação de Ondas Estacionárias), em relação a 50. Além 

disso, não deve ser ignorado, que todas as características de uma antena podem 

mudar com a frequência, o que acarreta alterações nas medições (MORGAN, 2007). 

As antenas podem ser definidas como de banda estreita, ou de banda 

larga. As antenas de banda estreita são aquelas cuja a largura de banda é inferior à 

frequência central de operação, sendo expressas como uma porcentagem da 

diferença entre a frequência superior menos a inferior. Nas antenas de banda larga 

as frequência superior e inferior são expressas por uma razão entre estas 

frequências. Por exemplo, uma antena de largura de banda de 10:1, indica que 

frequência superior é 10 vezes maior quer a inferior (BALANIS, 2005). 

2.3.7. Polarização 

A polarização de uma antena, numa dada direção, está relacionada com o 

tipo de polarização da onda eletromagnética radiada ou recebida pela antena.  
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As polarizações de uma onda eletromagnética podem ser linear, circular 

ou elíptica: 

 Linear – são ondas harmônicas no tempo na qual o vetor do campo 

elétrico ou campo magnético, num determinado ponto, é sempre 

orientado ao longo da mesma linha a cada instante (BALANIS, 

2005). 

 Circular – quando uma onda harmônica no tempo, numa dada 

região do espaço, o seu vetor campo elétrico ou campo magnético, 

traçar um círculo em função do tempo (BALANIS, 2005). 

 Elíptica – seria uma onda harmônica no tempo na qual o vetor 

campo elétrico ou campo magnético, num determinado plano do 

espaço, esboça uma elipse em função do tempo (BALANIS, 2005).  

Ressalta-se que quando a onda transmitida (recebida) está numa 

determinada polarização e a antena receptora em outra acarreta na perda de sinal 

(denominada perda por polarização) (BALANIS, 2005). 

2.3.8. Região de Campo Próximo e Campo Distante 

A região circundante a uma antena é denominada de região de campos 

próximos. Nela, os campos possuem variação angular dependente da frequência 

(MORGAN, 2007, p. 77). 

A região de campo distante para uma antena pode ser definido como 

“aquela região onde a distribuição do campo angular é essencialmente dependente 

da distância da antena” (MORGAN, 2007, p. 77). 

A identificação do tipo de campo, próximo ou distante é essencial para as 

medidas de interferências em CEM, pois para medidas de campos eletromagnéticos 

próximos são utilizadas sondas (ou probes) específicas, enquanto que para medida 

de campos eletromagnéticos distantes são utilizadas antenas apropriadas 

(MONTROSE; NAKAUCHI, 2004, p. 150). 
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2.3.9. Impedância de Entrada 

A impedância de entrada de uma antena é uma grandeza elétrica 

complexa, e pode ser definida como a impedância apresentada por uma antena em 

seus terminais sendo a razão da tensão pela corrente em um par de terminais, ou a 

razão entre as componentes apropriadas de campos elétricos e magnéticos em 

determinado ponto (BALANIS, 2005). 

Esta característica das antenas é de considerável interesse dos 

profissionais de CEM, pois a preocupação é com a máxima transferência de 

potência, ou seja, fornecer à antena a máxima potência do transmissor (JASIK, 

1993). 

A razão entre a tensão pela corrente nos terminais da antena, sem carga, 

define a impedância da antena como (BALANIS, 2005, p. 3); (MORGAN, 2007, p. 

84): 

 A R L AZ R R jX  
, (24) 

onde, ZA é a impedância complexa da antena, RR a resistência à radiação, RL a 

resistência dos componentes da antena e XA a reatância da antena. 

Os valores típicos de impedância de entrada de uma antena são entre 

50 e 300. 

2.3.10. Tipos de antenas 

Revistas as principais características das antenas, pode se passar a 

discussão dos tipos de antenas que são mais empregadas para verificação das 

emissões radiadas, que seriam as seguintes (KODALI, 1996, p. 82): 

 Bicônica;  

 Log-Periódica;  

 Bilog; 

 Loop e 

 Horn.  
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2.3.10.1. Bicônica 

É uma antena constituída de dois condutores cônicos que têm um eixo 

comum e são excitados ou ligados ao transmissor/receptor no ponto de vértice. A 

Figura 7 mostra uma antena do tipo bicônica. 

 
 

Figura 7 – Antena tipo Bicônica 
Fonte: Autoria Própria 

As antenas tipo bicônicas são usadas no início da faixa de verificação das 

emissões radiadas, da ordem de 20MHz a 300MHz. 

2.3.10.2. Log-Periódica 

A antena Log-Periódica é uma antena constituída por um conjunto de 

dipolos. A sua estrutura geométrica é projetada para que os diagramas de radiação 

e a impedância de entrada variem com o logaritmo da frequência. 

A figura 8 apresenta uma antena log-periódica típica. 

 
 

Figura 8 – Antena tipo Log-Periódica 
Fonte: Autoria Própria 
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As antenas log-periódicas são utilizadas em conjunto com as antenas 

bicônicas, pois sua faixa de frequências de utilização é elevada, da ordem de 80MHz 

a 5GHz. 

2.3.10.3. Bilog 

A antena Bilog ou BiConilog (Bicônica + Log-Periódica) é uma antena que 

combina as características das antenas Bicônicas, que atuam em frequências de 

20MHz a 300MHz, e as antenas Log-Periódicas que trabalham na faixa de 

frequências de 80MHz a unidades de GHz. 

A Figura 9 apresentada alguns exemplos de antenas Bicônica + Log-

Periódica. Cada uma delas possui características diferentes, a faixa de frequência é 

de, (a) 26MHz a 6GHz e a (b) 80MHz a 6GHz. Além da faixa de frequência, deve-se 

levar em conta a potência máxima contínua de cada antena, que pode variar em 

função da sua faixa de frequência de atuação. 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 9 – Antenas tipo Bilog, BiConiLog (Bicônica+Log-Periódica) 
Fonte: (ETS-LINDGREN, 2011) 

2.3.10.4. Loop 

É constituída de uma bobina, em forma de loop, sensível aos campos 

magnéticos e protegida contra campos elétricos. O princípio de funcionamento se 

baseia na lei de Faraday, um campo magnético que seja perpendicular ao plano da 

bobina em loop irá induzir uma tensão na bobina. 
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As antenas do tipo Loop (Figura 10) podem ser antenas ativas ou 

passivas e são utilizadas para localização de fontes radiadoras de ondas 

magnéticas, testes de imunidade e eficácia de blindagem. A largura de banda 

depende do projeto, variando entre 1kHz a 30MHz (ETS-LINDGREN, 2011). 

 

 

Figura 10 – Antena do tipo Loop 
Fonte: Autoria Própria 

2.3.10.5. Horn 

A antena tipo corneta tem a forma básica da Figura 11, sendo geralmente 

utilizadas em frequências acima de 1GHz. 

 
 

(a) (b) 

Figura 11 – Antenas do tipo Corneta (Horn), (a) retangular, (b) circular 
Fonte: Autoria Própria 

As antenas do tipo corneta são, geralmente, polarizadas linearmente, 

possuindo uma largura de banda que vai de 1GHZ a 8GHZ e a impedância de 

entrada típica de 50. 

Além disso, ressalta-se que os diferentes tipos e modelos de antenas 

atendem os requisitos das diferentes normas. Por exemplo, uma antena pode ser 
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projetada para atender a norma FCC Parte 15, subparte A, seção 15.33, e outra 

antena para testes de acordo com a norma IEC 1000-4-3 (ETS-LINDGREN, 2011). 

2.4. CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram abordados os assuntos relacionados ao 

eletromagnetismo a partir das equações de Maxwell, a propagação de ondas 

elétricas, magnéticas e as eletromagnéticas. Na sequência foi feito um estudo sobre 

antenas, suas características e parâmetros elétricos que são importantes para a 

definição do tipo de antena a ser utilizada para as medidas das emissões radiadas, 

encerrando-se com os tipos de antenas utilizados para medidas de interferência 

eletromagnética radiada. 

Os assuntos aqui tratados são úteis para subsidia o entendimento dos 

próximos capítulos. No próximo capítulo, abordar-se-á o item a Compatibilidade 

Eletromagnética (CEM) e os vários aspectos relacionados a ela. 
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3. COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA  

Neste capítulo, inicialmente, é apresentado um histórico sobre a 

compatibilidade eletromagnética, os principais acontecimentos e fatos sobre o 

assunto, dando ênfase a ambientes hospitalares, em particular aos casos 

relacionados aos sistemas de Iluminação com Lâmpadas Fluorescente e as 

Unidades Eletrocirúrgicas, objetos de estudo da presente dissertação. Na sequência 

são apresentadas a terminologia, as definições e a classificação das interferências 

no contexto de CEM. 

3.1. HISTÓRICO DA COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 

No início do século passado, Guglielmo Marconi desenvolveu o seu 

telégrafo sem fio. O sistema foi implantado pelos governos dos Estados Unidos da 

América, Inglaterra e França, para comunicações entre navios e pontos em terra. 

Porém, ao utilizar este sistema foram relatados vários problemas, sendo o principal, 

que somente uma estação poderia operar por vez. Como as estações foram 

projetadas para operar em uma única frequência, quando duas ou mais estações 

tentassem enviar mensagens simultaneamente ocorria uma interferência na 

comunicação, pois todos estavam na mesma frequência. O que havia sido 

descoberto, por acaso, era um problema de gestão do espectro radioelétrico, um 

problema em Compatibilidade Eletromagnética (BRAXTON, 1988, p. 450). 

Nos anos de 1920 começam a ser instaladas várias estações de rádio. 

Em consequência, surgem os primeiros estudos sobre interferência eletromagnética, 

que na época era chamada de ruído eletromagnético ou ruído de rádio, pois estes 

eram originados pelo sistema elétrico e/ou pelos equipamentos elétricos da época, 

sendo propagados pelos transmissores das rádios (KODALI, 1996, p. 1; PAUL, 

2006, p. 10). 

Nos anos de 1930, os problemas de ruído eletromagnético se tornam 

mais frequentes. Por exemplo, na Inglaterra são relatados mais de mil casos de 

ruído de rádio que também eram designados nesta época de Interferência de 
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Radiofrequência (IRF). A preocupação com as interferências também é direcionada 

para os receptores de rádio. Em alguns países Europeus surgem artigos técnicos 

definindo estes ruídos de rádio como sendo interferências eletromagnéticas 

(KODALI, 1996, p. 2). 

Surge em 1933 o Comitê Internacional sobre Perturbações Rádio 

Elétricas (CISPR), da parceria entre o International Electrotechnical Commission 

(IEC) e a International Union of Broadcasting (IUB). Os objetivos da CISPR são o 

estudo das interferências eletromagnéticas, os métodos de investigação das 

interferências e os limites admissíveis destas (KODALI, 1996, p. 2; PAUL, 2006, p. 

11). 

Nos Estados Unidos, em 1934, o congresso promulga a lei das 

comunicações que cria a Federal Communications Commission (FCC) 

(MONTROSE; NAKAUCHI, 2004, p. 1). 

Ao final da década de 1930, teve início a Segunda Guerra Mundial. Sob o 

ponto de vista da CEM, durante o conflito, foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas 

várias tecnologias eletrônicas, em especial as que se utilizavam de ondas 

eletromagnéticas para comunicações, radar, entre outros. Por isto as interferências 

geradas eram ditas interferências de radiofrequência. 

Durante a década de 1950, o transistor começa a ser utilizado 

comercialmente, o que incrementa os problemas de interferência (PAUL, 2006, p. 

10). Nesta década ocorre a guerra da Coréia, onde os trabalhos sobre Interferência 

Eletromagnética (IEM), quando não classificados como de interesse militar, eram 

apresentados e discutidos nas primeiras conferências sobre CEM. As forças 

armadas Norte-Americanas criam fortes programas e projetos para pesquisa sobre a 

IEM, IRF, CEM entre outros assuntos afins (MONTROSE; NAKAUCHI, 2004, p. 2). 

Na década de 1960, as agências governamentais e as empresas privadas 

começam a ter maior preocupação com as interferências eletromagnéticas em 

equipamentos eletrônicos em geral e em particular, em equipamentos médicos. A 

eletrônica analógica começa ser substituída pela eletrônica digital. Um dos motivos 

para esta substituição é a menor susceptibilidade dos dispositivos digitais a IEM 

(MONTROSE; NAKAUCHI, 2004, p. 2). 

Ao final da década de 60 e início década de 70, houve um aumento 

significativo na utilização de equipamentos eletroeletrônicos nos hospitais, em 

especial nos Estados Unidos da América. Estes equipamentos eram mais 
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sofisticados e de maior complexidade. Porém, a segurança hospitalar não era 

observada, e erros grotescos em projeto, montagem, manutenção, entre outros, 

levaram a centenas de acidentes com pacientes, sendo vários fatais (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004). 

Na década de 1970, os problemas relacionados a CEM adentram as 

residências, por meio do número cada vez maior de equipamentos eletroeletrônicos 

(eletrodomésticos, TVs, videocassetes, filmadoras entre outros), fazendo com que o 

público tome conhecimento sobre os problemas associados a ela. Em 1979, a FCC 

lança a primeira norma norte-americana sobre a CEM. 

Nesta mesma década, a Food and Drug Administration2 (FDA) reconhece 

as ameaças que as IEM representam ao tratamento de pacientes, devido aos 

problemas relatados em equipamentos médicos (MONTROSE; NAKAUCHI, 2004, p. 

3). Em 1979, a FDA publica a primeira normativa Norte-Americana sobre 

interferência em equipamentos médicos “Electromagnetic Compatibility Standard for 

Medical Devices – MDS 201-0004” (FDA, 2011). 

Os primeiros relatos sobre problemas de interferência eletromagnética em 

equipamentos eletromédicos surgem com mais intensidade na década de 1990. Um 

dos trabalhos que mais chamaram a atenção, à época, foi o de Silberberg (1993), 

que relata os casos mais significativos de problemas de CEM, ocorridos entre 1979 

e 1993. Há de se ressaltar que a FDA, à época, recebia aproximadamente 95.000 

relatos de problemas de interferência eletromagnética com equipamentos 

eletromédicos ao ano. Como exemplo de casos podem ser citados os seguintes: 

a) Em 1992, durante o translado de uma vítima de ataque cardíaco ao 

hospital, a vítima foi conectada ao sistema de monitor/desfibrilador. 

Porém, toda vez que a equipe de paramédicos necessitava manter 

contato com a central via rádio, solicitando informações sobre os 

procedimentos, o equipamento de suporte a vida desligava, o que 

acarretou o falecimento da vítima (EMC & COMPLIANCE JOURNAL, 

1999; ROBINSON; BOZEC; MARSHMAN, 2003); 

                                                            
2 Agência do governo norte-americano, ligado ao Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos, responsável por proteger a saúde pública, com segurança e eficácia 
dos medicamentos de uso humano e veterinário, produtos biológicos, equipamentos 
médicos, fornecimento de alimentos a nação, cosméticos, produtos que emitem radiação, e 
regulando o fabrico, comercialização e distribuição de produtos do tabaco. (FDA, 2011) 
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b) O equipamento de monitoramento de pacientes não disparou o alarme 

devido à interferência, o que acarretou na morte de dois pacientes 

(SILBERBERG, 1993); 

c) Um paciente que tinha um marca-passo entrou em fibrilação, logo 

após ser verificado com um detector de metais quando entrava num 

tribunal (SILBERBERG, 1993). 

Com relação a outras normas, no caso da Europa, a diretiva EMC 

89/336/EEC, estabelece que todos os equipamentos eletromédicos, da Comunidade 

Europeia, comercializados a partir de primeiro de janeiro de 1992, devam atender as 

normas de CEM. Os que já se encontram no mercado, teriam até 31 de dezembro 

de 1995 para atender esta norma específica de CEM (NENSI, 1993), sendo que a 

partir de primeiro de janeiro de 1996, todos os equipamentos médicos a venda na 

comunidade europeia deveriam atender a diretiva de EMC (ROOK, 1994). 

3.2. DEFINIÇÕES EM COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 

De acordo com a norma Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997), têm-se as 

seguintes definições para os termos mais utilizados em CEM: 

- Ambiente Eletromagnético – são todos os fenômenos eletromagnéticos 
existentes em um dado local; 
- CEM – é a capacidade de um equipamento e/ou sistema, funcionar 
satisfatoriamente em seu ambiente eletromagnético, sem introduzir 
interferências eletromagnéticas intoleráveis para qualquer outra coisa neste 
ambiente; 
- Imunidade - habilidade de um equipamento e/ou sistema de funcionar sem 
degradação, na presença de uma perturbação eletromagnética; 
 - Perturbação Eletromagnética - Qualquer fenômeno eletromagnético que 
podem degradar desempenho de um equipamento e/ou sistema. 
- Ruído Eletromagnético - Fenômeno eletromagnético variável no tempo, 
que não transporta aparentemente nenhuma informação e que pode se 
superpor ou combinar com um sinal desejado. 
 - Susceptibilidade - Inabilidade de um equipamento e/ou sistema de 
funcionar sem degradação na presença de uma perturbação 
eletromagnética. 

Pode-se dizer que um sistema é eletromagneticamente compatível 

quando ele satisfizer a três critérios (PAUL, 2006): 

1. o sistema não causar interferência em outros sistemas; 

2. o sistema não for suscetível às emissões de outros sistemas; 
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3. o sistema não causar interferência nele mesmo. 

3.2.1. Fontes de Interferência Eletromagnética 

As fontes de interferência eletromagnéticas, sob o aspecto de sua origem, 

podem ser classificadas como natural ou pela atividade humana.  

Na Figura 12, tem-se a visão de como as interferências eletromagnéticas 

estão dividas, de acordo com Morgan (2007, p. 3) e Kodali (1996, p. 20). Em 

destaque (letras em negrito sublinhado) está o local de classificação dos 

equipamentos eletromédicos. 
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Figura 12 – Fontes de Interferência Eletromagnética 
Fonte: (KODALI, 1996, p. 20; MORGAN, 2007, p. 3) 

Os problemas de interferência eletromagnética podem ser analisados de 

acordo com a Figura 13, na qual se tem a fonte da interferência, o caminho pelo qual 

a interferência se propaga e o receptor. 
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CAMINHOFONTE RECEPTOR

 

Figura 13 – Composição Básica de um problema de CEM 
Fonte: (PAUL, 2006, p. 3; OTT, 2009, p. 30) 

De acordo com Paul (2006), os custos para a solução dos problemas de 

CEM, crescem da esquerda para a direita, ou seja, é mais caro fazer o caminho 

inconveniente para a interferência do que a suprimir na fonte, e muito mais caro 

tentar fazer o receptor imune (não susceptível) à esta interferência. 

3.2.2. Aspectos da CEM 

Os meios de propagação de um sinal podem ser divididos em, (1) 

conexão física dos componentes eletroeletrônicos (emissões conduzidas), (2) 

radiação de campos eletromagnéticos (ondas eletromagnéticas) e (3) acoplamento 

de energia entre os campos elétricos ou magnéticos (MONTROSE; NAKAUCHI, 

2004, p. 23,24). 

Emissões Conduzidas 

As emissões conduzidas são basicamente as correntes que circulam no 

circuito elétrico (cabos de alimentação, condutores de terra, cabos de sinais, linhas 

de transmissão entre outros), podendo ser de modo comum ou de modo diferencial. 

Corrente de Modo Comum – é a corrente que entra no equipamento pelo 

terminal de fase(s) e neutro e retorna pelo terra (PAUL, 2006). 

Corrente de Modo Diferencial – a corrente entra no equipamento pela 

fase(s) e retorna pelo neutro (PAUL, 2006). 

Na Figura 14 estão ilustradas as correntes de modo comum (IC) e de 

modo diferencial (ID). 
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Sistema 1 Sistema 2

Id Ic

Ic

2Ic

Id

 

Figura 14 – Comparação entre os modos comum e diferencial de corrente 
Fonte: (MONTROSE; NAKAUCHI, 2004, p. 25) 

As avaliações das emissões conduzidas ocorrem abaixo dos 30 MHz, 

pois acima deste valor a atenuação começa a ser significativa e outras formas de 

emissão de interferência eletromagnética se tornam dominantes (ROBINSON; 

BOZEC; MARSHMAN, 2003). 

Para a verificação das emissões conduzidas são necessários 

equipamentos eletrônicos específicos: 

- Analisador de Espectro (Figura 15) – tem como função mostrar a 

amplitude do campo elétrico em função da frequência. Dependendo do equipamento 

o campo elétrico é mostrado em V/m e/ou dBµV/m e/ou dbm. Outra característica do 

analisador de espectro a ser considerada é o método com o qual ele faz a detecção 

do sinal, se Average (média) ou quasi-peak (quase pico), pois, o método de 

detecção determina o nível admissível pelas normas.  

O método de quasi-peak consiste em “avaliar a frequência de repetição 

dos componentes espectrais que compõem um sinal, ou seja, o resultado de uma 

medida em quase pico depende da taxa de repetição do sinal” (ENGINEERING, 

2008). 

O método Average consiste em utilizar todos os valores medidos num 

determinado intervalo de tempo e produzir uma saída proporcional a média do 

módulo de um sinal senoidal (MORGAN, 2007). 

 

Figura 15 – Analisador de Espectro marca Hameg 5530 
Fonte - (CONRAD, 2007) 
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- LISN – Line Impedance Stabilization Network – é um conjunto de filtros 

(capacitivos e indutivos) com a finalidade de isolar as interferências conduzidas, ou 

seja, a LISN não permite que as interferências conduzidas contidas na rede elétrica 

entrem no equipamento em teste (ET) e interfiram nas medidas que estão sendo 

feitas, e vice- versa (PAUL, 2006, p. 379-381; WILLIAMS, 2007, p. 131-133). 

A Figura 16 mostra os filtros que compõem uma LISN típica. 
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Figura 16 – Circuito dos Filtros de uma LISN 
Fonte: (PAUL, 2006, p. 70) 

Na Figura 17 pode ser visto um equipamento LISN. É interessante notar-

se que a LISN possui vários pontos de conexão, os principais são o ponto (A) onde é 

conectado o cabo de alimentação do equipamento em teste e (B) onde é conectado 

o analisador de espectro. 

As empresas que produzem as LISN disponibilizam seus equipamentos 

com somente um tipo de padrão de conector, assim, quando da aquisição do mesmo 

deve-se ater ao padrão desejado. 

 

 

Figura 17 – LISN da marca Hameg modelo HM6050-2 
Fonte: (BLEJ24, 2009) 

A 

B 
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Emissões Radiadas 

A verificação das emissões radiadas consiste em medir os campos 

elétricos em locais apropriados como o espaço aberto de testes conhecidos como 

Open-Area Test Site (OATS) ou em câmaras anecóicas ou semi-anecóicas (PAUL, 

2006, p. 64).  

O local preferencial para a realização das medidas de emissões radiadas 

são os OATS (PAUL, 2006), na Figura 18 pode ser visto um exemplo deste tipo de 

local. 

 

Figura 18 – Foto de um Open Area Test Site (OATS) 
Fonte: (ENGINEERING, 2008) 

As câmaras semi-anecóicas consistem de uma sala hermeticamente 

blindada, com a finalidade de evitar que os campos elétricos externos penetrem e 

interfiram nas medidas e também evitar que haja reflexões dos campos emitidos 

pelo equipamento em teste, interferindo nas medidas. Na Figura 19 tem-se uma foto 

de uma câmara semi-anecóica. 
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Figura 19 – Foto Câmara Semi-anecóica 
Fonte: (RAŠEK, 2009) 

3.3. UNIDADE DE ELETROCIRURGIA 

A utilização do calor, pelo ser humano, para a cauterização de tumores e 

úlceras data de 3.000 A.C. Papiros encontrados no antigo Egito descrevem os 

procedimentos utilizados nessas cauterizações (PEARCE, 2006). 

Maiores informações sobre o processo histórico do desenvolvimento dos 

equipamentos de eletrocirurgia, podem ser encontrados no trabalho de Massarweh, 

Cosgriff e Slakey (2006) ou no trabalho de Ulmer (2007). Estes artigos descrevem, 

cronologicamente, as principais descobertas científicas que contribuíram para o 

desenvolvimento do equipamento de eletrocirurgia, que culminou com o primeiro 

aparelho na década de 1920. 

De acordo com Gallagher, Dhinsa e Miles (2011), o doutor William Bovie 

da Universidade de Havard foi o primeiro a desenvolver um equipamento de 

eletrocirurgia em 1927. 

3.3.1. Princípio de Funcionamento 

As frequências de funcionamento na eletrocirurgia são de 

aproximadamente 300kHz a 5MHz, podendo a corrente envolvida no processo 
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atingir valores de até 3A enquanto que as tensões envolvidas podem variar de 

algumas centenas de volts até 2.000V (SCHNEIDER JR.; ABATTI, 2005).  

A corrente em alta frequência que passa pelo corpo do paciente é 

originada do fluxo dos íons através do fluído extra e intracelular, o qual é formado, 

principalmente, pelos eletrólitos de Na+, Cl-, Ca++ e Mg++. Os íons se movimentam 

devido ao campo elétrico imposto a eles, e ao se movimentar encontram resistência 

devido às colisões com outras moléculas, ocasionando o aquecimento do tecido 

(SMITH; SMITH, 2000). 

Os métodos de utilizações clínicas das unidades eletrocirurgia são: 

Corte – O processo de corte, também conhecido como incisão, consiste 

em utilizar o eletrodo ativo próximo ao tecido. O eletrodo ativo deve ter, 

preferencialmente, um formato de lâmina afiada, para causar um maior efeito de 

pontas (vide item sobre a faísca), além de ser possível a incisão mecânica no tecido. 

As correntes envolvidas no processo são da ordem de 200 a 600mA (SCHNEIDER 

JR., 2004). A forma de onda utilizada no processo de corte é a senoidal não 

modulada, veja a Figura 20.  

 

Figura 20 – Forma de Onda da Corrente no Modo de Corte ou Incisão 
Fonte: Adaptado de (GALLAGHER; DHINSA; MILES, 2011, p. 71) 

Coagulação – neste processo há o uso rajadas de tensões senoidais 

amortecidas com picos de tensão. Este processo permite um aquecimento lento das 

células ocasionando uma evaporação do fluido intracelular, em vez da vaporização 

que ocorre no corte, gerando uma desnaturação da proteína. Este processo culmina 

com a formação de coágulos (GALLAGHER; DHINSA; MILES, 2011). A Figura 21 
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ilustra o tipo de onda a ser utilizada na coagulação. A coagulação consiste na 

utilização simultânea dos métodos de eletrocirurgia de fulguração e dissecação 

(SCHNEIDER JR., 2004).  

 

Figura 21 – Forma de Onda da Corrente no Modo de Coagulação 
Fonte: Adaptado de (GALLAGHER; DHINSA; MILES, 2011, p. 71) 

Fulguração – consiste na utilização do eletrodo ativo afastado do tecido 

para a geração da faísca, o que produz um efeito de pulverização sobre o tecido 

ocasionando a destruição do tecido superficial. O equipamento é utilizado com alta 

tensão e a corrente e da ordem de cinco vezes menor que a utilizada na dissecação. 

O método de fulguração é utilizado para o tratamento de lesões na pele. 

Dissecação - utilizam-se as propriedades do equipamento de baixa 

corrente e alta tensão, aplicando-se diretamente o eletrodo ativo sobre o tecido, o 

que causa uma dessecação, perda de água das células do tecido por efeito térmico. 

Neste processo não há geração de faísca, pois o eletrodo ativo fica em contato com 

o tecido, ficando o tecido com uma crosta de cor marrom claro (GALLAGHER; 

DHINSA; MILES, 2011).  

Dependendo do equipamento, o modo misto (blend) apresentado na 

Figura 22 pode ter seu duty cycle composto de três maneiras: BLEND1 - 50% ligado 

por 50% desligado, BLEND2 – 40% ligado por 60% desligado, BLEND3 – 25% 

ligado por 75% desligado (BOYD; PALMER, 2010). Ele é utilizado no modo de corte, 

porém, quando selecionada a corrente de corte é modificada, para que quando for 

feito o corte também crie hemóstase (Figura 23). 
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Figura 22 – Forma de Onda da Corrente do Modo Misto (Blend) 
Fonte: Adaptado de (GALLAGHER; DHINSA; MILES, 2011, p. 71) 

Na Figura 23 são apresentados três tipos de corte, em um pedaço de 

tecido, cada corte tendo sido utilizado com um ciclo de trabalho diferente. Da 

esquerda para direita têm-se os seguintes ciclos de trabalho: 100%; 50% e 5% 

(WARD; LADTKOW; COLLINS, 2007). 

 
Figura 23 – Ilustração dos diferentes tipos de corte no tecido, em função do 
ciclo de trabalho. 
Fonte: (MASSARWEH; COSGRIFF; SLAKEY, 2006, p. 525; WARD; LADTKOW; 
COLLINS, 2007, p. 1180) 
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3.3.2. Eletrodos 

Os eletrodos, de acordo com a NBR IEC 60601-2-2 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001), podem ser ativo, bipolar ou neutro, 

também conhecidos como passivo, dispersão ou retorno, entre outros nomes.  

Os eletrodos ativos são os destinados a produzir os efeitos físicos 

desejados nos tecidos, como por exemplo, corte e coagulação. Os eletrodos 

bipolares são formados por dois eletrodos ativos, montados em uma estrutura única 

e colocados próximos um do outro para que grande parte da energia do 

equipamento eletrocirúrgico flua entre eles. Os eletrodos neutros ficam em contato 

com o paciente, fornecendo um caminho de retorno a corrente de alta frequência, 

sendo de grande dimensão para diminuir a densidade de corrente no paciente, o que 

evita possíveis queimaduras (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2001). 

Quanto ao uso dos eletrodos eles podem ser utilizados em duas 

configurações: Monopolar e Bipolar (SCHNEIDER JR.; ABATTI, 2005). 

Monopolar – no modo monopolar de eletrocirurgia existe dois eletrodos 

separados entre si pelo paciente, o eletrodo ativo ou corte (o positivo que aparece 

na Figura 24) concentra a energia em sua ponta e o outro eletrodo de retorno que 

possui uma grande área para dissipação da energia emitida pelo eletrodo ativo, 

minimizando possíveis danos aos tecidos. Em cirurgias que utilizam o modo 

monopolar, a energia aplicada ao eletrodo ativo se difundirá rapidamente no corpo 

do paciente, segundo Nduka et al. (1994 apud TRINDADE; GRAZZIOTIN; 

GRAZZIOTIN, 1998, p. 7), “...a densidade da corrente encontrada ao redor de um 

eletrodo monopolar é reduzida de acordo com o raio (elevado à segunda potência) 

de um círculo proveniente do ponto de aplicação da corrente elétrica (d a 1/r2)”. 

 

Figura 24 – Modo Monopolar de eletrocirurgia 
Fonte: Autoria Própria 

 Bipolar – consiste em utilizar dois eletrodos separados entre de si de 1 a 
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3mm, desta forma a densidade de corrente de alta frequência flui somente entre os 

eletrodos, concentrando toda a energia na ponta do eletrodo e somente uma 

pequena região do tecido submetida a esta corrente, o que evita as queimaduras 

cutâneas e a perda da eficiência do sistema (TRINDADE; GRAZZIOTIN; 

GRAZZIOTIN, 1998). 

A utilização do modo bipolar é mais eficaz na coagulação de pequenos 

vasos sanguíneos e em procedimento de microcirurgia. Este modo tem sido utilizado 

por mais de 4 décadas em procedimentos cirúrgicos abertos (TRINDADE; 

GRAZZIOTIN; GRAZZIOTIN, 1998). 

 

Figura 25 – Modo Bipolar de Eletrocirurgia 
Fonte Autoria Própria 

Alguns eletrodos normalmente utilizados em eletrocirurgia geral são o 

eletrodo do tipo lâmina ou faca, geralmente utilizado para fazer incisões (cortes), que 

também podem ser utilizados para coagulação. Os eletrodos do tipo agulha e bola 

são comumente utilizados para dissecação ou fulguração. O eletrodo bipolar é mais 

utilizado na cauterização de vasos sanguíneos, como a cauterização de 

sangramentos nasais (PEARCE, 2006, p. 159).  

3.3.3. A faísca  

Para se produzir uma faísca é necessário que se tenha uma diferença de 

potencial entre as partes (criação de um campo elétrico) e que este campo elétrico 

exceda a rigidez dielétrica do meio que separa estas partes. No caso do 

equipamento de eletrocirurgia é necessário que o campo elétrico entre o bisturi e o 

paciente seja superior a rigidez dielétrica do ar (3MV/m). Desta forma tem-se que 

quanto maior a diferença de potencial ou menor for a distância entre as partes 

energizadas maior será o valor do campo elétrico, o que gera um arco elétrico ou 

faísca quando o referido limite for ultrapassado. 
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Com relação ao arco elétrico e a faísca, é necessário as seguintes 

considerações: o arco elétrico seria uma condução constante de energia, suas 

características são alta corrente e baixa tensão, já a faísca seria uma condução 

intermitente de energia e suas características são alta tensão com baixa corrente. 

O espectro harmônico da faísca depende do tipo de operação que se está 

efetuando; corte, coagulação, dissecação ou fulguração.  

3.3.4. Interferência em Equipamentos Médicos 

A interferência entre as unidades eletrocirúrgicas e os equipamentos 

médicos se processam basicamente de três maneiras (GARDNER, 1994, p. 6/2): 

a. Radiação direta; 

b. Conduzido via a rede elétrica; 

c. Conduzido via os eletrodos da unidade eletrocirúrgica que estão em 

contato com o paciente e os sensores (eletrodos) de um equipamento 

eletromédico que monitora o paciente. 

Por exemplo, Nelson e Ji (1994) realizaram medidas de campos elétricos 

emanados de unidades eletrocirúrgicas nos modos de operação de corte, 

coagulação e misto (blend). Os resultados obtidos nos experimentos foram de: 

1. 43,5 V/m para o modo Corte (CUT) na frequência de 750 kHz; 

2. 7,7 V/m para o modo de Coagulação (COAG) na frequência de 250 

kHz e 

3. 23,6 V/m para o modo misto (BLEND) na frequência de 750 kHz, todos 

a uma distância de 1m. 

Observa-se que no modo de Corte (CUT) o campo elétrico gerado foi 

mais intenso que nos demais modos de operação da unidade eletrocirúrgica. 

Conclui-se que este modo de operação é o que mais pode gerar interferências 

eletromagnéticas. 

Enquanto a maioria dos equipamentos médicos não contribui 

significativamente para o ambiente eletromagnético hospitalar, tal não pode ser 

afirmado para a unidade eletrocirúrgica (LASORTE; BARNES; REFAI, 2009).  

Com relação à interferência eletromagnética em equipamentos médicos, 

tem de ressaltar o que Pearce (2006), afirma a respeito dos marcapassos, ou seja, 
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“todos os marcapassos podem ser danificados ou falhar por sinais oriundos da 

eletrocirurgia e alguns cuidados devem ser observados durante a execução 

eletrocirurgia na presença deles”. 

E de acordo com Gallagher, Dhinsa e Miles (2011), mesmo que os 

marcapassos modernos tenham algum tipo de proteção contra interferências, é 

recomendável, que antes de qualquer cirurgia usando unidades eletrocirúrgicas 

verificar as especificações dos marcapassos. 

3.4. SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO HOSPITALAR 

3.4.1. HISTÓRICO 

Um dos primeiros experimentos em que foi possível observar o fenômeno 

do arco voltaico, e que deu origem às lâmpadas incandescentes, foi realizado em 

1809 por Sir Humphry Davy. Neste experimento, ele observou a formação de um 

arco luminoso quando dois pedaços de carvão vegetal conectados a uma fonte de 

alta tensão eram aproximados um do outro (HOWELL; SCHROEDER, 1927).  

Uma nova lâmpada incandescente foi apresentada pelo físico inglês Sir 

Joseph Wilson Swan em 1878, na qual um filamento de carbono foi colocado dentro 

de uma garrafa de vidro ou uma campânula de vidro, lacrados com vácuo no interior 

(HOWELL; SCHROEDER, 1927, p. 37).  

No ano seguinte, 1879, Thomas Alva Edison também realiza 

experimentos com uma lâmpada semelhante à desenvolvida por Sir Joseph Wilson 

Swan, o filamento era de carbono (fio de algodão) (IESNA, 2000, p. 235). 

Em 1926 Edmundo Germer e seus colegas inventam uma lâmpada 

fluorescente com base na lâmpada de Peter Cooper Hewitt. A Lâmpada de Germer 

utilizava um tubo de vidro revestido com um pó fluorescente para converter as ondas 

ultravioletas emitidas pelo gás em uma luz visível branca (BOWERS, 1980). 

Na década de 40 surge a primeira lâmpada fluorescente composta de um 

tubo de vidro com vapor de mercúrio em baixa pressão: a descarga elétrica 

produzida em seu interior cria uma radiação ultravioleta, a qual é convertida em luz 
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visível através de um pó branco que reveste internamente o tubo de vidro. Este pó é 

genericamente conhecido como “fósforo”. 

 As lâmpadas podem ser classificadas como mostra na Figura 26. 
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Fluorescente
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Alta Pressão Baixa Pressão
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Figura 26 – Classificação das Lâmpadas Elétricas 
Fonte: Claro (2003) 

A maioria das lâmpadas utilizadas no hospital em estudo é do tipo 

fluorescente tubular, variando somente suas potências e a quantidade delas por 

ambiente. 

 

3.4.2. LÂMPADAS FLUORESCENTES 

As lâmpadas fluorescentes são consideradas lâmpadas de descarga de 

baixa pressão de vapor(es) metálico(s) ou gás(es) inerte(s) (IESNA, 2000). 

As lâmpadas de descarga são feita de um invólucro de vidro tendo sua 

parte interna impregnada de um revestimento comumente chamado de “fósforo”. 

Também, dentro deste é colocado o vapor metálico ou um gás inerte, e nas 

extremidades deste invólucro são colocados os eletrodos (catodo e anodo), os quais 

podem ser filamentos ou hastes metálicas (LÂMPADAS..., 2012).  

O princípio de funcionamento das lâmpadas de descarga de baixa 

pressão podem ser ilustrado pela Figura 27, e consiste na geração de elétrons pelo 
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eletrodo negativo (catodo), os quais são acelerados em direção ao eletrodo positivo 

(anodo) por uma diferença de potencial externa (LÂMPADAS..., 2012). 

Hg

Fóton UV

Fóton Visível

 

Figura 27 – Princípio de Funcionamento de uma Lâmpada Fluorescente 
Fonte: IESNA (2000) 

Este movimento de elétrons geram colisões com os átomos do vapor 

metálico, as colisões podem ser de duas formas: elásticas3, as quais transferem 

energia aos átomos do vapor metálico, excitando os elétrons para órbitas maiores; e 

as inelásticas4 que provocam a ionização do vapor metálico gerando novos elétrons 

(FREITAS, 2011, p. 19; LÂMPADAS..., 2012, p. 313). 

A transição de um átomo de alta energia para um estado de menor 

energia é acompanhado da perda desta energia sob a forma de radiação (FREITAS, 

2011, p. 19; LÂMPADAS..., 2012, p. 313).  

Para o correto funcionamento das lâmpadas fluorescentes é necessário 

um dispositivo que é, comumente, conhecido por “reator”. Este dispositivo tem como 

função (XAVIER; FERREIRA FILHO; OLIVEIRA, 2005; FREITAS, 2011, p. 19): 

1) fornecer uma tensão elevada e adequada para ignição da lâmpada 

para o rompimento da rigidez dielétrica do vapor metálico da lâmpada 

e; 

2) limitar a corrente durante em regime permanente de funcionamento, 

pois, “após a partida a lâmpada de descarga apresenta uma 

impedância dinâmica negativa, ou seja, a medida que a corrente 

aumenta a tensão diminui entre seus terminais...” (FREITAS, 2011, p. 

19; LÂMPADAS..., 2012, p. 319).  

As lâmpadas de descarga de baixa pressão podem ser de dois tipos: 

Lâmpadas de Baixa pressão de vapor de mercúrio, nas quais se inserem as 

                                                            
3 Uma colisão elástica é aquela onde é conservada a Energia Cinética do sistema de corpos 

que colidem (RAMPINELLI; VEIT, 2002). 
4 Uma colisão inelástica é aquela onde não é conservada a Energia Cinética do sistema de 

corpos que colidem. (RAMPINELLI; VEIT, 2002). 
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lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, a as lâmpadas de baixa pressão de 

vapor de sódio (LÂMPADAS..., 2012, p. 315). 

Com relação aos dispositivos responsáveis pela partida e controle da 

corrente das lâmpadas fluorescentes podem ser destacados os reatores 

eletromagnéticos e os reatores eletrônicos. Um especial foco é dado ao segundo, 

pois a maioria das Lâmpadas fluorescentes utilizados no hospital em estudo é deste 

tipo. 

3.4.2.1. Reatores Eletromagnéticos 

Os reatores eletromagnéticos foram os primeiros reatores utilizados para 

acionar as lâmpadas fluorescentes. Eles são compostos por bobinas com um núcleo 

constituído basicamente por chapas de ferrosilício. Uma outra forma de confeccionar 

os reatores eletromagnéticos e com indutores ou transformadores com 

características específicas (LÂMPADAS..., 2012). 

Os reatores indutivos para lâmpadas fluorescentes podem ser 

classificados pela forma como é executada sua partida: Reator Eletromagnético com 

pré-aquecimento (usa “starter”) e reator eletromagnético de Partida Rápida 

(LÂMPADAS..., 2012). 

3.4.2.2. Reator Eletromagnético com Starter 

O reator eletromagnético com starter é constituído por um elemento 

bimetálico e sua função é fazer o acendimento da lâmpada fluorescente pelo pré-

aquecimento dos eletrodos da lâmpada (OSRAM DO BRASIL, 2007). 

O acendimento da lâmpada fluorescente ocorre quando o starter, que 

está associado ao reator eletromagnético, gera um pulso de tensão para o 

rompimento da rigidez dielétrica do gás da lâmpada, acendendo-a. Este processo de 

acendimento da lâmpada é demorado (OSRAM DO BRASIL, 2007). 
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3.4.2.3. Reator Eletromagnético Partida Rápida 

Os reatores de partida rápida não possuem o starter, então para sua 

partida é necessário que seja fornecida à lâmpada uma tensão elevada o suficiente 

ou reduzir a tensão de ignição da lâmpada (LÂMPADAS..., 2012). 

Para realizar a partida da lâmpada é utilizado um transformador, o qual 

tem seus enrolamentos acoplados magneticamente com um indutor, isto é feito para 

se ter um aquecimento adequado dos eletrodos, reduzindo com isso a tensão de 

ignição da lâmpada para valores próximos da tensão da rede (LÂMPADAS..., 2012). 

Na Figura 28 é possível visualizar o circuito de um reator de partida rápida 

simplificado. 

REDE

Cf.p.

REATOR

 

Figura 28 – Circuito do Reator de Partida Rápida 
Fonte: Lâmpadas ... (2012, p. 320) 

A lâmpada parte em menos de 1s, daí o nome reator de “partida rápida”. 

Este tipo de topologia de acionamento de lâmpadas fluorescentes necessita de uma 

superfície metálica aterrada próxima da lâmpada. Geralmente, as luminárias são 

metálicas, porém deve-se ter o cuidado de fazer o aterramento da mesma, para 

garantir o bom funcionamento da lâmpada (LÂMPADAS..., 2012).  

Este aterramento próximo da lâmpada causa uma distribuição de cargas 

ao longo do tubo, acarretando na diminuição da tensão de ignição da lâmpada, na 

Figura 28 tem-se a indicação do aterramento da lâmpada (LÂMPADAS..., 2012). 

Os reatores eletromagnéticos de partida rápida são constituídos por 

bobinas, as quais causam um baixo fator de potência. Uma forma de tentar corrigir 

este baixo fator de potência é colocar em paralelo com o starter um capacitor. Este 

capacitor além de corrigir o fator de potência, diminui as interferências 
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eletromagnéticas geradas pela lâmpada em rádios, televisores, sistema de áudio, 

entre outros (FREITAS, 2011). 

3.4.2.4. Reatores Eletrônicos 

Reator eletrônico define um conjunto de equipamentos eletrônicos que 

convertem a tensão da rede que pode operar nas frequências de 50Hz ou 60 Hz, em 

uma tensão que opera em alta frequência, acima de 18KHz (ALDABÓ, 2001; 

LÂMPADAS..., 2012). 

Os reatores eletrônicos podem ser desenvolvidos com métodos diferentes 

de partida, havendo inclusive os modelos de partida suave, que tornam as lâmpadas 

mais duradouras por evitar os danos inerentes a uma partida mais rápida (IESNA, 

2000). 

Os reatores eletrônicos podem ser classificados em (LUME 

ARQUITETURA, 2006): 

1) Baixo fator de potência e alta DHT (Distorção Harmônica Total); 

2) Alto Fator de potência e baixa DHT. 

Os reatores eletrônicos de baixo fator de potência e alta DHT são reatores 

de projeto mais simples, nos quais os filtros de controle do fator de potência, o 

sistema de controle e proteção contra correntes não são implementados, com isso o 

seu DHT pode chegar até 100%.  O objetivo deste reator eletrônico é ter um reator 

de baixo custo (preço de venda reduzido) aplicado a sistemas que não exigem ou 

não estão comprometidos com a qualidade da energia elétrica (LUME 

ARQUITETURA, 2006). 

Já os reatores de alto fator de potência e baixa DHT podendo ficar abaixo 

de 32% são empregados em sistemas com grande carga instalada para iluminação, 

nos quais a qualidade da energia é uma preocupação, principalmente, na presença 

de equipamentos susceptíveis às distorções harmônicas (LUME ARQUITETURA, 

2006). 

Na Figura 29 tem-se o circuito básico de um reator eletrônico. 

Basicamente, ele é composto por um circuito conversor CA/CC (retificador) que 

converte a tensão da rede CA em CC; por um inversor que converte a tensão CC em 

CA de alta frequência; possuindo, além disso, circuitos de partida da lâmpada e 
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controle de corrente. 

Lâmpada

Reatância
Limitadora

Inversor
Retificador

220 Vac

 
Figura 29 – Circuito Básico de um Reator Eletrônico 
Fonte: Aldabó (2001, p. 58) 

3.5. INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

Um dos primeiros trabalhos sobre interferência eletromagnética (EMI) 

gerada por sistemas de iluminação com reatores eletrônicos, foi feito por Arthur et al. 

(1982), que estudaram o impacto destas interferências eletromagnéticas conduzidas 

e radiadas sobre alguns equipamentos eletromédicos. 

Os equipamentos eletromédicos avaliados por Arthur et al (1982) foram o 

tomógrafo computadorizado axial, o eletroencefalógrafo, os equipamentos de 

enfermaria coronariana, além de outros equipamentos que possuíam uma 

quantidade razoável de lâmpadas fluorescentes. 

Os resultados obtidos foram de campos elétricos (emissões radiadas) 

elevados, com valores de: em 20kHz (126 dBµV/m = 1,995 V/m), 200kHz (90 

dBµV/m = 0,032 V/m), 400kHz (80 dBµV/m = 0,010 V/m) e 1MHz (66 dBµV/m = 

0,002 V/m) (ARTHUR, et al., 1982). 

Para Schwabe et al. (1998), os sistema de comunicação eletrônica e os 

sistemas de controle são afetados pelas lâmpadas fluorescentes. Como exemplo de 

problemas causados podem ser citados os seguintes: sistemas de segurança 

falham; atrasos em relógios de aviso de horários de aula em escolas; sistema de 

áudio captam as interferências radiadas das lâmpadas e as amplificam e misturam 

com o som transmitido; luz oscilante (flicker) devido às variações de tensão 

amplificadas pelo reator eletrônico.  
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De acordo com Nyland et al. (2002), a utilização de reatores eletrônicos 

em substituição aos reatores eletromagnéticos foi impulsionada pelo maior 

rendimento (quase 75% destes contra os 50% dos reatores eletromagnéticos), o 

menor peso e volume destes, além das agências governamentais reguladoras 

brasileiras começar a exigir a utilização de cargas com maior fator de potência 

(passou de 0,86 para 0,92) em ambientes residenciais, comerciais e industriais. 

Os resultados obtidos por Nyland et al. (2002) para as emissões 

conduzidas de sistemas de iluminação com reatores eletromagnéticos mostraram 

que nenhuma frequência ficou acima do valor estipulado pela norma adotada 

(CISPR 15) para os sistemas de iluminação com reatores eletromagnéticos. Porém, 

para os sistemas com reatores eletrônicos várias frequências apresentaram níveis 

de emissão conduzida acima do limite estipulado na norma CISPR 15, 

provavelmente devido às altas frequências de funcionamento dos conversores 

estáticos. 

Como apresentado no trabalho de Nyland et al. (2002) a norma adotada 

para a verificação de conformidade dos sistemas de iluminação foi a CISPR 15. 

Portanto, no próximo capítulo são discutidas normas nacionais e internacionais 

referentes à CEM. Haja vista, que nem todas as normas contempladas em outros 

países ainda o são no Brasil. 



68 
 

4.  NORMAS  

Neste capítulo são apresentadas algumas das normas que dizem respeito 

ao estudo proposto sobre CEM dos sistemas de iluminação fluorescente e os 

equipamentos eletrocirurgia em um ambiente hospitalar.  

Primeiramente, são apresentadas as normas relacionadas aos 

equipamentos eletromédicos que incluem o equipamento de eletrocirurgia inicia-se 

pelas normas internacionais e depois aborda-se as nacionais. Em seguida, são 

tratadas às normas relacionadas ao sistema de iluminação fluorescente, também 

iniciando-se pelas normas internacionais e concluindo-se com as nacionais, que são 

as de maior interesse. 

Deve-se ressaltar que a maioria das normas (internacionais e nacionais) 

não possui uma regulamentação voltada ao controle de equipamentos eletromédicos 

após a sua comercialização, o que garantiria uma confiabilidade metrológica, com 

calibrações rastreadas durante a vida útil do equipamento. Este controle sobre a 

metrologia só ocorre em alguns casos específicos como o termômetro clínico de 

mercúrio em vidro e equipamentos eletromédicos que empreguem radiações 

ionizantes (MONTEIRO; LESSA, 2005). 

4.1. NORMAS INTERNACIONAIS 

4.1.1. Equipamentos Eletromédicos 

O avanço tecnológico possibilitou um aumento significativo no nível de 

automatização da sociedade contemporânea, em especial nos serviços de saúde 

que proporcionaram aos profissionais de saúde e aos pacientes, diagnósticos e 

tratamentos mais precisos e rápidos. Entretanto, a utilização destas novas 

tecnologias aumenta a possibilidade da ocorrência de graves acidentes nos serviços 

de saúde, devido à imperícia dos operadores e, principalmente, às falhas nestes 

equipamentos como descreve Lucatelli et al. (2003) 

Toda essa inovação trouxe consigo a necessidade de aprimoramento da 
gestão da tecnologia, exigindo pesados investimentos em estudos e 
desenvolvimento de pessoal, ferramental e de processos na indústria. Isso, 
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entretanto, não corresponde à realidade na área da saúde, que, apesar de 
possuir tecnologias muitas vezes ainda mais avançadas que as da indústria, 
utiliza-se ainda, na maioria dos estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Além disso, a acelerada evolução da tecnologia dos equipamentos 

eletromédicos os tornou mais complexos capazes de realizar uma série de medidas 

de parâmetros fisiológicos. Estes equipamentos tornam-se, a cada dia, essenciais 

para exames, diagnósticos, tratamentos e acompanhamento de pacientes 

(MONTEIRO; LESSA, 2005). 

De acordo com o exposto acima, fica evidente a necessidade da 

confiabilidade dos equipamentos eletromédicos. Esta confiabilidade somente pode 

ser alcançada por meio de ensaios de desempenho e qualidade nos equipamentos 

eletromédicos em utilização (LUCATELLI, et al., 2003). 

Em nível internacional pode-se citar o órgão federal norte-americano 

responsável pela segurança dos equipamentos eletromédicos, a Food and Drug 

Administration (FDA). Porém, é interessante ressaltar que a maioria dos 

equipamentos eletromédicos não necessita atender às normas da Comissão Federal 

de Comunicações (FCC) (FDA, 2011). 

Dentro da estrutura da FDA encontra-se o Escritório de Produtos Médicos 

e Organização do Tabaco e dentro deste, o Centro para Dispositivos e Saúde 

Radiológica (CDRH), o qual é responsável por proteger e promover a saúde pública, 

facilitando a inovação tecnológica dos equipamentos eletromédicos e garantindo que 

estes são seguros ao consumidor norte-americano (FDA, 2011). 

A FDA não adota nenhuma norma como obrigatória para conformidade de 

CEM para equipamentos eletromédicos, embora já tenha desenvolvido uma norma 

de CEM em 1979 a Electromagnetic compatibility standard for medical devices: 

MDS-201-0004 (ESTADOS UNIDOS, 1979). Entretanto, nos últimos anos a FDA 

vem acompanhando os aspectos de CEM em equipamentos eletromédicos com 

mais interesse, o que fez exigir dos fabricantes destes maiores cuidados quanto à 

interferência eletromagnética nos seus produtos (OTT, 2009). 

Neste sentido o Centro para Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) 

recomenda os seguintes cuidados aos serviços de saúde quanto à CEM (FDA, 

2011): 
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1) Fazer uso do máximo de recursos disponíveis, publicações, páginas 

da Internet, etc., para divulgar os aspectos de CEM em equipamentos 

eletromédicos; 

2) Avaliar o ambiente das instalações médicas sob o aspecto 

eletromagnético (por exemplo, identificar transmissores de rádio em 

torno do centro médico) em particular em áreas mais críticas tais como 

Emergências, UTI, UTI Neonatal e Centro Cirúrgicos; 

3) Gerenciar o ambiente eletromagnético, transmissores de RF e todos 

os equipamentos eletroeletrônicos, incluindo os equipamentos 

eletromédicos, para reduzir o risco de Interferência Eletromagnética 

nos equipamentos eletromédicos; 

4) Coordenar a compra, os serviços, as instalações e a gestão de todos 

os equipamentos eletroeletrônicos utilizados nas instalações 

hospitalares de maneira a aumentar a CEM; 

5) Explicar à equipe de saúde, aos empreiteiros, aos visitantes e aos 

pacientes a importância da CEM, e como eles podem reconhecer 

possíveis IEM em equipamentos eletromédicos, auxiliando a minimizar 

seus riscos; 

6) Estabelecer e implementar políticas e procedimentos (por escrito) da 

instituição de saúde para reduzir o risco de IEM em equipamentos 

eletromédicos; 

7) Comunicar os problemas de IEM para o programa MedWatch FDA, 

além de informar as experiências com IEM/CEM com colegas em 

fóruns abertos, tais como publicações médicas e conferências da área. 

Atualmente, o foco do FDA são os equipamentos wireless e os telefones 

celulares utilizados próximos a equipamentos médicos, no sentido de determinar a 

distância mínima para utilização destes (FDA, 2011). 

As normas reconhecidas pelo FDA são as seguintes: 

 IEC 60601-1-2 – Equipamento Eletromédico - Parte 1-2: Requisitos 

gerais de segurança - Norma colateral: Compatibilidade 

Eletromagnética - Requisitos e testes (Edição 2:2001 com a 

alteração 1:2004; Edição 2.1 (Edição 2:2001 consolidada com a 

emenda 1:2004); 

http://www.fda.gov/medwatch/
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/SimpleSearch.cfm?db=STD&id=14761
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 ANSI/IEC 60601-1-2 – Equipamento Eletromédico - Parte 1-2: 

Requisitos gerais de segurança - Norma colateral: Compatibilidade 

Eletromagnética - Requisitos e testes; 

 ANSI/RESNA WC/vol.2-1998, Seção 21, Requisitos e métodos de 

ensaio para a compatibilidade eletromagnética de cadeiras de 

rodas motorizadas e scooters; 

 ANSI C63: 19:2001, métodos de medição de compatibilidade entre 

os dispositivos de comunicação sem fio e aparelhos auditivos. 

O FDA incentiva os fabricantes de equipamentos eletromédicos a 

utilizarem a norma IEC 60601-1-2 em Equipamentos Médicos, em particular os 

requisitos e testes como seu padrão de CEM. Além disso, a norma IEC 60601-1-2 

fornece limites para emissão e imunidade eletromagnética, incluindo imunidade 

transitória, tais como descarga eletrostática (ESD) (OTT, 2009). 

Por outro lado na Europa, antes de 2003, cada país do continente tinha 

seu próprio sistema de regulamentação e regras para venda e comercialização dos 

equipamentos eletromédicos. Após a criação da Comunidade Europeia, várias ações 

vem sendo implementada com o objetivo de unificar a legislação (ROBINSON; 

BOZEC; MARSHMAN, 2003). 

Por exemplo, a partir de primeiro de novembro de 2004 todos os 

fabricantes de equipamentos eletromédicos comercializados na Europa ficaram 

obrigados a atender a segunda versão da norma EN 60601-1-2. Além disso, os 

equipamentos já em uso devem passar por testes para verificar a conformidade com 

esta segunda versão da norma de CEM (BARE, 2004).   

Nesta segunda versão são apresentados os critérios de degradação que 

não são permitidos nos testes de imunidade eletromagnética, incluindo (BARE, 

2004): 

 Falhas de componentes; 

 Mudanças em parâmetros programáveis; 

 Restauração (“reset”) para os padrões de fábrica (pré-ajustados 

pelo fabricante); 

 Mudança do modo de operação; 

 Falsos alarmes; 

 Suspensão ou interrupção de qualquer operação desejada, mesmo 

se acompanhada por um alarme; 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/SimpleSearch.cfm?db=STD&id=14760
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/SimpleSearch.cfm?db=STD&id=8164
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/SimpleSearch.cfm?db=STD&id=8507
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 Inicialização de qualquer operação não desejada, incluindo 

movimento não desejado ou não controlado, mesmo se 

acompanhada de um alarme; 

 Erro de um valor numérico exibido suficientemente grande para 

afetar o diagnóstico ou tratamento; 

 Ruídos numa forma de onda na qual o mesmo seja indistinguível 

dos sinais fisiológicos ou tais que interferem na interpretação dos 

sinais fisiológicos; 

 Artefato ou distorção em uma imagem na qual o mesmo seja 

indistinguível dos sinais fisiológicos ou tais que interferem na 

interpretação dos sinais fisiológicos; 

 Falha de equipamento ou sistemas de diagnóstico ou tratamento, 

mesmo se acompanhada de um alarme. 

4.1.1.1. IEC 

Uma organização internacional é a International Electrotechnical 

Commission (IEC), não governamental e sem fins lucrativos que foi fundada com 

objetivo de criar padrões técnicos para as áreas de eletroeletrônica (IEC, 2012).  

A IEC teve sua fundação em 1906 na cidade de Londres, sendo o 

resultado da cooperação voluntária entre várias organizações de engenheiros, 

cientistas e empresários, que após o Congresso Internacional de Eletricidade que 

ocorreu em Saint Louis, nos Estados Unidos, decidiram se organizar para discutir e 

normatizar a área elétrica (ABNT, 2011). 

A norma do IEC que diz respeito à CEM em equipamentos eletromédicos 

foi publicada em 1993, IEC 60601-1-2, que tem o título de Equipamento 

eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança - 2. Norma colateral: 

Compatibilidade eletromagnética - Prescrições e ensaios (IEC, 2012). 

A norma da IEC 60601 possui uma parte de prescrição geral de 

segurança, indicada pelo número 1 após o número da norma (IEC 60601-1). Uma 

outra seria sobre as prescrições particulares de segurança ou parte 2, indicada pelo 

número 2 após o número da norma (IEC 60601-2-XX). Nesta são tratados os 

equipamentos médicos específicos. A outra parte seria a norma de desempenho 

indicada pelo número 3 após o número da norma (IEC 60601-3-XX). Por exemplo, a 
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IEC 60601-1-2 é a norma de prescrições gerais de segurança ou norma colateral 

para CEM. Já a IEC 60601-2-18 é sobre prescrições particulares de segurança para 

equipamentos de endoscopia.  

4.1.1.2. ANSI 

O American National Standards Institute (ANSI) foi fundado no dia 19 de 

outubro de 1918, nos Estados Unidos.  É uma organização particular que tem por 

objetivo melhorar a competividade das empresas e a qualidade de vida nos Estados 

Unidos (ANSI, 2011). 

Dentre as várias normas, regulamentos e diretrizes que são criadas e 

promulgadas pela ANSI, a que é de interesse ao trabalho proposto é a norma C63-2, 

cuja primeira versão foi lançada em 1987. A versão vigente desta norma foi 

publicada em 2009 (ANSI, 2011).   

Esta norma especifica as características dos sistemas de instrumentação 

para medição de interferência e campos eletromagnéticos na faixa de frequência de 

10 Hz até 40 GHz. Sua finalidade é a definição das características do sistema, tais 

como unidades de medida, faixa de amplitude, circuitos detectores, seletividade e 

largura de banda, exatidão, antenas (probes) e calibração, dentre outros (ANSI, 

2009). 

4.1.1.3. IEEE 

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) foi criado em 

1884 nos Estados Unidos. É uma sociedade técnico-profissional, sem fins lucrativos, 

que tem por objetivo o avanço dos conhecimentos científicos nas áreas de 

eletricidade, eletrônica e computação (IEEE, 2012). 

No quadro 3 é apresentada uma lista com as normas do ANSI/IEEE que 

dizem respeito às várias definições e terminologia, testes e procedimentos de 

medidas para minimizar os efeitos da IEM, além dos limites recomendados para 

CEM. 

Nomenclatura Normas 

Definições e Terminologia 
IEEE Std. 32; IEEE Std. 211; IEEE Std. 539; IEEE 

Std. 776; IEEE C92.41; IEEE C62.47 
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Testes e Procedimentos 

de Medidas 

IEEE Std. 139; IEEE Std. 187; IEEE Std. 213; IEEE 

Std. 291; IEEE Std. 299; IEEE Std. 376; IEEE Std. 

377; IEEE Std. 430; IEEE Std. 469; IEEE Std. 473; 

IEEE Std. 475; IEEE Std. 644; IEEE Std. 1027; ANSI 

C62.36; ANSI C62.45; ANSI 63.4; ANSI C63.5; ANSI 

C63.6; ANSI C63.7; ANSI C63.16 

Diretrizes de Projeto 
IEEE Std. 140; IEEE Std. 518; ANSI C63.13 IEEE 

Std. 

Limites de Desempenho C37.90.2; ANSI C63.2; ANSI C63.12; ANSI C63.16 

Quadro 3 – Normas ANSI/IEEE sobre CEM 
Fonte: (KODALI, 1996, p. 321) 

Especificamente, as normas que estão relacionadas com as medidas a 

serem feitas durante o presente estudo são estas: 

 IEEE Std. 139: Esta norma menciona os métodos de medição das 

emissões de radiofrequência (conduzida e radiada) para 

equipamentos industriais, científicos e médicos instalados no seu 

ambiente de uso (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND 

ELECTRONICS ENGINEERS, 1988). 

 IEEE C95-3: Esta norma menciona as técnicas e a instrumentação 

para cálculo e medição de campos eletromagnéticos próximos e 

distantes na faixa de radiofrequências e micro-ondas (INSTITUTE 

OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, 2008). 

4.1.2. Sistema de Iluminação 

Outra fonte de consulta sobre sistema de Iluminação Hospitalar, está 

contida nas normas norte-americanas elaboradas pela IESNA - Illuminating 

Engineering Society of North America, e aprovadas pela ANSI, em 27 de março de 

2006. Este documento denominado Práticas Recomendadas – RP-29-06 – está mais 

atualizado que as referências nacionais, servindo de parâmetro para o 

desenvolvimento de projetos de iluminação em ambientes hospitalares 

(BITENCOURT, 2007). 
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A norma sobre os limites e métodos de medidas das características de 

distúrbios radioelétricos de luminárias elétricas e equipamentos similares é a EN 

55015, que no Reino Unido é conhecida como British Standard BS EN 55015. Esta 

norma é baseada na CISPR 15 e tem o mesmo título desta (BRITISH STANDARD, 

2001). 

Esta norma se aplica às emissões conduzidas e radiadas de interferência 

eletromagnética de: 

 Todo o equipamento de iluminação com uma função primária de geração e / 

ou distribuição da luz destinada a fins de iluminação e destinadas quer para 

ligação à fonte de energia eléctrica de baixa tensão ou para o funcionamento 

à bateria; 

 A parte de iluminação de um equipamento multifuncional no qual uma das 

principais funções desta é a iluminação; 

 Auxiliares independentes exclusivamente para uso com equipamentos de 

iluminação; 

 Equipamentos de radiação UV (Ultravioleta) e IR (Infravermelho); 

 Lâmpadas de neon publicitárias; 

 Rua / iluminação com holofotes destinada ao uso externo; 

 Transporte de iluminação (instalado em ônibus e trens). 

São excluídos do âmbito de aplicação desta norma: 

 Operacional de equipamentos de iluminação nas faixas de frequência ISM 

(conforme definido na Resolução n º 63 (1979) da Rádio ITU regulamento); 

 Equipamentos de iluminação para aeronaves e aeroportos; 

 Aparelho para o qual os requisitos de compatibilidade eletromagnética na 

faixa de radiofrequência são explicitamente formulados em outra IEC CISPR 

ou padrões. 

Os limites admissíveis para as emissões conduzidas nos terminais de 

alimentação, definidos pela norma CISPR 15 são os apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 – CISPR 15 Limites de Interferência nos terminais de alimentação 

Faixa de Frequência 

Limites (dBµV)* 

Quase-Peak Average 

9kHz – 50kHz** 110 -- 

50kHz – 150kHz** 90 – 80*** -- 

150kHz – 500kHz 66 – 56*** 56 – 46*** 

0,5MHz – 5,0MHz 56 46 

5,0MHz – 30,0MHz 60 50 

* Na frequência de transição o limite inferior é aplicável 

** Os valores limites da faixa de frequência de 9kHz a 150kHz são considerados “limites 

provisórios” que podem ser modificados depois de alguns anos de experiência 

*** O limite decresce linearmente com o logaritmo da frequência nos intervalos de 50kHz a 150kHz 

e de 150kHz a 0,5MHz 

Fonte: (NYLAND, et al., 2002, p. 766) 

Com relação aos limites admissíveis para as emissões radiadas de IEM 

de acordo com a norma BS EN 55015 são os apresentados na tabela 2 (BRITISH 

STANDARD, 2001). 

Tabela 2 – Limites admissíveis para emissões radiadas EN 55015 

Faixa de Frequência 

Limites (dBµV/m) 

Quase-Peak (10m) Average (3m) 

30MHz – 230MHz 30 40 

230MHz – 1000MHz 37 47 

1GHz -  74 (3m) 54 

 

Fonte: (BRITISH STANDARD, 2001) 
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4.2. NORMAS NACIONAIS 

Neste item são apresentadas as principais normas, resoluções e portarias 

nacionais que dizem respeito aos equipamentos eletromédicos. Este conjunto de 

determinações são editadas e acompanhadas por diferentes órgãos como a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normativas, portarias e 

resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 

4.2.1. EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS 

4.2.2.1. ABNT 

A ABNT, fundada em 1940, é o órgão responsável pela normalização 

técnica no Brasil, o qual fornece a base tecnológica necessária ao desenvolvimento 

brasileiro. “É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como único 

Foro Nacional de Normalização através da Resolução n.º 07 do CONMETRO, de 24 

de agosto de 1992” (ABNT, 2011). 

As normas adotadas no Brasil seguem as normas criadas pelo IEC. As 

primeiras versões das normas brasileiras para equipamentos médicos eram 

traduções literais das normas IEC 60601, que no Brasil ficou conhecida como NBR 

IEC 60601 (ABNT, 2012). 

A organização da norma NBR IEC 60601 é apresentada na Figura 30. 

Nela é possível ver a estruturação explicada no parágrafo anterior. 

NBR IEC 60601-1
Prescrições Gerais

para Segurança

NBR IEC 60601-1-1 Sistemas
Eletromédicos

NBR IEC 60601-1-2 CEM

NBR IEC 60601-1-3 Proteção
Equipamentos Raio-X

NBR IEC 60601-1-4 Sistemas
Programáveis

NBR IEC 60601-2-XX
Normas Particulares

Prescrições particulares
Para segurança de ...

Prescrição Particular de 
Segurança

Prescrição Geral de 
Segurança

 

Figura 30 – Estrutura da Norma IEC 60601 
Fonte: (MARRONI, 2010, p. 2) 
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A primeira versão da norma para CEM em equipamentos eletromédicos 

foi a NBR IEC 60601-1-2, válida a partir 1 de dezembro de 1997. Ela é baseada na 

norma IEC 60601-1-2 de 1993 (MARRONI, 2010).  

Esta versão da norma traz as prescrições necessárias para a realização 

dos ensaios de emissões conduzidas e radiadas, os quais são baseados nas 

seguintes normas: 

 CISPR 11 - Limites e métodos de medição de características de 

perturbação eletromagnética em radiofrequência de equipamentos 

industriais, científicos e médicos (ISM), além de trazer as 

prescrições para os equipamentos de iluminação com base na 

CISPR 15 - Norma sobre os Limites e Métodos de medidas das 

Características de perturbação Radioelétrica de Iluminações 

Elétricas e similares (IEC, 2012); 

 CISPR 14 – Limites e Métodos de medição. 

Também trata dos testes para imunidade que seriam: 

 Descarga Eletrostática (ESD) que deve estar em conformidade a 

norma IEC 801-2; 

 Rajadas que devem atender a conformidade dos ensaios previstos 

na norma IEC 801-4; 

 Surtos de tensão que devem atender aos ensaios descritos na 

norma IEC 801-5. 

Ressalta-se que esta norma prevê que os equipamentos eletromédicos 

devem suportar uma campo elétrico de até 3V/m na faixa de frequência de 26 MHz 

até 1GHz. 

A tabela 1 mostra a sinopse das determinações especificadas na norma 

NBR IEC 60601-1-2 (MARRONI, 2010). 

 

Tabela 3 – Sinopse das Determinações da NBR IEC 60601-1-2:1997 

Item Título Método de Teste Limites 

EMISSÕES 

1 Emissões de RF NBR IEC/CISPR 11 
Emissões Radiadas em dBµV/m 

Emissões conduzidas de 37 a 66 
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Item Título Método de Teste Limites 

(36.201.1) dBµV 

+20 dB (equip. de radiologia 
intermitentes); 
+12 dB (raios-X instalado em local 
blindado). 

IMUNIDADE 

2 
Descarga Eletrostática 

(36.202.1) 
IEC 801-2 

3 kV - partes condutivas 

8 kV - partes não-condutivas 

3 
Campos de RF radiados 

(36.202.2) 
IEC 801-3 

Nível de 3 V/m na faixa de frequência 
de 26 MHz a 1 GHz  

1 kV - equipamento com plugue de 
rede 

4 
Rajadas (EFT) 

(36.202.3.1) 
IEC 801-4 

2 kV - equipamento instalado 
permanentemente 

0,5 kV - linhas de sinal 

5 
Surtos de Tensões 

(36.202.3.2) 
IEC 801-5 

1 kV - modo diferencial 

2 kV - modo comum 

Fonte: (MARRONI, 2010, p. 4) 

Dentre as determinações da NBR IEC 60601-1-2:1997, as que tem maior 

interesse para o desenvolvimento deste trabalho são os itens 1 e 3, por estarem 

relacionados com os testes que serão desenvolvidos. 

Ao se analisar a Tabela 3 em seu item 1, sobre emissões de RF, este 

recomenda que os métodos de testes devam seguir a NBR IEC/CISPR 11. 

Verificando-se o item 1.4, da norma CISPR 11, constata-se que está prescreve que 

os equipamentos de iluminação deverão seguir o que está contida na CISPR 15 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995). 

A segunda versão da norma NBR IEC 60601-1-2 foi apresentada em 

2006, tendo sido baseada na norma IEC 60601-1-2, e sua emenda, de 2004. Nela 

estão contidas várias alterações de valores de níveis e faixas de ensaios, mudança 

do método de ensaio devido à alteração da norma IEC 801 para a série IEC 61000-2 

e inclusão de novos ensaios para emissões e imunidade (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006). 

Estas alterações podem ser vistas na Tabela 4, na qual estão 

relacionados um resumo das mudanças na norma e os novos valores da segunda 

versão da norma NBR IEC 60601-1-2. 
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Publicada em 25 de outubro de 2010 e válida a partir de 1º de janeiro de 

2012, foi editada pela ABNT a terceira versão da norma NBR IEC 60601-1-2 com o 

título de Equipamento eletromédico Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança 

básica e desempenho essencial - Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética 

- Requisitos e ensaio (ABNT, 2012). 

 

Tabela 4 – Sinopse das Determinações da NBR IEC 60601-1-2:2006 

Item Título Método de Teste Limites 

Emissões 

1 
Proteções dos serviços de 

rádio 
(36.201.1) 

CISPR 11; 
Equipamentos Operando 
abaixo de 9 kHz (CISPR 

14-1); 
Sistemas de Iluminação 

(CISPR 15) e 
Equipamentos Tecnologia 

da Informação (CISPR 
22); 

Definidos de acordo com a 
classe (A ou B) e grupo (1 ou 

2); em dBµV/m (emissões 
radiadas) e dBµV (emissões 
conduzidas), de 37 a 66, de 

acordo com a faixa de 
frequência. 

2 
Proteção da rede pública - 

Distorção Harmônica 
(36.201.3.1) 

IEC 61000-3-2 

Depende da classe do 
equipamento A, B, C, ou D 

e da ordem da harmônica. Os 
limites são dados em Ampères 

para harmônicos pares ou 
ímpares. 

De 0,15 a 2,3 A para os 
harmônicos ímpares e 0,23 a 

1,06 para os pares, 
aproximadamente. 

3 

Proteção da rede pública - 
Flutuações de tensão e 

flicker 
(36.201.3.2) 

IEC 61000-3-3 
flicker de curta duração - 1,00 
flicker de longa duração - 0,65 

dc < 3% dmáx < 4% 

Imunidade 

4 
Descarga eletrostática 

(36.202.2) 
IEC 61000-4-2 

2, 4 e 8 kV (partes não-
condutivas) 

2, 4 e 6 kV (partes condutivas) 

5 
Campos de RF irradiados 

(36.202.3) 
IEC 61000-4-3 

3 V/m na faixa de frequência de 
80 MHz a 2,5 GHz, 
equipamentos que não são de 
suporte à vida. 

10 V/m, 80 MHz a 2,5 GHz 
(equipamentos de suporte à 
vida). 

6 
Rajadas (EFT) 

(36.202.4) 
IEC 61000-4-4 1 kV (linhas de sinal) 
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Item Título Método de Teste Limites 

2 kV (linhas de alimentação) 

7 
Surtos 

(36.202.5) 
IEC 61000-4-5 

0,5 e 1 kV - modo diferencial 

0,5;1 e 2 kV - modo comum 

8 

Distúrbios conduzidos, 
induzidos por campos de 

RF 
(36.202.6) 

IEC 61000-4-6 
3 Vrms de 150 kHz a 80 MHz, 

com 80 % de AM 

9 
Campos magnéticos 

(36.202.8) 
IEC 61000-4-8 3 A/m 

10 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão 

(36.202.7) 

IEC 61000-4-11 

< 5% do nominal para 0,5 ciclos 

40% do nominal para 5 ciclos 

70% do nominal para 25 ciclos 

< 5% do nominal para 5 s 
(perda temporária de utilidade é 
permitida) 

Fonte: (MARRONI, 2010, p. 5) 

4.2.2.2. ANVISA  

A Anvisa, criada em 26 de janeiro de 1999, pela lei nº 9.782, é uma 

autarquia com regime especial possuindo independência administrativa e financeira 

(ANVISA, 2009). 

As competências da Anvisa vão desde a regulamentação, o controle e a 

fiscalização de produtos e serviços que envolvam riscos à saúde pública (ANVISA, 

2009). 

A Anvisa tem por missão (ANVISA, 2009): 

Promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes 
da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, 
em ação coordenada com os estados, os municípios e o Distrito Federal, de 
acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, para a melhoria da 
qualidade de vida da população brasileira. 

O Ministério da Saúde por meio da secretaria de vigilância a saúde, emitiu 

a portaria 2.663, de 22 de dezembro de 1995, a qual determinou que os 

equipamentos médicos comercializados no Brasil devessem estar em conformidade 

com a norma técnica brasileira NBR IEC 60601-1 (ANVISA, 2009).  

Esta portaria foi revogada pela Portaria nº 155, de 27 de fevereiro de 

1997, em conjunto com a Portaria nº 1.104 Ministério da Saúde, de 30 de agosto de 

1999, devido a questões relacionadas aos prazos para certificação dos 

http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/155_97.htm
http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/155_97.htm
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equipamentos eletromédicos que alguns fabricantes não conseguiram atender 

(ANVISA, 2009). 

Em 31 de agosto de 1999, a Anvisa emitiu a resolução nº 444/1999, a 

qual determinava que todos os equipamentos eletromédicos comercializados no 

Brasil devem atender as prescrições contidas no conjunto de normas da NBR IEC 

60601 (BRASIL, 1999). 

A partir do dia 01 de março de 2002, a Anvisa determinou que fossem 

exigidos testes de CEM a todos os equipamentos médicos para a emissão dos 

certificados de conformidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE 

CONFORMIDADE LTDA., 2010). 

Com a resolução nº 32, de 29 de maio de 2007, a qual foi republicada em 

01 de junho de 2007, a ANVISA determinava a certificação compulsória dos 

equipamentos eletromédicos. Em seu primeiro artigo estabelece que os 

equipamentos eletromédicos em regime de Vigilância Sanitária deveriam comprovar 

o atendimento à resolução (BRASIL, 2007). 

Em 21 de junho de 2011, o Ministério da Saúde, por intermédio da Anvisa, 

emitiu a instrução normativa nº 3, que em seu primeiro artigo diz (BRASIL, 2011): 

Art. 1º Estabelecer a lista, indicada no Anexo desta Instrução Normativa, 
das normas técnicas cujas prescrições devem ser atendidas para 
certificação de conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade (SBAC), dos equipamentos sob regime de Vigilância 
Sanitária, nos termos da Resolução RDC ANVISA nº 27, de 21 de junho de 
2011.  

Esta instrução traz em seu anexo duas tabelas reproduzidas aqui nos 

quadros 4 e 5. No Quadro 4 estão contidas as normas de prescrição particulares de 

segurança e seu ano de publicação que devem ser atendidas para a certificação de 

conformidade. No Quadro 5 estão contidas as normas de prescrição geral de 

segurança, as normas colaterais e seu ano de publicação.  

Observa-se que a norma NBR IEC 60601-1-2 publicada em 1997, será 

aceita nos processos de certificação de conformidade até a data de 1º de janeiro de 

2014, sendo também aceita a última versão desta norma publicada em 2010, que 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012 (BRASIL, 2011).  

As alterações que ocorreram entre a primeira e a segunda versão da 

norma NBR IEC 60601-1-2, podem ser comparadas observando-se as Tabela 3 e 

Tabela 4. 
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As normas de prescrição particulares de segurança da série ABNT NBR 

IEC 60601, serão aceitas pela vigilância sanitária para certificação desde que seja 

atendida uma das seguintes situações (BRASIL, 2011): 

(a) As versões das normas indicadas abaixo serão aceitas nos processos 
de certificação de conformidade, por um período transitório, isto é, somente 
até 1º de janeiro de 2014, independentemente das suas substituições por 
versões atualizadas da ABNT;  

(b) As versões atualizadas das normas indicadas abaixo serão aceitas nos 
processos de certificação de conformidade a partir de suas respectivas 
vigências; 

 (c) As suas equivalentes na IEC somente poderão ser aceitas no processo 
de certificação de conformidade até a entrada em vigor de suas 
equivalentes nacionais publicadas pela ABNT. 

Nº Equipamentos Eletromédicos 
Norma Técnica 

NBR IEC 

01 Equipamento Cirúrgico de Alta Frequência 60601-2-02:2001 

02 Equipamento de Terapia por Ondas Curtas 60601-2-03:1997 

03 Equipamento desfibrilador cardíaco 60601-2-04:2005 

04 Equipamento por Ultrassom para Terapia 60601-2-05:1997 

05 Equipamento de Terapia por Micro-ondas 60601-2-06:1997 

06 
Equipamento gerador de alta tensão de geradores de raios-X para 
diagnóstico médico 

60601-2-07:2001 

07 Equipamento para Estimulação Neuromuscular 60601-2-10:2002 

08 Equipamento para Ventilação Pulmonar 60601-2-12:2004 

09 Aparelhos de Anestesia 60601-2-13:2004 

10 Equipamento de Hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração 60601-2-16:2003 

11 Equipamento de Endoscopia 60601-2-18:2002 

12 Incubadoras para Recém-Nascidos 60601-2-19:2000 

13 Incubadoras de Transporte 60601-2-20:1998 

14 Berços Aquecidos para Recém-Nascidos 60601-2-21:2000 

15 Equipamento Terapêutico e de Diagnóstico a Laser 60601-2-22:1997 

16 Bomba e Controlador de Infusão 60601-2-24:1999 

17 Eletrocardiógrafo 60601-2-25:2001 
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Nº Equipamentos Eletromédicos 
Norma Técnica 

NBR IEC 

18 Eletroencefalógrafo 60601-2-26:1997 

19 Equipamento para a Monitorização de Eletrocardiograma 60601-2-27:1997 

20 
Conjuntos-fontes de radiação X e aos conjuntos emissores de radiação X 
para diagnóstico médico 

60601-2-28:2001 

21 Equipamento para Monitorização da Pressão Sanguínea Indireta 60601-2-30:1997 

22 Marca-passos Cardíacos Externos com Fonte de Alimentação Interna 60601-2-31:1998 

23 Equipamento associado ao equipamento de raios X 60601-2-32:2001 

24 Equipamento para Monitorização da Pressão Sanguínea Direta 60601-2-34:2006 

25 Cobertores, almofadas e colchões destinados ao aquecimento 60601-2-35:2006 

26 Equipamento extracorpóreo para litotripsia induzida 60601-2-36:2006 

27 Equipamento de diagnóstico e monitoramento médico por ultrassom 60601-2-37:2003 

28 Camas hospitalares operadas eletricamente 60601-2-38:1998 

29 Eletromiógrafo e Equipamento de Potencial Evocado 60601-2-40:1998 

30 Equipamento de raios-X para procedimentos intervencionistas 60601-2-43:2004 

31 
Equipamento de raios-X mamográfico e dispositivos de estereotaxia 
mamográfica 

60601-2-45:2005 

32 Mesas Cirúrgicas 60601-2-46:2000 

33 Desempenho essencial de sistema de eletrocardiografia ambulatorial 60601-2-47:2003 

34 Equipamento para monitorização multiparamétrica de paciente 60601-2-49:2003 

35 Equipamento de fototerapia 60601-2-50:2003 

36 
Equipamento eletrocardiógrafos gravador e analisador monocanal e 
multicanal 

60601-2-51:2003 

Quadro 4 - Prescrições Particulares de Segurança 
Fonte: (BRASIL, 2011) 

Os equipamentos eletromédicos listados no Quadro 4 estão sujeitos à 

certificação e devem atender as normas NBR IEC citadas. 

Assim como as normas de prescrições particulares, as normas de 

prescrições gerais para segurança ou normas colaterais da série ABNT NBR IEC 

60601 listadas no Quadro 5, serão aceitas para a certificação de conformidade dos 
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equipamentos eletromédicos dentro dos respectivos campos de aplicação, 

considerando as mesma situações já listadas anteriormente. 

 

Nº Equipamentos Eletromédicos 
Norma Técnica 

NBR IEC 

01 Prescrições de segurança para sistemas eletromédicos 60601-1-1:2004 

02 Compatibilidade eletromagnética - Prescrições e ensaios. 60601-1-2:2006 

03 Prescrições gerais para proteção contra radiação de equipamentos de 
raios X para fins diagnósticos. 

60601-1-3:2001 

04 Sistemas eletromédicos programáveis 60601-1-4:2004 

Quadro 5 – Prescrições Gerais para Segurança, Normas Colaterais. 
Fonte: (BRASIL, 2011) 

4.2.2.3. INMETRO 

O Inmetro é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tendo sido criado pela lei 5.966, de 

11 de dezembro de 1973, em substituição ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas 

(INPM) (INMETRO, 2012). 

A sua missão é (INMETRO, 2012)  

...é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos 
produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, 
promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a 
competitividade do País. 

Podem ser destacadas as seguintes atribuições e competências do 

Inmetro (INMETRO, 2012): 

 Executar as políticas de qualidade e metrologia; 

 Zelar pela utilização das normas técnicas e legais, no que se refere 
às unidades de medida, os métodos de medição, instrumentos de 
medição e os produtos pré-medidos; 

 Manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim 
como implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões 
das unidades de medida no País, de forma a torná-las harmônicas 
internamente e compatíveis no plano internacional, visando, em 
nível primário, à sua aceitação universal e, em nível secundário, à 
sua utilização como suporte ao setor produtivo, com vistas à 
qualidade de bens e serviços; 
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 Planejar e executar as atividades de acreditação de laboratórios de 
calibração e de ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, 
de organismos de certificação, de inspeção, de treinamento e de 
outros, necessários ao desenvolvimento da infraestrutura de 
serviços tecnológicos no País. 

Para a certificação de equipamentos eletromédicos as regras específicas 

foram definidas pela Portaria Inmetro 086/2006 (INMETRO, 2012). 

4.2.2. Sistema de Iluminação 

As normas nacionais referentes aos sistemas de iluminação, no caso as 

fluorescentes, que teriam maior interesse são apresentadas em seguida. 

4.2.2.1. ABNT 

Com relação à iluminação Hospitalar existe no Brasil a NBR 5413 – NB 57 

– Iluminância de Interiores, esta norma estabelece o nível médio mínimo de 

iluminância em locais com iluminação artificial (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1992). 

Além da norma da ABNT, referida no parágrafo anterior, quando da 

elaboração de projetos de iluminação hospitalar, deve-se atender à NR–15, portaria 

de 08/06/1978 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, a qual trata dos níveis 

mínimos de iluminação, em lux, por atividade e que deverá se associar às 

determinações estabelecidas pela referida NBR 5413 (BITENCOURT, 2007). 

  A NBR 5114 trata sobre as especificações de reatores para lâmpadas 

fluorescentes tubulares, estabelecendo os requisitos para os reatores para lâmpadas 

fluorescentes, com filamento preaquecido, terem o desempenho correto de acordo 

com a NBR IEC81 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1998).  

Nesta norma são encontradas informações como os requisitos gerais 

(identificação, invólucro e os terminais de alimentação e da carga), os requisitos 

específicos (ensaios específicos relacionados ao tipo de reator e starter), os ensaios, 

a formação das amostras, aceitação e rejeição (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1998). 
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Também há a norma NBR 5172 que trata dos reatores para lâmpadas 

fluorescentes e os ensaios a serem executados nestes, incluindo os ensaios sobre 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1998): 

 as características elétricas de funcionamento; 

 elevação de temperatura; 

 resistência de isolamento; 

 tensão aplicada (no dielétrico); 

 proteção contra a chuva (para os reatores de uso externo); 

 durabilidade dos enrolamentos 

 

NBR 14417:1999 Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada 

para lâmpadas fluorescentes tubulares – Prescrições gerais e de segurança. 

NBR 14418:1999 Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada 

para lâmpadas fluorescentes tubulares – Prescrição de desempenho.  

Cabe salientar que para os equipamentos eletromédicos existe a norma 

NBR IEC 60601-1-2, que na versão de 1997 tinha por base a CISPR 11 para as 

emissões, e esta por sua vez, no seu item 1.4 prescreve a utilização da CISPR 15 

para os equipamentos de iluminação. Nas versões seguintes da norma NBR IEC 

60601-1-2 continua a exigência do atendimento a norma CISPR 15 que trata sobre 

os sistemas de iluminação, sendo adotada, como visto anteriormente, pela norma 

britânica EM 55015. 

4.2.2.2. INMETRO 

O Inmetro dentro de suas competências emitiu algumas portarias sobre a 

questão de segurança com os reatores (eletromagnéticos e eletrônicos) em 

lâmpadas fluorescentes tubulares. As portarias emitidas pelo órgão foram as 

seguintes: 

Portaria do Inmetro nº 20, de 29 de janeiro de 2002, que estabelece 

requisitos mínimos de segurança para os reatores (eletromagnéticos) para lâmpadas 

fluorescentes tubulares. Esta portaria estabelecia a certificação compulsória de 

reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares fabricados, importados e 

comercializados no país. Além disso, informava as normas a serem atendidas, os 

tipos de testes que deveriam ser feitos para receberem a certificação do Inmetro 
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(marca de conformidade). Esta portaria revogou a Portaria nº 41, de 30 de março de 

2001 (BRASIL, 2002). 

A Portaria Inmetro nº 267/09, de 21 de Setembro de 2009, teve por 

finalidade estabelecer os requisitos de segurança e desempenho para os reatores 

eletrônicos alimentados em corrente alternada, que se utiliza de lâmpadas 

fluorescentes tubulares Retilíneas, Circulares e Compactas (INMETRO, 2009). 

4.2.2.3. ANATEL 

A Anatel é uma autarquia independente, sem subordinação a nenhum 

órgão do governo, herdou do ministério das Comunicações os poderes de outorga, 

regulamentação e fiscalização no que diz respeito às telecomunicações brasileiras. 

De acordo com a Anatel (2012), a sua missão é: 

Promover o desenvolvimento das telecomunicações do País de modo a 
dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações, 
capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a 
preços justos, em todo o território nacional. 

A Anatel utiliza as recomendações feitas pela Comissão Internacional 

sobre Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP) quando se trata da 

exposição das pessoas a campos elétricos. 

Desde 1999 a Anatel vinha discutindo sobre a adoção dos limites de 

exposição dos seres humanos a campos sugeridos pela ICNIRP (BRASIL, 1999). 

Somente em através da resolução nº303 de 2 de julho de 2002, a ANATEL 

regulamentou a limitação da exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos, faixa de radiofrequências entre 9kHz a 300GHz (ANATEL, 2002). 

A Tabela 5 apresenta os limites para exposição da população em geral a 

Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na faixa de radiofrequência entre 

9kHz e 300GHz (ANATEL, 2002).  

Em destaque a faixa de frequências, bem como, o valor de campo elétrico 

admissível à exposição da população em geral. Esta faixa de frequências foi 

utilizada na realização dos testes em sistemas de Iluminação com lâmpadas 

fluorescentes com reatores eletrônicos. 
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Tabela 5 - Limites para exposição da população em geral a Campos Elétricos, Magnéticos e 
Eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz (valores eficazes não 

perturbados) 

Faixa de Frequências 
Campo Elétrico 

(V/M) 
Campo Magnético 

(A/M) 

Densidade de 
potência da onda 
plana equivalente, 

(W/m2) 

9khz – 150khz 87 5 - 

150khz – 1MHZ 87 0,73/f - 

1MHZ – 10MHZ 87/f1/2 0,73/f - 

10MHZ – 400 MHZ 28 0,073 2 

400MHz – 2GHZ 1,375f1/2 0,0037f1/2 f/200 

2GHZ – 300GHZ 61 0,16 10 

Fonte: (ANATEL, 2002, p. 6) 

4.3. CONCLUSÃO 

Foram vistos neste capítulo as principiais normas, internacionais e 

nacionais, sobre equipamentos eletromédicos e sistema de iluminação com 

lâmpadas fluorescentes (conjunto de lâmpada e reator), sob o ponto de vista de 

CEM, em específico as emissões conduzidas e radiadas. 

Pode se verificar que em nível nacional as normas de compatibilidade 

eletromagnética para equipamentos eletromédicos seguem a tendência internacional 

da norma IEC 60601-1-2. 

Os limites de campo elétrico, que os equipamentos eletromédicos devem 

suportar, foram alterados da primeira versão da norma NBR IEC 60601-1-2 para 

segunda, além dos limites de frequência. Na primeira versão era 3 V/m na faixa de 

26MHz a 1GHz, na segunda versão da norma, esta faixa passou para 80 MHz até 

2,5 GHz com o mesmo valor de campo elétrico (3V/m). Além disso, foi definido que 

os equipamentos de suporte a vida devem suporta um campo de 10 V/m na faixa de 

80 MHz até 2,5 GHz. 

Já não se pode dizer o mesmo das normas de CEM para sistema de 

iluminação, que em nível internacional existem a CISPR 15 e a EN 55015 britânica, 

esta última tendo por base a CISPR 15. E em nível nacional não existe norma de 
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CEM, específica, para os sistemas de iluminação, no caso para lâmpadas 

fluorescentes e/ou reatores. Sendo que somente na norma NBR IEC 60601-1-2, 

versão de 1997, que aparece a necessidade do atendimento a uma norma de CEM 

para sistemas de iluminação, no caso a CISPR15, através da norma CISPR 11.  

Até o momento, a preocupação das normas nacionais editadas são com a 

conservação de energia elétrica (fator de potência), a quantidade luminosa em 

função do tipo de ambiente e a questão de segurança contra choques elétricos. 

Os limites utilizados para os testes de emissões conduzidas e radiadas 

dos sistemas de iluminação serão os descritos na tabela 3 – item 1, e na tabela 4 – 

item 1. 
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5. MEDIDAS E RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos utilizados para as 

medições de IEM e os respectivos resultados, além de comentar os métodos de 

certificação (pré-certificação e certificação total) e os tipos de equipamentos 

utilizados em cada medidas.  

5.1. PRÉ-CERTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TOTAL 

A pré-certificação (pre-compliance) consiste de medidas de CEM mais 

rápidas, feitas normalmente durante a fase de prototipagem dos equipamentos. Nas 

medidas de pré-certificação não há necessidade de se utilizar equipamentos com 

características especiais. 

Para as medidas de certificação total (full compliance) ou simplesmente 

certificação são necessários alguns equipamentos com características de 

funcionamento restritas, certificados e calibrados. Os locais para estas medidas 

também seguem um rigor definido em normas apropriadas. 

Para medidas de emissões radiadas (certificação total) os locais 

apropriados são os Opens Sites (Figura 31) e na impossibilidade destes, devido a 

quantidade de emissões radiadas em determinado local, pode ser utilizada uma 

câmara anecóica ou semi-anecóica.  

 

Figura 31– Medida de Emissões Radiadas em Open Site (Sítio Aberto). 
Fonte: (MORGAN, 2007; WILLIAMS, 2007; OTT, 2009) 
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Com relação às medidas de emissões conduzidas, o local ideal deverá 

conter dois planos de terra, um na vertical e outro na horizontal, ou ser instalado em 

uma sala blindada (imune as interferências externas e não possibilitar a reflexão das 

ondas eletromagnéticas dentro da mesma), exigindo além disto instalações elétricas 

apropriadas. Na Figura 32 tem-se a ilustração de como deve ser o local para as 

medidas de emissões conduzidas para certificação total. 

 

Figura 32– Local para medidas de emissões conduzidas 
Fonte: (MORGAN, 2007; WILLIAMS, 2007; OTT, 2009) 

Os locais para medidas de pré-certificação não requerem tanto rigor em 

relação aos equipamentos e locais para sua realização. 

5.2. METODOLOGIA DE MEDIDAS 

Os procedimentos para realização das medidas de IEM estão contidas na 

norma NBR IEC 60601-1-2.  

De acordo com Schneider Jr. (2004), podem ser utilizados vários tipos de 

impedâncias para simular o tecido humano durante a utilização do bisturi eletrônico, 

tais como hortaliças, carne de porco, saponáceos e o chuchu entre outros. O que 

mais se aproxima das características do tecido humano é a carne de porco. Porém, 

como as medidas do bisturi eletrocirúrgico foram realizadas “in loco” dentro de uma 

sala cirúrgica, durante o intervalo entre os turnos de trabalho das equipes médicas, 
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optou-se pelo uso do chuchu para minimizar o odor produzido pela utilização da 

unidade eletrocirúrgica (bisturi eletrônico). 

5.2.1. Emissões conduzidas 

Os testes emissões conduzidas nos sistemas de iluminação foram 

realizados no laboratório de radiofrequência e compatibilidade eletromagnética 

(LabCEM) da UTFPR – Câmpus Pato Branco. Este laboratório faz parte do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEEL) e está localizado no 

Polo de Tecnologia do Sudoeste do Paraná (POLITEC).  

Foram realizados testes no período da manhã e aos sábados devido ao 

laboratório não possuir blindagem aos campos eletromagnéticos, ainda não estar de 

acordo com de certificação Total. Além disso, há uma menor utilização dos 

laboratórios, que fazem parte do POLITEC, nestes horários, fazendo com que as 

emissões de campos eletromagnéticos fossem reduzidas. 

Para realização das medidas de emissões conduzidas foram utilizados 

reatores eletrônicos e eletromagnético de partida rápida emprestados pelo setor de 

manutenção da UTFPR – Câmpus Pato Branco, no caso são os reatores disponíveis 

no comércio local. 

Os testes foram realizados da seguinte forma:  

1) Ligava-se o sistema de iluminação e após 20 minutos inicia-se 

as medidas de emissões conduzidas para dar tempo do sistema 

entrar em regime permanente de funcionamento; 

2) Procurou-se fazer as medidas em mais de um reator eletrônico 

da mesma marca e potência para poder se comparar os 

resultados entre os reatores da mesma marca; 

3) O laboratório com o menor número de equipamentos 

eletroeletrônicos ligados em especial o sistema de iluminação 

do laboratório. 

O tempo para realizar cada medida de emissão conduzida era de 

aproximadamente 80 minutos. 

As medidas de emissões conduzidas foram realizadas com o conjunto de 

lâmpada fluorescentes mais o reator eletrônico (medida feita nos terminais principais 

de alimentação). Para as medidas em diferentes reatores eletrônicos, sempre que 

possível, foi utilizada a mesma lâmpada fluorescente. 
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Para as medidas de emissões conduzidas e radiadas em sistema de 

iluminação com lâmpadas fluorescentes, foi necessária a confecção de um suporte 

em madeira, figura 33, para evitar possíveis reflexões das interferências geradas. 

Ressalta-se que este suporte facilitou a troca dos reatores em testes.  

 

Figura 33– Suporte em madeira para Lâmpadas Fluorescentes e Reatores Eletrônicos. 
Fonte: Autoria Própria 

Tanto as medidas de emissões conduzidas quanto as emissões radiadas 

para o sistema de eletrocirurgia foram realizadas “in loco” na sala de cirurgia do 

hospital. 

Para verificar se os fios de alimentação do reator e das lâmpadas 

poderiam contribuir na medida de emissão radiada foi feito um teste em um dos 

reatores. Foi feita a tentativa de blindar os campos oriundos dos fios com a 

colocação de papel alumínio em volta dos mesmos, sendo tomado cuidado de não 

curto circuitar estes. Além disso, o papel alumínio foi aterrado, ou seja, através de 

uma cabo que conectava todos as blindagens ao terra do laboratório. 

Na Figura 34 é possível ver os resultados das medidas sem a blindagem 

Figura 34a, e com a blindagem Figura 34b. Ao compará-las pode-se verificar que 

este método de blindagem pouco contribuiu nos resultados das medidas de 

emissões conduzidas.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 34 – Fios dos Reatores Eletrônicos sem a blindagem (a) e com a blindagem (b) 
Fonte: Autoria Própria 
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5.2.2. Emissões Radiadas 

O objetivo das medidas de emissões radiadas e de verificar se os campos 

eletromagnéticos emanados dos equipamentos em estudo estão dentro dos limites 

permitidos por normas. 

As medidas de emissões radiadas para os sistemas de iluminação foram 

realizadas no ginásio poliesportivo do câmpus Pato Branco. Este local foi utilizado 

devido a ter dimensões suficientes para a realização das medidas exigidas por 

norma. Estas medidas devem ser feitas a 3m e 10m do equipamento em teste. Com 

a antena posicionada de forma a captar as interferências de maior intensidade 

emitidas pelo equipamento. 

Ainda que as normas determinem que as medidas de emissões radiadas 

sejam feitas até 6GHz, este não pode ser realizado devido ao fato do LabCEM não 

possuir nenhum tipos de antenas necessárias a medida de emissões radiadas. A 

antena utilizada para efetuar as medidas radiadas forma emprestadas pelo Eng. 

Roberto Lang, o qual possui em seu laboratório de Radiofrequência uma antena 

bicônica, a qual mede na faixa de frequências de 30MHz até 200MHz.  

Para determinar a posição da antena que receberia maior intensidade de 

interferência radiada foram feitas medidas com a antena posicionada em dez (10) 

locais, como indicado na Figura 35. Foi mantido constante as distâncias de 3m e 

10m do equipamento em teste, bem como, em cada posição a antena foi 

posicionada para captar na polarização vertical ou horizontal. 
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Figura 35- Posições da antena para medidas das interferências radiadas - Ginásio 
Fonte: Autoria Própria 

Constatou-se que em frente ao sistema de iluminação é que se tinha a 

maior intensidade de interferências emitidas e com a antena na polarização 

horizontal. 

Quando da realização dos testes foi possível constar os efeitos das 

interferências geradas pelos sistemas de iluminação em teste, pois toda vez que se 

ligava uma luminária e o placar eletrônico estivesse ligado, este apresentava 

informações aleatórias em seu display. 

Então durante as medidas de interferência radiada o sistema de 

iluminação do ginásio era desligado, assim como, o placar eletrônico existente no 

local.  

As medidas de emissões radiadas pela unidade eletrocirúrgica foram 

realizadas quando o bisturi era acionado, ou seja, quando a faísca era gerada pela 

proximidade ao corpo de teste (chuchu) - Figura 36. 
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Figura 36 – Posicionamento da antena para identificação do local de maior interferência 
radiada – Sala Cirúrgica 
Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 37 ilustra a incisão feita em chuchu para o teste de emissão 

eletromagnética radiada para realização desta medida somente o bisturi 

eletrocirúrgico foi ligado, a luminária que aparece ligada na Figura 37 é somente 

para melhorar a qualidade da imagem. 
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Figura 37 – Foto ilustrativa do teste emissão radiada incisão feita no chuchu 
Fonte: Autoria Própria 

Para as medidas de emissões radiadas foi utilizada uma antena bicônica, 

e um medidor de campo elétrico e campo magnético, marca NARDA, modelo NBM-

550.  

5.3. LOCAL DAS MEDIDAS 

5.4.1. Emissões Radiadas 

A UTFPR - Câmpus Pato Branco, ainda não possui um local apropriado 

para as medidas de emissões radiadas. 

Desta forma, estas medidas foram realizadas no ginásio coberto de 

esportes da UTFPR - Câmpus Pato Branco, pois avaliou-se que este local possui 

algumas caraterísticas apropriadas para a realização destas medidas tais como 
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amplo espaço, localização afastada e rede elétrica independente. Na figura 38 tem-

se uma visão do ginásio de esportes utilizado para realizar as medidas de emissões 

radiadas dos sistemas de iluminação fluorescentes. 

 

 

Figura 38 – Ginásio de Esportes do Câmpus Pato Branco. 
Fonte: Autoria Própria 

Além disso, as dimensões do ginásio permitem a realização de medidas 

radiadas a 3m e a 10m, como é exigido em norma (Figura 38). Na Figura 39 pode 

ser visto a medida realizada a 3 m de um sistema de iluminação por lâmpadas 

fluorescentes acionado por reator eletrônico. 
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Figura 39 – Medida de Emissão Radiada de sistema de iluminação feita a 3m. 
Fonte: Autoria Própria 

As medidas de emissões radiadas pelos equipamentos de eletrocirurgia 

tiveram de ser feitas “in loco”, em uma das salas de cirurgia do hospital em estudo, 

pois, os mesmos não podem ser retirados do hospital devido a existência de 

somente 5 equipamentos (1 em cada uma das 4 salas cirúrgicas, e 1 reserva). 

A antena bicônica foi colocada a uma distância de 1m do local onde foi 

executada a utilização do bisturi eletrocirúrgico (Figura 40). 
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Figura 40 – Medida Radiada sala cirúrgica. 
Fonte: Autoria Própria 

5.4.2. Emissões Conduzidas 

 

As medidas de emissões conduzidas foram realizadas no Laboratório de 

Rádio Frequência e Compatibilidade Eletromagnética (LabCEM) do Programa de 

Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da UTFPR - Câmpus Pato Branco. 

O citado laboratório conta com uma infraestrutura necessária aos testes de 

emissões conduzidas para a pré-certificação. 

Na Figura 41 pode-se ver o local onde foram realizadas as medidas de 

emissões conduzidas dos sistemas de iluminação. 
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Figura 41 – Bancada para medidas de emissões conduzidas. 
Fonte: Autoria Própria 

5.4. RESULTADOS 

5.4.1. BISTURI ELETROCIRÚRGICO 

5.4.1.1. Emissões Conduzidas 

A medida de emissões conduzidas pelo equipamento de eletrocirurgia é 

relativamente longa, aproximadamente 10 minutos, devido ao sistema de aquisição 

de medidas utilizar uma banda de 9 kHz (exigido pela norma). Desta forma, para 

minimizar possíveis danos nos equipamentos de eletrocirurgia, optou-se por realizar 

estas medições em 5 etapas de aproximadamente 2 minutos cada. 

Na sequência estes resultados foram compilados em arquivo único 

(Figura 42a e Figura 42b) com banda de amostragem de 120kHz. Utilizou-se uma 

banda de amostragem de 120kHz para comparar os resultados obtidos com a banda 

de amostragem de 9kHz. 
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(a)  

(b) 

Figura 42 – Medidas de Emissões Conduzidas do Bisturi Eletrocirúrgico.  
Fonte: Autoria Própria 
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Pode-se observar que o nível de emissões conduzidas gerado pelo bisturi 

eletrocirúrgico está bem acima dos limites recomendados pela norma Brasileira. 

Ressalta-se que o equipamento testado possui 2 anos de uso. 

5.4.1.2. Emissões Radiadas 

Inicialmente foi avaliada na sala de cirurgia o “ruído de fundo”, ou seja, 

mediu-se os níveis de radiação sem a atualização de equipamentos e com as 

luminárias desligadas. 

Na Figura 43 tem-se o resultado desta medida de ruído de fundo, onde 

são mostradas as principais fontes externas de interferência eletromagnética a qual 

são submetidos os equipamentos eletromédicos presentes na sala de cirurgia. No 

Quadro 6 são apresentados as possíveis identificações de cada uma das principais 

fontes de emissão radiada, bem como, o nível de campo elétrico na sala destas 

fontes externas. 

 

Figura 43 – Medida Radiada da Sala de Cirurgia, com todos os equipamentos desligados.  
Fonte: Autoria Própria 
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Dentre as frequências verificadas na sala cirúrgica (Figura 43), a que se 

mostra mais preocupante é a na frequência de 97,5 MHz, indicado pela letra E. Esta 

atingiu uma valor de 2,5mV/m, e de acordo com a norma NBR IEC 60601 os 

equipamentos devem suportar um campo de 3 V/m, desde que estes não sejam de 

suporte a vida, neste caso o valor admissível passa para 10 V/m. 

Em suma, é recomendável uma verificação por um tempo maior desta 

frequência, em especial a noite pois neste horário a tendência é ter-se um maior 

nível radiado. 

 

 Frequência (MHZ) Descrição 
Intensidade 

dBµV/m mV/m 

A 67,2 
Canal 4 - VHF 

Portadora de Vídeo 51 0,355 

B 71,7 Portadora de Som 32 0,040 

C 77,2 
Canal 5 - VHF 

Portadora de Vídeo 52 0,398 

D 81,8 Portadora de Som 40 0,010 

E 97,5 Rádio FM 68 2,512 

F 100,3 Rádio FM 60 1,000 

G 101,7 Rádio FM 66 1,995 

H 156,75 Sistema de Chamada de Socorro - SOS 38 0,079 

I 169,32   42 0,126 

J 175,25 
Canal 7 - VHF 

Portadora de Vídeo 46 0,200 

K 179,75 Portadora de Som 30 0,032 

L 187,25 
Canal 9 - VHF 

Portadora de Vídeo 57 0,708 

M 191,76 Portadora de Som 40 0,010 

Quadro 6 – Descrição das frequências destacadas na Figura 43 
Fonte: Autoria Própria 

As Figura 44 (a) e (b) mostram as emissões radiadas pelo equipamento 

de eletrocirurgia funcionando nos modos de corte Figura 44(a) e no modo bipolar na 

Figura 44(b). 
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 (a) 

 

 (b) 

Figura 44 – Medidas Radiadas do Bisturi em modo (a) Corte e (b) Bipolar 
Fonte: Autoria Própria 

dBµV/m 

Frequência 

dBµV/m 

Frequência 
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Ao se analisar as Figura 44 (a) e (b), nota-se que o método bipolar de uso 

do bisturi elétrico gera um nível menor de radiação eletromagnética, em especial nas 

frequências mais altas. 

5.4.2. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

5.4.2.1. Emissões Conduzidas 

As medidas foram efetuadas em sete marcas diferentes de reatores 

eletrônicos, dois destes importados e o restante nacional, em conjuntos de lâmpadas 

de 2x40W, 1x40W, 2x32W e 1x32W (quantidade de lâmpadas x potência de cada 

lâmpada), tendo sido realizados 30 testes. Os resultados destes testes podem ser 

examinados no Apêndice A. 

O conjunto de sistema de iluminação que obteve o pior resultado está 

apresentado na Figura 45, mostrando que para praticamente todas as frequências 

de 150kHz até 21 MHz o nível de emissões conduzidas ficou acima do admitido pela 

norma CISPR15. 

 

Figura 45 – Resultado medido de um reator eletrônico e lâmpada encontrada no comércio 
Fonte: Autoria Própria 

dBµV 

Frequência 
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Para efeito de comparação foi realizada medida de emissões conduzidas 

em um sistema de iluminação com reator eletromagnético de marca nacional. O 

resultado desta medida pode ser observado na Figura 46, o que se verifica é que os 

níveis de interferência conduzida se reduzem significativamente, principalmente, nas 

frequências mais altas, acima de 1MHz.  

 

Figura 46 – Emissão Conduzida Sistema de Iluminação com reator eletromagnético 
Fonte: Autoria Própria 

5.4.2.2. Emissões Radiadas 

Foram feitas medidas relacionadas ao campo elétrico emitido pelas 

luminárias. Na Figura 47 pode ser visto a antena conectada ao equipamento 

utilizado para estas medidas. 

dBµV 

Frequência 
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Figura 47 – Medida de Campo Elétrico de uma Luminária 
Fonte: Autoria Própria 

Os testes consistiram em verificar a intensidade do campo elétrico a uma 

distância de 1 m da luminária por um tempo de aproximadamente 6 minutos. Uma 

amostra de 2 minutos dos valores medidos de campo elétrico versus tempo pode ser 

vistos no Figura 48. 

 

Figura 48 – Medida de Campo Elétrico a distância de 1m  
Fonte: Autoria Própria 
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O resultado obtido foi de aproximadamente 8 V/m, o que está dentro dos 

limites estabelecidos pela norma da ANATEL que é baseada na norma internacional 

da ICNIRP. 

Outra verificação feita é a de localizar a distância mínima do sistema de 

iluminação que ocorreria a passagem do limite máximo de campo elétrico admissível 

de exposição. Na Figura 49 podem ser verificadas as medidas obtidas quando da 

aproximação gradativa da antena até o sistema de iluminação para localizar a 

distância na qual o campo elétrico emitido pela mesma excederia ao limite de campo 

elétrico recomendado pela norma da Anatel, faixa de 10MHz a 400MHz, o qual 

estipula um campo elétrico máximo de 28 V/m. 

 

Figura 49 – Medida para localização de distância crítica para o campo elétrico de 28V/m 
Fonte: Autoria Própria 

A distância mínima que as luminárias devem ficar das pessoas é de 70 

cm, abaixo disto as pessoas começam a ser submetidas a um campo elétrico 

superior ao recomendado pela norma da Anatel, ou seja, acima de 28 V/m. 

As Figura 50 (a) e (b) mostra os resultados do campo elétrico emitido, 

medido a 3m e 10m, pelo reator eletrônico que apresentou maior IEM. 
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 (a)  

 

(b)  

Figura 50 – Medidas Radiadas de Reator mais interferente a 3m (a) e 10m (b) 
Fonte: Autoria Própria 
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Com a finalidade de comparar as medidas obtidas foi realizada uma 

medida de campos elétricos ditos a “vazio” interferência ambiente, ou seja, sem que 

o sistema de iluminação fosse ligado. 

Os picos de campo elétrico observados nas Figura 50 (a) e (b) são devido 

a não blindagem que tem o local das medidas radiadas no caso o ginásio coberto da 

UTFPR - Câmpus Pato Branco.  

 

Figura 51 – Medida Radiada com o sistema de iluminação desligado (vazio)  
Fonte: Autoria Própria 

Comparado às Figura 50 e Figura 51 pode-se verificar que o reator 

eletrônico gera um considerável nível de IEM na faixa de 30MHz a 200MHz, faixa 

esta que a antena utilizada permite medir. 

dBµV/m 

Frequência 
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6. CONCLUSÕES 

As conclusões aqui apresentadas tem por objetivo reunir os dados 

verificados pelas medidas feitas com base nas normas, quando existirem. Além 

disso, são feitas ao final sugestões de novos trabalhos os quais também se 

baseiam-se nas impressões coletadas ou vistas nos locais visitados para este 

trabalho. 

6.1. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

Com relação aos sistemas de iluminação, o Brasil não adota nenhuma 

norma para os equipamentos de iluminação, no caso para os reatores eletrônicos 

para lâmpadas fluorescentes. Existe somente a norma NBR IEC 60601 que 

estabeleceu medidas para limitar a interferência oriunda dos sistemas de iluminação 

quando da adoção na norma CISPR 15. 

Os sistemas de iluminação utilizados no hospital, em específico aos 

vários conjuntos de reatores eletrônicos e lâmpada fluorescente, as medidas 

apontam que a maioria dos reatores eletrônicos a venda no comércio local, não 

atendem aos requisitos da norma CISPR15, o que pode ser verificado no apêndice 

A. Além disso, a maioria dos responsáveis pelos setores de manutenção, ou de 

projetos não tem ciência sobre as normas de CEM, em específico da NBR IEC 

60601. 

Além disso, a norma NBR IEC 60601 para equipamentos eletromédicos 

adota, deste a sua primeira versão, a utilização da norma CISPR 15 para as 

medidas de emissões conduzidas e radiadas para os sistemas de iluminação. 

Porém, no Brasil, para os sistemas de iluminação industrial, comercial e residencial 

não é exigido que atenda a nenhuma norma de CEM. O que torna a aquisição de 

sistema de iluminação que atendam a norma CEM de difícil acesso. 

Durante as pesquisas sobre os reatores eletrônicos foi constado que um 

fabricante anunciava que seu produto atendia as normas de CEM para sistema de 

iluminação, porém não foi possível localizá-lo no comércio local e regional para 

aquisição e posterior testes de emissões conduzidas e radiadas. 
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Os testes com reatores eletromagnéticos de partida rápida demonstraram 

que eles possuem um menor índice de interferência eletromagnética. Segundo o 

Responsável Técnico do Hospital em estudo, caso não seja feita nenhuma melhoria 

nos reatores eletrônicos, cogita-se voltar a utilizar os reatores eletromagnéticos nos 

sistemas de iluminação. 

Uma maneira de fazer a redução das emissões seriam: 

 Conduzidas - a utilização de circuitos independentes para a 

iluminação o que já é definido por norma, porém não muito seguido 

devido aos instaladores de sistema de iluminação serem em sua 

maioria eletricistas; 

 Radiada – afastar o máximo possível o sistema de iluminação dos 

equipamentos susceptíveis ou sensíveis a interferência 

eletromagnética; 

 Conduzidas e Radiadas – utilização de sistema de iluminação com 

baixa corrente, potência menor das lâmpadas. Verificação dos 

novos tipos de lâmpadas fluorescentes, em específico os tubos das 

lâmpadas fluorescentes utilizados atualmente; 

 Conduzidas e Radiadas – utilização de reatores eletrônicos 

certificados por órgãos internacionais, haja vista que no Brasil 

ainda não há esta exigência; 

Outra questão que se deve levar em conta é o desenvolvimento de novas 

tecnologias de iluminação, como as lâmpadas LED (Light Emitter Diode) que 

poderiam ser utilizadas. 

6.2. SALA DE CIRURGIA 

Na sala de cirurgia seria recomendado a utilização de sistemas de 

iluminação com lâmpadas fluorescentes que atendam a norma CISPR 15. 

Outra questão seria o local da sala cirúrgica que, atualmente, se encontra 

no último andar do prédio (quarto andar), fazendo com que este local e os 

equipamentos contidos nele fiquem mais expostos às interferências 

eletromagnéticas externas. Seria recomendado que os locais que tenham 
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equipamento sensíveis ou de suporte a vida fossem localizados mais próximas do 

solo ou subsolo devido à blindagem natural proporcionada. 

Circuitos elétricos independentes para os equipamentos mais 

susceptíveis a interferência conduzida, e também, para os equipamentos que são os 

mais interferentes (geradores de interferência), no caso o bisturi eletrocirúrgico 

devem ter uma tomada específica em circuito independente. 

De acordo com a norma NBR IEC 60601-1-2, os equipamentos 

eletromédicos de suporte a vida devem suportar um campo elétrico da ordem de no 

mínimo 10V/m na faixa de 80MHz a 2,5GHz. Como a maioria dos equipamentos 

atualmente existentes na sala de cirúrgica forma adquiridos a menos de três anos, 

conclui-se que estes deveram atender a este requisito. 

Já para os demais equipamentos eletromédicos, a norma NBR IEC 

60601-1-2 admite que estes equipamentos devam suportar um campo elétrico da 

ordem de no mínimo 3V/m na faixa de 80 MHz a 2,5 GHz.  

Nas medidas realizadas em “vazio”, sem a utilização de outros 

equipamentos eletroeletrônicos ligados, foi possível verificar um campo elétrico de 

no máximo 2,5mV/m oriundo de uma rádio FM (Frequência Modulada), veja a Figura 

40 ou o Quadro 6. Este valor de campos elétrico se aproxima do limite estabelecido 

para os equipamentos eletromédicos, exceto os de suporte a vida. Um maior 

acompanhamento deveria ser feito neste ambiente em especial no caso desta 

frequência 

6.3. UNIDADE ELETROCIRURGICA 

Verifica-se que ainda hoje as unidades eletrocirúrgicas, que são 

equipamentos muito utilizados em salas cirúrgicas, são grandes geradores de 

interferências eletromagnéticas.  

Para a sua utilização com menor geração de IEM, seria recomendado que 

as unidades eletrocirúrgicas sejam utilizadas pelo menor tempo possível para evitar 

que sejam geradas emissões que poderiam danificar algum equipamento 

eletromédico sensível a interferência eletromagnética ou interferir nos equipamentos 

que monitoram os sinais vitais do paciente(s). 
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Sempre que for possível utilizar o modo bipolar, haja visto que este gera 

um menor nível de interferência eletromagnética, além da faísca ficar confinada 

entre os polos sem atravessar o corpo do paciente como ocorre no modo monopolar, 

já que o corpo humano tem propriedades de uma boa antena transmissora ou 

receptora. 

Utilizar a unidade eletrocirúrgica em tomada independente, ou seja, um 

circuito elétrico específico para este, o que irá diminuir os efeitos das emissões 

conduzidas. 

Todas estas sugestões de alteração nos circuitos elétricos (instalação 

elétrica) devem ser acompanhadas de um aterramento eficiente, com verificação 

periódica de seu estado (resistividade, conexões entre outros). 

 

6.4. TRABALHOS FUTUROS 

 Para futuros trabalhos pode-se sugerir a verificação no nível de 

harmônicas gerada pelo sistema de iluminação e pelo sistema de eletrocirurgia. 

Medir os níveis de emissões conduzidas e radiadas pelos novos sistemas 

de iluminação como as lâmpadas LED. 

O desenvolvimento de reatores eletrônicos com alto FP, porém com baixo 

índice de emissões conduzidas e radiadas. 

O estudo da possibilidade e viabilidade de utilizar-se de filtros acoplados 

aos sistemas de iluminação hoje existente. 

Para as unidades eletrocirúrgicas seria recomendado um maior estudo 

sobre o faísca gerada e a sua composição harmônica, além de verificar a 

possibilidade do confinamento desta ou a utilização de materiais que reduzam a 

propagação e a emissão de interferências. 

Treinamento para os profissionais que atuam em hospitais, clínicas e 

assemelhados sobre CEM, gerenciamento de equipamentos hospitalares entre 

outros, pois durante a realização deste trabalho pode-se notar que vários setores de 

manutenção de diversos hospitais utilizam a mão de obra de eletricistas para 

manutenção de equipamentos de suporte a vida.



118 
 

 

REFERÊNCIAS 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Site da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, 2006. Disponível em: <http://www.abnt.org.br/>. Acesso em: 
12 abr. 2012. 

________. Associação Brasileira de Normas Técnicas - 70 Anos. Disponível em: 
<http://www.abnt.org.br/imprensa/livro_abnt/70anos_ABNT.pdf>. Acesso em: 12 dez. 
2011. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Boletim Informativo de 
Tecnovigilância. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/tecnovigilancia/bit/2004/04_04.pdf>. Acesso 
em: 12 set. 2011. 

ALDABÓ, Ricardo. Qualidade na Energia Elétrica. São Paulo: Artiliber Editora, 
2001. 

ANATEL. Análise Nº 037/99 - Diretrizes para a "Exposição Humana a Campos 
Eletromagnéticos de Radiofreqüência". Agência Nacional de Telecomunicações. 
Brasília, p. 4. 1999. (037/99-GCTC). 

________. Agência Nacional de Telecomunicações. Portal Anatel, 2012. Disponível 
em: <http://www.anatel.gov.br>. Acesso em: 12 jun. 2012. 

ANSI. C63-2: Electromagnetic Noise and Field Strength Instrumentation, 10 Hz 
to 40 GHz Specifications. American National Standards Institute. New York, p. 19. 
2009. 

________. ANSI - American National Standards Institute. American National 
Standards Institute, 2011. Disponível em: <http://www.ansi.org/>. Acesso em: 28 
abr. 2012. 

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, 2009. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br>. Acesso em: 
10 abr. 2012. 

ARTHUR, ALLAN A. et al. Electromagnetic Interference Measurements of 
Fluorescent Lamps Operated with Solid-State Ballasts. IEEE TRANSACTIONS ON 
INDUSTRY APPLICATIONS, v. IA-18, n. 6, p. 647-652, nov. 1982. ISSN 0093-9994. 



119 
 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5413 NB 57: 
Iluminância de Interiores. Rio de Janeiro, p. 13. 1992. 

____________. NBR IEC 601-1-2: Equipamento eletromédico Parte 1: 
Prescrições gerais para segurança 2. Norma colateral: Compatibilidade 
eletromagnética - Prescrições e ensaios. Rio de Janeiro. 1997. 

____________. NBR 5114: Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares - 
Especificação. Rio de Janeiro, p. 10. 1998. 

____________. NBR IEC 60601-2-2: Prescrições particulares para segurança de 
equipamento cirúrgico de alta freqüência. Rio de Janeiro, p. 30. 2001. 

BALANIS, Constantine A. Antenna Theory: Analysis and Design. 3ª. ed. Hoboken, 
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005. 

BARE, David W. Medical Product EMC. International Symposium on 
Electromagnetic Compatibility, 2004: EMC 2004, v. II, n. 2004, p. 494-498, 2004. 

BASTOS, João P. A. Eletromagnetismo para Engenharia: Estática e Quase-
Estática. 2ª. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008. 

BITENCOURT, Fábio. Iluminação Hospitalar. Disponível em: 
<http://www.lumearquitetura.com.br/pdf/ed27/ed27-Aula-Rapida-Iluminacao-
Hospitalar.pdf>. Acesso em: 02 set. 2011. 

BLEJ24. Line Impedance Stabilization Network HM6050-2. Blej24.com, 2009. 
Disponível em: <http://www.blej24.com/products/Line-Impedance-Stabilization-
Network-HM6050%252d2-.html>. Acesso em: 12 nov. 2011. 

BOWERS, B. Historical Review of Artificial Light Sources. IEE Procedure, 127, n. 3, 
abr. 1980. 127-133. 

BOYD, Daniel E.; PALMER, James H. M. Surgical Diathermy. Anaesthesia and 
Intensive Care Medicine, p. 461-463, 2010. 

BRASIL. Instrução Normativa nº 3, de 21 de junho de 2011. ANVISA. Brasilia, DF, 
21 jun. 2011. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/int0003_21_06_2011.html>. 
Acesso em: 15 abr. 2012. 



120 
 

 

____________. Portaria n.º 267, de 21 de setembro de 2009. INMETRO. Rio de 
Janeiro, RJ, 21 set. 2009. 

____________. Portaria nº 020, de 29 de janeiro de 2002. INMETRO. Rio de 
Janeiro, 29 jan. 2002. 

____________. Resolução nº 32 de 29/05/2007. ANVISA. Brasília, DF, 29 mai. 
2007. Disponível em: 
<http://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-9-34-2007-05-29-
32>. Acesso em: 12 dez. 2012. 

____________. Resolução RE/ANVISA nº 444. ANVISA. Brasília, DF, 31 ago. 1999. 
Disponível em: <http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/res_444.pdf>. 
Acesso em: 18 dez. 2012. 

BRAXTON, Thomas E. Selling EMC in a Large Organization. Proceedings of IEEE 
Symposium on EMC, Seattle, WA, 2-4 ago. 1988. 447-451. 

BRITISH STANDARD. BS EN 55015:2001 - Limits and methods of measurement 
of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar 
equipment. BSi - British Standard. London, p. 50. 2001. (0 580 36888 2). 

CLARO, Anderson. Curso de Arquitetura e Urbanismo- Universidade Federal de 
Santa Catarina. Tecnologia da Edificação I, 2003. Disponível em: 
<http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2003-
2/iluminacao_artificial/principal.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012. 

CONRAD. Hameg Instruments HM5530 Spektrum-Analysator. Conrad Online Shop, 
2007. Disponível em: <http://www.conrad.at/ce/de/product/122174/Hameg-HM5530-
Spektrum-Analysa>. Acesso em: 14 nov. 2011. 

ESTADOS UNIDOS. Electromagnetic compatibility standard for medical devices : 
MDS-201-0004. FDA - Bureau of Medical Devices United States. Rockville, MD, 
01 out. 1979. An FDA medical device standards publication. 

EMC & COMPLIANCE JOURNAL. Banana Skins, 1999. Disponível em: 
<http://www.compliance-club.com/archive/old_archive/Bananaskins.htm>. Acesso 
em: 13 jan. 2012. 

ENGINEERING, Atlas C. &. Sobre testes de Emissões Radiadas: Atlas Compliance 
& Engineering, Inc. Site da Atlas Compliance & Engineering, Inc., 2008. 
Disponível em: <http://atlascompliance.com/emission/radiated.htm>. Acesso em: 11 
dez. 2011. 



121 
 

 

ETS-LINDGREN. EMC - Antennas|ETS - Lindgren, 2011. Disponível em: 
<http://www.ets-lindgren.com/page/?i=EMCAntennas>. Acesso em: 28 nov. 2011. 

FDA. US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Site da FDA, 2011. Disponível em: 
<http://www.fda.gov>. Acesso em: 21 jan. 2011. 

FREITAS, Paula C. F. D. LUMINOTÉCNICA E LÂMPADAS ELÉTRICAS. Disponível 
em: 
<http://www.eletrica.ufu.br/pastas/EID/2.01___Luminotecnica_e_Lampadas_Eletrica
s_(Apostila).pdf>. Acesso em: 12 abr. 2012. 

GALLAGHER, Kieran; DHINSA, Baljinder; MILES, Jonathan. Electrosurgery. 
Surgery Journal, v. 29, n. 2, p. 70-72, 2011. Disponível em: 
<http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0263-
9319/PIIS0263931910002449.pdf>. Acesso em: 20 setembro 2011. 

GARDNER, J. Practical Problems of Electrosurgery. The Institution of Electrical 
Engineers - IEE, p. 1-6, 1994. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. 
Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. 8ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 3º, 2009. 

HOWELL, John W.; SCHROEDER, Henry. History of the Incandescent Lamp. New 
York: The Maqua Company, 1927. 

HUME, David. Investigação Acerca do Entedimento Humano. eBooksBrasil, 2006. 
Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/hume.html>. Acesso em: 2 
Fevereiro 2011. 

IEC. International Electrotechnical Commission. Site da International 
Electrotechnical Commission, 2012. Disponível em: <http://www.iec.ch/>. Acesso 
em: 20 mai. 2012. 

IEEE. Sobre o IEEE. IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
2012. Disponível em: <http://www.ieee.org.br/>. Acesso em: 28 abr. 2012. 

IESNA. The IESNA Lightning Handbook: Reference & Application. 9ª. ed. New 
York: Illuminating Engineering Society of North America, 2000. 

INMETRO. INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
Industrial. Site do INMETRO, 2012. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/>. 
Acesso em: 2012 abr. 24. 



122 
 

 

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. IEEE Std 139-
1988. American National Standards Institute. Nova York, p. 23. 1988. 

_____________. IEEE Std C95.3™-2002 (R2008). American National Standards 
Institute. Nova York, p. 133. 2008. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA. Certificação 
ANVISA de Equipamentos Eletromédicos e os Ensaios de Compatibilidade 
Eletromagnética. Disponível em: 
<http://www.ibec.com.br/download/Apostila_EMC_Eletromedico.pdf>. Acesso em: 12 
dez. 2012. 

JASIK, Henry. Fundamentals of Antennas. In: JOHNSON, R. C. Antenna 
Engineering Handbook. 3ª. ed. Nova York: McGraw-Hill, Inc., 1993. Cap. 2, p. 2-
1;2-49. 

KODALI, V. P. Engineering Electromagnetic Compatibility: principles, 
measurements and technologies. 2ª. ed. New York: IEEE Press, 1996. 

KRAUS, John D. Antenas. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois S.A., 1983. 

_____________, John D. Electromagnetics. 4ª. ed. Singapore: McGraw-Hill, Inc., 
1991. 

LÂMPADAS Elétricas e Luminotécnica. In: ______ Eletrotécnica Geral. [S.l.]: [s.n.], 
2012. Cap. 13, p. 301-341. Disponível em: 
<http://www.cpdee.ufmg.br/~gbarbosa/Aulas_Autocad/Instala%e7%f5es_El%e9trica
s/Disciplina%20Luminot%c3%a9cnica/33_LampadasEletricasLuminotecnica_Cap13.
pdf>. Acesso em: 13 jan. 2012. 

LASORTE, Nickolas J.; BARNES, W. J.; REFAI, Hazem H. Characterization of the 
Electromagnetic Environment in a Hospital and Propagation Study. International 
Symposium on Electromagnetic Compatibility, Austin, TX, 17-21 ago. 2009. 135 - 
140. 

LUCATELLI, Marcos V. et al. Engenharia Clínica e a Metrologia em Equipamentos 
Eletromédicos. METROLOGIA-2003 – Metrologia para a Vida Sociedade 
Brasileira de Metrologia (SBM), Recife/PE, 01-05 set. 2003. 5. 

LUME ARQUITETURA. Reatores Eletrônicos. Lume Arquitetura, v. I, n. 22, p. 64-
67, 2006. Disponível em: 
<http://www.lumearquitetura.com.br/pdf/ed22/ed_22_Aula.pdf>. Acesso em: 16 abr. 
2012. 



123 
 

 

MARRONI, Alessandro C. No Risk: Serviços Técnicos Especializados Ltda. 
Disponível em: <http://www.norisksp.com/marroni_omissoes.pdf>. Acesso em: 20 
nov. 2011. 

MASSARWEH, Nader N.; COSGRIFF, Ned; SLAKEY, Douglas P. Electrosurgery: 
History, Principles, and Current and Future Uses. American College of Surgeons, 
p. 520-530, 2006. ISSN 1072-7515. 

MONTEIRO, Elisabeth C.; LESSA, Marcelo L. A Metrologia na Área de Saúde: 
Garantia da Segurança e da Qualidade dos Equipamentos Eletromédicos. 
ENGEVISTA, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 51-60, dezembro 2005. 

MONTROSE, Mark I.; NAKAUCHI, Edward M. Testing for EMC Compliance: 
Approaches and Techniques. Piscataway: IEEE Press; Wiley-Interscience, 2004. 460 
p. 

MORGAN, David. A Handbook for EMC Testing and Measurement. London: 
Institution of Engineering and Technology, v. VIII, 2007. 290 p. 

NELSON, Robert; JI, Hualiang. Electric field strengths created by electrosurgical 
units. IEEE International Symposium on Compatibility in the Loop, Chicago, IL, 
p. 366-370, 22-26 Agosto 1994. ISSN 0-7803-1398-4. 

NENSI, Sabira. EMC REQUIREMENTS FOR HOSPITAL SERVICES. IEE - 
Institution of Electrical Engineers, Londres, p. 6, 1993. 

NYLAND, F. et al. Analysis of Harmonic Distortion and Electromagnetic Interference 
due to Electronic and Electromagnetic Ballasts. 10Th International Conference on 
Harmonics and Power Quality, v. 2, p. 765-769, 06-09 out. 2002. ISSN 0-7803-
7671-4. 

ORFANIDIS, Sophocles J. Electromagnetic Waves and Antennas. Newark, NJ: 
Rutgers University, 2002. 

OSRAM DO BRASIL. Manual Luminotécnico Prático. Disponível em: 
<http://www.feelt.ufu.br/pastas/EID/2.20___Manual_Luminotecnico_Pratico_OSRAM
_(2007).pdf>. Acesso em: 10 abr. 2012. 

OTT, Henry W. Electromagnetic Compatibility Engineering. Hoboken: John Wiley 
& Sons, Inc., 2009. 843 p. 



124 
 

 

PAUL, Clayton R. Introduction to Electromagnetic Compatibility. 2ª. ed. 
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2006. 983 p. 

PEARCE, John. Electrosurgical Unit (ESU). In: WEBSTER, J. G. Encyclopedia of 
Medical Devices and Instrumentation. 2ª. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, v. III, 
2006. p. 156-177. 

PLASMA, Quartzo D. Espectro Eletromagnético. Quartzo de Plasma, 2011. 
Disponível em: <http://quartzodeplasma.wordpress.com/tag/radiacao/>. Acesso em: 
12 nov. 2011. 

QUEVEDO, Carlos P.; QUEVEDO-LODI, Cláudia. Ondas Eletromagnéticas. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

RADIOATIVOS, Manolos. Radioatividade: Radiação Ionizante. Manolos 
Radioativos, 2011. Disponível em: 
<http://manolosradioativos203.blogspot.com/2011/05/radiacoes-ionizantes-no-
contexto.html>. Acesso em: 12 nov. 2011. 

RAMPINELLI, Giuliano A.; VEIT, Eliane A. Colisões Elásticas e Inelásticas. Métodos 
Computacionais para Infomática - Inst. de Física - UFRGS, 2002. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01043/20021/Giuliano/elasticainelastica.html>. Acesso 
em: 15 abr. 2012. 

RAŠEK, EMCC D. Sobre Consultorias e Testes da Empresa: EMCC DR. RAŠEK. 
Site da EMCC DR. RAŠEK, 2009. Disponível em: <http://www.emcc.de/sac.htm>. 
Acesso em: 15 nov. 2011. 

ROBINSON, M. P.; BOZEC, D.; MARSHMAN, C. A. Healthcare Engineering and 
Electromagnetic Compatibility. Healthcare Engineering: Latest Developments and 
Applications, Londres, 25-26 nov. 2003. Disponível em: 
<http://www.yorkemc.co.uk/info/technical/papers/healthcare.pdf>. Acesso em: 08 set. 
2011. 

ROOK, B. J. ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE IN HOSPITALS. IEE 
Colloquium on Electromagnetic Interference in Hospitals, Londres. UK, 18 out. 
1994. 1. 

SCHNEIDER JR., Bertoldo. ESTUDO TEÓRICO-PRÁTICO DE PARÂMETROS 
TÉCNICOS E FISIOLÓGICOS UTILIZADOS EM ELETROCIRURGIA, VISANDO A 
OTIMIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E PERFORMANCE DE UM BISTURI 
ELETRÔNICO. 2004. 232p. Tese - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DO PARANÁ (Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica 
e Informática Industrial), Curitiba, 2004. 



125 
 

 

__________________; ABATTI, Paulo J. Desenvolvimento de um Equipamento 
Eletrocirúrgico com Saída não Chaveada. Revista Brasileira de Engenharia 
Biomédica, v. 21, n.1, p. 15-24, abr. 2005. ISSN 1517-3151. 

SCHWABE, R. J. et al. Electronic Lighting Interference. IEEE Industry Applications 
Magazine, jul./ago. 1998. 43-48. 

SHADIKU, Matthew N. O. Elementos de Eletromagnetismo. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 

SILBERBERG, Jeffrey L. Performance degradation of electronic medical devices due 
to electromagnetic interference. Compliance Engineering, Fall, 1993. 25-29. 

SMITH, Timothy L.; SMITH, James M. Radiofrequency Electrosurgery. Operative 
Techniques in Otolaryngology: Head and Neck Surgery, v. 11, nº 1, p. 66-70, 
mar. 2000. ISSN 1043-1810. 

TRINDADE, Manoel R. M.; GRAZZIOTIN, Rodrigo U.; GRAZZIOTIN, Rossano U. 
Eletrocirurgia: sistemas mono e bipolar em cirurgia videolaparoscópica. Acta 
Cirúrgica Brasileira [online], São Paulo, 13, n.3, jul./ago./set. 1998. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
86501998000300010&script=sci_arttext>. Acesso em: 21 jan. 2012. 

UDESC - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Udesc Joinville - 
Mundo Físico. Mundo Físico, 2004. Disponível em: 
<http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=3&idSubSecao=&idTe
xto=250>. Acesso em: 20 fev. 2011. 

ULMER, Brenda C. Electrosurgery: History and Fundamentals. Perioperative 
Nursing Clinics, v. 2, p. 89-101, 2007. ISSN 1556-7931/07. 

WARD, Arlen K.; LADTKOW, Casey M.; COLLINS, George J. Material Removal 
Mechanisms in Monopolar Electrosurgery. Proceedings of the 29th Annual 
International, Lyon, France, 23-26 Agosto 2007. 1180-1183. 

WILLIAMS, Tim. EMC for Product Designers. 4ª. ed. Burlington: Elsevier Ltd., 
2007. 

XAVIER, Paulo A. C.; FERREIRA FILHO, Anésio D. L.; OLIVEIRA, Marco A. G. D. 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE REATORES 
ELETRÔNICOS. VI Seminário Brasileiro Sobre Qualidade da Energia Elétrica, 
Belém/PA, p. 293-299, 21-24 ago. 2005.



126 
 

 

APÊNDICE A – Medidas de Emissões Conduzidas das Luminárias 

São apresentadas neste apêndice as demais medidas de emissões 

conduzidas realizadas nos conjuntos de luminárias (lâmpada mais reator eletrônico). 

Os testes foram executados em dois reatores do mesmo modelo e 

potência, quando havia disponibilidade, sendo que as marcas destes serão 

representados por letras do alfabeto. 

Nos gráficos, a seguir, o eixo dos X representa a frequência em Hz, e no 

eixo dos Y são os valores de tensão em dBV. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 52 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e Sistema 1x32W, Marca “A” 
Fonte: Autoria Própria 

 

(a) 
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(b) 

Figura 53 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e Sistema 2x32W, Marca “A” 
Fonte: Autoria Própria 

 

(a) 



129 
 

 

 

(b) 

Figura 54 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e Sistema 1x40W, Marca “A” 
Fonte: Autoria Própria 

 

(a) 
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(b) 

Figura 55 – Emissões Conduzidas dois reatores eletromagnéticos partida rápida e sistema 
1x40W da marca “B” 
Fonte: Autoria Própria 
 

 

(a) 
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(b) 

Figura 56 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e sistema 2x40W da marca “C” 
Fonte: Autoria Própria 
 

 

(a) 
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(b) 

Figura 57 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e sistema 2x32W da marca “D” 
Fonte: Autoria Própria 
 

 

(a) 
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(b) 

Figura 58 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e sistema 1x32W da marca “E” 
Fonte: Autoria Própria 
 

 

(a) 
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(b) 

Figura 59 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e sistema 1x32W da marca “E” 
Fonte: Autoria Própria 

 

(a) 
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(b) 

Figura 60 – Emissões Conduzidas dois reatores eletrônicos e sistema 2x40W da marca “E” 
Fonte: Autoria Própria 

 

(a) 

Figura 61 – Emissão Conduzida, um reator eletrônico e sistema 2x40W da marca “F” 
Fonte: Autoria Própria 


