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1. RESUMO 

Cada vez mais é possível notar o avanço tecnológico em equipamentos 

eletromédicos que auxiliam tanto no diagnóstico, como no tratamento de 

doenças. Isso exige que as instalações elétricas de um estabelecimento 

assistencial de saúde sejam cada vez mais confiáveis e seguras, uma vez que 

na utilização de técnicas invasivas, por exemplo, o paciente está diretamente 

em contato com o equipamento e sem nenhuma proteção natural, e um choque 

elétrico, mesmo que da ordem de microampères pode ser fatal. E para a 

proteção tanto do paciente como de equipamentos, no que se trata de curto-

circuito ou falha de isolamento, utiliza-se o sistema IT médico, que tem como 

características o fato de que nenhum condutor energizado está diretamente 

aterrado. Além disso, no sistema IT médico, a somatória das correntes de fuga 

são correntes capacitivas, estas, são muito baixas e o risco de choque em um 

contato indireto é nulo.  

2. INTRODUÇÃO 

Projetar um sistema elétrico satisfatório é atender determinadas 

características que buscam cumprir exigências, que são necessárias para um 

ambiente específico, de maneira que atenda as normas técnicas e permita uma 

utilização prática, segura e confortável ao usuário (NERY, 2011). 

Desta forma, é possível dizer que uma instalação elétrica deve ter uma 

continuidade adequada, de maneira que sua tensão esteja dentro de uma faixa 

tolerável, de forma a não causar nenhum dano aos equipamentos a ela ligado, 

além de garantir a segurança de usuários e equipamentos em caso de curto-

circuito ou sobrecarga, além de evitar desligamentos desnecessários à rede 

elétrica (NERY, 2011). 

A segurança e a confiabilidade da rede elétrica se fazem mais evidente 

e necessária em ambientes como a de um Estabelecimento Assistencial de 

Saúde (EAS), onde, é preciso uma estrutura que seja capaz de atender da 

melhor maneira possível às exigências de cada ambiente (MAZZOTI, 2016). 

Segundo MAZOTTI (2016), o avanço tecnológico e o desenvolvimento 

dos equipamentos eletromédicos, fizeram com que os EAS necessitassem 



 

 

ainda mais de um sistema elétrico confiável. Prova disso é o crescente uso de 

técnicas invasivas, onde o paciente passa a estar em contato direto com 

correntes elétricas, que podem vir a causar fibrilação ventricular e ser até fatal, 

mesmo que sejam correntes na ordem de microampères. 

Com o intuito de aumentar a segurança elétrica nos EAS, surgiram 

normas com a finalidade de regulamentar os projetos civis e de equipamentos 

para a área de saúde (ROSA, 2016). 

Ao se falar de normas técnicas, no que se refere a instalações elétricas 

nos EAS, além da NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), NBR 

5419 (Proteção contra Descargas Atmosféricas) e da NR-10 (Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade), aplicam-se entre outras, também a 

NBR 13534 (Instalações Elétricas em Estabelecimentos de Saúde) e a RDC nº 

50 da ANVISA.  

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo estudar os aspectos técnicos que levam 

a utilização do sistema IT, tendo como foco especificamente as áreas de UTI e 

Centros Cirúrgicos, baseando-se em normas técnicas especificas como a NBR 

13534 e a RDC nº50. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento desta pesquisa está 

baseada em levantamento bibliográfico, que abordam temas como, a qualidade 

de energia, infraestrutura, manutenção e instalações elétricas no ambiente 

hospitalar. 

Parte do levantamento bibliográfico foi realizado e obtido através de 

pesquisas na internet, parte em biblioteca física e catálogos de fabricantes e 

fornecedores de equipamentos destinados à segurança elétrica num EAS. 

Por meio da NBR 13543 e da RDC nº 50, foi delimitado o objeto de 

estudo, que são os Centros Cirúrgicos e as Unidades de Terapias Intensivas 

(UTI’s), visto que, estas áreas necessitam de sistema IT, já que são locais 

classificados como sendo do Grupo 2, locais onde há equipamentos essenciais 



 

 

à manutenção de vida dos pacientes e parte aplicada ao coração. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para Mazotti (2016), um projeto de instalações elétricas em EAS exige 

qualidade e confiança a fim de proporcionar segurança à fonte de geração, aos 

dispositivos a serem alimentados e principalmente as pessoas envolvidas em 

todo o processo. 

EAS exigem projetos que apresentam certo grau de complexidade, 

devido algumas especificações mais restritivas, seja em função de atendimento 

a legislação, ou seja, por exigências técnicas referente a manutenção da vida 

dos pacientes (OLIVEIRA et al., 2015). 

Para ANVISA (2002), a existência de equipamentos eletromédicos que 

tem a finalidade de sustentar e monitorar vidas, e o atendimento a NBR 5410 

no que se refere à fuga de pessoas em caso de emergência, torna necessária 

a instalação de um sistema de alimentação elétrica capaz de suprir 

interrupções por parte da concessionária ou por um período maior que três 

segundos. Assim, a NBR 13534 divide as instalações de emergência em três 

classes, em função do tempo necessário para restabelecimento da 

alimentação: 

Tabela 1 – Classes de Alimentação de Segurança 

Classificação Tempo de Alimentação Aplicação 

Classe 0,5 

Alimentação automática 

disponível em até 0,5 

segundos. 

Alimentação de luminárias 

cirúrgicas. 

Classe 15 

Alimentação automática 

disponível em até 15 

segundos. 

Equipamentos eletromédicos 

utilizados em procedimentos 

cirúrgicos, de sustentação de 

vida e aos integrados ao 

suprimento de gases. 

Classe >15 Alimentação de segurança Equipamentos eletromédicos não 



 

 

disponível em mais 15 

segundos, em modo 

normal ou automático. 

ligados diretamente ao paciente. 

Fonte: Adaptado de NBR 13534 (1995) 

A NBR 13534 também classifica as instalações em relação ao nível de 

segurança elétrica e garantia de manutenção de serviços, dividindo-se em três 

grupos, segundo a atividade realizada no ambiente: 

Tabela 2 – Classificação do Local de Acordo com Equipamento 

Eletromédico Utilizado 

Local Equipamento Eletromédico 

Grupo 0 Sem parte aplicada. 

Grupo 1 

Parte aplicada externa; 

Parte aplicada a fluidos corporais, no entanto 

não aplicada ao coração. 

Grupo 2 

Parte aplicada ao coração; 

Adicionalmente equipamentos eletromédicos 

essenciais a manutenção da vida dos pacientes. 

Fonte: Adaptado de NBR 13534 (1995) 

Como qualquer edificação, um EAS abriga uma subestação elétrica com 

a função de rebaixar a tensão fornecida pela concessionária para alimentar 

suas cargas internas que podem ser de 127V, 220V ou 380V. É a partir da 

subestação que as cargas são divididas em sistemas de energia normal, 

emergência e estabilizada (nobreak) (MAZOTTI, 2016). 

Segundo Coutinho (2017) o sistema normal é exatamente aquele 

fornecido pela concessionária e é distribuído em pontos que não são críticos. O 

sistema de emergência é alimentado por grupos geradores que entram em 

funcionamento automaticamente, em até 15 segundos, após uma falha ou falta 

de energia por parte da concessionária. O sistema de emergência é utilizado 

em ambiente de Classe 0,5 e Classe 15, onde é exigida alimentação de 



 

 

segurança (emergência) em no máximo 15 segundos. 

O sistema de energia estabilizada ou nobreak é um sistema que fornece 

energia elétrica com a mais alta qualidade e confiabilidade, para áreas do 

Grupo 2 (recintos se prevê o uso de equipamento eletromédico destinado à 

aplicação cardíaca direta) e Classe 0,5, como Centro Cirúrgicos e UTI’s. 

Alimentam também equipamentos críticos em relação a sua eficiência quando 

ocorre uma falha elétrica  e a energia é reestabelecida (MAZOTTI, 2016). 

Conforme Coutinho (2017), o sistema nobreak fornece energia sem 

variações de tensão, de frequência e qualquer outro tipo de perturbações 

existentes no sistema elétrico convencional. Por essa característica algumas 

normas exigem sua utilização para alimentação de áreas e equipamentos 

como: RPA/RPO, áreas que possuem procedimentos invasivos, todos os 

setores em que há equipamentos de apoio a vida, postos de trabalho em áreas 

como postos de enfermagem, internação entre outros. 

Segundo ANVISA (2002), as instalações elétricas de um EAS devem 

prever um sistema de aterramento que considere a equipotencialização 

(mesmo potencial entre si) das massas metálicas presentes em toda a 

instalação, de forma que todo o sistema seja capaz de atender as normas da 

ABNT NBR 5410, NBR 13534 e NBR 5419, no que se refere ao sistema de 

aterramento. 

Conforme Mazotti (2016) em edificações voltadas à saúde, o sistema de 

aterramento deve ser de grande eficácia, proporcionando segurança, 

confiabilidade e qualidade na energia elétrica, protegendo assim, equipamentos 

eletromédicos e também os pacientes. 

Segundo Mazotti (2016) o sistema de aterramento do tipo IT é aquele 

onde uma alimentação é aterrada pela impedância ou onde todas as partes 

vivas são isoladas da terra. O sistema IT objetiva limitar e controlar a primeira 

falta a terra, fato que geralmente está relacionada a correntes de fuga. 

A utilização deste sistema de aterramento possibilita a continuidade 

fornecimento de energia até mesmo no momento da ocorrência de uma 

primeira falha, no entanto, uma segunda falha simultânea poderá causar uma 



 

 

interrupção no fornecimento de energia elétrica ao equipamento, tendo em 

vista que altas magnitudes de corrente elétrica poderão fluir através dos 

condutores, afetando assim os dispositivos de proteção (BUSS, 2016).  

Figura 1 – Sistema IT 

 

Fonte: NBR 5410 

Conforme NBR 5410 (2004), a Figura 1 acima apresenta A, sem o 

aterramento da alimentação e B com a alimentação aterrada através de uma 

impedância.  

Pacientes e profissionais da saúde estão expostos no ambiente 

hospitalar a inúmeras situações de risco, seja por substâncias ou formas de 

energia com alto potencial de perigo, destaque para equipamentos de raio 

laser, radiações ionizantes, microorganismos e substâncias químicas. Porém, 

um risco que exigem especial atenção é o risco de choque elétrico causado por 

equipamentos eletromédicos, uma vez que estes são largamente aplicados na 

monitorização de pacientes e no tratamento e diagnóstico de doenças 

(MACIEL;RODRIGUES, 2009). 

Segundo Castellari (2009), a origem do choque elétrico causado por 

equipamentos eletromédicos é uma possível falha de isolamento diretamente 

ligada à resistência de isolamento do próprio equipamento ou da instalação 

elétrica. A este fenômeno dá-se o nome de corrente de fuga. 



 

 

Por serem ambientes em que há maior número de procedimentos 

invasivos, as UTI’s e Centros Cirúrgicos são os locais onde há maior 

preocupação em relação a microchoques. Anestesias, cirurgias e a utilização 

de tecnologias de monitoração em que pode haver rompimento da proteção 

natural expõem de maneira considerável tanto o risco de choque quanto a sua 

gravidade (ROSA, 2016).  

A instalação de um sistema de energia isolado visa reduzir a ocorrência 

de correntes de fuga e proporcionar maior confiabilidade ao sistema de elétrico.  

Ao se falar de confiabilidade do sistema elétrico, fala-se da capacidade de 

fornecer energia sem que haja interrupção, mesmo em caso de, por exemplo, 

um curto-circuito. A importância de reduzir as correntes de fuga é que assim se 

reduz também a tensão que é gerada pela corrente que percorre através da 

impedância do condutor de aterramento (BARBOSA et al., 2009). 

Em relação aos sistemas TN e TT, o sistema IT apresenta uma grande 

vantagem que é o fato de poder limitar a corrente de fuga. No caso de uma 

falha no isolamento, contato nas partes condutivas ou um curto circuito a terra, 

o equipamento alimentado não será afetado. Por se tratar de uma corrente 

capacitiva sua intensidade é muito baixa, sem risco de choque no caso de um 

contato indireto (CASTELLARI, 2009). 

Castellari (2009) cita ainda que, no caso de uma segunda falha o 

sistema IT passa a ser TN, desta forma, origina-se uma corrente de curto-

circuito mais perigosa. Neste caso, se faz necessário instalar um equipamento 

capaz de supervisionar a resistência de isolamento entre fases e terra e emitir 

um aviso que pode ser sonoro e/ou visual. Este equipamento é o dispositivo 

supervisor de isolação (DSI), ele é capaz de medir a resistência de isolamento 

aplicando corrente contínua entre os condutores energizados (fase) e o 

condutor de proteção (BARBOSA et al., 2009). 

Compõe também o sistema IT um equipamento denominado anunciador 

de alarme, uma vez que cada sistema IT precisa prover um sistema capaz de 

sinalizar sonora e visualmente, permitindo assim o acompanhamento 

permanente da equipe médica e de engenharia (BARBOSA et al., 2009). 



 

 

Segundo Castellari (2009) o transformador de separação é outro 

equipamento que faz parte do sistema IT, que para fins médicos, destina-se a 

fornecer alimentação com separação elétrica aos equipamentos eletromédicos. 

 

Figura 2 – Equipamentos que Compõem o Sistema IT 

 

Fonte: CASTELLARI, 2009 

Conforme Dobes (1997), as unidades de terapia intensiva (UTI´s) são 

ambientes que se destinam a monitoração e tratamento constantes de 

pacientes que necessitam de cuidados extremos e que correm risco de morte e 

se caracterizam pela grande quantidade de equipamentos eletromédicos 

instalados neste ambiente. 

  Em Centros Cirúrgicos a falha de equipamentos de sustentação à vida 

pode causar o óbito dos pacientes e por em risco a segurança da equipe 

médica. Os danos provocados pela passagem de corrente elétrica no corpo de 

pacientes anestesiados ou sedados crescem devido à diminuição de seus 

sentidos e a impossibilidade de sentir ou tentar evitar o choque (NETO; 

BELLAN 2017). 

Conforme a NBR 13534 e a RDC nº 50, Centros Cirúrgicos e UTI’s 

pertencem a Classe 0,5 e ao Grupo 2, portanto, seus requisitos e suas 

características de instalações se assemelham. Em relação ao sistema de 

proteção elétrica destas áreas, pode-se dizer que, tanto o sistema de 

aterramento como o de equipotencialização precisam ser constituídos de forma 

eficiente e confiável em função dos riscos de micro e macrochoques e à direta 



 

 

exposição dos pacientes às partes aplicadas dos equipamentos eletromédicos. 

(DOBES,1997). 

6. RESULTADOS 

Através da pesquisa realizada foi possível constatar a necessidade da 

aplicação do sistema IT médico em EAS, uma vez que ele garante a 

continuidade do fornecimento de energia em áreas críticas como UTI’s e 

Centros Cirúrgicos, ambientes de grande complexidade clínica e essenciais 

para a manutenção da vida dos pacientes. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O avanço tecnológico no campo da medicina está exigindo cada vez 

mais um sistema elétrico seguro e confiável, como forma de reduzir os danos 

em equipamentos, e principalmente garantir a segurança elétrica dos pacientes 

e profissionais de saúde. Para isso, o simples cumprimento das normas 

técnicas e regulamentos específicos são capazes de garantir a qualidade dos 

serviços prestados pelos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 
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