


RESUMO

• Atividades metrológicas em saúde

• Enquadramento regulamentar e normativo

• Novos desafios





AplicadaLegalCientífica

METROLOGIA
Ciência da Medição

Inclui as unidades de medida, os 
seus padrões e os instrumentos 
de medição, bem como todas as 
questões teóricas e práticas 
relacionadas com as medições

Unidades de medida, 
realização e 
desenvolvimento de padrões

Aplicações na
produção e no
seu controlo,
bem como da
instrumentação  

utilizada

Abrange as aplicações 
comerciais, fiscais, de 
protecção do ambiente, da 
conservação da energia, da 
saúde, da segurança, etc., 
que cada Estado entende 
regulamentar no seu 
território

METROLOGIA

https://www.bipm.org/en/home



VOCÁBULOS
➢Vocabulário 

Internacional de 
Metrologia

VIM

➢Vocabulário 
Internacional de 
Metrologia Legal
VIML

www.ipq.pt

METROLOGIA



SI, Tradução Luso-Brasileira de 2021 da 9.ª ed





REGULAMENTAÇÃO

26 de maio de 2021 

Novos requisitos 
regulamentares 
estabelecidos 
no Regulamento 
Europeu dos 
Dispositivos Médicos 
2017/745, revogando 
as Diretivas 
90/385/CEE e 
93/42/CEE

Fonte: https://ec.europa.eu/health/md_newregulations/overview_en
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Pg. 10 § 41: “Organismo de avaliação da conformidade, o organismo que realize 
atividades de avaliação da conformidade por terceiros, incluindo calibração, ensaio, 
certificação e inspeção”. 

Pg. 130 § g: “Os riscos decorrentes do envelhecimento dos materiais utilizados ou da 
perda de precisão de qualquer mecanismo de medição ou controlo, caso não seja 
possível a manutenção ou calibração (como no caso dos implantes)”. 

Pg. 130 § 14.4: “ Os dispositivos devem ser concebidos e fabricados de modo a que a 
regulação, a calibração e a manutenção possam ser feitas com segurança e eficácia”. 

REGULAMENTAÇÃO



10

Pg. 133 § 19.1:
“Os riscos que podem surgir caso a manutenção e a calibração não sejam 
possíveis, incluindo: 
— o aumento excessivo das correntes de fuga, 
— o envelhecimento dos materiais utilizados, 
— o aumento excessivo do calor produzido pelo dispositivo, 
— a diminuição da exatidão de um qualquer mecanismo de medição ou controlo”. 

Pg. 138 § 23.4: 
“Detalhes de qualquer tratamento ou manuseamento preparatório do dispositivo
antes de este estar pronto a ser utilizado ou durante a sua utilização (como a
esterilização, a montagem final, a calibração, etc.), incluindo os níveis de
desinfeção necessários para garantir a segurança dos doentes e todos os métodos
disponíveis para alcançar esses níveis de desinfeção”.

REGULAMENTAÇÃO
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Pg. 139 § kl:
“Informações referentes a uma eventual calibração necessária para garantir que o 
dispositivo funciona corretamente e em condições de segurança durante o tempo de vida 
útil pretendido, e  métodos para a eliminação dos riscos para as pessoas que procedem à 
instalação, à calibração e a intervenções nos dispositivos”. 

Pg. 193 § e:
“Os exames e ensaios adequados a efetuar antes, durante e após o fabrico, a frequência 
com que deverão serão realizados e os equipamentos de ensaio a utilizar; deve ser 
possível rastrear adequadamente o registo histórico da calibração desses equipamentos 
de ensaio. 

REGULAMENTAÇÃO
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REGULAMENTAÇÃO
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Fonte: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34

REGULAMENTAÇÃO
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REGULAMENTAÇÃO

Fonte: https://ec.europa.eu/health/publications/factsheet-healthcare-professionals-and-healthcare-institutions_en
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Fonte: https://ec.europa.eu/health/publications/infographic-your-software-medical-device_en

REGULAMENTAÇÃO
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Fonte: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50115

NORMAS E  REGULAMENTAÇÃO
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LEGISLAÇÃO NACIONAL

INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS:
Decreto-Lei n.º 43/2017, de 18 de abril (transposição da diretiva 

2014/31/EU)
Portaria 320/2019, de 19 de Setembro

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES:
Portaria n.º 247/2018 de 4 de setembro

a) Radioterapia e outras aplicações;
b) Braquiterapia;
c) Medicina nuclear;
d) Radiodiagnóstico;
e) Proteção radiológica.











NOVOS DESAFIOS





WWW.EURAMET.ORG

DESAFIOS INTERNACIONAIS
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CEFTON
Development of eye-
tonometry in CEFTA
countries

Developing metrological 
knowledge and expertise 
at emerging NMIs in 
measurements for 
Intraocular hypertension 
2020-2023

inTENSE
Developing research 
capabilities for traceable 
intraocular pressure 
measurements

Bringing state of the art 
intraocular-pressure 
measurements to Central 
Europe   2017-2020

https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/developing-research-capabilities-for-traceable-
intraocular-pressure
measurements/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=68b9261f9d504e1
8dc82f36634ac7965

DESAFIOS INTERNACIONAIS



WWW.OIML.ORG

DESAFIOS INTERNACIONAIS





Fonte:   
https://www.euramet.org/index.php?eID=tx_securedownloads&p=931&u=0&g=0&t=1653664959&hash=ceb7a964b119ee899cfa1c
9cf5951ca1735e5a8d&file=Media/docs/EMRP/JRP/2011_Health_Case_Studies/HLT06_16056_web_MRI_standards_spur_innovati
on.pdf

DESAFIOS INTERNACIONAIS



Fonte: 
https://www.euramet.org/index.php?eID=tx_securedownloads&p=931&u=0&g=0&t=1653664848&hash=615cc4007d9080d05277f124709
64249d2f24fbf&file=Media/docs/EMRP/JRP/2011_Health_Case_Studies/HLT06_16049_web_Improving_radiotherapy_success.pdf

DESAFIOS INTERNACIONAIS



https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-
research-and-innovation_en

DESAFIOS INTERNACIONAIS



ITU – International 
Telecommunication Union

Informação disponível em: 
https://www.itu.int/en/ITU-
T/studygroups/com16/ehealth/Pages/default.aspx

DESAFIOS INTERNACIONAIS



Projeto EMPIR 
MeDDII
Modulo II

37
www.drugmetrology.com



mcferreira@ipq.pt

Obrigada pela atenção


