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Eletrocirurgia é o procedimento que utiliza correntes elétricas de alta intensidade, em altas frequências,
para fazer incisões, cortes, destruição ou remoção de tecidos orgânicos (SCHNEIDER JR; ABATTI,
2005). Este trabalho trata do estudo de um conversor eletrônico que pode atender aos requisitos da
norma NBR IEC 60601-2-2 (ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) relacionados à
potência de saída e ao isolamento seguro do paciente nos equipamentos eletrocirúrgicos (ESU). Não
existem muitas as publicações tratando do desenvolvimento de ESUs e os existentes normalmente não
se preocupam com o estágio de entrada dos equipamentos, limitando-se a abordar o estágio de saída,
desprezando a parte do equipamento que gera o maior conteúdo harmônico que é injetado na rede
elétrica. Acontece que estas aplicações normalmente utilizam se de retificadores com filtro capacitivo
como fonte de potência, e assim absorvem grandes picos de corrente elétrica da rede, gerando como
consequência o ruido harmônico. Neste sentido o presente trabalho propõe utilizar como estágio de
entrada um conversor capaz de realizar a retificação do sinal da rede e a correção do fator de potência,
de forma que as distorções injetadas na rede elétrica sejam muito pequenas e o fator de potência esteja
acima de 0,9. Para isso foi projetado um equipamento de eletrocirurgia de 400 W de potência, onde o
estágio de entrada é composto por um conversor Boost operando com correção do fator de potência
(BATSCHAUER; CHEHAB; PETRY, 2000) e o estágio de saída é um inversor em ponte completa cuja
carga está isolada por um transformador conforme os parâmetros determinados no estudo de Bernardi
(BERNARDI, 2007). O conversor completo foi então simulado por meio do software Orcad/Pspice de
onde foi possível verificar que o estágio de entrada conseguiu atender à especificação pois o fator de
potência ficou próximo a unidade e entregou uma tensão de barramento praticamente constante e com
ondulação inferior 2%, o que garantiu estabilidade para o estágio de saída e este por conseguinte
entregou uma onda com valor médio zero e potência ativa de 400W. Entende-se que este é um trabalho
inicial e que na continuidade da pesquisa o objetivo é melhorar o estágio de saída, partindo para outras
formas de modulação do inversor, buscando componentes mais rápidos e até mesmo outras topologias
inversoras. Também é vislumbrado como uma possibilidade de continuidade da pesquisa a aplicação de
conversores de estágio único para realizar a função de um ESU.
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