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RESUMO 

 

 

A produção de resíduos tem sido cada vez mais acentuada, surgindo a necessidade destes serem 

eficazmente eliminados ou, então, sofrerem um processo de valorização, tornando a gestão dos resíduos 

economicamente mais atrativa, salvaguardando o ambiente. Neste trabalho, adquiriu-se informações 

relativas ao atual destino final de Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis e, fizeram-se 

análises qualitativas e quantitativas de determinados metais, com o objetivo de verificar as 

potencialidades destes dispositivos como resíduo que pode ser valorizável. 

 

Recolheram-se no total, 23 dispositivos, no Centro Hospitalar do Alto Ave e Centro Hospitalar do 

Porto. Na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, procedeu à preparação prévia dos 

dispositivos, como a identificação e pesagem, abertura, desmontagem, acondicionamento e novamente 

pesagem dos componentes individuais. Fizeram-se, também, preparações para as análises qualitativas, 

enviadas para o Centro de Materiais da Universidade do Porto e preparações para as análises 

quantitativas, enviadas para o laboratório ALS Scandinavia AB, estas últimas, segundo uma 

metodologia própria. 

 

Preliminarmente, foi possível constatar junto de algumas unidades de saúde que, dispositivos como 

pacemakers e Cardioversores-Desfibrilhadores Implantáveis, não têm qualquer tipo particular de destino 

final como resíduo, após explantação e desinfeção, sendo tratados simplesmente como resíduos 

hospitalares do Grupo III. A análise qualitativa, a placas de circuito impresso de Cardioversores-

Desfibrilhadores Implantáveis, permitiu identificar a presença de uma grande variedade de metais, 

sendo, o ouro, a prata, o paládio, o cobre, o níquel, o titânio, o bário e o estanho, os metais com maior 

expressão. Da análise quantitativa foi possível verificar, em concentrações máximas, 390 ppm de prata, 

700 ppm de ouro, 0,52 ppm de cádmio, 19000 ppm de cobre, 7900 ppm de níquel e 13 ppm de platina, 

em placas de circuito impresso de pacemakers e Cardioversores-Desfibrilhadores Implantáveis.  

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram verificar as relevantes concentrações em metais nobres, 

e outros metais importantes, sugerindo a necessidade deste tipo de dispositivos serem alvo de tratamento 

e posterior valorização. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Pacemakers, Cardioversores-Desfibrilhadores Implantáveis, resíduos hospitalares, metais, valorização. 
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ABSTRACT 
 

 

The waste production has been increasingly pronounced, resulting in the need for these to be effectively 

eliminated, or suffer a process of recovery, making the waste management economically attractive and 

safeguarding the environment.  In this work, was acquired information regarding to the current final 

destination of Cardiovascular Implantable Electronic Devices, and some qualitative and quantitative 

analysis of certain metals have been made, in order to check the potential of these devices as waste that 

can be recoverable.  

Were collected in total, 23 devices, the Hospital Center of Alto Ave and Hospital Center of Porto. The 

Faculty of Sciences of University of Porto, proceeded to advance preparation of devices, such as 

identification and weighing, opening, dismantling, packing and weighing again the individual 

components. The preparations for qualitative analysis were also made on the Faculty of Sciences and 

sent to the Materials Center of the University of Porto, and preparations for quantitative analysis, sent to 

the laboratory ALS Scandinavia AB, according to its own methodology.  

Preliminarily, it could be seen among some health units that devices such as pacemakers and 

implantable cardioverter-defibrillators do not have any particular type of final destination as waste after 

explantation and disinfection,  being treated as medical waste in Group III. The qualitative analysis of 

printed circuit boards of implantable cardioverter-defibrillators identified the presence of a variety of 

metals as gold, silver, palladium, copper, nickel, titanium, barium and tin, metals with higher 

expression. With the quantitative analysis was possible to verify, at maximum concentrations, 390 ppm 

of silver, 700 ppm of gold, cadmium 0.52 ppm, 19000 ppm copper, 7900 ppm nickel and 13 ppm of 

platinum on printed circuit boards of pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators.  

The results obtained in this study allowed us to verify the relevant concentrations of noble metals, and 

other important metals, suggesting the need for this type of devices being targeted for treatment and 

subsequent recovery. 

 

 

KEY WORDS 

Pacemakers, Implantable Cardioverter-Defibrillators, hospital waste, metals, recovery  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. ÂMBITO E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Esta investigação foi efetuada no âmbito da dissertação de Mestrado em Ciências e Tecnologia do 

Ambiente na área de especialização de Tecnologias de Remediação Ambiental, para obtenção do grau 

de Mestre na respetiva área científica. 

 

Através de estudos iniciados na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no ano de 2012, sobre 

a problemática de determinados Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis, não terem 

qualquer tipo particular de tratamento final como resíduo, após explantação, foi necessário dar 

continuidade a esta investigação. 

 

Neste sentido, apuraram-se mais questões relevantes no que diz respeito a estes resíduos, de forma a 

alargar a investigação científica nesta mesma temática. Este trabalho teve início em dezembro de 2013, 

com duração até outubro de 2014. 

 

O ramo de investigação deste trabalho foi assente nos resíduos hospitalares e teve como principais 

objetivos: 

 

  Compreender o atual destino final relativo aos Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares 

Implantáveis, em Portugal, após a sua explantação e pré-tratamento; 

 Identificar os metais contidos em pontos específicos de Placas de Circuito Impresso de 

Cardioversores – Desfibrilhadores Implantáveis; 

 Quantificar a prata (Ag), ouro (Au), cádmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni) e platina (Pt), 

contidos em Placas de Circuito Impresso de pacemakers e Cardioversores – Desfibrilhadores 

Implantáveis; 

 Verificar as potencialidades dos Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis, como 

resíduo que possa conter relevantes quantidade de metais com valor económico, passíveis de 

serem valorizáveis. 
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1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos, sendo que no capítulo 1 (Introdução) apresenta-se o 

âmbito, os objetivos e a estrutura deste trabalho. 

 

No capítulo 2 (Resíduos hospitalares – Estado de arte) é feito todo o enquadramento relativo ao estado 

de arte do trabalho, sendo este dividido em 6 subcapítulos. Ao longo dos seis subcapítulos foi feito um 

enquadramento geral e legal do tema, a classificação dos resíduos abordados, os processos e tecnologias 

de tratamento dos resíduos hospitalares e é apresentada uma descrição sobre os Dispositivos Eletrónicos 

Cardiovasculares Implantáveis. 

 

No capítulo 3 (Elementos metálicos e sua importância) é feita uma breve descrição da importância de 

determinados metais, na composição dos dispositivos. 

 

No capítulo 4 (Metodologias) é descrita a metodologia utilizada na preparação prévia dos dispositivos, 

e nas preparações para as análises qualitativas e quantitativas. 

 

No capítulo 5 (Resultados e discussão) são apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

 

No capítulo 6 (Conclusões) é feita a conclusão do trabalho efetuado. 

 

No capítulo 7 (Referências bibliográficas) são descritas as referências bibliográficas.  

 

No final são, ainda, apresentados alguns documentos em anexo. 
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2. RESÍDUOS HOSPITALARES – ESTADO DE ARTE 

  

2.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

 

A grande maioria dos problemas da civilização atual e industrializada provém do facto de ter sido 

perturbado o fluxo natural de energia e rompido o ciclo da matéria com a produção de quantidades 

crescentes de resíduos (Leith et al., 1995).  

 

Entende-se por resíduo, segundo o Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, “qualquer substância ou 

objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os 

identificados na Lista Europeia de Resíduos”. 

 

Recuando aos tempos remotos, o Homem desfazia-se do vulgarmente chamado “lixo”, que produzia nas 

suas atividades quotidianas, de uma forma muito banal que era simplesmente abandoná-lo em qualquer 

local, sem qualquer tipo de cuidados ambientais e de higiene.  

 

A longo prazo, quando o Homem começou a aglomerar-se em comunidades, começaram a aparecer 

alguns problemas, pois as quantidades de resíduos provenientes das atividades domésticas, fisiológicas, 

agrícolas, entre outras, aumentavam. Este aumento e despejo liberal de resíduos proporcionou a 

degradação dos solos, recursos hídricos, a proliferação de micro-organismos indesejados podendo 

funcionar como vetor de pragas e ameaçando a saúde pública. 

 

Com a revolução industrial, foi possível contribuir, positivamente, para o desenvolvimento económico e 

industrial mas, ao mesmo tempo, verificou-se uma crescente e desfasada produção de resíduos 

juntamente com a inexistência de sistemas de gestão adequada para os mesmos.  

 

Em 1992, na cidade de Estocolmo, concretizou-se pela primeira vez na história, uma reunião ambiental 

orientada pela Organização das Nações Unidas, esta reunião foi, assim, um marco importante para a 

consciência e preocupações ambientais (Cruz, 2005). 

 

Em 1996 iniciaram-se, em Portugal, os trabalhos para a elaboração do Plano Estratégico para os 

Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), aprovado em 1997, monitorizado nos anos de 2004 e 2005, e que 

tinha como principais ações: 
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 Erradicação das mais de 300 lixeiras espalhadas por todo o território nacional; 

 Construção de infraestruturas de deposição controlada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 

 Início da recolha seletiva de RSU. 

 

O PERSU I abriu também o caminho para a constituição e o licenciamento de entidades gestoras de 

fluxos especiais de resíduos, tendo-se obtido resultados muitos positivos para Portugal. 

 

Através do Despacho n.º 18251/2006, de 7 de setembro, foi criado o grupo de trabalho para o PERSU II, 

que consistiu numa revisão do PERSU I, com metas a atingir no horizonte de 2007-2016 (Associação 

Portuguesa do Ambiente, 2014). 

 

São vários os fatores que, sejam na antiguidade, sejam atualmente, influenciaram e influenciam a 

produção de resíduos, independentemente do seu tipo (aspeto que será abordado mais à frente). 

 

Os fatores socioeconómicos são os que mais influenciam a produção de resíduos, por exemplo, no que 

diz respeito à intensidade e avanços das atividades industriais que levam à crescente melhoria da 

qualidade de vida populacional, resultando no seu poder de compra e, consequentemente, uma maior 

produção de resíduos. 

 

Outros fatores são considerados também relevantes, como o número de habitantes, hábitos e costumes 

da população. Os novos hábitos de trabalho conduziram progressivamente a novos hábitos alimentares, 

resultando em grandes produções de resíduos de embalagens, provenientes dos alimentos pré-

preparados. É igualmente importante referir a mudança dos hábitos comerciais e de consumo, que 

originou a substituição de objetos, embalagens e utensílios de grande durabilidade e anteriormente 

reutilizáveis, por objetos, embalagens e utensílios descartáveis e de tempo de vida limitado. 

 

A distribuição da população (litoral e interior) e a legislação, organização e fiscalização dos maiores 

pontos produtores de resíduos, como o caso das grandes indústrias, são também fatores importantes a ter 

em conta quando se fala da produção de resíduos (Cruz, 2005). 

 

Para que seja possível fazer um ponto da situação quanto à produção de resíduos nas nossas casas, 

estabelecimentos comerciais e industriais, (os dois últimos, desde que, com tipologias similares aos 

resíduos domésticos) é necessário definir o resíduo urbano. Assim sendo, segundo o Decreto-Lei n.º 

178/2006 de 5 de setembro, “o resíduo urbano é o resíduo proveniente de habitações bem como outro 

resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações.” 
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Segundo o Relatório do Estado do Ambiente (2009), em Portugal Continental, entre os anos 1995 e 

2010, verificou-se um padrão de crescimento na produção de resíduos urbanos, que acompanhou o 

crescimento do Produto Interno Bruto, com exceção do ano 2001 em que se verificou uma diminuição, 

aumentando ligeiramente de novo até ao ano 2007. 

 

No ano 2008, verificou-se de novo um aumento considerável, permanecendo, mais ou menos estável até 

2010, dando-se um declínio na produção de resíduos urbanos em 2011 e 2012, provavelmente devido à 

situação económica do país (Figura 2.1).  

 

À medida que os anos passam, é notável o aumento da taxa de capitação diária de resíduos urbanos, 

onde diversos fatores, apontados anteriormente, influenciam, com exceção dos últimos anos em que se 

verificou uma diminuição da taxa de capitação. 

 

A partir dos últimos dados obtidos (ano de 2012), para Portugal Continental estimou-se que a produção 

diária de resíduos urbanos foi de 1,24 kg por habitante (Figura 2.1) (Relatório do Estado do Ambiente, 

2009; Relatório do Estado do Ambiente, 2013). 

 

 

Figura 2.1 - Produção e capitação diária de resíduos urbanos em Portugal continental entre 2000 e 2012 (Relatório do Estado do Ambiente, 

2013). 

 

 

Comparando Portugal com os restantes 27 Estados-Membros da União Europeia (EU-27), é possível 

verificar que entre 1995 e 2008, registou-se uma produção de resíduos per capita sempre inferiores à 
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média da EU-27, apesar de apresentar uma tendência crescente. No entanto, nos anos de 2009 e 2010 foi 

ultrapassado o valor médio apresentado pela EU-27.  

 

No ano de 2011 a capitação em Portugal decresceu novamente registando-se uma capitação de 487 

kg/hab.ano, o que se traduziu numa produção diária de 1,33 kg por habitante, valores inferiores à média 

europeia que foi de 500 kg/hab.ano (1,37 kg por habitante por dia) (Figura 2.2). 

 

 

 

Figura 2.2 - Capitação anual de resíduos urbanos em Portugal e na UE, entre 1995 e 2012 (Relatório do Estado do Ambiente, 2013). 
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Em termos mundiais, a produção de resíduos urbanos teve uma grande variação, influenciada pelo 

desenvolvimento económico, grau de industrialização, hábitos da população, clima local, entre outros. 

Regra geral, quanto maior for o nível de desenvolvimento económico e taxa de urbanização, maior será 

a produção de resíduos (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). 

 

No ano de 2012, a produção de RSU a nível mundial foi mais acentuada em determinadas regiões e a 

figura 2.3 ilustra esta mesma produção, sendo que os países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico, representaram quase metade da produção de resíduos urbanos no mundo, 

sendo a África e o Sul da Ásia, as regiões que produziram menos resíduos urbanos. 

 

 

 

Figura 2.3 - Produção de resíduos urbanos por região, no ano de 2012 (Hoornweg e Bhada-Tata, 2012). AFR – África; OECD – Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico; EAP – Leste da Ásia e Pacífico; LAC – América Latina e Caribe; ECA – Oriente e Ásia 

Central; MENA – Médio Oriente e Norte da África; SAR – Sul da Ásia. 
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2.2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

As atividades de prestação de cuidados de saúde são um meio de proteger a saúde, curar os doentes e 

salvar vidas, no entanto, geram uma grande quantidade de resíduos, 20% dos quais envolvem riscos de 

infeções ou de exposição a radiações, podendo ocorrer a libertação de diferentes químicos para o meio 

(International Committee of the Red Cross, 2011). 

 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 

define resíduo hospitalar, como sendo “o resíduo resultante de atividades médicas desenvolvidas em 

unidades de prestação de cuidados de saúde, em atividades de prevenção, tratamento, reabilitação e 

investigação, relacionada com seres humanos ou animais, em farmácias, em atividades médico-legais, 

de ensino e em quaisquer outras que envolvam procedimentos invasivos, tais como acupunctura, 

piercings e tatuagens”. 

 

A legislação Portuguesa referente aos resíduos hospitalares é relativamente recente, e verificou-se que 

os principais trabalhos foram feitos e emitidos na década de 90. Até então, tal como se verificou com os 

RSU, também os resíduos hospitalares eram, noutros tempos, enviados para lixeiras a céu aberto. 

 

Em 1987 foi criada a primeira legislação relacionada com este tipo de resíduos, chamada de Circular 

Normativa n.º 23/87, de 2 de maio, imposta pela extinta Direção Geral dos Hospitais, onde foram 

criadas as normas gerais para a gestão dos resíduos hospitalares. 

 

Mais tarde, em 1990 com a emissão do Despacho n.º 16/90, de 21 de agosto, revogado mais tarde pelo 

242/96, de 5 de junho, verificou-se uma crescente preocupação no que diz respeito aos resíduos 

hospitalares, havendo mais cuidado na sua separação e acondicionamento, sendo posteriormente 

enviados para sistemas de incineração.  

 

Foi a partir de meados da década de 90 do século passado que Portugal começou a adotar sistemas de 

classificação de resíduos, inicialmente dois grupos e mais tarde quatro (aspeto que será abordado no 

subcapítulo seguinte). 

 

O Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de 

resíduos, nomeadamente a sua recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, 

por forma a não constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente, defende a 
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elaboração de Planos de Gestão de Resíduos, elaborados pelo Instituto dos Resíduos, nomeadamente no 

que se refere aos resíduos hospitalares. Assim, surge o Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 

(PERH), o primeiro na área dos resíduos hospitalares em termos nacionais, publicado pelo Despacho 

Conjunto n.º 761/99, de 31 de agosto (Gonçalves, 2005; Santos, 2013; Portaria n.º 43/2011). 

 

O PERH (1999-2005), da responsabilidade dos Ministérios da Saúde e do Ambiente, teve como 

principal objetivo fornecer aos responsáveis, quer do setor público quer do privado, informações 

necessárias na tomada de decisão relativamente aos resíduos hospitalares, face à crescente produção dos 

mesmos. Este plano assentou em cinco questões fundamentais:  

 

1- A prevenção da produção de resíduos e dos riscos associados;  

2- As formas de gestão interna na unidade de saúde, contemplando as vertentes institucional, 

sanitária, técnica, económico-financeira e recursos humanos; 

3- A valorização da componente reaproveitável; 

4- O tratamento e destino final; 

5- A formação dos profissionais de saúde e informação dos utentes e público, em geral (Espada et 

al., 2007). 

 

O PERH permitiu estabelecer o enquadramento estratégico para o período entre 1999 e 2005, com 

objetivos definidos a alcançar para os anos de 2000 a 2005, sendo que, em dezembro de 2004 foi 

elaborada uma avaliação da implementação deste mesmo plano (Plano Estratégico Setorial dos Resíduos 

Hospitalares, 2011; Santos, 2013). 

 

Terminado o período de vigência do PERH 1999-2005, foi necessário continuar com a gestão adequada 

dos resíduos hospitalares, dado a sua perigosidade e riscos associados, quer para a saúde como para o 

ambiente.  

 

Assim, o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, através da Agência Portuguesa do 

Ambiente, o Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde, e o Ministério da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas, através da Direção-Geral de Veterinária, procederam à revisão do 

PERH para o período de 2011-2016, aprovado pela Portaria n.º 43/2011, de 20 de janeiro, alargando à 

vertente da saúde animal, assunto que até então não tinha sido tratado (Plano Estratégico Setorial dos 

Resíduos Hospitalares, 2011). 
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O PERH 2011-2016 vem dar ênfase a matérias como: prevenção de resíduos hospitalares; análise do 

ciclo de vida dos produtos e materiais; redução dos impactes ambientais resultantes da produção e 

gestão de resíduos; valores económicos e valorização dos resíduos.  

 

Neste contexto, foram definidos cinco eixos estratégicos de modo a fazer-se cumprir os respetivos 

objetivos e ações, constantes no PERH 2011-2016, que são: 

 

 Eixo I – Prevenção; 

 Eixo II – Informação, Conhecimento e Inovação; 

 Eixo III – Sensibilização, Formação e Educação; 

 Eixo IV – Operacionalização da Gestão; 

 Eixo V – Acompanhamento e Controlo. 

 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, o PERH apresenta dois horizontes de realização para as 

ações previstas, sendo o ano de 2013 e o ano de 2016, estando prevista também uma avaliação intercalar 

do estado de implementação do plano em 2013. 

 

No que diz respeito ao enquadramento legal e normativo específico para a gestão dos resíduos 

hospitalares, além daquele apresentado anteriormente, existe ainda uma série de diplomas legais 

importantes para a legislação e regulamentação desta temática em Portugal.  

 

Alguns dos diplomas são transversais a outros tipos de resíduos, não obstante é de todo importante 

referi-los. Assim, os principais diplomas legais atualmente em vigor em Portugal, no que respeita aos 

resíduos hospitalares são: 

 

 Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto, que estabelece as normas de gestão dos resíduos 

hospitalares relativamente à sua classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

tratamento.  

 

Relativamente ao acondicionamento verificou-se uma importante mudança, que foi a divisão 

deste tipo de resíduos em quatro grupos, sendo os grupos I e II considerados não perigosos e os 

grupos III e IV perigosos. 

 

Quanto ao acondicionamento e transporte o diploma legal prevê a necessidade de 

acondicionamento e transporte em contentores específicos, seguindo os requisitos previstos no 
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despacho. É importante também referir que o tratamento dos resíduos hospitalares deverá ser 

diferenciado em função do tipo de perigosidade dos mesmos, sendo apontadas as possibilidades 

para a utilização de novas tecnologias alternativas à incineração (Santos, 2013; Direção Geral 

de Saúde, s/d; Despacho n.º 242/96). 

 

 Portaria n.º 174/97, de 10 de março, que estabelece as regras de instalação e funcionamento de 

unidades e equipamentos de valorização ou eliminação de resíduos hospitalares perigosos, bem 

como o regime de autorização da realização de operações de gestão de resíduos hospitalares por 

entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades ou equipamentos (Oliveira, 2012; 

Portaria n.º 174/97). 

 

 Portaria n.º 178/97, de 11 de março, mais tarde revogada pela Portaria n.º 320/2007 de 23 de 

março, que aprova o modelo de mapa de registo de resíduos hospitalares e insere a 

obrigatoriedade de todas as unidades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos e 

animais e de investigação relacionada, o preenchimento do mapa de registo e remetê-lo 

anualmente à Direção-Geral da Saúde (Portaria n.º 178/97). 

 

 Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, que define as regras a que fica sujeito o transporte de 

resíduos, incluindo os hospitalares, dentro do território nacional (Santos, 2013; Portaria n.º 

335/97). 

 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, que aprova a lista que abrange todos os resíduos, 

designada por Lista Europeia de Resíduos (LER) e define as operações de valorização e de 

eliminação a que ficam sujeitos os resíduos (Oliveira, 2012; Santos, 2013). 

 

 Decreto-Lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto, que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 41-

A/2010, de 29 de abril que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/90/CE, de 

3 de novembro, e a Diretiva n.º 2008/68/CE, de 24 de setembro, relativa ao transporte terrestre 

de mercadorias perigosas (Oliveira, 2012; Decreto-Lei n.º 206 A/2012). 

 

 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de setembro e estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de 

resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho (Decreto-Lei nº 73/2011). 
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2.3. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  

 

A classificação dos resíduos varia consoante o país em questão, mas no que se refere à União Europeia 

foi elaborada, através da Portaria n.º 818/97, de 5 de setembro, aprovada pelas decisões n.
os

 94/3/CE, da 

Comissão, de 20 de dezembro de 1993 e 94/904/CE, do Conselho, de 22 de dezembro, uma lista 

denominada por Catálogo Europeu de Resíduos. Estas decisões foram mais tarde revogadas pela decisão 

n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, alterada pelas decisões n.
os

 2001/118/CE, 2001/119/CE e 

2001/573/CE, que adotou a nova LER. 

 

Através da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, que regula a nova LER e as características de perigo 

atribuíveis aos mesmos, permite assegurar a harmonização do normativo vigente em matéria de 

identificação e classificação de resíduos, ao mesmo tempo que visa facilitar um perfeito conhecimento 

pelos agentes económicos do regime jurídico a que estão sujeitos (Portaria n.º 818/97; Portaria n.º 

209/2004). 

 

A LER é uma lista que permite classificar os resíduos segundo uma nomenclatura numérica, em 

Portugal e em toda a Comunidade Europeia, de acordo com a sua fonte geradora e as suas 

características, permitindo ainda identificar os resíduos considerados perigosos com a simbologia 

<<*>>, de acordo com os critérios estabelecidos pela Diretiva 91/689/CEE (Russo, 2003; Agência 

Portuguesa do Ambiente, 2014).  

 

A atribuição de códigos aos resíduos tem um grande impacte sobre o transporte dos mesmos (dado que 

estão associados a licenças) e nas decisões sobre reciclagem, melhorando assim a eficiência das 

atividades de gestão de resíduos (European Commission, 2014).  

 

Vários autores defendem que através do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, é possível fazer 

uma outra classificação dos resíduos, segundo a sua origem, agrupando-os da seguinte forma: 

 

 Resíduos agrícolas: o resíduo proveniente de exploração agrícola e ou pecuária ou similar; 

 Resíduos de construção e demolição: o resíduo proveniente de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações; 

 Resíduos hospitalares: o resíduo resultante de atividades médicas desenvolvidas em unidades 

de prestação de cuidados de saúde, em atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e investigação, relacionada com seres humanos ou animais, em farmácias, em 
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atividades médico-legais, de ensino e em quaisquer outras que envolvam procedimentos 

invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens; 

 Resíduos industriais: o resíduo gerado em processos produtivos industriais, bem como o que 

resulte das atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás e água; 

 Resíduos urbanos: o resíduo proveniente de habitações bem como outro resíduo que, pela sua 

natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações (Decreto-Lei n.º 

178/2006). 

 

Pelo mesmo Decreto-Lei, e pela Diretiva 91/689/CEE, de 12 de dezembro de 1991 e pela LER, os 

resíduos podem ser classificados segundo o grau de perigosidade, sendo eles: 

 

 Resíduos perigosos: “o resíduo que apresente, pelo menos, uma característica de perigosidade 

para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal na LER”; 

 Resíduos não perigosos: resíduos que não apresentem características de perigosidade para o 

ambiente e para a saúde pública; os resíduos domésticos, bem como uma parcela dos resíduos 

industriais constituem resíduos não perigosos; 

 Resíduos inertes: “o resíduo que não sofre transformações físicas, químicas ou biológicas 

importantes e, em consequência, não pode ser solúvel nem inflamável, nem ter qualquer outro 

tipo de reação física ou química, e não pode ser biodegradável, nem afetar negativamente outras 

substâncias com as quais entre em contato de forma suscetível de aumentar a poluição do 

ambiente ou prejudicar a saúde humana, e cuja lixiviabilidade total, conteúdo poluente e 

ecotoxicidade do lixiviado são insignificantes e, em especial, não põem em perigo a qualidade 

das águas superficiais e ou subterrâneas” (Decreto-Lei n.º 178/2006; Viegas, 2012; Valle, 

2004). 
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2.3.1. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES 

 

A existência, no quadro legislativo, de uma classificação para os resíduos hospitalares permite definir os 

diversos tipos de resíduos produzidos e avaliar o seu potencial de aproveitamento como subproduto e 

encaminhá-los para os respetivos processos de eliminação mais eficazes. As escolhas das melhores 

tecnologias de tratamento disponíveis devem ser tidas sempre em conta (Tavares e Pereira, 2005; 

Viegas, 2012). 

 

A legislação relativa à classificação dos resíduos hospitalares evoluiu à medida que outros resíduos 

eram classificados e, assim, surgiu a necessidade de salvaguardar o ambiente e a saúde pública dos 

crescentes problemas na produção dos resíduos hospitalares (Santos, 2003; Despacho n.º 242/96). 

 

O Despacho n.º 16/90, de 21 de agosto definiu e introduziu em Portugal normas de organização e gestão 

dos resíduos hospitalares classificando-os em dois grupos: 

 

  Grupo A – Resíduos contaminados: todos os resíduos que apresentem ou são suscetíveis de 

apresentar alguma perigosidade de contaminação, sendo a incineração o processo a usar para a 

eliminação dos resíduos deste grupo; 

 Grupo B – Resíduos não contaminados: todos os resíduos não contaminados e que não fazem 

parte do grupo A, sendo destinados a remoção municipal (Santos, 2013; Sistema de Informação 

Documental sobre o Direito do Ambiente, 2008).  

 

Em 1996, tendo em conta a evolução que se fez sentir nesta área, nomeadamente na produção dos 

resíduos, tornou-se necessário criar condições que propiciassem, quer a proteção da saúde e das 

populações, quer do ambiente, tornando-se imperioso uma reformulação/atualização da classificação 

dos resíduos hospitalares, exigindo a sua separação seletiva na origem (Despacho n.º 242/96).  

 

O Despacho n.º 242/96, de 5 de julho, surgiu para reclassificar os resíduos hospitalares, tendo estes sido 

classificados em quatro grupos, sendo eles:  

 

 Grupo I - resíduos equiparados a urbanos – aqueles que não apresentam exigências especiais no 

seu tratamento. Pertencem a este grupo: 

a) Resíduos provenientes de serviços gerais (como de gabinetes, salas de reunião, salas de 

convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc.); 
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b) Resíduos provenientes de serviços de apoio (como oficinas, jardins, armazéns e outros); 

c) Embalagens e invólucros comuns (como papel, cartão, mangas mistas e outros de idêntica 

natureza); 

d) Resíduos provenientes da hotelaria resultantes da confeção e restos de alimentos servidos a 

doentes não incluídos no grupo III. 

 Grupo II – resíduos hospitalares não perigosos – aqueles que não estão sujeitos a tratamentos 

específicos, podendo ser equiparados a urbanos. Pertencem a este grupo: 

a) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminados e sem vestígios de 

sangue; 

b) Fraldas e resguardos descanáveis não contaminados e sem vestígios de sangue; 

c) Material de proteção individual utilizado nos serviços gerais e de apoio, com exceção do 

utilizado na recolha de resíduos; 

d) Embalagens vazias de medicamentos ou de outros produtos de uso clínico e ou comum, 

com exceção dos incluídos no grupo III e no grupo IV; 

e) Frascos de soros não contaminados, com exceção dos do grupo IV. 

 

 Grupo III – Resíduos hospitalares de risco biológico – resíduos contaminados ou suspeitos de 

contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, permitindo 

posterior eliminação como resíduo urbano. Pertencem a este grupo: 

a) Todos os resíduos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infeciosos ou 

suspeitos, de unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, de salas de tratamento, de 

salas de autópsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de 

investigação, com exceção dos do grupo IV; 

b) Todo o material utilizado em diálise; 

c) Peças anatómicas não identificáveis; 

d) Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados; 

e) Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos com exceção dos do grupo 

IV; 

f) Sacos coletores de fluidos orgânicos e respetivos sistemas; 

g) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminados ou com vestígios de 

sangue; material de prótese retirado a doentes; 

h) Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue; 

i) Material de proteção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de apoio geral 

em que haja contato com produtos contaminados (como luvas, máscaras, aventais e outros). 
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 Grupo IV – Resíduos hospitalares específicos – são resíduos de vários tipos e de incineração 

obrigatória. Integram-se neste grupo: 

a) Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas, até publicação de legislação específica; 

b) Cadáveres de animais de experiência laboratorial; 

c) Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, cateteres e todo o material invasivo; 

d) Produtos químicos e fármacos rejeitados, quando não sujeito a legislação específica; 

e) Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração. 

 

Um outro tipo de classificação, segundo a legislação em vigor, é também importante referir. A LER, 

aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, classifica os resíduos hospitalares, atribuindo-lhes o 

“código 18”, apresentados a seguir:  

 

“18 Resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais e ou 

investigação relacionada (exceto resíduos de cozinha e restauração não provenientes 

diretamente da prestação de cuidados de saúde): 

18 01 Resíduos de maternidades, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em seres 

humanos: 

18 01 01 Objetos cortantes e perfurantes (exceto 18 01 03). 

18 01 02 Partes anatómicas e órgãos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado (exceto 

18 01 03). 

18 01 03 (*
1
) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em 

vista a prevenção de infeções. 

18 01 04 Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos tendo 

em vista a prevenção de infeções (por exemplo, pensos, compressas, ligaduras, 

gessos, roupas, vestuário descartável, fraldas). 

18 01 06 (*) Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas. 

18 01 07 Produtos químicos não abrangidos em 18 01 06. 

18 01 08 (*) Medicamentos citotóxicos e citostáticos. 

18 01 09 Medicamentos não abrangidos em 18 01 08. 

18 01 10 (*) Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários. 

18 02 Resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em 

animais: 

18 02 01 Resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em 

animais: 

                                                           
1 Os resíduos mencionados no excerto da LER indicados com asterisco (*) são considerados resíduos perigosos 
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18 02 02 (*) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em 

vista a prevenção de infeções. 

18 02 03 Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos tendo 

em vista a prevenção de infeções. 

18 02 05 (*) Produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas. 

18 02 06 Produtos químicos não abrangidos em 18 02 05. 

18 02 07 (*) Medicamentos citotóxicos e citostáticos. 

18 02 08 Medicamentos não abrangidos em 18 02 07.” 

 

Os dispositivos alvo desta investigação, nomeadamente, pacemakers e Cardioversores-Desfibrilhadores 

Implantáveis (CDI) são resíduos hospitalares inseridos no grupo III (resíduos hospitalares de risco 

biológico: resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro 

pré-tratamento eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduo urbano). 

 

Segundo a circular informativa n.º 13/DA, elaborada conjuntamente pela Direção Geral de Saúde e pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, é feita a correspondência entre os grupos de resíduos hospitalares e a 

LER, sendo atribuído a estes resíduos o código “180103(*
1
): resíduos cuja recolha e eliminação estão 

sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de infeções”. 

 

Segundo informações recolhidas durante a pesquisa para esta investigação, junto de alguns hospitais 

públicos portugueses, foi possível constatar que atualmente não é feito qualquer tipo de operação de 

recolha, transporte, valorização e eliminação de resíduos de Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares 

Implantáveis, sendo estes apenas sujeitos um pré-tratamento e guardados juntos das instituições que 

fazem o seu explante.  

 

Importante também será ressalvar o facto de estes dispositivos serem eletrónicos mas, no entanto, 

segundo a legislação Portuguesa não estão incluídos nos Resíduos de Equipamentos Elétricos e 

Eletrónicos, pois o número 8 do anexo I do Decreto-Lei n.º 230/2004 de 10 de dezembro exclui-os: 

“Aparelhos médicos (com exceção de todos os produtos implantados e infetados) ”. 

 

 

  



FCUP                                                                                                                                                                                                                   

Identificação e quantificação de metais em Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis 

18 

 

2.4. PROCESSOS E TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DOS 

RESÍDUOS HOSPITALARES 

 

O tratamento de resíduos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, é definido como sendo “ (…) o processo manual, mecânico, 

físico, químico ou biológico que altere as características de resíduos de forma a reduzir o seu volume ou 

perigosidade bem como a facilitar a sua movimentação, valorização ou eliminação após as operações de 

recolha” (Santos, 2013). 

No tratamento deste tipo de resíduos, o método mais apropriado a usar, deve ter em conta diversos 

fatores, como: as características dos resíduos hospitalares; a região ou país; os custos de investimento; 

exploração e manutenção; a eficiência; a perigosidade do resíduo pós-tratamento e a possível 

contaminação ambiental. Avaliando estes fatores e possivelmente outros, é possível decidir qual a 

tecnologia de tratamento mais adequada para determinado resíduo hospitalar (Gonçalves, 2005; Plano 

Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011). 

 

Segundo o PERH (2011-2016), a determinação de um processo de tratamento deve ter por base 

determinados fatores, tais como: 

 Eficácia da descontaminação para os diferentes micro-organismos – capacidade de redução do 

número de organismos infeciosos para um nível seguro;  

 Capacidade de tornar os objetos cortantes e perfurantes inutilizáveis e irreconhecíveis e de 

destruir os químicos perigosos;  

 Questões éticas – capacidade de descaraterização visual dos resíduos anatómicos; 

 Requisitos legais;  

 Riscos efetivos em termos de saúde e de condições de segurança;  

 Impactes no ambiente, nomeadamente emissões para o ar, água e solo, tanto na fase normal de 

funcionamento do processo, como quando existe necessidade de paragem ou problemas de 

funcionamento;  

 Redução de volume e de massa;  

 Quantidade e tipo de resíduos para tratamento e capacidade disponível do sistema;  

 Requisitos das infraestruturas e considerações de operação e manutenção;  

 Opções locais de tratamento e de deposição final e tecnologias disponíveis;  

 Destino dos resíduos sólidos e líquidos resultantes do tratamento;  

 Investimento e custo de operação;  
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 Aceitação pública;  

 Fatores que influenciam a eficácia do tratamento.  

 

As tecnologias de tratamento de resíduos hospitalares podem ser reunidas em dois grupos principais: 

processos de desinfeção e de incineração, sendo o grupo da tecnologia de tratamento da desinfeção 

subdividido em física e química (Tabela 2.1). A tecnologia mais utilizada para o pré-tratamento dos 

Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis é a autoclavagem. 

 

Tabela 2.1 - Tecnologias de tratamento dos resíduos hospitalares (Adaptado: Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011). 

Tecnologias de tratamento dos resíduos hospitalares 

Desinfeção Incineração 

Física 

Autoclavagem Incineração 

Tratamento por micro-ondas 

Sistema de plasma 
Ionização 

Tratamento térmico por trituração 

Química Desinfeção química 

 

O processo de desinfeção é um processo de destruição ou remoção de micro-organismos patogénicos, 

para um nível menos prejudicial, ou seja um nível de inativação considerado seguro, reduzindo entre 90 

a 99% dos micro-organismos existentes, dependendo do nível de desinfeção (Valença, 2012). 

 

Existem três níveis principais e recomendados de desinfeção: baixo nível – destrói a maioria das 

bactérias vegetativas, alguns fungos e bactérias, no entanto não destrói as micobactérias e esporos; nível 

intermédio – destrói as bactérias vegetativas, incluindo as micobactérias, a maioria dos fungos e vírus 

mas não destrói os esporos de bactérias; alto nível – destrói todos os micro-organismos, à exceção de 

altos níveis de esporos de bactérias (Rutala e Weber, 2013).  

 

Os processos de desinfeção físicos consistem numa descontaminação que ocorre por via do aumento de 

temperatura, a seco ou com vapor, ou por radiação, ao passo que, nos processos químicos, a 

descontaminação ocorre pela utilização de substâncias químicas, soluções desinfetantes ou germicidas 

na fase líquida e/ou de vapor no recipiente em que os resíduos foram colocados, sendo o tratamento 

efetuado no próprio local de produção (Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011; Valença, 

2012). 
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Segundo o PERH (2011), os processos físicos podem ser divididos em autoclavagem, tratamento por 

micro-ondas, ionização ou tratamento térmico por trituração, como referido anteriormente.  

 

2.4.1. AUTOCLAVAGEM 

 

A autoclavagem é um dos métodos mais comuns sob o ponto de vista técnico. Envolve o uso de vapor 

de água em sobrepressão (3-3,5 bar), no interior de uma câmara, durante 20 a 30 minutos, a 

temperaturas suficientemente elevadas (de pelo menos 121 °C) capazes de destruir os agentes 

infeciosos ou reduzi-los para um nível que não constitua risco. 

 

O processo de autoclavagem é realizado por ciclos de compressão e descompressão, de forma a facilitar 

o contato e penetração do vapor com os resíduos destinados à descontaminação, sendo que grandes 

volumes de resíduos podem influenciar a eficácia do processo, impedindo que se atinja as temperaturas 

desejadas na autoclave (Giroletii e Lodola, 1993; Rodrigues, 2008; Program for Appropriate 

Technology in Health, 2005; Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011). 

 

O tratamento dos resíduos do grupo III (resíduos hospitalares de risco biológico) pode ser efetuado 

eficazmente através deste procedimento, com o especial cuidado de serem homogeneizados 

previamente, de modo a que o vapor atinja toda a superfície dos resíduos, sem que haja resistência à 

propagação do calor. Posteriormente são classificados como resíduos isentos de risco biológico e 

encaminhados, normalmente, para aterros de resíduos não perigosos (Plano Estratégico dos Resíduos 

Hospitalares, 2011). 

 

2.4.2. MICRO-ONDAS 

 

As micro-ondas são ondas eletromagnéticas que se situam no espetro eletromagnético na banda das 

ondas rádio e das ondas infravermelhas.  

 

Neste tipo de processo, quando aplicado ao tratamento dos resíduos hospitalares, a descontaminação 

ocorre através do aquecimento do material. Este aquecimento resulta da frequência das micro-ondas que 

é muito elevada, à volta de 2,4 GHz, o que faz com que as moléculas no corpo recetor vibrem muito 

rapidamente, resultando em fricção, que por sua vez origina o aquecimento do material (Diaz et al., 

2005; Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011). 

De salientar que este método desenvolve-se em duas fases distintas: a primeira, de redução da dimensão 

dos resíduos hospitalares, em moinhos de rolos, e a segunda, de exposição a temperaturas da ordem dos 
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100 °C, durante um período de cerca de 1 hora, para que ocorra a destruição completa dos agentes 

patogénicos. No final, é obtido um produto irreconhecível e homogéneo, composto por partículas muito 

finas (Tecninvest, 2012). 

 

2.4.3. IONIZAÇÃO 

 

A ionização é um processo que utiliza as radiações gama para destruição de agentes patogénicos 

mediante a exposição dos resíduos a este tipo de radiação.  

 

É um tratamento descrito como sendo de alta eficiência e com grande poder de penetração das radiações 

no material a tratar, no entanto, é ainda pouco utilizado no tratamento de resíduos hospitalares, devido 

ao alto custo de instalação, rigor técnico no que diz respeito ao pessoal que opera, e aos requisitos de 

estrutura e da tecnologia complexa do processo, que envolve vários problemas de manutenção (Plano 

Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011; Tavares, 2004) 

 

2.4.4. TRATAMENTO TÉRMICO POR TRITURAÇÃO 

 

Existem outros métodos físicos, menos conhecidos, que têm como objetivo também a desinfeção dos 

resíduos, como é o caso do tratamento térmico por trituração. Este método consiste no aquecimento 

através de vapor, da câmara onde são colocados os resíduos, vapor este que é proveniente da fricção das 

lâminas rotativas de alta resistência, podendo atingir temperaturas na ordem dos 155 °C, verificando-se 

assim a descontaminação dos respetivos resíduos.  

 

Neste processo os resíduos são previamente destroçadas através das lâminas, apresentando-se na forma 

granulado seco de 2 a 3 mm de diâmetro, permitindo uma redução de cerca de 90% do volume inicial 

dos resíduos hospitalares. Posteriormente é adicionado um biocida diluído na água, que auxilia o contato 

com toda a superfície dos resíduos, tendo por objetivo eliminar os micro-organismos existentes (Plano 

Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011). 

 

2.4.5. DESINFEÇÃO QUÍMICA 

 

A desinfeção química tem sido utilizada há muitos anos no setor da saúde, desde a preparação de uma 

área particular do corpo antes de uma injeção, à limpeza de superfícies nas áreas de trabalho, até ao 

tratamento dos resíduos hospitalares.  
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A desinfeção química baseia-se nas propriedades particulares do agente químico, que poderá ser uma 

solução desinfetante ou germicida, para inativar micro-organismos patogénicos. 

A eficácia de um determinado agente químico depende também da temperatura, pH, e da eventual 

presença de outros compostos, que podem ter um impacte negativo na eficácia do agente químico.  

 

Determinou-se que alguns micro-organismos são mais resistentes ao tratamento químico que outros. Os 

micro-organismos mais resistentes ao tratamento químico incluem os esporos bacterianos e vírus 

hidrofílicos. Por outro lado, alguns dos menos resistentes ao tratamento químico incluem esporos de 

fungos e bactérias vegetativas. 

 

Neste tipo de tratamento, são vários os produtos químicos que podem ser utilizados no tratamento dos 

resíduos hospitalares, sendo eles: os álcoois, ácidos, álcalis, fenóis, halogénios, compostos de metais 

pesados, detergentes (incluindo compostos de amónio quaternário), anti metabólitos, e peróxidos (Plano 

Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011; Diaz et al., 2005). 

 

Segundo Diaz et al. (2005), um desinfetante ideal deveria ter as seguintes características:  

 Capacidade de destruir todos os micro-organismos, nomeadamente os vírus; 

 Possuir um elevado grau de estabilidade; 

 Não ser tóxico para os seres humanos ou animais;  

 Ser solúvel em água;  

 Ser insípido e inodoro; 

 Ser relativamente barato. 

 

2.4.6. INCINERAÇÃO 

A incineração é a queima de resíduos a altas temperaturas, geralmente com recuperação de energia, 

permitindo uma grande redução de volume dos resíduos - cerca de 90% a 95%, desenvolvendo-se este 

processo em dois estágios (Rodrigues, 2008; Program for Appropriate Technology in Health, 2005).  

 

O primeiro estágio da incineração (combustão primária) desenvolve-se numa câmara primária, ou 

câmara pirolítica, onde os resíduos são expostos a temperaturas na ordem dos 800 – 900 °C, num meio 

pobre em oxigénio, e em depressão, resultando gases combustíveis, escórias e materiais ferrosos 

(Giroletti e Lodola, 1993). 
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Os resíduos resultantes da primeira fase, normalmente são classificados como cinzas e escórias de 

fundo, sendo retirados automaticamente da câmara e encaminhados para um aterro sanitário de resíduos 

industriais banais, ou sujeitos a valorização.  

 

No segundo estágio, que ocorre na câmara de combustão secundária, em que os gases e partículas 

provenientes da pirólise passam para uma segunda câmara, onde se dá a combustão a temperaturas mais 

elevadas (+/- 1000 °C), com a presença de oxigénio em excesso, durante pelo menos, dois segundos, 

para garantir a combustão completa (Valença, 2012; Program for Appropriate Technology in Health, 

2005; Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares, 2011). 

 

De acordo com o Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto, a incineração é o único método utilizado para 

os resíduos do Grupo IV.  

 

2.4.7. SISTEMA DE PLASMA 

 

Por último, uma outra tecnologia de incineração que é utilizada é o sistema de plasma, também chamado 

de pirólise por plasma com vitrificação. É semelhante à incineração vulgar, mas sem combustão.  

 

Esta tecnologia tem sido usada mundialmente e em diferentes aplicações, como na indústria química, 

metalúrgica, no tratamento de resíduos industriais e em projetos experimentais de tratamento de 

resíduos urbanos. O plasma é gerado por um arco elétrico existente, através da passagem de corrente 

elétrica entre o cátodo e o ânodo, por onde passa um gás, que se ioniza.  

 

Para que este processo se realize é necessário haver condições de baixas pressões e elevadas 

temperaturas, na ordem dos 7000 a 12000 °C, pois são estas últimas que permitem a destruição da 

matéria orgânica e ao mesmo tempo, não permitem a formação de poluentes atmosféricos, pois ocorre a 

destruição das macromoléculas normalmente formadas nos processos de combustão. 

 

As elevadas temperaturas que causam a rápida e completa pirólise de substâncias orgânicas, fundindo e 

podendo vitrificar certos resíduos inorgânicos, as altas densidades de energia que possibilitam a 

construção de reatores menores para as mesmas capacidades e as instalações menores mas de alta 

densidade de energia, onde os tempos de partida e paragens são mais reduzidos, são os principais 

atrativos do uso desta tecnologia de incineração (Valença, 2012; Plano Estratégico dos Resíduos 

Hospitalares, 2011). 
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2.5. DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS CARDIOVASCULARES 

IMPLANTÁVEIS 

A denominação Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis (DECI), do inglês Cardiac 

Implantable Electronic Devices, é relativamente recente, pelo facto destes dispositivos serem 

tecnologicamente muito mais avançados que outros até então produzidos. Os DECI permitem o 

diagnóstico, registo, monitorização remota, armazenamento de grandes quantidades de dados sobre o 

seu funcionamento e permitem, também, tratar perturbações do ritmo cardíaco.  

 

Estes dispositivos são incluídos no grande grupo dos dispositivos médicos que, segundo a US Food and 

Drug Administration, os define como sendo “instrumentos, aparelhos, aplicações, máquinas, artifícios, 

implantes, reagentes in vitro, outros artigos semelhantes, ou afins, incluindo quaisquer componentes, 

partes, ou acessórios, para uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, ou na cura, mitigação, 

tratamento ou prevenção de doenças no homem ou outros animais, ou que possam afetar a estrutura ou 

as funções do corpo do homem ou de outros animais (…) ”. 

 

Por outro lado, a International Organization for Standardization 13485:2003 vai mais longe, e define 

um Dispositivo Médico Ativo como um dispositivo médico que utiliza a energia elétrica ou qualquer 

outra fonte de energia do sistema operacional para fazê-lo funcionar. 

 

O Decreto-Lei n.º 78/97 de 7 de maio, define dispositivo médico implantável ativo como sendo 

“qualquer dispositivo médico ativo que seja concebido para ser total ou parcialmente introduzido no 

corpo humano através de uma intervenção cirúrgica ou médica ou por intervenção médica num orifício 

natural e destinado a ficar implantado”. 

 

Estes dispositivos eletrónicos incluem os Pacemakers, Cardioversores-Desfibrilhadores Implantáveis 

(CDI), do inglês Implantable Cardioverter-Defibrillators, os dispositivos de Terapia de 

Ressincronização Cardíaca (Cardiac Resynchronization Therapy), os Registadores de Eventos 

Implantáveis (Implantable Loop Recorders) e os dispositivos de monitorização hemodinâmica. Sendo 

estes últimos pouco usados e, geralmente, não incluídos no mesmo grupo que os restantes, por atuarem 

a outros níveis que não seja apenas e diretamente no coração mas, ainda assim, são considerados DECI 

(Sousa, 2012; Joglar, 2010).  
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Os pacemakers, CDI e os dispositivos de Terapia de Ressincronização Cardíaca não são só apenas 

utilizados para o tratamento e prevenção de arritmias (frequência ou ritmo cardíaco anormal) com risco 

de vida, como também atuam no tratamento e prevenção de insuficiências cardíacas avançadas. 

 

Os avanços na produção deste tipo de dispositivos foram possíveis graças à contínua investigação na 

área médica, bem como, na parte de engenharia, que permitiu a produção de dispositivos cada vez mais 

pequenos, sofisticados e de fácil implantação. Toda esta complexidade associada tem aumentado 

continuamente desde a sua introdução na comunidade, em 1958 (Sohail et al., 2010; Dubner et al., 

2012). 

 

O número de DECI implantados a nível mundial tem aumentado significativamente nos últimos anos, 

por exemplo, em 2007, foram implantados nos Estados Unidos da América e na Europa mais de 1,6 

milhões de dispositivos, traduzindo-se em mais de 5,5 milhões de consultas com pacientes por ano 

(Joglar, 2010).  

 

O crescente número de pacientes que usam DECI necessita de cuidados especiais, pois estes 

dispositivos exigem verificações técnicas regulares e adaptações das suas funções às necessidades 

individuais do paciente, ou seja, cada dispositivo tem de ser programado de acordo com as necessidades 

cardiológicas de cada utente.  

 

Assim, os dispositivos implantados fornecem uma nova fonte no que diz respeito à monitorização 

remota e contínua de bio sinais que poderão conter informações médicas relevantes sobre o beneficiário 

(Dubner et al., 2012). 

 

Neste trabalho, os dispositivos alvo de investigação são os pacemakers e os CDI (tal como foi referido 

no capítulo 1), que serão abordados com mais pormenor no subcapítulo seguinte. Para melhor 

compreensão do que se trata e do funcionamento dos restantes dispositivos (dispositivos de Terapia de 

Ressincronização Cardíaca e Registadores de Eventos Implantáveis), será feita uma pequena abordagem 

de cada um deles. 

 

Os dispositivos de Terapia de Ressincronização Cardíaca têm como objetivo tratar a insuficiência 

cardíaca enviando pequenos impulsos elétricos indetetáveis, a ambas as câmaras inferiores do coração 

(ventrículo direito e ventrículo esquerdo) e à aurícula direita (Figura 2.4), para ajudar que haja um 

batimento sincronizado, melhorando a capacidade do coração a bombear o sangue e o oxigénio para 

todo o corpo (Shea e Sweeney, 2003, Moreira, 2013; Medtronic, 2014). 
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Figura 2.4 - Representação esquemática de um dispositivo de Terapia de Ressincronização Cardíaca evidenciando os três eletrocateteres no 
coração (Shea e Sweeney, 2003). 

 

O dispositivo de Terapia de Ressincronização Cardíaca (Figura 2.5) é composto por: um invólucro de 

titânio, contendo no seu interior toda a parte eletrónica para o seu funcionamento; os elétrodos e uma 

terceira parte que permite a programação do dispositivo de acordo com as necessidades do paciente 

(Medtronic, 2014).  

 

 

Figura 2.5 - Dispositivo de Terapia de Ressincronização Cardíaca da marca Medtronic (Medtronic, 2014). 

 

Um Registador de Eventos Implantável, evidenciado pela figura 2.6, ao contrário dos outros 

dispositivos, apenas vigia a atividade elétrica do coração, permitindo monitorizações 

eletrocardiográficas de longa duração (até 24 meses). 

 

Tem como objetivo identificar a ocorrência de ritmos irregulares, uma vez que, para obter um registo 

eletrocardiográfico que coincida com o exato episódio anormal do corpo, é de extrema dificuldade 

(Arrhythmia Alliance Portugal, 2007; Sanfins et al., 2003). 
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Figura 2.6 - Registador de Eventos Implantável da marca Medtronic (London Cardiovascular Clinic, 2014). 

Este dispositivo é de espessura reduzida e com comprimentos na ordem dos 6 cm, envolto num 

invólucro de titânio, contendo no interior todo o material eletrónico necessário ao seu funcionamento, é 

inserido debaixo da pele do paciente, na área superior do tórax ou em algumas situações sob o braço 

(Figura 2.7).  

 

 

Figura 2.7 - Representação esquemática do implante de um Registador de Eventos Implantável (Spire Edinburgh Hospitals, 2014). 

 

  

http://www.spirehealthcare.com/Edinburgh/
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2.6. DISPOSITIVOS ALVO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Os DECI selecionados para este trabalho de investigação foram os pacemakers e os CDI, tal como 

referido anteriormente, dado que são os dispositivos com maior número de implantes tanto a nível 

nacional, como na maioria dos países Europeus e, como tal, todo o enquadramento teórico relativo aos 

DECI será focado nestes dois tipos de dispositivos. 

 

2.6.1. BREVE HISTÓRIA SOBRE OS PACEMAKERS E CDI 

O início da investigação sobre eletrofisiologia cardíaca, estudo que se dedica à atividade elétrica do 

coração e, consequentemente, sobre os pacemakers, começou há muitos anos atrás, sendo que as 

primeiras máquinas de estimulação cardíaca foram desenvolvidas por dois médicos: Mark Lidwell e 

Albert Hyman (Ward et al., 2013).  

 

Albert S. Hyman, em 1932, construiu o primeiro dispositivo (Figura 2.8) especificamente projetado para 

gerar impulsos elétricos diretamente nas aurículas direitas dos pacientes. A este dispositivo ele deu o 

nome de “pacemaker artificial”, nome este que é ainda usado até aos dias de hoje (Ramsdale e Rao, 

2012; Ward et al., 2013). 

 

 

Figura 2.8 - Pacemaker artificial projetado por Hyman (Ramsdale e Rao, 2012). 

 

Pelos anos de 1940, Wilfred Bigelow e Jonh Callaghan, desenvolveram o estimulador fisiológico, 

dispositivo gerador de impulsos elétricos capaz de estimular o coração, desenvolvido pela “Grass 

Mannufacturing Company” (Ramsdale e Rao, 2012). 
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Em 1952, o cardiologista Paul Zoll, desenvolveu um pacemaker externo de mesa (Figura 2.9), o 

“electrodyne pacemaker-65” assim designado, que compreendia um aparelho de eletrocardiografia 

eletrónica para monitorizar o ritmo cardíaco e um gerador de impulsos elétricos para ritmar o coração.  

 

 

Figura 2.9 - Estimulador cardíaco transcutâneo (Ramsdale e Rao, 2012). 

 

O ano de 1958, na Suécia, foi considerado um passo muito importante na história do pacing 

(estimulação), pois foi realizado o primeiro implante de um pacemaker, uma tecnologia desenvolvida 

por Ake Senning e Rune Elmqvist. O sistema era totalmente implantável e tinha como denominação 

“Elema 135. Elema-Schonander” (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 - Primeiras versões dos dispositivos “Elema-Schonander” (Ramsdale e Rao, 2012). 

 

Em termos de características, este pacemaker implantável era todo ele feito à mão, como as baterias, 

circuito eletrónico e as bobines da antena de níquel-cádmio. Os componentes eram encapsulados numa 

nova resina, a epóxi (araldite) que tinha, na altura, uma excelente biocompatibilidade com o corpo 

humano. 

 

Chardack e Wilson Greatbatch, em 1960, desenvolveram o primeiro pacemaker implantável sem que 

fosse necessário a sua recarga, usando baterias de zinco e mercúrio. Vários problemas foram surgindo, 
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tais como: o tempo de vida útil era ainda reduzido, cerca de 3 anos e com tendência a falhas e, embora 

fossem revestidos com a resina epóxi, por vezes os fluidos corporais invadiam o dispositivo (Ward et 

al., 2013). 

 

Durante o último meio século, os avanços técnicos e concetuais, no ramo da eletrofisiologia, têm sido 

notáveis, tal como se referiu anteriormente em relação aos pacemakers. O fundamento científico que 

sustenta o uso de um CDI envolve muito mais do que a mera invenção de um dispositivo desfibrilhador. 

 

Até ao final dos anos 60, a desfibrilhação cardíaca externa foi reconhecida como um meio eficaz de 

tratar vários ritmos cardíacos anormais, e a história dos CDI começou nesta mesma época (1969), em 

que Michel Mirowski pretendeu desenvolver um desfibrilhador automático implantável (Cannom e 

Prystowsky, 2004).  

 

Em fevereiro de 1980, ocorreu então o primeiro implante de CDI em humanos e, cinco anos mais tarde, 

foi aprovada a aplicação clínica do desfibrilhador automático implantável (Boston Scientific 

Corporation, 2007; Beyerbach et al., 2014). 

 

Os primeiros CDI eram relativamente grandes, cerca de 8 por 11,5 cm e com pesos a chegarem às 280 g, 

sendo que as cirurgias inicialmente eram efetuadas ao nível do abdómen, onde eram aí implantados, 

originando inúmeras complicações (Welsenes et al., 2010).  

 

Foram muitas as evoluções desde 1966 a 2012 no que se refere a este tipo de DECI. Em termos 

generalistas, os primeiros CDI produzidos (Figura 2.11) tinham um tempo de vida muito curto, faziam 

apenas descargas de alta energia, não eram reprogramáveis e eram volumosos (Boston Scientific 

Corporation, 2007; Beyerbach et al., 2014). 

 

 

Figura 2.11 - Desfibrilhador Automático Implantável (Boston Scientific, 2007). 



FCUP                                                                                                                                                                                                                   

Identificação e quantificação de metais em Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis 

31 

 

2.6.2. PACEMEKERS E AS SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Um pacemaker ou pacemaker permanente, sendo esta última designação também adotada por alguns 

autores, é um Dispositivo Eletrónico Cardiovascular Implantável, como referido no subcapítulo anterior, 

atualmente de pequenas dimensões, com pesos médios entre 21 e 28 g, consoante a marca, o modelo e o 

ano de fabrico. 

Permite tratar perturbações do ritmo cardíaco, enviando impulsos elétricos ao coração para estimular a 

contração do miocárdio (Aliança Arrítmica, 2007; Lin e Lange, 2012).  

 

Em termos globais, um pacemaker compreende duas grandes partes que são colocadas dentro do corpo: 

o gerador de impulsos ou “caixa do pacemaker” e os eletrocateteres (Figura 2.12) e uma terceira parte 

que é externa ao corpo, o programador. 

 

Figura 2.12 – Pacemaker (seta branca – gerador de impulsos; setas pretas – eletrocateteres (Lanzman et al., 2012). 

 

O pacemaker é implantado por baixo da pele, na parte superior do tórax e os eletrocateteres são 

introduzidos nos vasos sanguíneos até chegarem ao coração (Aliança Arrítmica, 2007). 

 

Este é um dispositivo fechado, envolto de um invólucro que é constituído por titânio, compreendendo 

um gerador de impulsos, ou simplesmente gerador, e um sistema de condução, os eletrocateteres.  

 

O gerador é constituído essencialmente por uma bateria (fonte de alimentação), um circuito elétrico e 

eletrónico e um conetor, que faz a ligação com os eletrocateteres que, por sua vez, transmitem toda a 

informação, do interior do gerador de impulsos para o coração do paciente e vice-versa. 

 

Ao contrário da maior parte dos produtos de consumo, as baterias de dispositivos implantáveis, como o 

caso dos pacemakers e CDI, não podem ser substituídas, pois estas são ligadas fisicamente com o 
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restante dispositivo no momento de fabrico, para permitir que tudo esteja hermeticamente bem selado. 

Como tal, é de extrema importância que as baterias sejam bastante fiáveis. Em geral, o único 

componente que tem um tempo de vida útil previsível conhecido é a bateria (7 a 8 anos em média para 

os pacemakers), determinando assim o tempo de vida útil de todo o dispositivo pelo que, quando este 

estiver prestes a terminar, é necessário fazer um novo implante (Mallela et al., 2004). 

 

As baterias atualmente já possuem tempos de vida úteis na ordem dos 10 anos, graças à introdução de 

baterias de lítio-iodo, aumentando assim a qualidade de vida do paciente, por não necessitar de fazer 

novos reimplantes tão cedo. 

 

O lítio-iodo tem duas características que o tornam uma excelente fonte de energia para dispositivos 

implantáveis. A taxa de auto-descarga é muito baixa, resultando em tempos de vida úteis longos, 

possuindo, ainda, uma tensão estável durante a maior parte da sua vida útil (Mallela et al., 2004; 

Asztalos et al., 2002). 

 

Em termos de espaço dentro do gerador de um pacemaker, a bateria ocupa cerca de metade do espaço, 

com pesos entre 10,50 e 15,50 g, consoante os diferentes fabricantes e, em comparação com o chumbo, 

o mesmo volume de lítio, fornece oito vezes mais eletricidade num trigésimo do peso. 

 

Importante também será referir o design das próprias baterias, que é muito similar ao design do 

pacemaker. A grande maioria dos pacemakers, são fabricados com variações circulares ou elípticas, de 

modo a evitar ter cantos pontiagudos que possam penetrar na pele ou danificar tecidos circundantes, por 

conseguinte, as baterias encaixam neste mesmo formato, por forma a adaptarem-se à geometria global 

da “caixa do pacemaker” (Mallela et al., 2004). 

 

Os componentes elétricos são responsáveis por gerar os impulsos elétricos (via circuitos de saída), nos 

momentos adequados (via temporização e circuitos de controlo) com base nos eventos detetados (via 

circuitos de deteção/sensing). Contém também elementos como telemetria para a monitorização, 

programação e memória para armazenar dados para fins de diagnóstico (Mallela et al., 2004; Ford e 

Ridgely, 2000). 

 

Os pacemakers são programados através de um programador, constituído por um computador com uma 

interface especial para a entrada de dados e visualização, e um software especial para a comunicação 

com o pacemaker. Todas as informações do pacemaker para o programador, e vice-versa, são efetuadas 

por meio de telemetria (Mallela et al., 2004). 
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O material que serve de estrutura física para a montagem e realização dos componentes eletrónicos, bem 

como a interligação elétrica destes é designado por Placa de Circuito Impresso (PCI), do inglês, Printed 

Circuit Board. Esta possui algumas vantagens, tais como:  

 

- O tamanho do componente de montagem é bastante reduzido, traduzindo-se num decréscimo 

equivalente em peso; 

- Quando produzidas em grandes quantidades, o seu custo unitário pode ser mais baixo; 

- Asseguram um elevado grau de repetibilidade e oferecem a uniformização das características elétricas 

do conjunto de montagem; 

- A localização das peças é fixa, o que facilita a identificação e manutenção dos equipamentos e 

sistemas eletrónicos; 

- As inspeções têm um tempo reduzido porque o circuito impresso elimina a probabilidade de erro. 

 

Uma PCI é composta essencialmente por uma base, que é uma placa fina de material de isolamento, 

rígida ou flexível, que suporta os condutores e todos os restantes componentes. Os condutores 

normalmente são de alta pureza, em cobre sob a forma de tiras finas com formatos apropriados 

firmemente fixados ao material de base (Khandpur, 2005). 

 

Os eletrocateteres são fios isolados que se ligam ao conetor do gerador e implantados na superfície 

interior do endocárdio, permitindo a estimulação. Estes fios são constituídos por diferentes componentes 

(Figura 2.13), sendo eles: 

 

 

 

 

 

 

 

O conetor: zona do eletrocateter que vai fazer a ligação com o gerador de impulsos, efetua a passagem 

da corrente elétrica e tem uma produção standard, ou seja, permite a compatibilidade entre diferentes 

pacemakers. 

Figura 2.13 - Os quatro principais componentes do electrocateter (Adaptado Xavier, 2011). 

Eléctrodo Condutor Isolamento Conetor 
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O isolamento: composto essencialmente por silicone, poliuretano e fluoropolímeros, apresentando, em 

termos globais, características como sendo inerte, biocompatível, bioestável, flexível, resistente à 

abrasão e com baixo coeficiente de atrito.  

 

A conjugação das vantagens e desvantagens de cada um destes compostos fazem com que atualmente 

tenham uma durabilidade equivalente ao número de batimentos cardíacos por ano, multiplicado pela 

duração média de um pacemaker, pois um eletrocateter move-se com o batimento cardíaco, ou seja, 

cerca de 35 milhões de vezes por ano.  

 

Condutor: permite entregar os impulsos elétricos do gerador de impulsos até ao tecido que está em 

contato com a ponta do eletrocateter e, o contrário, também acontece, enviar sinais do coração até ao 

gerador. 

 

Elétrodos: são a ponta oposta ao condutor do eletrocateter, entregando o impulso elétrico do gerador 

para o miocárdio (pacing) e detetam os sinais intracardíacos e enviam ao gerador (sensing). Alguns dos 

materiais usados na superfície deste componente é a platina polida, carbono ativado e metal platinado, 

pois são resistentes à corrosão, biocompatíveis e permitem uma polarização reduzida (Xavier, 2011). 

 

2.6.3. CDI E AS SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Relativamente aos CDI, apenas vai ser feita uma pequena abordagem sobre o que é, qual o seu objetivo 

de funcionamento no corpo humano e os seus principais componentes físicos, dado que, o método de 

funcionamento, construção e materiais utilizados neste tipo de dispositivo, é em muito similar aos 

pacemakers, os primeiros a serem construídos, na vertente dos DECI. 

Um CDI é um dispositivo implantável que foi desenvolvido para detetar e tratar, através de impulsos 

elétricos, determinados ritmos cardíacos anormais, podendo reduzir de forma eficaz a mortalidade 

global, a mortalidade cardíaca e a mortalidade súbita (Sousa, 2005; Macedo e Carneiro, 2011).  

 

Além de tratar dos ritmos irregulares e/ou acelerados, os CDI também podem, tal como os pacemakers, 

tratar de ritmos irregulares e/ou lentos. Isto é conseguido através do sistema de sensing que os CDI 

também possuem. A atividade cardíaca intrínseca é transmitida dos eletrocateteres até ao gerador de 

impulsos e, por sua vez, o gerador de impulsos envia os sinais elétricos ao coração (Macedo e Carneiro, 

2011). 
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Tal como um pacemaker, um CDI possui três componentes principais: o gerador de impulsos que inclui 

a bateria, a parte eletrónica (envoltos num invólucro constituído por titânio) e o conector (Figura 2.14); 

além destes, possuiu dois outros componentes que são os eletrocateteres e um componente externo ao 

organismo, o programador. 

 

 

Figura 2.14 - Cardioversor Desfibrilhador Implantável evidenciando alguns componentes (1 – conetor; 2 – invólucro; 3 –PCI; 4 – bateria; 5 – 

condensador)  
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3. ELEMENTOS METÁLICOS E A SUA 

IMPORTÂNCIA 

 

 

Os materiais metálicos já há muito tempo que são usados como materiais estruturais em dispositivos de 

diferentes áreas da medicina e, apesar de atualmente muitos já incluírem na sua constituição materiais 

como cerâmicas e polímeros, mais de 70% dos dispositivos médicos implantáveis ainda são feitos a 

partir de metais e, esta percentagem, é devida às suas características de elevada resistência, dureza e 

durabilidade (Niinomi, 2010). 

 

Ao longo dos últimos dois séculos, tem sido cada vez mais utilizados os chamados biomateriais para 

investigação e tratamento de doenças, na área da medicina. Alguns exemplos comuns, da utilização de 

biomateriais (Tabela 3.1), incluem as suturam cirúrgicas, cateteres, substituições de quadris ortopédicos, 

enxertos vasculares, pacemakers, etc (Greco et al., 2005). 

 

Os Institutos Nacionais de Saúde (National Institutes of Health) definem biomaterial como sendo 

qualquer substância, que não seja um medicamento, ou combinação de substâncias sintéticas, ou de 

origem natural, que pode ser usado em qualquer período de tempo, como um todo ou como uma parte 

do sistema, que trata, aumenta, ou substitui qualquer tecido, órgão ou função do corpo (Greco et al., 

2005). 

 

Ainda dentro da comunidade científica, Park (1999) definiu que um biomaterial poderia ser sintético ou 

de origem natural, em contato com os tecidos, sangue e fluídos biológicos, destinado ao uso em 

próteses, diagnóstico, terapias e aplicações de armazenamento de informação, sem afetar negativamente 

o organismo vivo e os seus componentes (Davim, 2012). 

  

http://www.nih.gov/
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Tabela 3.1 - Uso dos biomateriais (Adaptado Greco et al., 2005; Niinomi, 2010). 

 

Os biomateriais incluem uma vasta gama de materiais, que podem ser biopolímeros ou bioplásticos, 

biocerâmicas, metais e ligas metálicas (Tabela 3.2), hidrogéis, bio adesivos e sistemas de libertação 

controlada de fármacos. Neste trabalho de investigação apenas vai ser feita uma pequena abordagem 

sobre os metais e as ligas metálicas. 

 
Tabela 3.2 - Exemplos de biomateriais (metais e ligas) e suas aplicações (Greco et al., 2005; Niinomi, 2010). 

Área do problema Exemplos 

  

Substituir partes doentes 

ou danificadas 

Próteses de tecidos, substituições de válvulas cardíacas, 

máquinas de dialise renal 

 

Melhorar a função 

 

Estimuladores cardíacos (pacemakers), lentes intraoculares 

 

Anormalidade no batimento cardíaco 

 

Cardioversor-Desfibrilhador Implantável, pacemaker 

Auxilio no diagnóstico de doenças 

 

Sondas, cateteres, biossensores 

 

 

Materiais (Metais e ligas) 

 

Principais aplicações 

 

Aço inoxidável 316L 
Fixação de fraturas, endopróteses, instrumentos 

cirúrgicos 

Titânio comercialmente puro; Liga titânio de 

grau 5; Liga de titânio-alumínio-nióbio 

Substituição e junção óssea, fixação de fraturas, 

implantes dentários, encapsulamentos de pacemakers 

Liga de titânio e níquel: nitinol 
Placas ósseas, stents, fios ortodônticos 

Amálgama de prata 
Restaurações dentárias 

Ligas de ouro 
Restaurações dentárias 

Platina; liga platina-irídio; titânio 
Elétrodos (cardiologia) 

Titânio; liga titânio grau 5 Invólucro de pacemakers (cardiologia) 

Titânio; aço inoxidável 316L; platina Terminais (cardiologia) 
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Segundo diferentes autores, tal como foi referido anteriormente, os biomateriais podem ser 

categorizados segundo a sua origem: naturais ou sintéticos, e segundo a sua composição química: metais 

e ligas, polímeros, cerâmicas e compósitos. 

 

Os metais e as ligas metálicas são largamente utilizados em implantes na área da ortopedia, cardiologia 

e na medicina dentária. Para que estes materiais sejam utilizados de forma mais segura possível, dado 

que estão em contato com os fluídos do corpo humano e órgãos, é necessário possuírem características 

altamente vantajosas e úteis, uma dessas características é a sua biocompatibilidade (Greco et al., 2005). 

 

Segundo a ISO 10993 – 1: (2009), a biocompatibilidade é uma medida de quão compatível é um 

dispositivo com um sistema biológico. Para tal, é necessário que sejam feitos testes, com o objetivo de 

determinar a aptidão de um determinado dispositivo para o uso humano, e ver se este pode ter quaisquer 

efeitos fisiológicos potencialmente prejudiciais (Pacific BioLabs, 2009). 

 

Algumas das características que os biomateriais necessitam ter para uma boa interação com o corpo 

humano são: 

 Alta resistência em geral e ao desgaste, rigidez e dureza (requisitos mecânicos); 

 A longo prazo, capacidade de armazenamento e resistência à corrosão e ao ataque químico por 

fluidos fisiológicos;  

 Resposta não-inflamatória; 

 Não-tóxico, não-carcinogénico e não estimular reações alérgicas e imunológicas;  

 Densidade adequada (Davim, 2012). 

 

Apesar dos metais puros terem sido os primeiros metais a serem utilizados como biomateriais, estes têm 

vindo a ser substituídos por ligas (mistura de um ou mais metais), de forma a melhorar a força e a 

biocompatibilidade e, o titânio, é o único novo biomaterial introduzido desde 1940 (Greco et al., 2005). 

 

O titânio, mais especificamente, o titânio comercialmente puro, representa uma grande parte da 

composição química de pacemakers e CDI, apresentando-se de forma exclusiva nos invólucros destes 

mesmos dispositivos, evidenciando a sua elevada biocompatibilidade com os tecidos e fluidos 

orgânicos. 

 

O titânio é um elemento metálico de baixa densidade (cerca de 60% da densidade do ferro) com um 

ponto de fusão na ordem dos 1668 °C e baixa condutividade elétrica. A larga utilização deste metal e 

das suas ligas em dispositivos de implante médico deve-se à sua elevada biocompatibilidade com os 
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tecidos e fluídos do organismo e, à sua resistência à corrosão, tornando-se assim seguro e de elevada 

importância para o Homem. 

 

O titânio puro, na realidade, não existe, porque este dissolve-se facilmente no oxigénio, carbono e azoto 

e passa a existir intrinsecamente com essas impurezas, sendo então vulgarmente descrito como: Titânio 

Comercial Puro (Commercial Pure Titanium – CP-Ti).  

 

O CP-Ti apresenta teores de pureza entre os 98 e 99,5% e as propriedades físicas podem variar de 

acordo com as quantidades de impurezas que contém, ou seja, de elementos como oxigénio, azoto, 

carbono, hidrogénio e ferro, por outras palavras, o CP-Ti é um tipo de liga, no entanto é a que apresenta 

maior teor de pureza (Davis, 2008). 

São muitos os tipos de ligas que têm sido desenvolvidas ao longo dos avanços na engenharia, mas a liga 

de Ti-6Al-4V (Titânio-6 Alumínio-4 Vanádio), tem sido apontada como a mais convencional para usos 

médicos, no entanto esta liga tem vindo a ser substituída pela liga Ti-6Al-7Nb (Titânio-6 Aluminio-7 

Nióbio), principalmente na Europa, devido à toxicidade apresentada pelo Vanádio na liga Ti-6Al-4V, 

embora ainda não haja relatos de acidentes no uso desta liga em implantes. 

 

Estudos efetuados demonstraram que a liga Ti-6Al-4V é fácil de trabalhar, seja em tratamentos térmicos 

ou em soldabilidade e, como referido anteriormente, é resistente à corrosão e é biocompatível (Niinomi, 

2010). 

 

Em suma, o CP-Ti é biocompatível, o que faz com que este metal seja realmente muito importante para 

a área dos implantes médicos, como o caso dos DECI, possui excelente resistência ao desgaste e à 

corrosão e apresenta excelente plasticidade, quando comparado com a maioria dos aços. 

 

Os metais nobres e/ou preciosos, tais como ouro, ródio, paládio, prata e platina, são largamente 

utilizados na eletrónica, para revestir e proteger PCI e, também, na aplicação de minuciosas peças 

médicas, como eletrocateteres, conetores, encapsulamento, etc. (Burt, 2011; Judd e Brindley, 1999). 

 

O ouro, conhecido desde a antiguidade e usado nessa altura nas principais atividades de joalharia, 

eletrónica e indústria, é conhecido como sendo brilhante, denso e facilmente maleável. Atualmente, o 

ouro é largamente utilizado na produção de dispositivos eletrónicos, de diferentes vertentes, tendo por 

base a sua grande característica: a de ser um excelente condutor de impulsos elétricos, podendo levar 

pequenas correntes elétricas e permanecer isento de corrosão. 
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Pode ser usado em conetores, interruptores, juntas soldadas, fios de ligação e tiras de conexão, tornando 

os componentes eletrónicos altamente confiáveis. A sua utilização, mesmo que em pequenas 

quantidades, varia desde, por exemplo, calculadoras e televisões, a unidades de sistemas de 

posicionamento global e PCI de dispositivos eletrónicos cardíacos implantáveis (Geology.com, 2014).  

 

Este metal tem uma forte tendência para formar compostos intermetálicos com outros metais utilizados 

no processo de montagem eletrónica, em especial com o estanho e o alumínio, sendo assim, quando 

utilizado em conjunto com estes elementos, o ouro tem de ser misturado com outros metais nobres, tais 

como a platina ou o paládio, para evitar a formação de ligas de Estanho Ouro (AuSn) ou Alumínio Ouro 

(AuAl) (Whitaker, 2005). 

Semelhante ao ouro, a prata é também um metal usado em circuitos eletrónicos, apresenta-se com 

coloração quase branca, é macia, dúctil, maleável e excelente condutor de calor e eletricidade, sendo 

que esta última característica faz da prata o metal com maior condutividade elétrica. 

 

Na globalidade, a prata é utilizada na indústria fotográfica, elétrica e eletrónica, em usos domésticos 

(joias, talheres, espelhos, etc), odontologia e em componentes dos elétrodos e baterias (Li/SVO-

lithium/silver vanadium oxide) de pacemakers e CDI (Davis, 2003; Baura, 2012). 

 

A platina é um metal altamente dúctil e inerte, pelo que não corrói no interior do corpo e é considerado 

por alguns autores ideal para produzir bio-elétrodos estimulantes (que podem estimular ou detetar a 

atividade elétrica: estimuladores cerebrais, pacemakers e CDI), graças à sua resistência à corrosão 

química, alta densidade, biocompatibilidade e alta radiopacidade (visível através de imagens raios-X) 

(Buntz, 2011). 

 

O uso da platina tem sido amplamente utilizada em tratamentos de doenças arteriais coronárias e 

distúrbios do ritmo cardíaco, tornando-a assim ideal para dispositivos como pacemakers, CDI 

(eletrocateteres) e cateteres de eletrofisiologia (Buntz, 2011). 

 

Roach (2011) referiu que uma das características que torna inconveniente o uso da platina pura é a sua 

baixa resistência mecânica e o seu elevado custo, que levou à procura de alternativas como as ligas, por 

exemplo, ligas de platina-ósmio (Pt-Os), que poderá ser uma possibilidade num futuro próximo, para 

pacemakers e válvulas cardíacas. 

 

Importante será também referir que o metal mais comumente usado é o paládio, que serve a um 

propósito importante em tecnologias de chips de computador e circuitos. O paládio é utilizado em quase 
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todos os dispositivos eletrónicos, devido à característica que tem: mesmo em pequenas quantidades do 

metal, este pode ser difundido ao longo dos componentes menores de dispositivos eletrónicos, 

auxiliando na condução e dispersão de impulsos elétricos.  

 

Este é um metal com uma densidade muito mais baixa do que a platina ou o ouro, e é frequentemente 

utilizado como uma liga, pois permite uma maior resistência mecânica, biocompatibilidade e 

radiopacidade, para o uso odontológico e na produção de elétrodos (Buntz, 2011; Burt, 2011). 

 

O cobre, apesar de não ser um metal nobre, pertence ao mesmo grupo que a prata e o ouro, partilhando 

com estes elementos algumas características, que fazem com que este elemento seja bastante importante 

para diversos fins. 

 

O cobre e as ligas de cobre são um dos grupos de metais mais comerciáveis em todo o mundo, pelas 

suas características como a condutividade elétrica extremamente alta, tornando essencial o seu uso em 

componentes eletrónicos, é de elevada durabilidade e resistência à corrosão, até nas condições mais 

extremas de corrosão, o que faz este metal importante em todo o tipo de aplicações que necessitem 

destas características (ASM International, 2001). 

 

O níquel é considerado um dos metais mais versáteis e importantes nas principais indústrias de metais.  

É um metal também ele bom condutor, seja de eletricidade como de calor, facilmente maleável e é 

largamente utilizado em ligas, por exemplo na 316L aço inoxidável. É um metal com propriedades de 

grande resistência mecânica e à corrosão, cujos preços têm vindo a aumentar massivamente nos últimos 

anos (Buijs, 2008). 
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4. METODOLOGIAS 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4.1. PREPARAÇÃO PRÉVIA DOS DISPOSITIVOS 
 

 

No âmbito desta investigação, parte dos dispositivos haviam sido recolhidos anteriormente pelos 

investigadores que haviam iniciado este trabalho, sendo que, foi necessário proceder à recolha de mais 

dispositivos para dar continuidade à investigação.  

 

Após contato com os médicos cardiologistas, nomeadamente, Dr. Victor Sanfins e Dr. Severo Torres, do 

Centro Hospitalar do Alto Ave (Guimarães) e Centro Hospitalar do Porto (Hospital Santo António), 

respetivamente, foi possível fazer a recolha de mais dispositivos essenciais para este trabalho, 

nomeadamente pacemakers e CDI. 

 

Ambas as recolhas foram realizadas durante o mês de dezembro de 2013, sendo recolhidos no total, 5 

dispositivos no Centro Hospitalar do Alto Ave e 18 no Centro Hospitalar do Porto, permitindo assim 

analisar as suas características para posteriormente serem escolhidos os dispositivos a utilizar. Foram 

usados 8 dispositivos para as respetivas análises (2 para as análises qualitativas e 6 para as análises 

quantitativas). 

 

Toda a preparação dos dispositivos foi realizada nos laboratórios e oficinas da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. Uma vez recolhidos, estes foram devidamente identificados (Figura 4.1 e 4.2) 

segundo um código principal, seguindo-se outras informações importantes como: marca, modelo, 

número de série, data de identificação, local de recolha e pesagens (usando-se uma balança analítica da 

marca Mettler AE 240). 

 

 

Figura 4.1 - Identificação principal e acondicionamento de alguns Pacemakers. 
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Figura 4.2 - Identificação principal e acondicionamento de alguns CDI. 

 

Com a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), foram retirados os conetores dos 

dispositivos e estes foram cuidadosamente abertos, na oficina do Departamento de Física e Astronomia 

da Faculdade de Ciências, com o auxílio de um torno mecânico, serra e chave de fendas (Figura 4.3). 

 

O corte efetuado nos dispositivos foi feito longitudinalmente (Figura 4.3) e tinha como objetivo a 

perfuração de toda (e apenas) a superfície do invólucro para que em seguida fosse possível, com auxílio 

de uma chave de fendas, separar todos componentes, independentemente do tipo de dispositivo em 

questão. 

 

 

Figura 4.3 - Corte do invólucro de titânio. 
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Os componentes foram agrupados em cinco grupos, segundo as suas características mais homogéneas: i) 

conetor; ii) invólucro; iii) PCI; iv) bateria e condensador e v) plásticos (Figuras 4.4 e 4.5). 

 

 

Figura 4.4 - Conetor, invólucro contendo ainda os plásticos, PCI, bateria e condensador de um CDI (da esquerda para a direita e de cima para 
baixo). 

 

 

Figura 4.5 - Conetor, invólucro contendo ainda os plásticos, PCI e bateria de um Pacemaker (da esquerda para a direita e de cima para baixo). 

 

Pesaram-se novamente os dispositivos mas, neste caso, cada componente anteriormente referido (i ao v), 

foi pesado separadamente na mesma balança analítica (da marca Mettler AE 240) em que se fizeram as 

primeiras pesagens. 
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4.2. PREPARAÇÕES PARA ANÁLISES QUALITATIVAS 

Para que fosse feita a análise qualitativa do material escolhido, através de Microscopia Eletrónica de 

Varrimento, foi necessário cumprir determinados requisitos de preparação das amostras, que serão 

abordados seguidamente através desta metodologia. 

 

A partir de componentes do CDI 2 e CDI 8, previamente escolhidos, começou-se por efetuar as 

necessárias preparações em resina. No total foram feitas três preparações em resina, uma a partir do CDI 

2 e duas a partir do CDI 8 (a e b), sendo a preparação do CDI 8 (b) cortada no final da secagem, 

obtendo-se três partes, sendo apenas analisada duas faces dessa preparação. 

 

Para as preparações em resina, escolheram-se os moldes mais apropriados para os componentes dos CDI 

e, em seguida, fez-se a preparação da mistura a utilizar que permitiu a fixação das amostras. A mistura 

foi composta por 18,0 g de resina EpoFix e 2,0 g de endurecedor EpoFix (Figura 4.6), que, em seguida, 

foi vertida para dentro dos moldes onde estavam os componentes das amostras dos CDI 2 e 8 (Figura 

4.7).  

 

Figura 4.6 - Resina e endurecedor Struers. 

 

 

Figura 4.7 - Moldes das preparações dos componentes do CDI 2 e CDI 8 (a e b) (da esquerda para a direita). 
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As preparações permaneceram na estufa, da marca Memmert, durante 12 horas, a uma temperatura de 

60 °C, que permitiu o seu endurecimento. Findo esse tempo, desenformaram-se as preparações (Figuras 

4.8, 4.9 e 4.10) e procedeu-se ao seu polimento. 

 

 

Figura 4.8 - Preparação em resina dos componentes do CDI 2. 

 

 

Figura 4.9 - Preparação em resina dos componentes do CDI 8 (a). 

 

 

Figura 4.10 - Preparação em resina dos componentes do CDI 8 (b) (As setas representam a direção dos cortes efetuados). 
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Tal como referido anteriormente, a preparação dos componentes do CDI 8 (b), foi sujeita a dois cortes 

transversais e, o seu polimento, foi efetuado no interior da preparação, ao contrário das restantes duas 

preparações, cujo polimento, foi feito na superfície imediatamente visível. 

 

O polimento foi efetuado com diferentes tipos de granulometria dos abrasivos (Carboneto de silício - 

SiC), onde esta mesma granulometria (400, 600 e 1200) foi variando à medida que o desgaste se tornava 

maior, por forma a afinar o processo (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11 - Abrasivo de Carboneto de silício (SiC) da Struers. 

Cumpridos os requisitos de preparação das amostras, estas foram encaminhadas para o Centro de 

Materiais da Universidade do Porto (CEMUP), com o objetivo de se identificar os diferentes elementos 

químicos que compõem os componentes escolhidos dos CDI 2 e 8. 

 

Para esta análise, o CEMUP utilizou um microscópio eletrónico de varrimento de alta resolução, com 

microanálise por raios X e sistema para observação de amostras a baixa temperatura: FE – Cryo SEM 

(Scanning Electron Microscopy) / EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscop), das marcas: JEOL JSM 

6301F/Oxford INCA Energy 350/Gatan Alto 2500 (Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12 - Equipamento FE - CryoSEM / EDS (Centro de Materiais da Universidade do Porto, 2014). 
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4.3. PREPARAÇÕES PARA ANÁLISE QUANTITATIVA 

Para efetuar as preparações, que posteriormente foram enviadas para análise quantitativa, selecionaram-

se intencionalmente quatro CDI (Tabela 4.1), anteriormente abertos, de acordo com as suas marcas e 

modelos iguais, com o objetivo de parte ou a totalidade das respetivas PCI serem moídas e pesadas.  

 

Tabela 4.1 - Informações sobre as marcas e modelos das PCI dos CDI moídos. 

 

As PCI dos CDI 6 e 7 foram sujeitas a uma separação manual dos seus componentes (ver exemplo: 

Figuras 4.13 e 4.14), separando-se todas as peças mais pequenas da peça principal. Os componentes 

mais pequenos que foram separados da peça principal foram moídos num moinho de ágata (Figura 4.15) 

até obter um produto muito fino e homogéneo (ver exemplo: Figura 4.17). Toda esta fase foi 

acompanhada por pesagens, antes (peso dos componentes mais pequenos) e depois (peso da amostra 

moída) das respetivas moagens. 

 

 

 

Figura 4.13 - PCI do CDI 6 antes da separação dos seus componentes. 

 

 

Figura 4.14 - PCI do CDI 6 depois da separação dos seus componentes. 

Código Marca Modelo Moagem 
Peso após 

moagem (g) 

CDI 6 Medtronic EnTrust Componentes retirados da PCI 1,7503 

CDI 11 Medtronic EnTrust PCI completa 9,1892 

CDI 7 ELA medical Ovatio DR Componentes retirados da PCI 3,1032 

CDI 9 ELA medical Ovatio DR PCI completa 10,0810 
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Figura 4.15 - Componentes da PCI do CDI 7, prontos para moagem. 

 

As PCI dos CDI 11 e 9 não sofreram qualquer tipo de separação dos seus componentes, sendo apenas 

sujeitas a uma trituração grosseira, para facilitar a moagem. Em seguida, usando o mesmo moinho 

(Figura 4.16), moeram-se as PCI completas, durante cerca de 7 horas, até obter um produto muito fino e 

o mais homogéneo possível (Figura 4.17), visto que a quantidade de materiais duros era muito maior 

que nos dispositivos anteriores.  

 

Figura 4.16 - Exemplo da moagem completa da PCI do CDI 11. 

 

 

Figura 4.17 - Exemplo do produto obtido após moagem no moinho de ágata. 
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Foram também escolhidos, dois pacemakers, para que as suas PCI fossem objeto da análise quantitativa. 

Relativamente a estes, escolheu-se aleatoriamente, os pacemakers referentes aos códigos P 13 e P 17. 

 

 
Tabela 4.2 - Informações sobre as marcas e modelos das PCI dos pacemakers moídos. 

 

Os componentes menores das PCI de ambos os pacemakers foram retirados (Figura 4.18 e 4.19), tal 

como foi efetuado nos CDI e, moídos num moinho de ágata, até ter-se obtido um produto muito fino e o 

mais homogéneo possível.  

 

 

Figura 4.18 - PCI do pacemaker P 13 antes da separação dos seus componentes. 

 

 

Figura 4.19 - PCI do pacemaker P 13 depois da separação dos seus componentes. 

 

Todas as amostras moídas de PCI completas e de componentes retirados das PCI, quer de CDI, quer de 

pacemakers, foram enviadas para o laboratório ALS Scandinavia AB, para uma análise quantitativa dos 

seguintes elementos: prata, ouro, cobre, níquel e platina, visto tratar-se de metais com relevante valor 

económico e, também, o cádmio, visto tratar-se de um metal pesado de elevada toxicidade. 

  

Código Marca Modelo Moagem 
Peso após 

moagem (g) 

P 13 Biotronik Philos II D Componentes retirados da PCI 0,7502 

P 17 Medtronic EnPulse Componentes retirados da PCI 0,9713 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

Os resultados qualitativos, obtidos no CEMUP, através da técnica SEM registaram-se segundo um 

critério definido inicialmente. Denominou-se por amostra, cada componente individual analisado, 

pertencente às preparações em resina dos CDI 2 e CDI 8 (a e b), sendo no total analisadas 13 amostras. 

Cada zona/região da amostra escolhida para analisar foi caraterizada pela letra Z, por exemplo, Z1 é 

correspondente à Zona 1. 

 

Relativamente aos resultados apresentados neste subcapítulo 5.1, apenas vão ser ilustrados os sete 

espetros mais relevantes e complementares da análise quantitativa, relativos a elementos químicos, 

acompanhados da respetiva imagem ampliada da zona analisada. Os restantes espetros e imagens serão 

apresentados em anexo. 

 

As figuras apresentadas, das respetivas zonas analisadas, foram obtidas a partir de eletrões 

retrodifundidos (backscatter electron - BE) – uma observação composicional da superfície e eletrões 

secundários (secondary electron – SE) – observação topográfica e os espetros (evidenciado por figuras) 

foram obtidos por raios-X (técnica SEM utilizada pelo CEMUP). 

 

Através da preparação de componentes do CDI 2, foi possível analisar o conteúdo em elementos 

químicos de oito amostras, tal como evidencia a figura 5.1. Sendo que os resultados das amostras 1, 2, 4, 

6, 7 e 8 serão apresentados em anexo (anexo I, II, IV, VI, VII e VIII). Posto isto, analisou-se uma zona 

da amostra 3 e, duas zonas da amostra 5. 

 

 

Figura 5.1 - Identificação das amostras analisadas do CDI 2, evidenciadas na preparação. 
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A imagem da amostra 3 (Figura 5.2) foi obtida por eletrões retrodifundidos, com uma ampliação de 45 

vezes, o que permitiu ver a sua totalidade. É possível visualizar de imediato os diferentes brilhos nas 

bordas da amostra, indicativo de diferente composição química. 

 

No total das zonas analisadas da amostra 3, foi possível identificar os principais elementos químicos: 

prata, alumínio, silício, cobre, níquel, ouro e ferro (anexo III). 

 

Esta amostra é constituída por uma fina película de prata na sua camada mais externa, que desapareceu 

depois de ser polida e analisada novamente, identificando-se posteriormente uma fina camada de ouro 

ao redor da amostra (Figura 5.3). 

 

Os pontos mais escuros na amostra, possivelmente, revelarão a presença de resina proveniente da 

preparação pois, neste tipo de materiais, caso fosse feito um pequeno polimento a mais, poder-se-ia por 

em risco o desaparecimento da amostra.  

 

 

Figura 5.2 - Imagem da superfície da amostra 3, obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 45x). 

 

A imagem da Z1 (Figura 5.3) com uma ampliação de 2000 vezes permitiu ver claramente a banda mais 

brilhante na parte exterior da amostra. O respetivo espetro de raios-X (Figura 5.4) revelou, com bastante 

evidência, a presença de ouro. 

 

Toda a extensão mais interior da amostra 3, caraterizada pelo menor brilho, é composta por cobre 

(anexo III), elemento que possui características sécteis, facilmente visíveis através dos riscos e inícios 

de quebra na amostra. As regiões brancas/brilhantes, que são possíveis de visualizar na parte mais 

interior, são pequenos aglomerados de ouro que foram arrastados após o polimento da amostra. 
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Figura 5.3 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 3, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 2000x). 

 

Figura 5.4 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 3. 

 
 

A imagem da amostra 5 foi obtida por eletrões retrodifundidos com uma ampliação de 25 vezes (Figura 

5.5). Esta amostra era constituída por dois pequenos componentes (um à esquerda, outro à direita), com 

formatos retangulares, mas apenas foi possível visualizar uma pequena porção, devido à presença de 

resina nas respetivas amostras, impedindo a passagem da luz. 

 

O facto de algumas amostras ainda conterem resina, tal como foi referido anteriormente, foi uma forma 

de prevenção para que não houvesse a destruição total da mesma, através do polimento, visto tratar-se 

de componentes delicados e de dimensões muito reduzidas. 

 

Previamente, através da técnica SEM utilizada pelo CEMUP, foi possível constatar que os dois 

componentes têm composições iguais em elementos químicos e, como tal, optou-se por analisar com 

mais pormenor, apenas o componente da direita. 

 

Figura 5.5 - Imagem da superfície da amostra 5, obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 25x). 
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O componente da direita, da amostra 5, ilustrado pela figura 5.5, foi obtido por eletrões retrodifundidos 

e, sujeito a uma ampliação de 100 vezes, permitindo identificar de imediato três regiões distintas, 

através do seu brilho. A região mais à superfície, evidenciada pela Z2 (Figura 5.6) e, duas outras regiões 

mais internas, que foram sujeitas a um maior polimento, que a restante amostra, daí ser possível 

visualizá-las. 

 

O espetro relativo à Z2 foi obtido por raios-X (Figura 5.7) que indicou a presença com maior 

expressividade de elementos como paládio e prata e, de forma menos significativa, foi possível 

identificar a presença de silício, carbono, oxigénio e ferro. Através da análise espectral, pode-se inferir 

que o paládio e a prata, nesta amostra, apresentam-se possivelmente como uma liga (Pd-Ag), ambos os 

metais considerados nobres e preciosos. 

 

Ainda em relação à amostra 5, podemos verificar claramente a orientação de bandas (Figura 5.8) 

compostas por paládio-prata, sendo o interior das bandas composto por titânio e bário (anexo V).  

Na globalidade das zonas analisadas na amostra 5, foram identificados com maior expressividade 

elementos como titânio, alumínio, silício, prata, bismuto, bário e paládio (anexo V). 

 

 

Figura 5.6 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 5, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 
2000x). 

 

Figura 5.7 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 5. 
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Figura 5.8 - Imagem da superfície da amostra 5, obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 15x). 

 

A figura 5.9 e o respetivo espetro (Figura 5.10), da amostra 5, evidenciam, além dos elementos atrás 

referidos, a presença de bismuto, entre a liga de paládio-prata (parte mais superficial) e o titânio-bário 

(parte mais interna). Com menor expressividade, o espetro de raios-X, mostrou a presença de carbono, 

oxigénio, silício e cádmio. 

 

O facto de, nas primeiras análises (quantitativas), o cádmio, metal pesado de elevada toxicidade, ter sido 

identificado, permitiu que, posteriormente fosse um dos elementos químicos a ser escolhido para ser 

devidamente quantificado. 

 

 

Figura 5.9 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 5, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

1500x). 

 

Figura 5.10 - Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 5. 

  

A análise da preparação em resina dos componentes do CDI 8 (a), foi apenas focada na amostra 10, 

sendo os dados relativos à análise da amostra 9, apresentados no anexo IX. 

 

Os componentes do CDI 8 (a), são três pequenos fragmentos da PCI do mesmo, dois representados pelas 

amostras 9 e 10 (Figura 5.11) e um terceiro, parcialmente visível a olho nu, na parte inferior da 

preparação, mas que não foi possível analisar através da técnica SEM.  
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Figura 5.11 - Identificação das amostras analisadas do CDI 8 (a), evidenciadas na preparação. 

 

Na amostra 10 apenas algumas partes ficaram visíveis, tendo-se obtido uma imagem a partir de eletrões 

retrodifundidos com uma ampliação de 200 vezes, permitindo ver a homogeneidade da amostra, através 

do seu brilho. As formas arredondadas visíveis na amostra 10 (Figura 5.12) são estruturas já existentes 

na própria amostra (anexo X). 

 

O espetro de raios-X (Figura 5.13), relativo à Z1 (Figura 5.12), permitiu identificar a presença 

maioritária de cobre, ou seja, toda a estrutura visível na imagem 5.12, é composta por cobre. 

Outros elementos foram identificados, mas com uma importância quase nula, como o caso do carbono, 

oxigénio, cálcio, cloro e silício. O elemento silício é proveniente do abrasivo utilizado no polimento das 

amostras. 

 

 

Figura 5.12 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 10, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

200x). 

 

Figura 5.13 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 10. 

  

Na preparação em resina dos componentes do CDI 8 (b), que foi sujeita a dois cortes, obteve-se 

resultados de duas amostras, 11 e 12. Em relação a estas duas amostras vão ser apresentadas e 
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analisadas as zonas 5 e 1, respetivamente, as restantes são apresentadas nos anexos XI e XII. É possível 

ver a estrutura geral da imagem, sem o auxílio da microscopia eletrónica, através da figura 5.14. 

 

 

Figura 5.14 - Identificação das amostras analisadas do CDI 8 (b), evidenciadas na preparação. 

 

A imagem relativa à amostra 11 foi obtida por eletrões secundários, com uma ampliação de 20 vezes, 

permitindo ver a topografia e a totalidade da imagem (Figura 5.15). 

Através da superfície topográfica desta imagem é possível verificar a complexidade de um dos 

componentes do CDI 8.   

 

Figura 5.15 - Imagem da topografia da superfície da amostra 11, obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 20x). 

 

A Z5, da amostra 11, foi obtida a partir de eletrões retrodifundidos com uma ampliação de 35 vezes. 

Apesar da aparente complexidade física desta amostra, ela é constituída maioritariamente por ferro, 

níquel e cobre (ver anexo XI). 

 

Com maior atenção, a zona com mais brilho (Figura 5.16) e, consequentemente, menor presença de 

silício (proveniente do polimento) evidencia a presença de níquel e ferro, revelado pelo espetro de raios-

X (Figura 5.17). 
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Com uma expressividade menor, na Z5, outros elementos foram também identificados, tais como: 

manganês, molibdénio e silício, sendo este último, tal como noutras amostras, proveniente do abrasivo.  

Todas as estruturas organizadas em forma de faixa, na parte mais inferior, visíveis na figura 5.15, são 

constituídas por níquel e cobre (anexo XI). 

 

 

Figura 5.16 - Imagem evidenciando a Z5, da amostra 11, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

35x). 

 

Figura 5.17 - Espetro de raios-X relativo à Z5 da amostra 11. 

 

A imagem da amostra 12 (Figura 5.18), pertencente ao CDI 8 (b), foi obtida a partir de eletrões 

retrodifundidos, com uma ampliação de 25 vezes.  

 

Na imagem é possível visualizar um conjunto de estruturas arredondadas a limitar um núcleo. Os 

diferentes brilhos da amostra são bem visíveis, sendo que as partes mais escuras do núcleo da amostra 

representam a presença do abrasivo utilizado para o polimento, e as partes mais claras, com mais brilho, 

representam a sua real composição: níquel e ferro (anexo XII). 

 

 

Figura 5.18 - Imagem da superfície da amostra 12, obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 25x). 
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A imagem da Z1 (Figura 5.19) foi obtida por eletrões retrodifundidos, com uma ampliação de 60 vezes. 

Todas as estruturas arredondadas visíveis na imagem 5.18, representadas por uma única zona (Z1), são 

constituídas essencialmente por cobre e níquel, tal como evidencia o espetro de raios-X (Figura 5.20). 

 

Dada a composição das estruturas arredondadas ser toda muito semelhante, optou-se por registar apenas 

esta zona. Toda a região pertencente ao núcleo da amostra 12 é composta por níquel e ferro (anexo XII). 

 

 

Figura 5.19 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 12, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

60x). 

 

Figura 5.20 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 12. 

  

Por último, a amostra 13, pertencente ao CDI 8 (b), igualmente resultante do corte efetuado, é 

constituída por duas partes, sendo estas de composição química igual (dado verificado previamente), 

optando-se por registar apenas os dados de uma das partes, representado pela amostra 13 (Figura 5.21). 

 

 

Figura 5.21 - Identificação das amostras analisadas do CDI 8 (b), evidenciadas na preparação. 

A imagem 5.22 foi obtida por eletrões retrodifundidos, com uma ampliação de 23 vezes, permitindo ver 

a sua totalidade. Através desta imagem é possível verificar uma significativa heterogeneidade, visível 

através do brilho da amostra.  
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Constata-se a presença de um invólucro exterior, funcionando quase que como uma capa, uma outra 

camada a seguir (apenas nas regiões superiores e inferiores) e uma ligeira composição diferente (regiões 

laterais internas), seguindo-se o núcleo. 

 

Figura 5.22 - Imagem da superfície da amostra 13, obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 23x). 

 

A imagem da Z5 (Figura 5.23) foi obtida a partir de eletrões retrodifundidos com um aumento de 200 

vezes. Esta região esta localizada à direita do núcleo da amostra e, foi escolhida para análise, pela suas 

características organizacionais. Nesta zona (Z5), o seu espetro de raios-X (Figura 5.24) revelou a 

presença com maior expressividade de elementos como o titânio e o bário. 

 

Através da análise mais pormenorizada da figura 5.23 e, com base em informações dos espetros de 

raios-X, apresentadas no anexo XIII, esta amostra inclui a presença de elementos como: estanho; cobre 

e níquel; titânio e bário e, o núcleo com níquel, titânio e bário, respetivamente das camadas mais 

exteriores para as mais interiores.  

 

Figura 5.23 - Imagem evidenciando a Z5, da amostra 13, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

200x). 

 

Figura 5.24 - Espetro de raios-X relativo à Z5 da amostra 13. 
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5.2. RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

Os dados quantitativos foram obtidos através do laboratório ALS Scandinavia AB, onde se analisaram os 

seguintes elementos químicos: prata, ouro, platina, cobre, níquel e cádmio. 

 

Tal como referido na metodologia, a análise incidiu apenas nas PCI, onde se analisou PCI completas e 

partes de PCI (apenas os componentes menores presentes na parte superior) quer de pacemakers (P 13 e 

P 17), quer de CDI (CDI 6, 7, 9 e 11). 

 

Apesar de esta informação já estar contida na metodologia, por forma a facilitar a interpretação da 

tabela 5.1, é importante voltar a referir quais as PCI dos dispositivos que foram sujeitas a uma análise 

completa ou parcial.  

 

Sendo assim, relativamente aos pacemakers, as PCI dos dispositivos P 13 e P 17, foram sujeitas a uma 

análise parcial, ou seja, apenas foram analisados os componentes menores que foram retirados (Tabela 

5.1). 

 

Em relação aos CDI, foram analisados quatro, sendo que os CDI 6 e 11 são da mesma marca e modelo 

e, os CDI 7 e CDI 9 também marcas iguais entre si. O que diferenciou a sua análise foi a utilização de 

PCI completas e parciais; para o CDI 6 e CDI 7 utilizaram-se as PCI de forma parcial e, para os CDI 11 

e CDI 9, analisaram-se as PCI completas (Tabela 5.1). 

  

Tabela 5.1 - Informações sobre as marcas e modelos das PCI dos dispositivos. 

 

Código Marca Modelo Moagem 

P 13 Biotronik Philos II D Componentes retirados da PCI 

P 17 Medtronic EnPulse Componentes retirados da PCI 

CDI 6 Medtronic EnTrust Componentes retirados da PCI 

CDI 11 Medtronic EnTrust PCI completa 

CDI 7 ELA medical Ovatio DR Componentes retirados da PCI 

CDI 9 ELA medical Ovatio DR PCI completa 
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Relativamente à questão das marcas e modelos, com base nos resultados obtidos, podemos constatar que 

a quantidade de metais contidos nas PCI dos dispositivos varia consoante a marca. 

 

O dispositivo P 17 apresenta valores dos metais analisados superiores ao dispositivo P 13, com exceção 

do elemento níquel, que se apresenta bastante mais elevado na PCI do dispositivo P13 (930 mg/kg). 

 

O facto de se verificar valores quantitativos com uma diferença significativa entre os dois dispositivos, 

tendo em conta que o método quantitativo de análise das PCI dos pacemakers foi igual, pode-se inferir 

dois tipos de explicações possíveis. 

 

Uma primeira explicação é que diferentes tipos de marcas possivelmente conterão diferentes 

quantidades de metais. Uma segunda explicação deve-se ao facto de que estes dispositivos podem ter 

sido produzidos em anos diferentes, traduzindo-se em tecnologias de produção diferentes, 

nomeadamente na escolha dos metais a utilizar e as quantidades, visto tratar-se de dispositivos que 

contém relevantes quantidades de metais nobres.  

 

Fazendo o mesmo tipo de comparação entre as PCI analisadas dos CDI, em primeiro plano podemos 

verificar que diferentes marcas (Medtronic: CDI 6 e CDI 11 e Ela Medical: CDI 7 e CDI 9) apresentam 

valores em elementos metálicos diferentes. 

 

Em média, a marca Medtronic, apresenta maiores teores em prata, cobre e níquel, que a marca Ela 

Medical, por outro lado, apresenta, em média, menores teores em ouro, cádmio e platina, cuja 

justificação poderá assentar na mesma hipótese anteriormente referida, em relação às marcas dos 

pacemakers. 

 

Em relação aos resultados obtidos dos CDI 6 e 11 (marcas e modelos iguais), onde a PCI do CDI 6 foi 

analisada parcialmente e a PCI do CDI 11 foi analisada na sua totalidade, podemos verificar de imediato 

a esperada diferença de valores, visto que as amostras eram diferentes. 

 

Através da análise da tabela 5.2, constatou-se que o elemento ouro, no caso dos CDI 6 e 11, encontra-se 

maioritariamente presente nos componentes retirado da PCI, e os elementos cobre e níquel são mais 

representativos quando a PCI é analisada na sua totalidade, supondo uma composição maioritária da 

parte inferior da PCI em elementos como o cobre e níquel. 
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Os valores de platina e de cádmio (metal pesado de elevada toxicidade) presente nestes dois dispositivos 

são bastante reduzidos, inferiores a 0,5 mg/kg. 

 

Relativamente aos CDI 7 e 9 (de marcas e modelos iguais), verificou-se maiores teores de metais nas 

PCI do CDI 7, do que no CDI 9, valor que seria de esperar, visto que, a PCI do CDI 7 foi analisada 

apenas parcialmente. 

 

Apenas para fins comparativos, se os dispositivos eletrónicos cardiovasculares implantáveis, encarados 

como dispositivos médicos implantáveis ativos, fossem considerados Resíduos de Equipamentos 

Elétricos e Eletrónicos, considerava-se a concentração ponderal máxima, nos materiais homogéneos, 

não superior a 0,01%, no caso específico do cádmio. No caso das PCI dos CDI 7 e 9, os teores de 

cádmio foram de 0,52 e 0,5 mg/kg (Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2 - Concentração (mg/kg) de metais contidos nas PCI de pacemakers e CDI. 

Marca 

do 

dispositivo 

Código 

dos 

dispositivos 

Ag 

(mg/kg) 

Au 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pt 

(mg/kg) 

Biotronik P 13 96 72 <0.5 480 930 3,4 

Medtronic P 17 160 200 <0.5 1500 440 13 

Medtronic CDI 6 390 95 <0.5 1810 2900 <0.5 

Medtronic CDI 11 310 99 <0.5 19000 7900 <0.5 

ELA medical CDI 7 71 290 0,52 6700 390 8,6 

ELA medical CDI 9 330 700 0,5 7800 1200 12 

 

Com os resultados obtidos supramencionados, constatou-se que a concentração de metais nobres, como 

o caso da prata, ouro e platina é, muito superior ao seu clarke (abundância média de um elemento na 

crusta terrestre).  

 

Para a prata o clarke é de 0,07 ppm, tendo-se obtido valores mínimos de 71 ppm e máximos de 390 

ppm; o clarke do ouro é de 0,004 ppm e obtiveram-se valores mínimos de 72 ppm e máximos de 700 

ppm e, por fim, a platina, cujo clarke é de 0,01 ppm tendo-se obtido valores mínimos abaixo do limite 

de deteção e máximos de 13 ppm. 
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Apesar de se tratar de dispositivos com uma dimensão bastante reduzida, comparativamente com a 

crusta terreste, é de salientar a sua relevante concentração em metais nobres, quando os mesmos são 

comparados com o valor do seu clarke. 

 

O cobre, apesar de não ser um metal nobre, é largamente utilizado, com relevante importância 

económica e facilmente reciclável. Os resultados máximos obtidos da concentração de cobre foram de 

19000 ppm, quando o seu clarke de 55 ppm, ou seja, possui uma concentração cerca de 345 vezes 

maior, valor que é bastante significativo.  

 

Em termos de valores absolutos (mg), pode-se dizer que se obteve no total dos elementos apresentados 

na tabela 5.3, uma quantidade de: 113,01 mg (P 13), 165,53 mg (P 17), 375,91 mg (CDI6), 549,59 mg 

(CDI7), 809,96 mg (CDI 9) e 2178,98 mg (CDI 11). Em relação à platina presente no CDI 6 e 11, como 

os valores obtidos foram inferiores a 0,05 (abaixo do limite de deteção do método analítico utilizado), 

optou-se por não os considerar, para esta análise quantitativa absoluta (Tabela 5.3). 

 

Com os seis dispositivos utilizados, onde a análise apenas incidiu nas suas PCI (completa e parcial), 

estão presentes um total de 103,05 mg de prata, 111,99 mg de ouro, 2910,38 mg de cobre, 1063,25 mg 

de níquel e 2,77 mg de platina, respetivamente (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 – Quantidade (mg) de metais presentes em PCI de pacemakers e CDI. 

Código 

dos 

dispositivos 

Ag 

(mg) 

Au 

(mg) 

Cu 

(mg) 

Ni 

(mg) 

Pt 

(mg) 

Total 

(mg) 

P 13 6,85 5,14 34,23 66,33 0,24 113,01 

P 17 11,44 14,30 107,22 31,45 0,93 165,53 

CDI 6 28,20 6,87 130,89 209,72 - 375,91 

CDI 7 5,23 21,35 493,29 28,71 0,63 549,59 

CDI 9 26,61 56,44 628,85 96,75 0,97 809,96 

CDI 11 24,73 7,90 1515,87 630,28 - 2178,98 

Total (mg) 103,05 111,99 2910,36 1063,25 2,77  
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Segundo informações obtidas junto dos serviços de cardiologia de alguns hospitais portugueses, foi 

possível constatar que dispositivos como pacemakers e CDI, atualmente, não têm qualquer tipo 

particular de destino final e consequente valorização como resíduo. 

 

Tendo em conta a informação anteriormente referida e, ao mesmo tempo, sabendo o número de 

implantes de pacemakers e de CDI efetuados nos últimos anos, 2010, 2011 e 2012 (Tabela 5.4), 

informação obtida através da Direção-Geral da Saúde, é possível prever, caso a gestão deste tipo de 

resíduos não seja alterada, um cenário de desperdício de metais, alguns deles classificados como nobres, 

que globalmente pode ser significativo. 

 

Tabela 5.4 - Nº total de implantações de pacemakers e CDI, nos anos 2010, 2011 e 2012 (Direção-Geral da Saúde, 2013). 

N.º total de implantações/ano 

 
Pacemakers CDI 

2010 7248 808 

2011 8842 958 

2012 8528 888 

 

 

Com os dados obtidos, em particular das quantidades dos metais prata, ouro, cobre, níquel e platina, é 

possível estipular um valor médio das respetivas quantidades em metais por dispositivo (Tabela 5.5).  

 

Com esta informação, pode-se criar um cenário hipotético das quantidades que seriam de esperar para os 

anos de 2018, 2019, 2020 (para pacemakers) e, 2017, 2018, 2019 (para CDI), admitindo que os tempos 

médios de vida dos pacemakers e CDI são, respetivamente, 8 e 7 anos e, findo esse tempo, são 

explantados/substituídos. 

 

No CDI 11, como a quantidade de platina foi inferior a 0,05, para questões da média, considerou-se um 

valor mínimo de 0,01. 

 

Assim, admitiu-se para os pacemakers, uma média de 9,14 mg de prata, 9,72 mg de ouro, 70,73 mg de 

cobre, 48,89 mg de níquel e 0,59 mg de platina (Tabela 5.5). E, para os CDI, admitiu-se uma média de 

25,67 mg de prata, 32,17 mg de ouro, 1072,36 mg de cobre, 363,52 mg de níquel e 0,98 mg de platina 

(Tabela 5.5). 
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Tabela 5.5 - Valores médios (mg) de elementos metálicos por PCI de pacemaker e CDI. 

 
Ag (mg) Au (mg) Cu (mg) Ni (mg) Pt (mg) 

P 13 6,85 5,14 34,23 66,33 0,24 

P 17 11,44 14,30 107,22 31,45 0,93 

Média metal (mg)/PCI de pacemaker 9,14 9,72 70,73 48,89 0,59 

CDI 11 24,73 7,90 1515,87 630,28 0,01 

CDI 9 26,61 56,44 628,85 96,75 0,97 

Média metal (mg)/PCI de CDI 25,67 32,17 1072,36 363,52 0,98 

 

Tal como referido anteriormente, admitindo que nos anos 2018, 2019 e 2020 são explantados todos os 

pacemakers que foram implantados em 2010, 2011 e 2012 (tempo média de vida útil das baterias), 

verificar-se-ia que, por exemplo, no ano de 2019, uma quantidade de prata e ouro de, respetivamente, 

80,83 g e 85,91 g, tendo estas quantidades um relevante valor económico, visto tratar-se de metais 

nobres contidos em pequenos dispositivos, que passam a ser classificados como um resíduo (Tabela 

5.6). 

 

As quantidades de platina obtidas são relativamente diminutas, em média, 4,81 g, no entanto, são 

valores a ter em conta, visto tratar-se de um metal precioso (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 – Previsão da quantidade (g) de metais contidos em pacemakers após explantação para os anos de 2018, 2019 e 2020. 

 
Ag (g) Au (g) Cu (g) Ni (g) Pt (g) 

2018 66,26 70,42 512,63 354,36 4,25 

2019 80,83 85,91 625,37 432,29 5,18 

2020 77,96 82,85 603,16 416,94 5,00 

 

Relativamente às quantidades hipotéticas de metais presentes em CDI após explantação, podemos 

verificar que são bastante menores que nos pacemakers, visto que o número de implantes anuais é, 

também ele muito menor. 
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Por CDI, por ano, pode-se obter até 24,59 g de prata, 30,82 g de ouro e, em quantidades pouquíssimo 

significativas, 0,93 g de platina. No entanto, as quantidades de cobre são maiores, podendo-se obter, 

aproximadamente, até 1 kg deste elemento, por ano, em resíduos deste tipo (Tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 – Previsão da quantidade (g) de metais contidos em CDI após explantação para os anos de 2018, 2019 e 2020. 

 
Ag (g) Au (g) Cu (g) Ni (g) Pt (g) 

2017 20,74 25,99 866,47 293,72 0,79 

2018 24,59 30,82 1027,32 348,25 0,93 

2019 22,79 28,56 952,26 322,80 0,87 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Após análise da legislação portuguesa atualmente em vigor, das informações recolhidas junto dos 

centros hospitalares públicos e, ainda, das análises qualitativas e quantitativas efetuadas, foi possível 

obter as seguintes conclusões: 

 

a) Nos centros hospitalares, que mostraram abertura para falar sobre a temática em questão, 

verificou-se que Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis, tais como, pacemakers 

e CDI, não têm, atualmente, qualquer tipo particular de destino como resíduo; 

b) Aqueles dispositivos são apenas sujeitos a uma pré-tratamento (desinfeção) e, posteriormente, 

armazenados nos respetivos centros hospitalares, salvo os dispositivos que são levados, após 

explantação, pelos pacientes e/ou familiares; 

c) Segundo a legislação portuguesa, atualmente em vigor, este tipo de resíduos, apesar das suas 

características serem em grande parte similares a resíduos eletrónicos, estes devem ser 

classificados como resíduos hospitalares; posto isto, estes resíduos não podem seguir o fluxo dos 

REEE, nomeadamente no que diz respeito à sua valorização; 

d) Relativamente à sua real classificação, como resíduos hospitalares, os pacemakers e CDI, 

segundo o Despacho n.º 242/96, de 5 de julho, incluem-se no grupo III que são “Resíduos 

hospitalares de risco biológico – resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação”; 

e) Ainda em relação à sua classificação no grupo III, este sugere que os resíduos a ele pertencentes 

são “suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, permitindo posterior 

eliminação como resíduo urbano”; 

f) Nos dispositivos em questão (cujas dimensões são reduzidas) constatou-se, a partir das análises 

quantitativas, a presença de relevantes concentrações de metais nobres, como ouro, prata e platina 

e de outros metais como o cobre e o níquel; 

g) Analisando a informação legislativa supramencionada, face às características deste tipo de 

resíduos, bem como as significativas concentrações de metais com elevado interesse económico e 

a presença de outros metais (identificados, mas não quantificados), estes dispositivos deveriam 

ser incluídos noutro tipo de resíduos, tendo em vista o seu tratamento e consequente valorização; 

h) Se as unidades de saúde adotassem o critério definido pelo Despacho n.º 242/96, de 5 de julho, 

que sugere a incineração ou a eliminação como resíduo urbano destes dispositivos, por um lado 

estar-se-ia a desperdiçar um resíduo com algumas potencialidades económicas a nível da 



FCUP                                                                                                                                                                                                                   

Identificação e quantificação de metais em Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis 

69 

 

reciclagem dos seus metais mas, por outro lado, incorrer-se-ia em problemas ambientais graves se 

o resíduo fosse eliminado como urbano, visto conter algum chumbo e algum cádmio. 

 

Posto isto, e tendo em vista as suas reais e consideráveis concentrações em metais nobres e outros 

metais com interesse industrial, surge a necessidade de enquadrar este tipo de resíduos num fluxo 

específico que vise o seu encaminhamento, tratamento, aproveitamento e valorização final. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

  
Figura 1 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 1, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 300x). 

Figura 2 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 1. 

  
Figura 3 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 1, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 300x). 

Figura 4 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 1. 
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ANEXO II 

 

  

Figura 5 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 2, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 25x). 

Figura 6 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 2. 

  

Figura 7 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 2, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 25x). 

Figura 8 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 2. 

  

Figura 9 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 2, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 500x). 

Figura 10 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 2. 
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Figura 11 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 

2, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 500x). 

Figura 12 - Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 2. 

  

Figura 13 - Imagem evidenciando a Z5, da amostra 
2, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 500x). 

Figura 14 - Espetro de raios-X relativo à Z5 da amostra 2. 

  

Figura 15 - Imagem evidenciando a Z6, da amostra 

2, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 500x). 

Figura 16 - Espetro de raios-X relativo à Z6 da amostra 2. 

 

  



FCUP                                                                                                                                                                                                                   

Identificação e quantificação de metais em Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis 

v 

 

ANEXO III 

 

  

Figura 17 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 

2, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 500x). 

Figura 18 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 3. 

  

Figura 19 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 

3, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 500x). 

Figura 20 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 3. 

  

Figura 21 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 
3, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 2500x). 

Figura 22 - Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 3. 
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Figura 23 - Imagem evidenciando a Z5, da amostra 

3, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 2500x). 

Figura 24 - Espetro de raios-X relativo à Z5 da amostra 3. 

  

Figura 25 - Imagem evidenciando a Z6, da amostra 
3, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 2500x). 

Figura 26 - Espetro de raios-X relativo à Z6 da amostra 3. 

  

Figura 27 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 

3, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 2000x). 

Figura 28 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 3. 
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ANEXO IV 

 

  

Figura 29 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 

4, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 500x). 

Figura 30 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 4. 

  

Figura 31 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 

4, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 500x). 

Figura 32 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 4. 

  

Figura 33 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 
4, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 500x). 

Figura 34 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 4. 
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Figura 35 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 

4, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 500x). 

Figura 36 - Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 4. 
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ANEXO V 

 

  

Figura 37 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 

5, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 100x). 

Figura 38 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 5. 

  

Figura 39 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 

5, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 1500x). 

Figura 40 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 5. 

  

Figura 41 - Imagem evidenciando a Z5, da amostra 
5, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 1500x). 

Figura 42 - Espetro de raios-X relativo à Z5 da amostra 5. 
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Figura 43 - Imagem evidenciando a Z6, da amostra 

5, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 1500x). 

Figura 44 - Espetro de raios-X relativo à Z6 da amostra 5. 
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ANEXO VI 

 

  

Figura 45 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 

6, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 200x). 

Figura 46 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 6. 
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ANEXO VII 

 

  

Figura 47 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 

7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 300x). 

Figura 48 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 7. 

  

Figura 49 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 

7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 300x). 

Figura 50 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 7. 

  

Figura 51 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 
7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 300x). 

Figura 52 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 7. 
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Figura 53 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 

7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 1000x). 

Figura 54 - Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 7. 

  

Figura 55 - Imagem evidenciando a Z5, da amostra 
7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 1000x). 

Figura 56 - Espetro de raios-X relativo à Z5 da amostra 7. 

  

Figura 57 - Imagem evidenciando a Z6, da amostra 

7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 1000x). 

Figura 58 - Espetro de raios-X relativo à Z6 da amostra 7. 
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Figura 59 - Imagem evidenciando a Z7, da amostra 

7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 1000x). 

Figura 60 - Espetro de raios-X relativo à Z7 da amostra 7. 

  

Figura 61 - Imagem evidenciando a Z8, da amostra 
7, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 1000x). 

Figura 62 - Espetro de raios-X relativo à Z8 da amostra 7. 
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ANEXO VIII 

 

  

Figura 63 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 

8, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 200x). 

Figura 64 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 8. 

  

Figura 65 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 

8, obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 200x). 

Figura 66 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 8. 
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ANEXO IX 

 

  

Figura 67 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 9, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 100x). 

Figura 68 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 9. 

  

Figura 69 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 9, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 100x). 

Figura 70 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 9. 

  

Figura 71 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 9, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 2500x). 

Figura 72 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 9. 
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Figura 73 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 9, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 2500x). 

Figura 74 - Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 9. 

  

Figura 75 - Imagem evidenciando a Z5, da amostra 9, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 2500x). 

Figura 76 - Espetro de raios-X relativo à Z5 da amostra 9. 

  

Figura 77 - Imagem evidenciando a Z6, da amostra 9 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 35x). 

Figura 78 - Espetro de raios-X relativo à Z6 da amostra 9. 



FCUP                                                                                                                                                                                                                   

Identificação e quantificação de metais em Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis 

xviii 

 

  

Figura 79 - Imagem evidenciando a Z7, da amostra 9, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 400x). 

Figura 80 - Espetro de raios-X relativo à Z7 da amostra 9. 

  

Figura 81 - Imagem evidenciando a Z8, da amostra 9, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 400x). 

Figura 82 - Espetro de raios-X relativo à Z8 da amostra 9. 
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ANEXO X 

 

  

Figura 83 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra10, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 100x). 

Figura 84 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 10. 

  

Figura 85 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 10, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 100x). 

Figura 86 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 10. 
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ANEXO XI 

 

  

Figura 87 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 11, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 35x). 

Figura 88 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 11. 

  

Figura 89 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 11, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 35x). 

Figura 90 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 11. 

  

Figura 91 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 11, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 35x). 

Figura 92 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 11. 
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Figura 93 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 11, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 35x). 

Figura 94 - Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 11. 

  

Figura 95 - Imagem evidenciando a Z6, da amostra 11, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 250x). 

Figura 96 - Espetro de raios-X relativo à Z6 da amostra 11. 

  

Figura 97 - Imagem evidenciando a Z7, da amostra 11, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 250x). 

Figura 98 - Espetro de raios-X relativo à Z7 da amostra 11. 
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ANEXO XII 

 

  

Figura 99 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 12, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 60x). 

Figura 100 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 12. 

  

Figura 101 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 12, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 

(ampliação 60x). 

Figura 102 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 12. 

  

Figura 103 - Imagem evidenciando a Z7, da amostra 12, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento 
(ampliação 50x). 

Figura 104 - Espetro de raios-X relativo à Z7 da amostra 12. 
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ANEXO XIII 

 

  

Figura 105 - Imagem evidenciando a Z1, da amostra 13, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

23x). 

Figura 106 - Espetro de raios-X relativo à Z1 da amostra 13. 

  

Figura 107 - Imagem evidenciando a Z2, da amostra 13, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 
200x). 

Figura 108 - Espetro de raios-X relativo à Z2 da amostra 13. 

  

Figura 109 - Imagem evidenciando a Z3, da amostra 13, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

200x). 

Figura 101 - Espetro de raios-X relativo à Z3 da amostra 13. 



FCUP                                                                                                                                                                                                                   

Identificação e quantificação de metais em Dispositivos Eletrónicos Cardiovasculares Implantáveis 

xxiv 

 

  

Figura 111 - Imagem evidenciando a Z4, da amostra 13, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

200x). 

Figura 112- Espetro de raios-X relativo à Z4 da amostra 13. 

  

Figura 113 - Imagem evidenciando a Z6, da amostra 13, 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 

100x). 

Figura 114 - Espetro de raios-X relativo à Z6 da amostra 13. 

  

Figura 115 - Imagem evidenciando a Z7, da amostra 13, 

obtida por microscopia eletrónica de varrimento (ampliação 
100x). 

Figura 116 - Espetro de raios-X relativo à Z7 da amostra 13. 

 


