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RESUMO 

Num mercado onde atualmente, os avanços da tecnologia se juntam à investigação biomédica no 

sentido de desenvolver novas soluções médicas, e nomeadamente no desenvolvimento de Dispositivos 

Médicos para a reabilitação humana, torna-se necessária a prática da gestão de qualidade nas empresas 

e, com ela, a existência de um Sistema de Gestão de Qualidade bem estruturado e atualizado. 

É neste contexto que surge este caso de estudo e o trabalho desenvolvido na PLUX, Wireless Biosignals, 

empresa produtora de Dispositivos Médicos para a reabilitação, desporto e investigação. Dado que se 

encontra a lançar para o mercado uma nova versão do seu dispositivo principal, PhysioPlux, vê-se 

obrigada a atualizar o seu Sistema de Gestão de Qualidade. Todos os processos e procedimentos 

documentados deverão estar de acordo com os praticados e, para poderem ser comercializados, 

deverão existir de acordo com a legislação e normas adotadas. 

Numa primeira fase, este trabalho trata de descrever o caso de estudo e os objetivos a que se propõe. 

Posteriormente é apresentada uma revisão bibliográfica onde se abordam os temas: Dispositivos 

Médicos sem fios; Tecnologias, Métodos e Melhoria; Gestão de Qualidade; Marcação CE de Dispositivos 

Médicos; Sistema de Gestão de Qualidade.  

A atualização do Sistema de Gestão de Qualidade da PLUX é feita procedendo à análise de informação 

obtida na empresa e através do estudo da legislação europeia existente bem como as normas dedicadas 

a Dispositivos Médicos. Para a resolução do caso de estudo pretende-se desenvolver diversas propostas 

de atualização ao Sistema de Gestão de Qualidade da PLUX. 
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ABSTRACT 

In a market where advances in technology come together with biomedical research in order to develop 

new medical solutions, in particular the development of medical devices for human rehabilitation, the 

practice of quality management becomes mandatory within the company and thus, the existence of a 

well-structured and updated Quality Management System is necessary.  

It is in this context that emerges this case study and the work developed at PLUX, Wireless Biosignals 

emerges. PLUX is a company that produces medical devices for rehabilitation, sports and research, that 

is currently launching into the market a new version of its main device, PhysioPlux, and is, therefore, 

required to update its Quality Management System. All documented processes and procedures must be 

in agreement with the ones practiced and, in order to be sold, must be in accordance with the 

legislation and adopted harmonized standards. 

This work starts by describing the case study and the proposed objectives. Subsequently a literature 

review is presented, where the following themes are approached: Medical Devices; Technologies, 

Methods and Optimization; Quality Management; EC Marking of Medical Devices; Quality Management 

System.  

Updating the Quality Management System is done through the analysis of information obtained from 

the company and through the study of the existing European legislation as well as the harmonized 

standards dedicated to Medical Devices. This thesis aims to offer PLUX a set of solutions for the 

updating and optimization of their Quality Management System.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1      CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

As necessidades, conhecimento e expectativas dos pacientes, consumidores e trabalhadores 

profissionais nas áreas de saúde cresceram significativamente nos últimos anos. Está estimado que em 

2060 o número de Europeus com média de 65 ou mais anos será duas vezes superior ao existente 

atualmente (152.6 milhões em 2060 comparado com 87.5 milhões em 2010) (European Commission, 

2011). Com uma população cada vez mais envelhecida tornam-se necessárias mudanças no estilo de 

vida do ser humano que levarão à necessidade do aumento dos cuidados de saúde (European 

Commission, 2012b). 

Fatores como elevada população, população em envelhecimento, elevado nível de gastos de saúde e 

bom nível de instrução da população mais recetível à introdução de novas tecnologias, fazem com que o 

mercado dos Dispositivos Médicos (DM) tenha uma taxa de atratividade elevada (Magalhães, 2011). De 

acordo com um estudo de saúde feito pelo PIEP
1
 os EUA e a Europa são os principais mercados de DM. A 

Figura 1 ilustra uma visão global dos principais mercados de DM. 

 

 

Figura 1- Principais Mercados de Dispositivos Médicos (Adaptado de Magalhães, 2011) 

                                                                 

1
 PIEP – Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros. 

EUA 
42% 

Europa 
33% 

Japão 
10% 

China 
2% 

Brasil 
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Outros 
12% 

Mercados de Dispositivos Médicos (2009) 
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Desde o início da sua existência, o papel dos DM na saúde humana é, e sempre foi, essencial. O seu 

contributo para os sistemas de saúde é fundamental uma vez que promove melhores condições de vida 

para o paciente e diminui o seu tempo de recuperação. Dada a diversidade e capacidade de inovação 

atualmente existentes na área da saúde, o contínuo crescimento da indústria dos DM contribui não só 

para uma melhoria da qualidade e eficácia dos cuidados da saúde humana, como também para uma 

redução de custos. 

A prestação de serviços de forma eficiente e com qualidade requer DM que sejam seguros e fiáveis para 

todo o seu tipo de utilizadores (Martin et al, 2008). De modo a garantir esse tipo de qualidade, a sua 

produção, bem como todo o seu ciclo de vida, deve ser regulada e avaliada segundo a legislação 

existente (European Commission, 2012a). Como forma de providenciar segurança aos seus utilizadores, 

e de garantir que os seus dispositivos são seguros e não apresentam qualquer risco, torna-se importante 

que as empresas do sector implementem o seu Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) estruturado e de 

acordo com os requisitos da legislação aplicável.  

Num mercado onde a investigação biomédica e os avanços tecnológicos se associam à medicina, tem 

vindo a surgir uma constante vontade de desenvolver novas soluções médicas, nomeadamente no que 

diz respeito a equipamentos de monitorização de sinais vitais do paciente (Malhotra et al, 2005).  

Encontra-se neste caso a PLUX, uma empresa portuguesa que produz e comercializa dispositivos 

médicos de monitorização para a investigação, reabilitação e desporto.  

No resto deste capítulo encontram-se descritos os objetivos gerais a que este trabalho se compromete 

bem como a metodologia adotada na resolução do mesmo. Faz-se também uma breve descrição de 

cada capítulo.  

1.2      OBJETIVOS DO TRABALHO 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo apresentar uma proposta de metodologia atualizada e 

estruturada do SGQ, no âmbito da Gestão de Qualidade, praticada numa empresa que produz e 

comercializa equipamentos médicos para a investigação e reabilitação – PLUX, Wireless Biosignals, SA. 

No âmbito do lançamento de uma nova versão dos equipamentos da Plux para o mercado, torna-se 

necessário:   

 Atualização dos requisitos necessários à certificação da nova versão do BioPlux Clinical 

(PhysioPlux), como equipamento médico de classe I, junto do Infarmed; 

 Atualização do SGQ decorrente;  

 Melhoria dos processos inerentes à prática da Gestão de Qualidade dentro da empresa, 

nomeadamente com o estudo da viabilidade de implementação de um sistema integrado de 

gestão empresarial (Sistema ERP).  



3 

 

Assim, este trabalho tem como finalidade principal a contextualização e caracterização do caso em 

estudo bem como uma revisão da literatura que permitirá, posteriormente, a resolução do mesmo. 

Neste sentido, e tendo em conta a situação da empresa já descrita acima, os objetivos propostos são os 

seguintes: 

 Contextualização do caso em estudo e a importância do mesmo; 

 Revisão literária acerca das temáticas:  

o Indústria dos equipamentos médicos de carácter semelhante;  

o Gestão da Qualidade; 

o Sistemas de Gestão de Qualidade; 

o Processos de certificação, normas e auditorias; 

 Atualização do Sistema de Gestão de Qualidade; 

 Viabilidade de melhoria das práticas da gestão de qualidade dentro da empresa. 

1.3      METODOLOGIA 

A metodologia adotada na abordagem deste trabalho é composta por 4 fases, respetivamente 

apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2- Metodologia da dissertação de mestrado 

A primeira fase dedica-se à descrição do caso de estudo, apresentação da empresa, e caracterização dos 

objetivos que deram origem a esta dissertação de mestrado.  

A segunda fase trata de avaliar a indústria envolvente ao tema em análise. É desenvolvida uma 

investigação teórica no sentido de averiguar o mercado envolvente no âmbito dos equipamentos 

médicos, suas tecnologias e práticas de qualidade. É agrupada toda a legislação necessária ao comércio 

de dispositivos médicos na União Europeia. Os temas estudados servirão de base à abordagem deste 

trabalho. 

Na terceira fase faz-se um levantamento da informação existente dentro da empresa. É descrito como a 

empresa atua e tem o seu Sistema de Gestão de Qualidade implementado.   

Descrição do 

caso de estudo 

Fase 1 

Revisão da 

Literatura e 

Legislação 

Fase 2 

Caracterização 

da situação atual 

Fase 3 

Propostas de 

atualização, 

melhoria e 

trabalho futuro 

Fase 4 
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Na quarta, e última fase, apresentam-se as soluções propostas de atualização e melhoria. O trabalho é 

finalizado com uma conclusão geral onde é apresentado trabalho relacionado que a empresa possa vir a 

desenvolver no futuro. 

1.4      ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Tendo em conta os objetivos identificados anteriormente, esta dissertação encontra-se estruturada em 

7 capítulos principais, sendo que o presente capítulo corresponde ao Capítulo 1. 

 Capítulo 1 – É feita uma contextualização geral do trabalho, descrevendo-se os principais 

objetivos a atingir. É descrita também a metodologia a ser usada na abordagem desta 

dissertação; 

 Capítulo 2 – Descreve-se o caso em estudo. É feita a apresentação da empresa onde se 

descreve o conceito e funcionamento dos seus produtos. O capítulo termina com uma 

descrição e caracterização dos objetivos propostos para este trabalho; 

 Capítulo 3 – É feita a revisão da literatura com base nos objetivos descritos anteriormente. São 

apresentados os principais conceitos teóricos inerentes ao tema em estudo. Como tal, incidirá 

nos dispositivos médicos e na elaboração de Sistemas de Gestão de Qualidade em empresas 

neste tipo de mercado; 

 Capítulo 4 – Caracterização do SGQ implementado na empresa. É feito um levantamento de 

toda a documentação existente e do modo como a gestão de qualidade é praticada dentro da 

empresa;  

 Capítulo 5 – De acordo com a informação recolhida no capítulo anterior, faz-se uma análise 

dessa mesma informação, averiguando assim quais as atualizações necessárias ao SGQ. 

Descrevem-se as atualizações efetuadas ao sistema e propõem-se possíveis melhorias. 

 Capítulo 6 – São apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado e identificado o 

trabalho futuro. 
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CAPÍTULO 2 - CASO DE ESTUDO  

No presente capítulo será apresentado o caso em estudo. Para melhor se entender o fundamento dos 

objetivos propostos, inicia-se este capítulo, na Secção 2.1, com uma apresentação da empresa e sua 

estrutura organizacional. Posteriormente, na Secção 2.2, são descritos os produtos atualmente 

comercializados e aqueles que se encontram em desenvolvimento. Por fim, descrevem-se 

detalhadamente, na Secção 2.3, os objetivos propostos e que serão estudados ao longo desta 

dissertação. 

2.1      A PLUX, WIRELESS BIOSIGNALS, SA  

A PLUX surge numa época onde a inovação se junta à tecnologia e à saúde como forma de se criarem 

novas oportunidades focadas nas áreas da reabilitação clínica, desporto e investigação. O seu objetivo 

passa por encontrar soluções de características inovadoras que vão de encontro às necessidades dos 

seus clientes, mantendo sempre a qualidade, versatilidade e simplicidade. 

2.1.1      APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Fundada em 2007 por Hugo Gamboa, Filipe Silva, Hugo Silva e Rui Falcão, a PLUX foi criada no 

seguimento da tese de doutoramento de Hugo Gamboa no Instituto Superior Técnico, sendo hoje uma 

empresa focada na investigação e reabilitação. Pioneira no desenvolvimento de sistemas de aquisição 

de biossinais sem fios aplicados na medicina, no desporto e na investigação, lançou o seu primeiro 

dispositivo em 2008 tendo sido considerado o sistema sem fios mais pequeno do mercado (de tamanho 

aproximadamente igual a um maço de cigarros), o BioPlux.  

O BioPlux é uma unidade de aquisição sem fios que, quando conectado com os sensores biomédicos, 

judiciosamente colocados em diferentes pontos do corpo humano, consegue monitorizar sinais tais 

como a força muscular, temperatura, batimento cardíaco, respiração, sudação, ondas cerebrais, entre 

outros. Os resultados são mostrados em tempo real num dispositivo computacional (computador, 

telemóvel ou tablet), e facilmente interpretados pelo utilizador.  

A PLUX tem sede em Arruda dos Vinhos, onde desenvolve, fabrica e prepara os seus equipamentos para 

serem vendidos às clinicas ou centros de investigação. Conta também com um escritório no centro de 

Lisboa para receber os seus clientes.  

Em Portugal, os seus clientes são, essencialmente, clínicas de fisioterapia e reabilitação, e diversos 

centros de investigação espalhados pelo país. Fora de Portugal, mantém negócio, na área clínica e 

investigação, em Espanha, Inglaterra, Suécia, Holanda, Rússia, entre outros. 
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2.1.2      ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PLUX 

A PLUX tem uma estrutura hierárquica definida, na qual as áreas de atuação e respetivas 

responsabilidades se encontram divididas por 3 principais departamentos. Um organigrama simplificado 

encontra-se representado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Organigrama da PLUX, com ênfase para a Produção e Qualidade (Adaptado de Plux, 2013) 

Como se pode observar, a estrutura organizacional da empresa encontra-se dividida em 3 principais 

áreas/departamentos: Geral e Administrativo, Marketing e Vendas e Produção e Qualidade. Dado que a 

presente dissertação se relaciona com a área de Qualidade, irá apenas descrever-se o respetivo 

departamento (Produção e Qualidade). 

O Departamento de Produção e Qualidade está responsável pela gestão de toda a produção, tanto a 

nível de hardware como de software dos equipamentos, bem como pela gestão e otimização de toda a 

qualidade da empresa. Este departamento encontra-se dividido em dois subdepartamentos: a parte de 

engenharia e a parte de investigação. Assim, é da responsabilidade do departamento de Produção e 

Qualidade (abrangendo, como um todo, o subdepartamento de engenharia e de investigação):  

 Controlo, desenvolvimento, investigação e inovação dos produtos e serviços que a empresa 

oferece; 

 Suporte, análise e desenvolvimento do hardware e software; 

 Garantir que todos os processos inerentes ao Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) são 

implementados e adequadamente mantidos dentro da empresa. 

Geral e 
Administrativo 

Marketing e 
Vendas 

Produção e 
Qualidade 

Engenharia Investigação 
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2.2      PRODUTOS 

2.2.1      PRODUTOS ATUAIS 

Com o avançar do seu trabalho de investigação, a PLUX foi adaptando os equipamentos às diferentes 

necessidades dos seus clientes. Tem atualmente lançados no mercado 4 versões do BioPlux (Figura 4).  

 

Figura 4 - Versões BioPlux (Adaptado de Plux, 2012b) 

O BioPlux Clinical está orientado para aplicações de biofeedback
2
 clínico e vem com 4 sensores de 

eletromiografia de superfície (sEMG). Este tipo de sensores permite medir a atividade elétrica dos 

músculos. O software incluído possibilita ao médico ou fisioterapeuta monitorizar, acompanhar e gravar 

o desenvolvimento das várias sessões dos diferentes pacientes.  

O BioPlux Research é um dispositivo desenhado para atender às necessidades dos investigadores de 

biossinais. É idêntico ao BioPlux Clinical, apenas difere no número de canais que traz preparado para 

ligar os sensores (8 canais analógicos em vez de 4).  

                                                                 

2
 Procedimento que permite a um indivíduo aprender e controlar a sua atividade fisiológica de maneira a melhorar 

a sua saúde ou desempenho numa dada atividade (AAPB, 2011). Tópico a ser desenvolvido no Capítulo 3. 
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O BioPlux Personal está orientado para monitorizar tarefas fazendo a aquisição dos sinais. Inclui 2 

sensores EMG que permitem monitorizar até 2 músculos. 

O BioPlux Motion é um dispositivo autónomo com apenas um acelerómetro (instrumento capaz de 

medir a aceleração de objetos), bastante leve e compacto, que pode ser usado no bolso, pelos 

pacientes, enquanto os sinais estão a ser adquiridos em tempo real.  

Em qualquer uma das versões existentes, os dados são transmitidos via Bluetooth (tecnologia que 

permite a transmissão de dados sem fios e fundamentada no capítulo seguinte), não sendo, por isso, 

necessário o uso de qualquer fio para fazer a ligação ao dispositivo computacional. Deste modo, o 

utilizador pode movimentar-se sem qualquer impedimento ou preocupação (Plux, 2012b).  

Como mencionado, a produção e montagem do BioPlux é toda feita internamente pela PLUX. Este é 

vendido juntamente com os respetivos sensores e software (instalado num tablet, o qual também faz 

parte do produto). A produção pode resumir-se em 4 principais fases: 

1. Fabrico da unidade de aquisição de sinais, sensores e elétrodos de referência; 

2. Testes de funcionamento e montagens; 

3. Produção do CD de instalação, manual de utilizador e folheto de instruções; 

4. Embalagem final e rotulagem.  

Atualmente estão a ser produzidos dois novos produtos, PhysioPlux e SignalsPlux, cujo principal objetivo 

é funcionar como uma atualização das atuais versões do BioPlux Clinical e BioPlux Research. É neste 

sentido que os objetivos propostos para este trabalho se podem desenvolver. 

2.2.2      PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO 

O objetivo da PLUX é poder substituir o BioPlux Clinical, atualmente comercializado na sua maioria para 

clínicas de reabilitação, pelo seu sucessor PhysioPlux (Figura 5). 
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Figura 5 - PhysioPlux (Plux, 2012a) 

Para além do aspeto externo, onde a mudança aparente é maior, foi desenhado para, no futuro, incluir 

novas funcionalidades. As suas principais características/funções passam por facilmente poder ser 

utilizado em apenas 4 passos: 

1. Colocação dos sensores na pele do paciente; 

2. Selecionar o exercício e o objetivo desejado; 

3. Visualizar os sinais que o sistema transmite, em tempo real e sem fios, através de biofeedback; 

4. Receber o relatório final com os resultados da sessão. 

O sistema PhysioPlux será vendido juntamente com um tablet que traz o software de biofeedback 

instalado, 4 sensores EMG, 1 cabo de terra e um pacote de 25 superfícies de deteção (Plux, 2012a). 

O BioPlux Research é atualmente comercializado para fins de investigação e será substituído pelo 

sucessor SignalsPlux. O SignalsPlux é bastante semelhante ao PhysioPlux, mas sendo o seu objetivo a 

investigação, em vez de vir preparado com 4 canais, vem com 8 canais. 

O PhysioPlux mede e monitoriza os sinais do utilizador, mostrando os resultados no visor do tablet de 

uma forma intuitiva e percetível que ajuda a motivação para a recuperação, muitas vezes ajudando na 

diminuição do tempo de recuperação.  

Esta capacidade, de constantemente se conseguir monitorizar e observar de uma maneira discreta e 

eficiente o processamento dos sinais vitais e musculares em tempo real, é denominada de biofeedback. 

(Rodrigues et al., 2011). O conceito de biofeedback é bastante utilizado em aplicações ligadas à saúde e 

à reabilitação de doentes. O objetivo de medir os sinais e de os transmitir para o exterior de uma forma 

fácil e percetível ajuda a motivar o paciente para a recuperação (Figura 6).  
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Figura 6 – Biofeedback (Plux, 2012a) 

Fazendo o uso do biofeedback, o software permite que o utilizador “visualize os seus movimentos” no 

ecrã em tempo real. Estão desenvolvidos vários protocolos, a usar consoante o tipo e local do 

tratamento pretendido. O conceito destes protocolos funcionam como que um jogo, onde o utilizador 

tem de dominar os objetivos propostos e inseridos no sistema, pelo fisioterapeuta.  

Os protocolos encontram-se estudados e elaborados de maneira a possibilitarem uma experiência fácil e 

interativa para o utente, fornecendo feedback para uma condição clínica específica (Plux, 2012a). Até à 

data existem um total de 11 protocolos sendo que apenas se encontram a ser comercializados com o 

PhysioPlux 8 protocolos. No Anexo I encontram-se tabulados os protocolos desenvolvidos pela PLUX, 

bem como a condição clínica a que se destinam. 

Por exemplo, se um dado utilizador quer usar o PhysioPlux para tratar uma instabilidade do joelho, 

causada por qualquer deformação existente (entorse, queda, operação cirúrgica que necessita de 

fisioterapia), vai recorrer ao protocolo específico desenvolvido para o tratamento do joelho. Se, por 

outro lado, o tratamento for ligado aos músculos do ombro ou da mão, recorre ao protocolo específico 

para esse fim (Figura 7).  
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Figura 7- Alguns protocolos (Adaptado de Plux, 2012a) 

Neste momento, a PLUX tem a funcionar protocolos para diversas condições clínicas como: dores de 

pescoço, dor de ombro, dores de costas, dores crónicas, artrite, paralisia cerebral, cansaço crónico, 

dores de cabeça, AVCs, incontinência urinária, próteses, etc. 

2.3      CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

Este trabalho insere-se na medida em que a PLUX, como empresa produtora de Dispositivos Médicos 

(DM), irá lançar para o mercado uma nova atualização do seu produto. Como tal, decidiu pela 

necessidade de uma atualização do seu SGQ. Nesta secção descrevem-se as ações tomadas, as ações 

que vão ser necessárias realizar e que vão ser objeto desta dissertação.  

A PLUX desenvolveu e implementou um SGQ onde agrega todas as políticas e processos referentes à 

empresa. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos seus equipamentos, e de modo a satisfazer as 

espectativas dos clientes, em Junho de 2012 foram certificados de acordo com as normas NP EN ISO 

9001 (Sistemas de Gestão de Qualidade) e NP EN ISO 13485 (Sistemas de Gestão de Qualidade para 

Dispositivos Médicos).  
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Para poderem vender os seus dispositivos no mercado europeu e obterem a marca CE, têm de cumprir 

os requisitos impostos pela diretiva 93/42/EEC. De acordo com esta diretiva, o BioPlux é considerado 

um dispositivo médico de classe I – baixo risco (Plux, 2012c). No seguimento de uma auditoria feita pelo 

INFARMED (Organismo Notificado responsável pelos equipamentos médicos em Portugal) foi declarada 

a conformidade dos referidos equipamentos.  

Com a atualização das suas atuais versões, houve a necessidade de alterar a maneira como algumas 

práticas são efetuadas dentro da PLUX. Torna-se, por isso, necessário que toda a documentação, que diz 

respeito ao mesmo SGQ, seja revista e atualizada de acordo com as novas práticas de desenvolvimento 

implementadas na empresa.  

Também no seguimento das mesmas atualizações e com vista de uma melhoria contínua da qualidade 

que a empresa oferece, a PLUX tem em mente a melhoria dos seus processos internos. A PLUX chegou à 

conclusão que algumas das suas práticas internas podem ser melhoradas com a adoção de novas 

ferramentas disponíveis no mercado, como é o caso do sistema integrado de gestão empresarial (ERP). É 

por isso, também, um objetivo poder verificar e estudar a viabilidade da adoção de novas ferramentas e 

meios de ação que venham a facilitar os trabalhos internos da empresa. 

Numa fase inicial, e relativamente à certificação junto do Organismo Notificado, o trabalho passará pela 

interpretação da Diretiva de Dispositivos Médicos (DDM) e requisitos que esta obriga para DM desta 

categoria, seguida da recolha da informação necessária à certificação. Posteriormente serão estudadas 

propostas de melhoria às práticas existentes dentro da empresa. 
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CAPÍTULO 3 - REVISÃO DA LITERATURA E LEGISLAÇÃO 

As inovações no campo dos Dispositivos Médicos (DM) cresceram nos últimos tempos. O progresso 

tecnológico e científico cria novas oportunidades que melhoram a maneira como a saúde chega ao 

consumidor. Em particular, nos últimos anos, o acesso tecnológico permitiu a criação de DM com 

possibilidades de diagnóstico remoto, monitorização e tratamento de pacientes que reduzem a 

permanência hospitalar. A adoção de novos métodos de tratamento e dispositivos inovadores podem 

traduzir-se num sistema de saúde mais eficiente, providenciando acesso equitativo a milhões de 

cidadãos Europeus. A legislação apropriada existente, não só garante a máxima segurança dos 

dispositivos, como assegura o bom funcionamento do mercado interno (32 países membros da UE, AELC 

e Turquia) e a eficácia do comércio externo da União Europeia (UE). Ao aumentar a confiança dos 

intervenientes do dispositivo, permite-se que a indústria traga novos produtos inovadores e haja um 

aumento da capacidade das empresas para atrair novos investidores (European Commission, 2012b). 

Neste capítulo faremos um enquadramento tecnológico, normativo e legislativo dos DM e sua 

interligação com o tema em estudo. É através deste suporte técnico que os objetivos propostos serão 

posteriormente desenvolvidos. Assim, após uma abordagem ao tema dos DM sem fios, Secção 3.1, 

procede-se, na Secção 3.2, à descrição de tecnologias, modelos e sistemas usados hoje em dia quando 

se efetua investigação com o propósito de melhoria (com foco no Sistema ERP
3
). Posteriormente, na 

Secção 3.3 é abordado o tópico da Gestão de Qualidade (GQ) e na Secção 3.4 descreve-se a Marcação 

Comunidade Europeia (Marcação CE) de DM onde se inclui a legislação aplicável ao tipo de empresa e 

equipamento em estudo. Por fim, na Secção 3.5 é abordado o tema de Sistema de Gestão de Qualidade 

(SGQ). 

3.1      DISPOSITIVOS MÉDICOS SEM FIOS  

Destinados a serem utilizados para fins como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana 

(INFARMED, 2012), o uso dos DM na assistência médica foi implementado por diversas razões, 

relacionadas, principalmente, com a monitorização do paciente e automação dos procedimentos, como 

forma de economizar tempo e aumentar a precisão dos resultados (Malhotra et al., 2005). 

Os DM englobam um vasto conjunto de produtos e podem ser definidos de forma diferente, 

dependendo da certificação pretendida. A Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam essas definições, para a 

certificação, segundo os requisitos regulatórios da União Europeia e da Administração de Alimentos e 

Medicamentos (FDA), respetivamente.  

                                                                 

3
 Sistema Integrado de Gestão Empresarial (em inglês, Entreprise Resource System – ERP) 



14 

 

 

Tabela 1 - Definição de Dispositivos Médicos pela DDM 

Diretiva Europeia 

de Dispositivos 

Médicos, 

93/42/EEC (DDM) 

“Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou outro artigo, utilizado 

isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu 

bom funcionamento, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos 

para fins de: 

- Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

- Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

de uma deficiência; 

- Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

- Controlo da conceção, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios.” 

 

Tabela 2 – Definição de Dispositivos Médicos pela FDA 

Administração de 

Alimentos e 

Medicamentos 

(FDA) 

''Um instrumento, aparelho, implemento, máquina, invenção, implante, reagente 

in vitro, ou semelhante, incluindo um componente ou acessório, que: 

- Seja reconhecido no Formulário Nacional oficial, na Farmacopeia dos Estados 

Unidos, ou qualquer outro complemento destas; 

- Seja destinado para o diagnóstico de doenças ou outras condições, na cura, 

mitigação, tratamento ou prevenção de doenças humanas ou outros animais; 

- Pretenda afetar a estrutura ou qualquer outra função do corpo humano ou 

outros animais; 

- Nenhum dos anteriores objetivos seja atingido através de ação química dentro ou 

sobre o corpo humano, ou outros animais, nem que sejam dependentes da 

metabolização para a realização das suas funções.” 
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Mundialmente, o seu mercado é vasto e envolve custos exorbitantes. O progresso tecnológico na 

assistência médica tem sido o principal motor de melhorias nos sistemas de saúde, a fim de prevenir, 

melhorar e tratar as doenças e condições médicas. No entanto, ao mesmo tempo, é a tecnologia 

considerada a principal causa do aumento dos custos associados a esta indústria. A Figura 8 traduz a 

dinâmica do impacto que a tecnologia médica pode trazer sobre o crescimento das despesas de saúde. 

 

Figura 8 - A dinâmica do impacto da tecnologia na saúde (Adaptado de Pammolli et al., 2005) 

O progresso tecnológico, em geral, pode ser visto como algo que reduz os custos de produção de uma 

indústria devido à diminuição dos custos unitários de produção (a). Em geral é isso que acontece. No 

entanto, a procura de serviços de saúde pode ser considerada uma procura derivada, ou intermédia, 

onde o objetivo final (no ponto de vista do paciente/fisiatra) é a “boa saúde” alcançada. Segundo esta 

perspetiva, o avanço da tecnologia e a inovação nos serviços de saúde torna-se como um meio para 

atingir um fim e, em vez de se reduzirem os custos dos recursos necessários para por em prática os 

serviços de saúde, os custos totais de saúde aumentam (b) (Pammolli et al., 2005). 

O desenvolvimento tecnológico existente nos últimos anos levou ao aparecimento de dispositivos 

eletrónicos sem fios e com eles a possibilidade de se poderem desenvolver equipamentos de tamanho 

mais reduzido (Morais et al., 2008). São diversas as fontes que descrevem as vantagens da ausência dos 

cabos nos dispositivos, para as mais variadas áreas (Alemdar & Ersoy, 2010; Baronti et al., 2007; Morais 

et al., 2008; Wang, Zhang, & Wang, 2006). O seu aparecimento transformou muitas indústrias, onde se 

tem feito um esforço pelo desenvolvimento de novas aplicações. São exemplo a agricultura, medicina, 

ambiente, militar e muitas outras. 

Na indústria médica, ou na assistência médica, os sensores sem fios, que nos dias correntes dão origem 

a DM inovadores, podem, sem limitar a mobilidade do paciente, ser usados para ajudar na recuperação 

física de um doente ou monitorizar parâmetros como o batimento cardíaco ou a pressão sanguínea, 

reportando para o hospital aquando existe alteração desses mesmos parâmetros (Baronti et al., 2007; 

Flammini et al, 2009). O constante monitoramento melhora a deteção de doenças de pacientes em risco 
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e providencia uma gama de serviços de saúde para pessoas que possuem problemas físicos e cognitivos. 

Os avanços nas redes de sensores wireless (sem fios) abriram assim uma quantidade larga de 

oportunidades na área da saúde (Alemdar & Ersoy, 2010; Stankovic et al., 2005).  

Dada a importância deste assunto, existem hoje diversas aplicações e protótipos neste ramo. Por 

exemplo, algumas delas focam-se no constante monitoramento de distúrbios cognitivos, como é o caso 

da doença de Alzheimer ou de Parkinson (Alemdar & Ersoy, 2010; Junnila et al, 2009). Os benefícios de 

usar DM sem fios na área da saúde e medição de biossinais são diversos, sendo que a capacidade de 

monitoramento remoto se torna possível. 

A investigação para o desenvolvimento de redes de sensores e dispositivos sem fios para a reabilitação 

tenta encontrar soluções de baixo custo e de fácil manuseamento que satisfaçam as necessidades do 

utilizador. Uma vez que os custos de saúde têm vindo a subir há já vários anos, a tendência, e o objetivo, 

será o de mover a assistência médica dos hospitais (onde os custos são mais elevados) para a casa do 

paciente (menor custo) (Hadjidj et al, 2013). 

3.2      TECNOLOGIAS, MÉTODOS E MELHORIA 

Os DM salvam vidas, melhoraram a saúde e a qualidade de vida. São indispensáveis para a prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e gestão de todas as doenças e condições médicas (World Health 

Organization, s.d.). É neste sentido que os investigadores procuram desenvolver sistemas de reabilitação 

que sejam originais, fáceis, portáteis e de baixo custo, que mostrem resultados em tempo real e com a 

ajuda das ferramentas adequadas como hardware, biossensores apropriados, software, tecnologia, etc. 

(Ahamed et al., 2012). 

Como referido no Capítulo 2, o PhysioPlux é um DM com a capacidade de monitorizar os sinais de um 

indivíduo a partir de sensores biomédicos e transmitir os resultados via Bluetooth para um tablet. Este 

tipo de dispositivos utiliza uma tecnologia denominada de Biofeedback que serve para ajudar o 

utilizador a compreender os dados transmitidos. Nos subtemas seguintes estudam-se estas tecnologias 

e referenciam-se modelos e sistemas de melhoria que serão úteis no desenvolvimento de trabalho 

futuro.  

3.2.1      BIOFEEDBACK 

Foi a partir dos anos 60 que o estudo do biofeedback aumentou, como uma ferramenta para tratar e 

melhorar o desempenho do ser humano. Trata-se de um procedimento que permite a um indivíduo 

aprender e controlar a sua atividade fisiológica de maneira a melhorar a sua saúde ou desempenho 

numa dada atividade (AAPB, 2011). Dispositivos próprios medem e mostram os sinais pretendidos ao 

utilizador, como as ondas cerebrais, atividade muscular ou batimento cardíaco, de uma maneira que 

este consegue facilmente interpretar. 



17 

 

O paciente pode tentar alterar a sua tensão muscular, corrente sanguínea ou temperatura da superfície 

da pele. Recorrendo ao biofeedback, é comum a informação ser fornecida através de um som ou um 

mostrador visual. A Eletromiografia (EMG) é um dos tipos de biofeedback utilizado e fornece informação 

relacionada com a tensão muscular (Gatchel et al., 2003).  

Por exemplo, Gatchel et al. (2003) discute a eficácia em diversas aplicações de biofeedback para o 

tratamento de variados tipos de dor. Explica que a experiência da dor é única para cada indivíduo e, 

como tal, o tratamento precisa de ser individualmente adaptado. No desenvolvimento de um protocolo 

para o tratamento de condições ergonómicas, muitas vezes a causa da má postura, Nord et al. (2001) 

usou o biofeedback como tratamento de 309 utilizadores de computador que haviam já tentado outros 

tipos de terapia sem nunca obter sucesso. Os resultados deste estudo mostraram que 96% dos 

pacientes se inserem em “melhor controlo” e 86% em “melhor no geral”. 

Aplicando o conceito de biofeedback ao desenvolvimento de DM, a capacidade de atender às 

necessidades dos pacientes com vista à recuperação eficaz e tratamento de certas doenças, encontra-se 

em crescimento. Diversas soluções e procedimentos, envolvendo computadores e redes sem fios, têm 

vindo a aparecer no mercado (Descatoire et al., 2009; Kaplan, 2010; Mackey, 1989; Munro et al., 2008). 

A tendência é sempre a de dar resposta à procura do mercado, bem como a necessidade que o paciente 

tem de conseguir interpretar a informação recolhida sem ter que recorrer a terceiros.  

Neste sentido, Rodrigues et al. (2011) desenvolveu uma solução móvel (utilizando um telemóvel) com 

vista à monitorização de um paciente usando o conceito de biofeedback. O sistema final, validado por 

diversos testes, proporciona ao utilizador uma plataforma de monitorização completamente funcional 

que é fácil de usar e configurar. 

O uso do biofeedback não se restringe apenas à área clinica e recuperação. Diversos músicos, artistas e 

atletas de alta competição utilizam este conceito como forma de conseguirem atingir os seus picos de 

competição e performance (AAPB, 2011). Existem variadas soluções de equipamentos direcionados para 

estas áreas cujo objetivo é o de monitorizar e ajudar o utilizador a perceber como variam os seus sinais.  

Como conclusão, o biofeedback é hoje bastante utilizado, tanto na área médica como em outras áreas, 

como ferramenta para a reabilitação de doentes em condições diversas. Pode ser usado para melhorar a 

compreensão do utilizador acerca do seu estado, contribuindo assim para uma recuperação mais eficaz. 

3.2.2      BLUETOOTH 

A tecnologia Bluetooth possibilita a comunicação de curta distância e sem fios entre vários dispositivos 

(tipicamente numa distancia de 15 metros sendo que em condições ideais são cerca de 100 metros) 

(Dursch et al., 2004). Sendo já de uso corrente no mundo inteiro, é também bastante versátil, podendo 

ser adaptada a qualquer dispositivo eletrónico. O Bluetooth começou por ser usado apenas em 
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computadores e dispositivos móveis, como mp3 e telemóveis, mas rapidamente foi adotado por 

qualquer aparelho eletrónico, como televisões, relógios, aparelhagens, microondas.  

Na perspetiva do utilizador de um dispositivo Bluetooth, Erasala e Yen (2002), descrevem a existência de 

três grandes vantagens/características. Primeiro, é uma tecnologia sem fios. O utilizador não precisa de 

se preocupar em transportar os cabos para anexar ao aparelho. Segundo, trata-se de uma tecnologia de 

baixo-custo. Terceiro, é normalmente de fácil usabilidade. 

Não sendo considerada um perigo para a saúde humana, os riscos de saúde que poderão estar 

associados a equipamentos eletrónicos mais sensíveis, como o caso dos DM, são mínimos. Isto deve-se à 

baixa potência de saída que é transmitida (Erasala & Yen, 2002). Os principais riscos desta tecnologia 

inserem-se ao nível da segurança e encriptação de dados (Dursch et al., 2004). Contudo, e como será 

discutido mais à frente, cabe aos fornecedores tomar medidas para a segurança e eficiência dos seus 

equipamentos, tendo que dar conhecimento ao mercado de que o seu equipamento não é perigoso 

para o utilizador.  

3.2.3      RECOLHA DE INFORMAÇÃO  

Como qualquer DM, é fundamental que este seja eficiente sem nunca submeter o utilizador a qualquer 

tipo de risco. A PLUX produz todos os seus dispositivos internamente, o que submete a uma maior 

preocupação para este tema. 

O atual foco no ser humano e a consciência de incluir medidas de segurança para o paciente foi, 

lentamente aumentando nos DM à medida que os erros, como a má implementação, uso inadequado 

ou equipamentos mal desenhados, foram sendo reconhecidos. Além de introduzirem erros médicos, os 

novos DM começaram por levantar questões de carácter organizacional e cultural entre os prestadores 

de saúde e nas suas rotinas de trabalho (Malhotra et al., 2005; Martin et al., 2008).  

Assim, a fim de se prestarem bons cuidados e serviços de saúde aos pacientes, são necessários 

equipamentos médicos fiáveis, clinicamente testados e bem projetados. A produção destes 

equipamentos deve ter em conta o meio no qual estes irão funcionar, bem como conseguir suportar os 

padrões de trabalho e estilos de vida dos utilizadores (Martin et al., 2008). Como tal, é necessário que 

existam estudos e investigação que sustente toda a projeção e produção.  

Existem diversas técnicas para a recolha de informação (métodos quantitativos, qualitativos). Este tipo 

de avaliações, sendo normalmente realizadas por peritos e mediadores especializados para o efeito, têm 

custos associados podendo tornar-se dispendiosa para as empresas (a não ser que este processo de 

recolha de informação se faça internamente, sem recorrer a pessoal especializado externo). No entanto, 

acaba por ser um meio de melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços. Por exemplo, em soluções 

cuja interface de um equipamento é pobre (com grau de usabilidade baixo, pouca interação com o 

usuário, etc.), pode levar a um aumento do tempo necessário para se aprender a perceber como 
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funcionar com o dispositivo, ou até mesmo a erros de manuseamento que podem ser prejudiciais para o 

paciente (Garmer et al., 2004). Descrevem-se de seguida algumas dessas técnicas/processos de 

investigação utilizados na recolha de informação. 

Entrevistas 

Pode recorrer-se ao uso de entrevistas para a recolha de informação. As entrevistas, podem ser de 

vários tipos: entrevistas não estruturadas e semiestruturadas, fazendo destes um método de recolha de 

informação qualitativa, e entrevistas estruturadas, método de recolha de informação quantitativa.  

As entrevistas não estruturadas tomam normalmente a forma de uma conversa em que o investigador 

sonda a fundo o entrevistado e tenta obter respostas para as questões a que se depara. Os 

entrevistados são encorajados a falar livremente sobre aquilo que acreditam acerca de um determinado 

tema.  

As entrevistas semiestruturadas são bastante usadas quando se pretendem fazer pesquisas onde se 

tenta perceber as relações entre variáveis. Caracterizam-se pelo uso de um guião, previamente 

preparado, que serve de orientação para que os entrevistados respondam todos às mesmas perguntas. 

Costumam também ser usadas em estudos exploratórios, quando se pretende obter mais informação do 

que aquela que já se possui. 

As entrevistas estruturadas são um tipo de entrevista usada quando se pretende minimizar a variação 

das questões feitas aos entrevistados. É um tipo de entrevista quantitativo onde existem categorias de 

resposta previamente estruturadas e definidas, facilitando a análise dos dados final. 

As entrevistas são uma técnica de obtenção de informação bastante útil em situações como as 

seguintes: 

 Quando é necessário estabelecer contato visual; 

 Existem muitas questões ou questões de grau de complexidade elevado; 

 Quando o investigador precisa de exercer controlo sobre aqueles que lhe fornecem a 

informação (Harvard University, s.d.; Simkiss et al., 2011). 

Focus groups 

A técnica de discussão de grupos, ou focus groups, é uma técnica de investigação para recolha de 

informação qualitativa. Esta foca-se numa forma de entrevistas de grupos e o seu principal objetivo é o 

de avaliar as necessidades, desenvolver intervenções e testar novas ideias. Usualmente, cada grupo é 

composto entre 6 a 10 pessoas (há que ter em conta que um grupo muito grande pode dificultar o 

controlo) que não se conhecem, mas que foram escolhidos porque partilham de certas características 

que são importantes para a investigação. O investigador age como facilitador e, para começar, aborda 
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os participantes com a definição da lista de pontos a tratar. O grupo discute, por ordem, a lista de 

pontos criada.  

Este tipo de discussão de grupos é particularmente útil quando o facilitador tem um vasto leque de 

perguntas em aberto. Uma boa dinâmica de grupo ajuda bastante na obtenção de respostas e muitas 

vezes são abordados novos temas que não se encontram na lista inicial criada (Harvard University, s.d.; 

Simkiss et al., 2011). 

Casos de Estudo 

O caso de estudo não se trata de um método de recolha de informação, mas antes de uma estratégia de 

investigação onde vários métodos podem ser utilizados.  

Caracteriza-se pela descrição de um caso em específico, no qual se procura bastante informação em 

concreto acerca de um evento ou situação em particular. Este tipo de informação é alcançado através 

de um processo denso, que envolve uma descrição detalhada da entidade que se encontra a ser 

analisada, as circunstâncias na qual se encontra a ser analisada e as características de todos aqueles que 

se consideram envolventes. Como tal, haverá sempre bastantes variáveis para o número de observações 

feitas, sendo que apenas a aplicação de modelos e critérios experimentais ou de pesquisa padrão não é 

apropriado (Cassell & Symon, 2004; Harvard University, s.d.). 

Esta técnica de investigação para recolha de informação é considerada, pelos autores que abordam a 

metodologia dos casos de estudo, herdar as características de uma investigação qualitativa (Harvard 

University, s.d.). Ao contrário de outros métodos qualitativos, como as entrevistas, nos casos de estudo 

examinam-se todas as variáveis a fim de proporcionar uma compreensão mais completa acerca da 

investigação em estudo. 

Testes de Usabilidade 

Técnica usada para avaliar as dificuldades que o utilizador tem para com um produto. Recorrendo a 

testes práticos desse equipamento por utilizadores reais, o objetivo é poder perceber como se pode 

aumentar a usabilidade do produto. Trata-se de um processo moroso, que necessita de algum tempo de 

preparação. A ideia é providenciar informação que permita fazer escolhas acertadas no 

desenvolvimento e melhoramento de um dado produto. Esta técnica é bastante utilizada no ramo da 

investigação (Chisman et al., 1999).  

Neste contexto, Garmer et al. (2004) comparou as necessidades dos utilizadores para com novo 

equipamento médico utilizando um misto da técnica de discussão de grupos (focus groups) e testes de 

usabilidade. Esta foi conduzida em dois hospitais que queriam obter novas máquinas ventiladoras para 

as suas instalações. O objetivo em particular foi o de avaliar a usabilidade pelos utilizadores dessas 

máquinas ventiladoras. Dois focus groups foram criados em cada hospital: um baseado na experiência 
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de trabalho e o outro baseado na experiência de trabalho e nos resultados dos testes de usabilidade 

efetuados.  

A conclusão a que se chegou foi que ambas as técnicas deram diferentes resultados e que nenhuma 

delas detetou todos os requisitos. Enquanto os testes de usabilidade mostraram ser mais eficazes a 

detetar problemas que o próprio utilizador não se apercebia, a discussão de grupos foi mais eficaz a 

identificar requisitos contextuais (Martin et al., 2008). É interessante referir que os resultados mais 

relevantes, obtidos neste estudo, foram identificados por enfermeiros com pouca experiência, e não por 

aqueles que revelam maior prática (os utilizadores incluídos no estudo foram enfermeiros com 

diferentes graus de experiência). À partida podia pensar-se o contrário. Uma vez que os utilizadores com 

mais prática são os que lidam com esse tipo de equipamentos todos os dias, era de pensar que 

conseguissem levar a resultados mais relevantes e melhor identificar as dificuldades que se podem 

encontrar na usabilidade das máquinas.  

Este estudo, para além de ilustrar o facto de que os utilizadores, sozinhos, não são capazes de identificar 

todos os erros que possam surgir na utilização de um determinado dispositivo, mostra também que a 

combinação de métodos, com vista a obtenção de qualquer informação, é preferível do que usando 

apenas um (Garmer et al., 2004; Martin et al., 2008).  

Quando um dispositivo é projetado, a principal preocupação é alcançar a funcionalidade desejada. 

Portanto, e neste seguimento de ideias, Malhotra et al. (2005) discute a evolução da rede de segurança 

nos DM. Descreve as três gerações de dispositivos médicos da seguinte maneira:  

1. Na primeira geração de DM não havia qualquer segurança centrada no paciente;  

2. A segunda geração começou por incluir segurança no que toca ao equipamento em si, o que se 

traduz em alguma segurança para o paciente (se o equipamento está bem isolado, isso traduz-

se em segurança para os utilizadores à sua volta); 

3. A terceira e última fase traduz-se em DM com segurança alargada para o paciente. É tido em 

conta o funcionamento e o fluxo de trabalhos, bem como os erros humanos que possam estar 

envolvidos na produção e manuseamento dos equipamentos. 

Concluindo, um DM deve sempre exercer desempenho, garantindo a segurança dos pacientes e seus 

utilizadores (Glasgow et al., 2010). Como forma de se estudar esse desempenho foram descritas nesta 

secção técnicas e processos de investigação que ajudam no levantamento de possíveis falhas que 

possam existir num dispositivo e que comprometam a segurança do utilizador (entrevistas, focus 

groups, casos de estudo, testes de usabilidade).  

3.2.4      SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL COMO FERRAMENTA DE MELHORIA (ERP) 

“Sem risco não há recompensa. As empresas devem arriscar se quiserem inovar e lançar novos 

produtos” (Aloini et al., 2007). 
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A introdução de novas tecnologias numa empresa pode ser considerada como um processo de 

mudança. Por sua vez, um processo de mudança pode ser subdivido nas fases de diagnóstico, estudo da 

situação futura, transição e implementação/rotina (Figura 9) (Van Harten et al., 2002). 

 

Figura 9 - Processo de mudança 

Aquando a decisão de mudança, antes da implementação propriamente dita, é necessário proceder-se à 

investigação e análise dos dados (fase 1 – diagnóstico) que permitirão o estudo do que se quer 

implementar (fase 2 – situação futura). Só então se procede com a fase de transição (fase 3 – 

mudança/transição), que levará à implementação e rotina do processo. De notar que esta última fase, 

implementação, não se gere apenas em “mudar”, ficando o processo concluído. Dependendo da 

mudança a que uma organização se submete, todo este processo pode levar bastante tempo a ser 

concluído. 

Assim, neste sentido de mudança, muitas são as empresas que nos últimos anos, com vista a melhorar o 

seu desempenho, têm vindo a implementar o chamado de Sistema Integrado de Gestão Empresarial (do 

inglês Enterprise Resource Planning System - Sistema ERP). Tarn et al. (2002) definem ERP como um 

conjunto de módulos interligados que vão desde a contabilidade, fabrico, distribuição, marketing e 

vendas, aos recursos humanos. O objetivo é o de ajudar a utilização dos recursos humanos e materiais 

necessários à empresa (controlo de inventário, contratações, distribuição, finanças, gestão de projetos, 

etc.) de uma maneira automatizada e eficiente (Aloini et al., 2007).  

Com o sistema ERP, todo o fluxo de informação da empresa está centralizado. A maneira como se tira 

partido dessa informação e a forma como esta se encontra organizada pode ser considerada como a 

chave para o sucesso da empresa (Tarn et al., 2002). Não se trata apenas de um “projeto de 

computador”, a implementação de um sistema ERP é algo estratégico e deve ser abordado como tal 

(Aloini et al., 2007).  

A informação inserida no sistema pode ser usada de diversas maneiras. Tarn et al. (2002) dá como 

exemplo o seguinte caso: depois de um vendedor inserir no computador a ordem de venda de um dado 

cliente, essa informação fica, automaticamente disponível a todas as áreas da empresa. Por sua vez, o 

sistema atualiza, automaticamente, o inventário existente. O planeamento de produção e o balanço são 

também atualizados de uma forma automática. Os funcionários dos diferentes departamentos ficam de 

imediato a saber da informação e a tempo de poderem completar o seu trabalho e darem feedback. Os 

vendedores podem então informar as datas de entrega, e os gestores recebem logo os resultados 

financeiros, de inventário e da gestão de toda a cadeia de abastecimento.  
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Ehie e Madsen (2005), num estudo onde abordam a implementação de sistemas ERP, fornecem diversa 

informação útil a empresas que estão a planear ou já se encontram a implementar o sistema. A 

implementação bem-sucedida de um sistema ERP é de elevada importância para a estratégia 

competitiva de uma empresa. Obter o máximo de benefícios e o total funcionamento do sistema é uma 

tarefa complexa e exaustiva, que requer vastos conhecimentos. Com a ajuda da revisão da literatura e 

entrevistas conduzidas por experientes na área, estes investigadores elaboraram os 5 estágios para a 

implementação de um sistema ERP (Figura 10). De notar que à medida que o sistema ERP é 

implementado numa empresa, toda a gestão envolvente e plano de negócios se altera.  

 

Figura 10 - Os cinco estágios para implementação de um sistema ERP (Adaptado de Ehie & Madsen, 2005) 

Estágio 1 – Preparação do projeto: Inclui toda a sua organização - A definição, âmbito e visão da 

aplicação dos objetivos, e a criação de um plano detalhado são detalhes que devem estar incluídos 

neste estágio; 

Estágio 2 – Plano de negócios: procede-se à análise dos processos atuais. Neste estágio estão também 

incluídas as fases de aprender a funcionar com o sistema ERP e fazer o mapeamento deste novo projeto; 

Estágio 3 – Realização: Envolve todo o desenvolvimento técnico, protótipos e ajustes finais ao projeto; 

Estágio 4 – Preparações finais: Compreende os testes necessários à verificação do bom funcionamento, 

a formação e o treino devido aos utilizadores; 

Estágio 5 – Começar a usar e suporte técnico: Tornar o sistema ativo, expansão e melhoramento 

contínuo. 

Porém, ainda que seja um sistema estruturado e que facilite a comunicação interna da empresa assim 

como a sua organização em termos de processos, um sistema ERP, para além de ser conhecido por ter 

custos elevadíssimos, leva bastante tempo a implementar (segundo Aloini et al. (2007), uma média de 6 

meses a 2 anos). A empresa fica sujeita a diversas mudanças que precisam de ser todas muito bem 

geridas. Depois de implementado é necessário monitorização contínua por forma a obter o máximo de 

proveito e os maiores benefícios da sua implementação (Ehie & Madsen, 2005). São exemplos de alguns 

grandes fornecedores de Sistemas ERP: SAP, JD Edward, Baan, Oracle e PeopleSoft. A sua oferta é 
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baseada em conjuntos padronizados de processos de negócio para a gestão empresarial (Tarn et al., 

2002), sendo que a sua aquisição pode chegar aos milhões de euros. 

Concluindo, a implementação de um sistema ERP numa empresa não se trata de trocar os sistemas de 

software e hardware. Toda a empresa sofre uma transformação para um nível superior de desempenho 

por meio de um processo de negócio simplificado (Ehie & Madsen, 2005). Quando bem concebido e 

implementado, o sistema ERP é uma mais-valia e traz benefícios elevados para a empresa. 

3.3      GESTÃO DA QUALIDADE 

Define-se “qualidade” como o conjunto de atributos e características de uma entidade ou produto que 

determinam a sua aptidão para satisfazer as necessidades e expectativas da sociedade (“Decreto-Lei n
o
 

140/2004”). Um bem tangível, o chamado produto, inclui a evidência física do serviço. Estes podem ser 

edifícios, equipamentos, ferramentas ou qualquer outro bem físico. Diversos investigadores discutem 

que a qualidade do serviço é diferente da qualidade do produto devido à intangibilidade inerente, 

inseparabilidade entre produção e consumo, heterogeneidade e perecibilidade que caracterizam os 

serviços (Nilsson et al., 2001). 

Garvin (1987) propõe que a qualidade do produto pode ser dividida em 8 dimensões, e que estas podem 

servir como quadro de uma análise estratégica. Assim, as 8 dimensões da qualidade de um produto são: 

1. Desempenho – Características básicas de um produto/serviço. Capacidade deste ser eficiente e 

eficaz quando em utilização; 

2. Características – Especificações e características que suplementam o funcionamento do 

produto/serviço;  

3. Confiabilidade – A probabilidade de que um produto vai falhar dentro de um determinado 

período de tempo; 

4. Conformidade – O grau em que um projeto ou características operacionais de um produto 

estão de acordo com padrões pré-definidos;  

5. Durabilidade – A vida útil de um produto. A usabilidade que um produto pode ter antes de se 

deteriorar e ser mais rentável a sua substituição à sua reparação;  

6. Atendimento – A facilidade, cortesia, competência e rapidez de reparo; 

7. Estética – Aparência de um produto. O sentimento, sensação, imagem, que este provoca ao 

cliente ou público-alvo; 

8. Qualidade percebida – O nome e impacto da marca, a imagem da empresa e publicidade. 

Zeithaml (2009) modelou o que são hoje consideradas as 5 dimensões da qualidade do serviço. Para 

captar clientes fiéis, o serviço que uma empresa fornece deve estar de acordo com as seguintes 5 

dimensões: 
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1. Confiabilidade – A probabilidade que um produto/serviço vai falhar dentro de um determinado 

período de tempo; 

2. Responsabilidade – Disponibilidade para prestar o serviço requerido aos clientes; 

3. Segurança – Conhecimento e cortesia dos empregados e a sua habilidade de transmitir 

confiança no cliente; 

4. Empatia – Demonstrar interesse e atenção para com o cliente; 

5. Aspetos tangíveis – Dar importância com a aparência física dos produtos (instalações, 

equipamentos, materiais). 

Um produto ou serviço pode estar muito bem classificado numa determinada dimensão, e menos na 

outra. Mas a melhoria em apenas uma dimensão pode ser feita às custas de outra. É precisamente esta 

interação que faz surgir o desafio da gestão de qualidade, bem como a competição existente entre as 

empresas (Garvin, 1987). 

Visando uma qualidade total, cada empresa deve escolher a abordagem com que melhor se identifica. 

Edwards Deming, um dos grandes vultos da revolução da qualidade, pôs em causa o mito da qualidade. 

Ao contrário do que se pensava antigamente (quando a qualidade começou a ser estudada e 

implementada, era vista quase como uma definição de aumento de custos), a melhoria da qualidade 

está hoje bastante associada à diminuição de custos (Ramos Pires, 2012). Deming estava convencido 

que para uma organização manter o foco na qualidade teria que ter uma estrutura adequada com o 

empenho contínuo da gestão de topo. Assim, em 1986, propôs uma abordagem (hoje a mais usada) “em 

que as necessidades e expectativas dos consumidores são o ponto de partida para a melhoria da 

qualidade” (Lopes Ferreira, 2010). O modelo, composto por catorze princípios, é direcionado 

especificamente aos gestores e, resumidamente, cobre os seguintes pontos: 

 Melhoria da qualidade; 

 Aumento da produtividade; 

 Redução de custos; 

 Redução de preços; 

 Aumento dos mercados; 

 Continuação do negócio; 

 Mais empregos e melhor recuperação do investimento. 

Em cada um dos princípios de qualidade entende-se a necessidade de motivar os trabalhadores da 

empresa para o contínuo melhoramento da qualidade. Está também sempre implícito a 

responsabilidade que a gestão tem que ter de maneira a assegurar que os esforços individuais resultem 

em melhorias no sistema (Gomes, 2004). Estes princípios permanecem válidos ainda hoje. No entanto, o 

elevado ênfase nas especificações técnicas do produto levou ao aparecimento de outros modelos como 
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o modelo de Joseph Juran que defende que o objetivo da gestão passa por alcançar um melhor 

desempenho para a organização, ao invés de tentar manter o seu nível atual. 

A gestão de qualidade está presente na identificação, controlo e fornecimento das expetativas do 

cliente. Estas são algumas das condições essenciais para garantir o sucesso e desenvolvimento de uma 

empresa no mercado dos DM. Os fornecedores de serviços ligados à saúde sabem que os seus pacientes 

são os clientes ligados às instituições de saúde, incluindo os médicos, enfermeiros e pessoal de apoio 

em contacto com o paciente (Kaźmierczak & Bogusz-Czerniewicz, 2012). Neste sentido, é de alta 

importância que todos os processos envolventes numa empresa de DM sejam colocados como foco de 

interesse. 

3.4      MARCAÇÃO CE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

A 7 de Maio de 1985 foi adotada, pelo Conselho Europeu, a resolução relativa à harmonização das 

regulamentações técnicas e normalização. Esta resolução, que ficou conhecida por “Nova Abordagem”, 

veio impor às diretivas comunitárias a definição de requisitos essenciais de saúde, segurança e bem-

estar para tipos de produtos. Simultaneamente, a resolução remeteu para o aparecimento de Normas 

Harmonizadas, onde se encontram as especificações técnicas, impostas pela diretiva em questão, 

necessárias para que os produtos atinjam a conformidade. O objetivo foi o de facilitar a realização do 

mercado interno e o desenvolvimento de legislação flexível, promovendo a inovação e a 

competitividade (APORMED, s.d.; IPQ, 2013).  

Assim, os produtos que estejam em conformidade com os requisitos das diretivas da Nova Abordagem 

podem circular livremente no mercado europeu. Essa conformidade de competência é evidenciada pela 

aposição da Marcação CE (Comunidade Europeia) nos produtos (Figura 11). 

 

Figura 11 - Marcação CE 

Na Europa, a produção de equipamentos médicos, com vista a sua colocação no mercado, é regulada 

através da legislação da União Europeia (UE). A Marcação CE é um pré-requisito com vista a livre 

comercialização e circulação deste tipo de produtos no mercado Europeu (Altenstetter, 1996; 

INFARMED, 2012) e é procurada tanto por produtores, que querem certificar os seus equipamentos de 

acordo com a lei, como pelos clientes/compradores, que procuram produtos de qualidade e que lhes 

forneça segurança.  
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3.4.1      LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Os atos legislativos da UE dividem-se em regulamentos, diretivas e decisões (Comissão Europeia, 

2012a). Os mesmos encontram-se definidos na Tabela 3. 

Tabela 3 - Definição dos diferentes atos legislativos 

Nomenclatura Definição 

Regulamentos Comparados às leis nacionais, mas aplicáveis em todos os países da UE. 

Diretivas Impõem quais os objetivos a atingir, deixando a cada país a escolha dos meios para os 

atingir através da legislação nacional. 

Decisões Questões concretas aplicadas exclusivamente à pessoa ou entidade a que se destinam. 

 

As 3 principais diretivas existentes relativas aos DM são as seguintes: 

 Diretiva relativa aos dispositivos médicos implantáveis ativos – 90/385/CEE; 

 Diretiva relativa aos dispositivos médicos – 93/42/CEE; 

 Diretiva relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro – 98/79/CE. 

No Decreto de Lei nº 145/2009 de 17 de Junho de 2009, foi estabelecida a Diretiva 2007/47/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro de 2007, que altera a Diretiva 90/385/CEE do 

Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos dispositivos 

medicinais implantáveis ativos, a Diretiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos e a 

Diretiva 98/8/CE relativa à colocação de produtos biocidas no mercado (“Directiva 2007/47/CE,” 2007). 

Esta diretiva veio reunir num único diploma o regime jurídico aplicável a todos os DM, incluindo os DM 

implantáveis ativos. A Tabela 4 lista as alterações até agora ocorridas no que respeita à legislação 

existente acerca de DM. 

 

 

 



28 

 

Tabela 4 – Dispositivos médicos, Diretivas aplicáveis e suas respetivas alterações (European Commission, 2012a) 

 Dispositivos médicos 

implantáveis ativos 

Dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro 

Outros dispositivos 

médicos/DM não ativos 

Diretiva 

original 

Diretiva 90/385 Diretiva 98/79 Diretiva 93/42 

Alteração 1 Diretiva 93/42 Regulamento 1882/2003 Diretiva 98/79 

Alteração 2 Diretiva 93/68 Regulamento 596/2009 Diretiva 2000/70 

Alteração 3 Regulamento 1882/2003  Diretiva 2001/104 

Alteração 4 Diretiva 2007/47  Regulamento 1882/2003 

Alteração 5   Diretiva 2007/47 

Última versão 

consolidada 

Diretiva 2007/47 

11/10/2007 

Regulamento 596/2009 

07/08/2009 

Diretiva 2007/47 

11/10/2007 

 

3.4.2      PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ESSENCIAIS PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Os procedimentos de avaliação de conformidade estão dependentes da classificação do DM. Com 

exceção dos produtos desenvolvidos por medida/personalizados ao cliente e dos destinados à 

investigação clínica, só podem ser colocados no mercado os dispositivos que tiverem a marca CE.  

O PhysioPlux é um DM não ativo. Como tal, dar-se-á nesta dissertação, um maior enfase aos requisitos 

essenciais para este tipo de DM. A diretiva que diz respeito a este tipo de equipamento médico, é a 

93/42/CEE (DDM), atualmente transposta para a lei nacional pelo Decreto-Lei nº 145/2009 de 17 de 

Junho, e estabelece os direitos e deveres que todos os participantes na investigação ou produção de DM 

não ativos têm que ter (investigadores, produtores, autoridades competentes, etc.) para poderem 

circular livremente no Espaço Económico Europeu (EEE). Na sua última versão consolidada encontram-

se os requisitos e vias essenciais para se atingir a conformidade. Todos os requisitos deverão ser 

cumpridos e a sua prova deverá constar na documentação técnica exigida e elaborada pela empresa. 
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Com vista a confirmação de que o dispositivo cumpre com todos os requisitos incluídos na DDM, é 

necessária a avaliação da conformidade pelo Organismo Notificado (ON). O ON, é uma entidade 

independente e qualificada que efetua tarefas de avaliação de conformidade. Assumem 

responsabilidades de interesse público e devem responder perante a autoridade competente de cada 

país. É designado pelos Estados-Membros à Comissão Europeia para intervir na avaliação da 

conformidade das diretivas para as quais uma empresa pretende ter reconhecimento. No Anexo II 

encontram-se, discriminados numa tabela, os ON de cada país. 

Em Portugal, o ON, nomeado pela autoridade de nomeação nacional, é o INFARMED. Também como 

Autoridade Competente nacional para a área dos DM deve “assegurar que estes satisfazem os requisitos 

legais, não comprometendo a saúde e segurança dos doentes, dos utilizadores e de terceiros conforme 

estabelecido nas Diretivas Europeias relativas a estes produtos” (INFARMED, 2012). 

Aos diferentes intervenientes na produção de um DM (Fabricantes, Distribuidores, Utilizadores e 

Autoridades Competentes), são impostas um conjunto de obrigações e procedimentos. Pela ordem 

usual de atividades, a Figura 12 pretende demonstrar essas mesmas obrigações.  

 

Figura 12 – Circuito dos Dispositivos Médicos (Adaptado de INFARMED, 2012) 
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Cabe ao Infarmed, garantir a vigilância, inspeção de qualidade e comprovação dos dispositivos 

existentes no mercado que se encontram em ausência, ou não, sob conformidade destas obrigações. 

I. Avaliação Clínica/Funcional 

O fabricante deve incluir na demonstração de conformidade de um DM uma avaliação baseada em 

dados clínicos (informação acerca da segurança e desempenho do dispositivo, obtidos na utilização do 

mesmo por seres humanos) que podem ser proveniente de investigação clínica própria ou de outros 

estudos da literatura de dispositivos semelhantes. 

II. Classificação 

O fabricante de DM deve atribuir ao dispositivo, segundo as regras da diretiva aplicável, uma das 4 

classes de risco existentes, tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano e os riscos de produção. 

As regras de classificação encontram-se no Anexo IX do Decreto-Lei nº 145/2009 de 17 de Junho. 

Resumidamente:   

 Dispositivos Médicos de Classe I - Baixo risco  

Cobre os dispositivos não invasivos que estejam de acordo com a parte I do Grupo III dos critérios 

de classificação; 

 Dispositivos Médicos de Classe II (IIa e IIb) - Médio risco 

Aplicam-se a certos dispositivos não invasivos, aos dispositivos invasivos, ou implantáveis, que 

interagem com o corpo; 

 Dispositivos Médicos de Classe III - Alto risco  

Direcionada para os dispositivos que afetam as funções dos órgãos vitais. 

Focando a harmonização global dos DM, Eidenberger (2000) descreve que esta classificação é baseada 

nos potenciais riscos relacionados com o uso e possíveis falhas dos dispositivos, tendo em conta a 

tecnologia utilizada e as políticas de saúde praticadas. As regras para a classificação baseiam-se na 

duração de contacto e no grau de invasão a que o paciente está sujeito durante a utilização do 

dispositivo.  

III. Avaliação de Conformidade e Colocação no Mercado 

O fabricante tem que cumprir com os requisitos legais de todo o ciclo de vida do dispositivo. Este tem 

que ser avaliado e, se conforme com todos esses requisitos, atribui-se a marca CE. Só com ela o DM 

pode circular no mercado europeu. Aquando da notificação do ON para a avaliação, tal como 

mencionado acima, este deve ser indicado como um dispositivo de uma certa classe médica, 
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selecionada de acordo com as classes de risco definidas pela DDM, a qual descreve “colocação no 

mercado” como: 

“Primeira colocação à disposição, gratuita ou não, de um dispositivo não destinado a investigações 

clínicas, com vista à sua distribuição e/ou utilização no mercado comunitário, independentemente de se 

tratar de um dispositivo novo ou renovado”. 

IV. Registo 

Os intervenientes na produção e distribuição dos DM são responsáveis pela colocação do equipamento 

no mercado. Como tal, deverão registar os produtos que comercializam junto do INFARMED 

(atualmente este processo é feito numa plataforma online). Só assim é possível ter informação acerca 

de todos os dispositivos colocados no mercado bem como todos os agentes envolventes na sua cadeia 

de distribuição. 

V. Aquisição e Utilização 

Os utilizadores de DM devem adquirir e utilizar apenas equipamentos possuidores da marca CE. Devem 

preocupar-se em verificar se a rotulagem e folheto informativo se encontra em língua portuguesa e se 

os mesmos descrevem devidamente a finalidade e o fabricante do dispositivo, informando a autoridade 

competente se tal não acontecer. O dispositivo deve ser utlizado segundo as instruções de utilização, 

manutenção e/ou calibração. 

VI. Supervisão do Mercado 

Enquanto Autoridade Competente Nacional para os DM, o INFARMED deve realizar ações de supervisão 

do mercado, procedendo à fiscalização dos dispositivos e assegurando que os níveis de qualidade, 

segurança e desempenho não prejudicam a saúde pública. Estas atividades de fiscalização são baseadas 

na análise documental, ou laboratorial, das empresas. 

Em suma, como única Autoridade Competente e ON em Portugal, compete ao INFARMED acompanhar, 

inspecionar e garantir o bom funcionamento dos DM nacionais, garantindo a qualidade e protegendo 

sempre a saúde pública. Compete ao fabricante fornecer toda a documentação que prove que o 

equipamento está a cumprir os requisitos da diretiva aplicável para obter a aposição da marcação CE e 

circular livremente na UE. Apesar de a responsabilidade ser inteiramente do fabricante, qualquer 

interveniente tem de estar sempre ciente das regras e regulamentos que são aplicados em cada país 

onde o dispositivo será comercializado (Eidenberger, 2000). 

É bastante evidente que a DDM pretende ter um efeito alargado na prática da medicina dentro e fora 

dos hospitais, especialmente no que diz respeito à produção, procedimentos de esterilização e 

requisitos de rotulagem. No entanto, e como referido anteriormente, esta diretiva, não se aplica aos 
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dispositivos que são produzidos especificamente para o uso de um certo paciente e que não são por isso 

incluídos no mercado (Bright, 1999).  

3.4.3      APLICAÇÃO DE NORMAS HARMONIZADAS 

As Normas Harmonizadas são Normas Europeias (NE), preparadas pelo Comité Europeu de 

Normalização (CEN), sob mandato da Comissão Europeia, com o objetivo de facilitar o cumprimento dos 

requisitos essenciais de uma dada diretiva. O CEN trabalha em conjunto com outras organizações de 

normalização como a Organização Internacional de Padronização (ISO) ou o Comité Europeu de 

Normalização Eletrónica (CENELEC). 

Normalmente a sua certificação não é obrigatória (a não ser que estejam integradas na legislação), mas 

a sua implementação leva a uma maior eficiência e eficácia nas operações realizadas dentro da empresa 

(IPQ, 2013; ISO, 2012). Do mesmo modo, a certificação por normas harmonizadas é reconhecida 

internacionalmente, o que acaba por beneficiar na expansão e visão da empresa.  

Segundo o CEN, as NE, quando são aprovadas, têm de ser adotadas pelos países membros. Tal 

responsabilidade cabe aos Organismos Nacionais de Normalização (ONN) que, em Portugal é o Instituto 

Português da Qualidade (IPQ). Tanto o IPQ, como ONN, têm o objetivo de gerir todo o processo 

normativo, desde a adoção e edição de documentos normativos europeus, à sua distribuição e gestão 

nacional. 

A designação das normas é composta por um prefixo alfabético seguido de um código numérico 

(Exemplo: EN ISO 13485). Assim, quando aparece o prefixo:  

NP – Significa que estamos presente uma norma portuguesa;  

NP EN – Significa que estamos presente uma norma portuguesa que adotou uma norma europeia; 

NP EN ISO – Significa que estamos presente uma norma portuguesa resultante da adoção de uma 

Norma Europeia, que por sua vez resultou da adoção de uma norma internacional (IPQ, 2013).   

No âmbito da Gestão de Qualidade, e na elaboração do SGQ, a PLUX aderiu às normas NP EN 9001:2008 

– Sistemas de Gestão de Qualidade e EN ISO 13485:2003 – Sistemas de Gestão de Qualidade para 

Dispositivos Médicos. Ambas têm o objetivo de ajudar na elaboração do SGQ no entanto, enquanto que 

a primeira se refere a SGQ no geral, a segunda apareceu posteriormente e é específica para DM.  

Estar certificado pela ISO 13485, para além de ser uma maneira de, mais facilmente se estruturar e 

controlarem os requisitos necessários instituídos pela legislação, adotar esta norma numa empresa de 

DM é uma forma de facilitar o processo de Marcação CE.  
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Para melhor se compreender o intuito de se adotarem estas normas, quer em empresas fabricantes de 

DM ou outras, encontra-se também na secção seguinte, Secção 3.5, alguma fundamentação teórica 

sobre as mesmas. 

3.5      SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

Um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) é definido como toda a estrutura organizacional de uma 

empresa, suas responsabilidades, procedimentos, e todo o conjunto de processos e recursos que 

implementam a gestão de qualidade (Yeung & Chan, 1998).  

Originalmente, os SGQ foram desenvolvidos para a indústria da produção, como forma de fornecer 

regras e regulamentos para a prática da qualidade. Hoje em dia, a prática da gestão de qualidade, está 

largamente defendida em qualquer organização ligada à saúde. Algumas das principais razões para este 

facto são o aumento das instituições de saúde e a sua complexidade, o foco na eficiência e eficácia, e a 

pressão de querer reduzir custos (Van Harten et al., 2002). 

Não é por acaso que a avaliação de um SGQ tem como foco principal a sua estrutura organizacional, a 

satisfação dos funcionários e dos clientes. A implementação de um SGQ requer uma política de gestão 

apropriada e formação adequada para os trabalhadores. Por conseguinte, o esforço requerido para 

integrar o SGQ nas operações do dia-a-dia, com um ambiente onde os trabalhadores se enquadram, 

estejam motivados e se sintam bem a trabalhar, é muito importante (Yeung & Chan, 1998). 

Yeung e Chan (1998), num estudo ao SGQ de várias empresas, descrevem como são vários os autores 

que apontam o facto de que um bom SGQ leva a operações internas mais eficientes e efetivas, bem 

como a benefícios financeiros. Este estudo indica que, alterando o SGQ com o intuito de uma maior 

satisfação do cliente pode ser atingido em pouco tempo, mas conseguir que as operações internas 

aumentem a sua eficiência e rentabilidade pode levar anos. 

O SGQ é considerado uma das ferramentas mais eficientes que as empresas possuem para aumentar a 

competitividade. Garante-se a consistência de um produto através de uma abordagem rigorosa ao 

processo de gestão, que inclui a validação, controlo de documentos, rastreabilidade dos lotes, 

qualificação dos operadores (através da sua formação), e controlo do produto final (Hughes, 2004). Um 

SGQ eficaz permite à empresa ter a garantia que os seus produtos e serviços se encontram de forma 

consistente e em conformidade com os requisitos dos clientes (Gingele et al., 2002).  

A literatura no ramo da engenharia industrial sugere que a prática da gestão de qualidade, numa 

empresa, é um processo em constante melhoramento. Como tal, deve ser elaborado um SGQ que deve 

ser desenvolvido gradualmente e não de um dia para o outro (Yeung & Chan, 1998).  
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Sistemas de Gestão de Qualidade e a ISO 9001 - Requisitos 

O principal objetivo da ISO 9001 é providenciar às empresas um modelo onde consigam crescer, 

mantendo a qualidade dos seus produtos (Aldowaisan & Youssef, 2006). A ISO 9001:2008 estabelece os 

critérios para um SGQ e pode ser usada por qualquer organização, independentemente do seu ramo de 

atividade. São mais de 1 milhão de empresas espalhadas pelo mundo, em mais de 170 países, que já 

adotaram esta norma (ISO, 2012).  

Para reduzir custos, muitos são os que recorrem a cortes no tempo de produção, minimizam a formação 

dos seus empregados ou forçam o uso de templates para todo o tipo de documentação. Face a esta 

situação, Aldowaisan e Youssef (2006) propõem a pequenas empresas um modelo que lhes permita 

atingir os requisitos necessários à certificação pela ISO 9001 e afirmam que o sucesso para uma boa 

estrutura do SGQ está, largamente, dependente das seguintes quatro principais premissas (também 

representadas na Figura 13). 

 

Figura 13 – Pequenas empresas e a ISO 9001: Premissas para um bom Sistema de Gestão de Qualidade (Adaptado 

de Aldowaisan & Youssef, 2006) 

1) Fazer sozinho (Do-It-Yourself) 

O objetivo é reduzir custos ao máximo (custos de preparação, produção, implementação, manutenção, 

atualização) assegurando qualidade e uma contínua atualização do SGQ; 

2) Atribuir ao gestor operacional a representação da parte de qualidade com o objetivo de: 

o Assegurar e manter o compromisso de gestão; 

o Desempenho da qualidade empresarial; 

o Evitar criar outros departamentos; 

o Assegurar total integração do SGQ com o sistema de gestão empresarial. 
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3) Adquirir conhecimentos 

Levar o tempo que for necessário para adquirir todos os conhecimentos e capacidades acerca da 

qualidade e da ISO 9001. O gestor operacional precisa de experiência, treino e capacidades em 

qualidade, bem como nos requisitos da norma. A todos os funcionários, é necessária formação geral 

acerca de toda a documentação da empresa que engloba o SGQ; 

4) Não certificar a não ser que, economicamente, seja justificável 

A certificação normalmente vem por pressão dos clientes ou dos concorrentes. Sistemas feitos por 

pressão algumas vezes não resultam na satisfação do cliente. 

Os benefícios de adotar a ISO 9001 são variados. Em diversas fontes é possível encontrar as razões para 

se adotar um SGQ baseado nesta norma. Priede (2012) refere que as principais razões são as seguintes: 

o Procedimentos bem definidos e documentados melhoram a consistência da produção; 

o A qualidade é constantemente medida. Assim, a empresa sabe sempre os processos que estão 

a ser executados e desviados do pressuposto; 

o Sempre que ocorrem desvios, existem certos procedimentos a seguir. Medições constantes 

providenciam informação operacional acerca dos desvios ocorridos, permitindo à empresa 

responder aos mesmos com ações corretivas, analisando causas e definindo ações de 

prevenção;  

o Desvios são encontrados a tempo de se corrigirem, a um menor preço. Consequentemente, a 

taxa desses desvios/defeitos diminui; 

o Procedimentos documentados resultam numa melhor adaptação de novos trabalhadores na 

empresa; 

o Aumento da quota de mercado e subida das vendas ou receitas; 

o Menores custos de produção; 

o Muitos mercados favorecem, outros exigem, empresas certificadas pela ISO 9001.  

Dispositivos Médicos - Sistemas de Gestão de Qualidade e a ISO 13485 

A marcação CE exige que a empresa tenha um SGQ. Numa empresa que produz DM, este sistema pode 

ser alcançado através do cumprimento dos requisitos da norma de padronização ISO 13485: Dispositivos 

Médicos - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos para fins regulamentares (Glasgow et al., 2010).  

Esta norma é baseada na ISO 9001, já apresentada acima, e representa os requerimentos para um SGQ 

compreensível no desenvolvimento e produção de DM. Como tal, inclui certos requisitos que não se 

encontram na ISO 9001. O seu principal objetivo é facilitar a aplicação da legislação existente de DM nos 

SGQ. A ISO 13485 foca-se, essencialmente, no risco associado às atividades de desenvolvimento e 
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produção, servindo de guia para uma verificação da eficácia das ações corretivas e preventivas impostas 

a essas atividades. 

Foram excluídos alguns requisitos da ISO 9001, sendo que o enfase para a melhoria contínua e 

satisfação do cliente existente nesta norma não se encontra na ISO 13485. Assim, as organizações cujo 

SGQ se encontram de acordo com a ISO 13485, e que tenham sido certificadas como tal, não podem 

declarar conformidade com a ISO 9001, a não ser que o seu SGQ cumpra também todos os requisitos da 

mesma (ISO, 2012). 

Na ISO 13485 estabelece-se que toda a gestão de risco relacionada com a produção e ciclo de vida do 

produto tem de ser muito bem conduzida e estar toda documentada. No entanto, os requerimentos 

específicos a esse fim vêm descritos numa outra norma: ISO 14971:2007 – Dispositivos Médicos: 

Aplicação da gestão de risco em dispositivos médicos. Enquanto que a ISO 13485 diz que é a equipa de 

fabricantes que é responsável pelos riscos do produto, bem como em todo desenvolvimento e gestão 

dos planos de risco, a ISO 14971 define uma lista de medidas a serem tomadas pela administração, a fim 

de se cumprirem os requisitos relacionados com a gestão dos riscos (Wichelecki, 2008).  

Assim, Wichelecki (2008) aponta que os fabricantes de DM devem perceber a importância que a gestão 

dos riscos tem para um SGQ regido por esta norma. É usual, em várias empresas, dar-se apenas 

importância ao risco associado à produção e desenvolvimento do equipamento, para depois não dar 

qualquer importância no resto do ciclo de vida do produto. O investigador descreve também que os 

fabricantes pretendem que os seus dispositivos tenham a maior qualidade e melhor serviço possível. 

Como tal, é percetível que a avaliação de risco se tenha tornado numa atividade chave realizada ao 

longo do ciclo de vida do equipamento, quer seja na sua conceção, escolha de fornecedores, auditorias 

ou corrigindo reclamações de clientes.  

Os fabricantes podem beneficiar se forem certificados por ambas as normas (ISO 13485 e ISO 9001). 

Trata-se de uma maneira de trazer benefício para o negócio uma vez que se fica com certos requisitos 

importantes para o reconhecimento e expansão da empresa, como é o caso do foco no cliente e sua 

satisfação, pontos que a ISO 13485 não aborda (Wichelecki, 2008).  

Resumindo, as normas trazem benefícios tecnológicos, económicos e sociais. Ajudam na harmonização 

das especificações técnicas dos produtos e serviços, levando a uma indústria mais eficiente e à quebra 

de barreiras no comércio internacional. A conformidade garante aos consumidores que os produtos são 

seguros, eficientes e não prejudicam o ambiente (INFARMED, 2012). As normas ISO 9001:2008 e ISO 

13485:2003 propõem às empresas um modelo para um Sistema de Gestão de Qualidade, incorporando 

os princípios da gestão de qualidade. A ISO 13485 é específica a fabricantes de DM e promove uma 

harmonização dos requisitos regulamentares. As normas harmonizadas podem remeter para outras 

normas sendo que esta última remete o fabricante para a ISO 14971 – Aplicação da Gestão de Risco a 

Dispositivos Médicos. 
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3.6      CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo efetuou-se uma revisão de temas e publicações existentes relacionadas com DM sem 

fios, a gestão de qualidade e os SGQ em empresas que produzem e comercializam dispositivos médicos. 

Foi revisto o procedimento de marcação CE, necessário para a comercialização de DM na União 

Europeia. Abordaram-se ainda tecnologias, métodos e sistemas de melhoria que são usados na recolha 

de informação com vista a investigação e mellhoria de processos. 

O uso de DM na assistência médica foi implementado por diversas razões, sendo as principais 

relacionadas com a monitorização do paciente. A tecnologia de hoje permitiu grandes avanços nesses 

dispositivos. A capacidade de monitorização de um paciente a partir de sensores biomédicos pode ser 

feita sem fio, a partir de tecnologia Bluetooth. Utilizando o biofeedback, o paciente consegue perceber 

de forma fácil e intuitiva o que está a ser medido, levando a uma recuperação mais rápida e eficiente. 

Também, com vista à melhoria de processos e ao aumento da qualidade e segurança do dispositivo para 

com o utilizador, torna-se importante que exista um estudo contínuo de investigação, que sustente toda 

a projeção e produção desses equipamentos. Assim, existem diversas técnicas, de carácter quantitativo 

e qualitativo, que servem de suporte no estudo e obtenção de informação durante a investigação. São o 

caso das entrevistas, focus groups, casos de estudo e testes de usabilidade. 

Cada vez mais as empresas estão a adotar um sistema ERP. Pelo facto de que todo o fluxo de 

informação da empresa se encontrar centralizado, a utilização dos recursos humanos e materiais 

necessários fica muito simplificada. Ainda que a sua implementação tenha custos elevados e implique 

grandes mudanças na estrutura interna da empresa, várias são as fontes que afirmam que, quando bem 

concebido e implementado, o sistema ERP é uma mais-valia para as empresas onde, a longo prazo, os 

custos elevados podem ser recuperados. 

É de bastante importância que empresas do ramo da saúde tenham o seu SGQ bem implementado e 

estruturado de forma a conseguir tirar partido de todos os seus benefícios. A marcação CE é um pré-

requisito para a livre comercialização e circulação de produtos no mercado Europeu e é obtida 

obedecendo a todos os requisitos que se encontram na DDM. Esta estabelece todos os direitos e 

deveres que todos os participantes na investigação ou produção dos equipamentos têm 

obrigatoriamente que ter. Assim, qualquer DM, à exceção daqueles feitos por medida e dos destinados 

à investigação clínica, só podem ser colocados à venda se tiverem a marca CE. Compete ao INFARMED, 

Autoridade Competente e Organismo Notificado em Portugal, acompanhar, inspecionar e garantir o 

bom funcionamento dos DM. A certificação existente serve de apoio para o desenvolvimento do SGQ. 

As normas internacionais padronizadas ISO 9001 (Sistemas de Gestão de Qualidade) e ISO 13485 

(Dispositivos Médicos – SGQ – Requisitos regulamentares) providenciam às empresas um modelo com 

regras e requisitos, onde consigam crescer, mantendo a qualidade dos seus produtos. 
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CAPÍTULO 4 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO  

Como referido anteriormente, o PhysioPlux é um Dispositivo Médico (DM) que mede e monitoriza os 

sinais vitais do utilizador, transmitindo os resultados para um tablet, via Bluetooth, utilizando o conceito 

de biofeedback. 

Neste capítulo descreve-se como se encontra estruturado e organizado o Sistema de Gestão de 

Qualidade (SGQ) atual da empresa.  

4.1      SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Como referido no Capítulo 3, a gestão da qualidade é um elemento chave para o sucesso de qualquer 

empresa. No que diz respeito à política de qualidade, a PLUX desenvolveu e implementou um SGQ como 

forma de documentar todos os processos e políticas relacionadas com a empresa. Quanto à legislação 

aplicada, a mesma já foi descrita no Capítulo 3.  

O seu SGQ encontra-se de acordo com as normas harmonizadas ISO 9001 e ISO 13485. A Figura 14 

apresenta a estrutura hierárquica e tipos de documentos base do SGQ implementado. 

 

 

Figura 14 - Estrutura e organização do Sistema de Gestão de Qualidade (Adaptado de Plux, 2012c) 

 

 

Nível 1 - Manual de Qualidade 

Nível 2 - Procedimentos e Instruções de Trabalho 

Nível 3 - Registos de Qualidade 

Nível 4 - Outros Documentos 
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Manual de Qualidade 

A pirâmide documental apresenta no seu primeiro nível o Manual de Qualidade (MQ). Este tem o 

principal objetivo de fornecer as diretrizes para a implementação e manutenção do SGQ. Para além 

disso, o MQ descreve os objetivos de qualidade a adotar e comunica-os aos colaboradores da empresa, 

cria o enquadramento certo para uma melhoria contínua a fim de aumentar a satisfação dos clientes, e 

consegue a prova, perante terceiros, de que a empresa tem a capacidade de fornecer os seus produtos 

e serviços atendendo às necessidades do cliente (Plux, 2012c). O MQ é revisto sempre que alguma das 

seguintes situações acontece: 

 Alteração do produto/serviço; 

 Introdução de um novo produto/serviço; 

 Realização de auditorias e revisões; 

 Na sequência de reclamações ou sugestões consideradas relevantes;  

 Quando se procuram novas certificações e se aplicam regulamentos ou normas.  

Procedimentos e Instruções de Trabalho 

No nível 2 da pirâmide encontram-se os Procedimentos e Instruções de Trabalho. Estes são os 

documentos que asseguram o bom funcionamento das atividades submetidas à gestão da qualidade, 

tarefas operacionais, procedimentos e supervisão. Os mesmos incluem os passos a seguir na execução 

de uma determinada tarefa, formando assim evidência da correta execução dos trabalhos. Os 

Procedimentos (QP) e Instruções de Trabalho (WI) existentes encontram-se listados abaixo, na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Lista de Procedimentos e Instruções de Trabalho do SGQ da PLUX 

Referência Procedimento Instruções de Trabalho 

QP.04.01 Quality Procedures and Work Instructions  

QP.04.02 Control of Documents 
WI.SM_ Server Maintenance 
WI.GDB_ Google Docs Backup 

QP.04.03 Records Control  

QP.05.01 Planning and Revision of QMS  

QP.06.01 Human Resources Management  

QP.07.01 Planning and Product Realization 

WI.SYS_bioPLUX clinical Manufacture and 
Assembly 
WI.EMG_emgPLUX Manufacture and Assembly 
WI.GND_gndPLUX Manufacture and Assembly 
WI.FLYER_ Production of the Quickguide 
WI.BOX_ Final package 
WI.CDI_ Production of the Installation CD 

QP.07.02  Customer Relation  

QP.07.03 Design and Development  

QP.07.04 Purchasing  

QP.07.05 Product and Service Provision  

QP.07.06 
Control of Monitoring and Measurement 
Equipment 

 

QP.07.07 CE Marking Procedure   

QP.07.08 Risk Management  

QP.07.09 Evaluation of Clinical Data  

QP.07.10 Technical File Preparation  

QP.08.01 Internal Audits  

QP.08.02 Control on Nonconforming Product  

QP.08.03 Data Analysis  

QP.08.04 Corrective Actions  

QP.08.05 Preventive Actions  

QP.09.01 Vigilance System  

 

No Anexo III encontra-se o documento “Sistema de Gestão de Qualidade” que descreve sumariamente 

cada um dos procedimentos referenciados na tabela acima. Encontra-se também, no mesmo anexo, o 

exemplo de uma instrução de trabalho (em inglês). 
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Registos de Qualidade 

Os Registos de Qualidade (nível 3 da pirâmide) são o conjunto dos documentos que evidenciam que 

determinadas tarefas ou atividades foram planeadas e executadas. Estes devem ser encarados como o 

“motor de arranque” para qualquer alteração/decisão que ocorra na empresa. Inicialmente os registos 

encontram-se sob a forma de um formulário (os registos são feitos em formulários padronizados). 

Outros Documentos 

A base da pirâmide é formada por outros documentos. São documentos necessários ao bom 

funcionamento da empresa que evidenciam, também, a existência do planeamento, operação e 

controlo dos seus processos. Fazem parte destes documentos, sejam internos ou externos, os 

formulários, regulamentos, legislação, normas e outra documentação técnica (Tabela 6).  

Tabela 6 - Outros documentos. 

Nome Tipo de Documento 

OD.DL _Documents List Interno 

OD.FM _Functions Manual Interno 

OD.RCL _Revisions Control List Interno 

Decreto-Lei nº145/2009 de 17 de Junho Externo 

ISO 13485:2003 
Medical Devices – Quality management systems – Requirements for regulatory 
purposes 

Externo 

NP EN ISO 13485:2004 
Dispositivos Médicos – Sistema de gestão de qualidade – Requisitos para fins 
regulamentares 

Externo 

NP EN ISO 9001:2008 
Sistemas de gestão de qualidade – Requisitos 

Externo 

EN 980/2008 
Symbols for use in the labelling of medical devices 

Externo 

NP EN ISO 14971:2006 
Dispositivos médicos – Aplicação da gestão de risco aos dispositivos médicos (ISO 
14971:200+Amd 1:2003) 

Externo 

IEC 60601-1-2:2004 
Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety 
and essential performance 

Externo 

IEC 60601-1:2005 
Medical electrical equipment – Part 1:General requirements for basic safety 
and essential performance 

Externo 

ISO 19011:2011 
Guidelines for auditing management systems 

Externo 

Certificate of calibration No 1262905 Externo 

Quick Start Guide Externo 
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4.2      NORMAS APLICADAS 

Faz-se nesta secção uma lista de normas aplicadas, ou tidas em conta, na PLUX. Apurou-se que algumas 

delas se encontram obsoletas pelo que se torna necessária a sua atualização. Na Tabela 7 podem 

encontrar-se a lista dessas normas. Incluiu-se uma observação para os casos em que existem 

atualizações e/ou quando a norma adotada não corresponde à versão portuguesa.  

Tabela 7 - Normas Aplicadas. 

Norma Aplicada Observação 

NP EN ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestão de Qualidade: 
Requisitos 

- 

EN ISO 13485:2003 - Medical devices – quality 
management systems – Requirements for regulatory 
purposes 
 
Versão portuguesa: NP EN ISO 13485:2004 - Dispositivos 
médicos — Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos 
para fins regulamentares 

Última versão: EN ISO 13485:2012 

NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão de qualidade, 
Fundamentos e Vocabulário 

- 

NP EN ISO 14971:2006 - Dispositivos médicos: Aplicação da 
gestão de risco aos dispositivos médicos 

Última versão: EN ISO 14971:2012 

NP EN 980/2008 
Símbolos para utilização na rotulagem dos dispositivos 
médicos 

Substituída por: EN ISO 15223-1:2012 
Medical devices – Symbols to be used 
with medical device labels, labelling and 
information to be supplied – Part 1: 
General Requirements 

IEC 62304:2006 
Medical device software – Software life cycle processes 

Norma relativa a software de 
equipamento médico. 

IEC 62366:2007 - Medical devices – Aplication of usability 
engineering to medical devices 

Norma para aplicação da usabilidade em 
dispositivos médicos. 
Harmonizada pela União Europeia como 
EN 62366:2008 

EN 60601-1-2:2004 - Medical electrical equipment – Part1-
2: General requirements for safety – Collateral standard: 
Electromagnetic compatibility – Requirements and tests 

Relativa a compatibilidade 
eletromagnética. 
Última versão: EN 60601-1-2:2007 

IEC 60601-1:2005 - Medical electrical equipment – Part 1: 
General requirements for basic safety and essential 
performance 

Requisitos básicos de segurança para 
equipamento médico elétrico. 

ISO 19011:2011 - Guidelines for auditing management 
systems 

Linhas orientadoras para auditorias a 
sistemas de gestão. 
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Convém destacar a norma de gestão de qualidade para DM (ISO 13485) e a norma de gestão de risco 

(ISO 14971) que contêm os aspetos fundamentais para a implementação do SGQ. É também importante 

referir que o SGQ da PLUX se encontra certificado pela norma EN ISO 13485:2003. Os produtores de DM 

que queiram comercializar os seus equipamentos dentro da UE deverão atualizar o seu SGQ de acordo 

com a EN ISO 13485:2012. 

4.3      REQUISITOS 

De acordo com a norma aplicável (ISO 13485), encontra-se na Tabela 8 toda a informação aplicável e 

necessária ao SGQ da PLUX para que sejam cumpridos os requisitos da mesma. Como descrito 

anteriormente, a empresa sofreu algumas modificações e, como tal, existe documentação que necessita 

de atualização. Incluiu-se uma coluna para indicar o estado do cumprimento do requisito, no qual se 

coloca a sigla “OK“ caso o mesmo exista e esteja completo. Caso o cumprimento do requisito não esteja 

completo optou-se por se assinalar com um “-“.  
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Tabela 8 - Documentação necessária ao SGQ 

Dispositivos Médicos: Sistema de Gestão de Qualidade – documentação requerida Capítulo PLUX 

Manual de qualidade 4.2.2 OK 

Política de qualidade 5.1 OK 

Objetivos de qualidade 5.1 OK 

Controlo de Documentos 4.2.3 OK 

Controlo de Registos 4.2.4 OK 

Responsabilidades do SGQ 5.5.1 OK 

Assegurar competências, formação e consciencialização 6.2.2 OK 

Atividades de manutenção 6.3 - 

Ambiente de trabalho estruturado e documentado 6.4 OK 

Requisitos de gestão de risco 7.1 - 

Requisitos do produto 7.2.2 - 

Conceção e Desenvolvimento 7.3.1 - 

Processo de Aquisição 7.4.1 OK 

Instruções de trabalho que definem a maneira de produção 7.5.1.1 - 

Instalação de atividades 7.5.1.2.2 OK 

Atividades relacionadas com o serviço 7.5.1.2.3 OK 

Validação do software de computador 7.5.2.1 - 

Identificação de produtos 7.5.3.1 OK 

Rastreabilidade de produtos 7.5.3.2 - 

Preservação da conformidade do produto 7.5.5 - 

Controlo de monitoramento e medição dos dispositivos 7.6 OK 

Atividades de medição, análise e melhoria 8.1 - 

Sistema Feedback como medida de performance 8.2.1 - 

Auditoria Interna 8.2.2 OK 

Controlo de não conformidades 8.3 - 

Análise de Informação 8.4 - 

Implementação e documentação de problemas e notificações. Notificação de 
eventos adversos às autoridades reguladoras. 

8.5.1 - 

Ações corretivas 8.5.2 - 

Ações Preventivas 8.5.3 - 
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Analisando a anterior tabela, Tabela 8, bem como todos os procedimentos existentes no SGQ, percebe-

se que existem duas principais áreas que necessitam de principal atenção: 

 Desenvolvimento e produção;  

 Análise e gestão dos riscos.  

 A área de desenvolvimento e produção sofre de ausência de documentação, principalmente acerca do 

software que se encontra no PhysioPlux. Sendo totalmente desenvolvido na PLUX, é necessário que 

certos requisitos sejam cumpridos, nomeadamente na existência de documentação específica. Quanto à 

gestão dos riscos, é também necessário que se cumpram, tanto para hardware como software, 

determinados requisitos. São, portanto, duas grandes áreas em que se considerou ter que atuar dentro 

da empresa.  

4.4      SOFTWARE 

Qualquer software com finalidades médicas é considerado um DM e, como tal, “deve ser validado de 

acordo com o estado da técnica, tendo em consideração os princípios do ciclo de vida, do 

desenvolvimento, da gestão dos riscos, da validação e da verificação.” (“Directiva 93/42/CEE,” 1993). 

Toda a sua vida útil tem que ser, por isso, devidamente documentada. 

O software que se encontra no PhysioPlux tem o nome de Physioplux.apk e é totalmente desenvolvido 

pela PLUX sendo que existe, e é mantida, a seguinte documentação: 

 Testes de protocolos alocados no Google Drive. 

A cada protocolo do software PhysioPlux foi criado um leque de ações ao manuseamento e usabilidade, 

que deverão ser seguidos de modo a poder perceber se o software se encontra a funcionar 

corretamente. Os testes consistem em executar um vasto leque de ações ao manuseamento e 

usabilidade do software para se verificar se se encontra tudo a funcionar e se existem ou não possíveis 

aspetos a melhorar. Os testes estão estruturados da seguinte forma:  

Cada protocolo tem um modelo de testes previamente preparado (Test Case) onde se encontram vários 

testes, com diversos passos, que devem ser executados ao protocolo em questão. Cada passo tem 

descrito a ação a executar bem como a resposta esperada à sua execução. 

Aquando a execução dos testes, caso um específico passo não esteja conforme o procedimento 

descrito, o mesmo é apontado como “Fail” e um comentário descrevendo o sucedido. Caso o passo 

esteja conforme o procedimento descrito, o mesmo é apontado como “Pass”. Um exemplo de um teste 

pode ser encontrado no Anexo IV. 

Apenas foram executados testes aos protocolos atualmente inseridos no software: recuperação pós-

operatória, relaxamento simétrico de 2 músculos, treino de pavimento pélvico, estabilidade dinâmica 
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(joelho), estabilidade dinâmica (genérico), estabilidade dinâmica (ombro), estabilidade dinâmica 

(coxofemoral), contrações rápidas, biofeedback genérico. A sua execução permitiu poder conhecer 

melhor o software e os protocolos associados a cada condição física. 

4.5      CONTROLO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

Devido à crescente complexidade tecnológica dos DM, os métodos de determinação e controlo dos 

riscos são cada vez mais importantes para garantir a segurança dos seus utilizadores (Florence & Calil, 

2005). A proteção do paciente, utilizador ou qualquer indivíduo em contacto com o produto é 

considerada primordial sendo por isso necessário dar-se importância aos riscos associados a todo o ciclo 

de vida do produto (Comissão Europeia, 2012b).  

No anexo I da Diretiva de Dispositivos Médicos (DDM), encontram-se descritos os requisitos essenciais 

onde é focada a redução e eliminação dos riscos associados à conceção, utilização, transporte e todo o 

tipo de ação que envolve o manuseamento do dispositivo. Nos anexos seguintes, e sobre a Declaração 

CE de Conformidade, lê-se que é necessária documentação com especificação relativa à análise dos 

riscos, bem como a lista das normas harmonizadas aplicadas.  

Existe atualmente a norma internacional dirigida aos fabricantes de DM, ISO 14971:2009 (Aplicação da 

Gestão de Risco a Dispositivos Médicos), que explica quais os procedimentos a adotar para que este 

processo seja implementado e se encontre de acordo com a regulamentação. Apesar de a PLUX não 

estar certificada por esta norma, muitos dos seus processos, relativos à gestão dos riscos, encontram-se 

a funcionar de acordo com a mesma. A sua qualidade é assegurada pela Marcação CE e pela norma ISO 

13485 (Sistemas de Gestão de Qualidade para Dispositivos Médicos). 

Nela, podem encontrar-se os métodos, requisitos e procedimentos que devem ser sidos em conta para 

analisar, controlar, minimizar e avaliar os riscos e as ameaças existentes em todo o ciclo de vida do 

dispositivo (Barros Rodrigues, 2007; “BS EN ISO 14971,” 2009; Florence & Calil, 2005). Em análise da 

mesma norma, ISO 14971, combinada com informação proveniente do INFARMED (2012), resumiu-se a 

abordagem deste processo, esquematicamente apresentado na Figura 15. 
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Figura 15- O processo da gestão de risco (Adaptado de “BS EN ISO 14971,” 2009) 

O processo começa pela avaliação dos riscos, que engloba a análise dos riscos e a sua aceitabilidade. 

Segue-se o controlo do risco, onde são adotadas medidas de redução e eliminação e, por último a etapa 

de informação. 

Análise de Risco 

A análise do risco é a estimação do risco associada aos perigos identificados. Existem diversos métodos, 

que facilitam a abordagem da avaliação dos riscos (métodos quantitativos, qualitativos, mistura dos 

dois). Os mesmos encontram-se descritos no Capítulo 3.  

A ISO 14971:2009 não exige o uso de um método específico para a estimação do risco, mas requer a sua 

estimação. O risco é estimado para cada perigo/problema identificado e é determinado através das 

seguintes duas componentes:  
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- Probabilidade de ocorrência do perigo; 

- Gravidade do dano.  

A PLUX segue uma análise qualitativa para estimar os riscos do Physioplux e utiliza a abordagem típica 

de estimação da matriz N x M para distinguir as probabilidades (Ni) e as gravidades (Mi) associadas aos 

danos. Para a probabilidade de ocorrência estão definidos 6 níveis de probabilidade que vão desde o 

acontecimento menos provável ao mais provável. Para a gravidade estão definidos 4 níveis que 

representam o tipo de gravidade de um dano. Estes níveis encontram-se respetivamente representados 

na Tabela 9 e na Tabela 10. 

Tabela 9 - Níveis de Probabilidade de Ocorrência. 

Peso Impacto Definição 

80 Frequente 
Previsão antecipada de ocorrer frequentemente durante toda a vida 

operacional de um item. 

15 Provável 
Previsão antecipada de ocorrer muitas vezes durante toda a vida 

operacional de um item. 

10 Ocasional 
Previsão antecipada de ocorrer algumas vezes durante toda a vida 

operacional de um item. 

0,9 Remoto 
Apesar de pouco provável, é possível que ocorra aquando de uma 

utilização normal do dispositivo durante o seu ciclo de vida.  

0,1 Improvável 
Não é antecipado que ocorra na vida útil de um item. Pode acontecer 

algumas no período de vida de um sistema inteiro. 

0,0005 Não credível 
Tão improvável que não é antecipado que ocorra durante todo o período 

de vida de um sistema inteiro. 
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Tabela 10 - Níveis de gravidade de dano. 

Peso Impacto Definição 

100 Catastrófico 

Lesão grave (irreversível) ou morte do paciente/utilizador e graves 

prejuízos para o ambiente. Crítico para a performance do DM e/ou 

confiança do utilizador. 

50 Crítico 

Lesão grave (reversível) para o paciente/utilizador. Novo tratamento 

necessário. Consequências moderadas para o ambiente. Impacto negativo 

na performance do DM e/ou confiança do utilizador.  

3 Marginal 

Lesão moderada para o paciente/utilizador ou efeito moderado negativo 

para o ambiente. Declínio da performance do produto ou confiança do 

utilizador no produto. Maior tempo de tratamento ou novo tratamento 

necessário. 

0,1 Negligenciável 
Sem/mínima lesão para o paciente/utilizador ou ambiente. Impacto 

insignificante para a performance do DM e/ou confiança do utilizador. 

 

Os níveis apresentados, tanto os de probabilidade de ocorrência de um dano como os de gravidade do 

dano, foram definidos por estimativa informada, baseada em dados relativos a outros equipamentos do 

mesmo tipo disponíveis no mercado e no estado da arte relativo às tecnologias usadas na conceção do 

dispositivo. 

Aceitabilidade 

Nesta etapa estuda-se a aceitabilidade do risco, ou seja, é feita uma avaliação que identifica se o risco é 

ou não tolerável. Caso o risco se encontre dentro de uma certa aceitabilidade, não é necessário iniciar-

se um processo de redução do risco (“BS EN ISO 14971,” 2009; Florence & Calil, 2005). 

Para mais facilmente perceber se um risco é ou não aceitável, a PLUX cruzou, numa tabela, os riscos 

estimados na Tabela 9 e na Tabela 10. Assim, a partir da é possível perceber-se se o risco é, ou não, 

considerado tolerável e, caso não o seja, se consigam tomar as medidas necessárias para o controlar e 

diminuir a sua criticidade. 
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Tabela 11 - Tabela de Cruzamento para avaliação do risco. 

Ocorrência Índice de Risco 

Frequente (peso=80) 8 240 4000 8000 

Provável (peso=15) 1,5 45 750 1500 

Ocasional (peso=10) 1 30 500 1000 

Remoto (peso=0,9) 0,09 2,7 45 90 

Improvável (peso=0,1) 0,01 0,3 5 10 

Extremamente Improvável (peso=0,0005) 0,00005 0,0015 0,025 0,05 

Gravidade Insignificante 

(peso=0,1) 

Marginal 

(peso=3) 

Critico 

(peso=50) 

Catastrófico 

(peso=100) 
 

Os índices estimados na tabela de cruzamento encontram-se categorizados em três regiões específicas 

que permitem diferenciar o tipo de risco: 

Zona Verde – Risco aceitável. Índice de risco menor ou igual a 1 (zona verde); 

Zona Amarela – Risco tolerável. Índice de risco maior que 1 e menor que 90 (zona amarela); 

Zona Vermelha – Risco Inaceitável. Índice de risco maior que 90 (zona vermelha).  

Depois de estimados os índices, e usando o critério de aceitabilidade acima, o risco é categorizado nas 

diferentes escalas apresentadas na tabela abaixo – Tabela 12. 

Tabela 12 - Nível de Risco. 

Ranking Nível de risco Definição 

Baixo Risco   1 Risco insignificante – aceitável 

Médio 1  Risco   90 Risco tolerável – aceitável, baseado no critério de aceitabilidade; possíveis 

ações para a redução do risco podem ser requeridas 

Alto Risco   90 Risco intolerável – não aceitável baseado no critério de aceitabilidade; 

requeridas ações adicionais para a redução do risco 
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Controlo do Risco 

Quando na etapa anterior se verifica que é necessária uma redução do risco, é necessário que se 

identifiquem procedimentos apropriados de redução/mitigação do mesmo. Estes devem ser aplicados 

quando um perigo apresenta um risco considerado não aceitável, ou com capacidades de redução. Nas 

situações em que não é possível a redução do risco para um nível aceitável, deve proceder-se a uma 

análise risco/benefício para se determinar se o benefício do DM para o paciente se sobrepõe ao risco 

existente. Os riscos residuais (que por definição são os que contêm menor impacto possível) que forem 

identificados depois da implementação dessas medidas de controlo devem ser avaliados como qualquer 

outro risco, ou seja através da análise risco/benefício. Nessa avaliação deve constar a documentação 

adequada e as justificações sobre a aceitação desses riscos residuais quando não são tomadas medidas 

para os eliminar (Florence & Calil, 2005; INFARMED, 2012). 

Depois de todas as medidas de controlo terem sido implementadas e verificadas, é também necessário 

avaliar se o risco residual global é aceitável, assegurando para isso que a análise risco/benefício ainda se 

mantém. Depois da mitigação, a PLUX define que o risco residual global apenas será aceite nas 

condições descritas na Tabela 13. 

Tabela 13 - Risco global: Aceitabilidade 

Ranking global Nível de risco global Definição 

Aceite Riscos   1 Insignificante 

Não aceite Riscos   1 
Intolerável. Necessário reduzir o risco para um nível mais 

baixo. 

 

Informação da Pós-Produção 

Toda a informação utilizada no processo de análise, avaliação e controlo dos riscos deve ser 

devidamente documentada, e o processo periodicamente monitorizado. Numa avaliação geral do 

processo deve sempre rever-se toda a informação existente bem como documentar os resultados da 

monitorização. Caso apareçam novos riscos, deve proceder-se de novo às etapas de controlo do risco e 

informação (Florence & Calil, 2005; INFARMED, 2012). 

A PLUX tem a sua gestão dos riscos baseada na ISO 14971:2009. Esta norma tornou-se uma norma 

europeia harmonizada em Agosto de 2012 (ISO 14971:2012), sendo que as suas atualizações garantem a 

ligação regulamentar entre os requisitos essenciais da DDM e o uso das normas harmonizadas. Será 
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necessário a revisão da mesma, tendo em conta a versão de 2012 e as atualizações que esta obriga (uma 

proposta de melhoria envolvendo este tema é abordada no Capítulo 5). 

4.6      DOSSIER TÉCNICO 

Para cada modelo, tipo ou categoria de DM, a empresa deve manter um ficheiro, onde descreve os 

documentos que contêm as especificações do dispositivo. Este ficheiro tem o nome de Dossier Técnico e 

serve como uma tabela de conteúdos dos documentos específicos necessários para a produção, 

avaliação e controlo do dispositivo.  

A documentação, necessária para a avaliação de conformidade, deve ser organizada pelo fabricante 

cobrindo todos os aspetos referentes à conceção, fabrico e funcionamento do DM, tendo em conta as 

exigências da DDM. Como tal, a PLUX compromete-se a manter o Dossier Técnico atualizado conforme a 

devida execução dos processos existentes dentro da organização.  

A estrutura do documento encontra-se composta por duas principais partes, devidamente apresentadas 

na Tabela 14. A Parte A, que específica a informação geral da empresa, bem como a declaração CE de 

conformidade necessária e exigida pela DDM, e a Parte B, que inclui toda a documentação técnica para 

a avaliação da conformidade do DM de acordo com os procedimentos inseridos no SGQ. Os anexos 

existentes completam toda a informação, testes, resultados e análises necessárias à obtenção da 

conformidade (Tabela 15). 
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Tabela 14 - Dossier Técnico: Estrutura existente. 

 Tópico Conteúdo/Descrição 
Anexo 
Aplicável 

Parte A 

Fabricante   

Identificação do produto 
- Designação  
- Classificação 

 

Instalações envolvidas na conceção 
e fabrico 

  

Procedimento de avaliação de 
conformidade 

 Anexo III 

Descrição do produto 

- Descrição e finalidade 
- Versões previstas 
- Mecanismo de funcionamento 
- Método de fabrico 

 

Documentação fornecida ao cliente 

- Rótulo da embalagem comercial 
- Rótulo impresso no dispositivo 
- Folheto de Instruções 
- Manual do utilizador 

Anexo II  
Anexo III 

Regulamentações aplicáveis 
- Diretivas europeias 
- Normas harmonizadas 

 

Testes efetuados  
Anexo IV 
Anexo V  
Anexo VI 

Parte B 

Classificação Classificação segundo a diretiva  

Requisitos essenciais Referente ao Anexo I da diretiva Anexo IV 

Análise de riscos 

- Considerações e métodos 
- Níveis de probabilidade de 
ocorrência do dano 
- Níveis de gravidade do dano 
- Critérios de aceitabilidade do risco 
- Resultados da análise de risco 

Anexo V 

Opções de conceção e fabrico 

- Desenhos de conceção 
- Diagrama de blocos 
- Soluções e resultados de cálculos de 
conceção 
- Métodos de fabrico 

Anexo III 
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Tabela 15 – Anexos inerentes ao Dossier Técnico. 

Anexo Nome 

I Processo de vigilância de dispositivos em fase de pós-produção 

II Folheto de Instruções 

III Manual de Utilizador 

IV Requisitos Essenciais 

V Resultados da Análise de Riscos 

VI Dados Clínicos 

VII Documento de Requisitos do software bioFeedbackPLUX 

VIII Estratégia de Validação do software bioFeedbackPLUX 

IX Relatório de Validação do software bioFeedbackPLUX 

 

A manutenção do Dossier Técnico deverá ser feita com regularidade e aquando da atualização dos 

processos e procedimentos dentro da PLUX. Dado que houve um conjunto de alterações nas operações 

da PLUX (novo produto, mudança da maneira de gerir certos procedimentos, etc.), será necessário uma 

renovação desse Dossier, bem como a sua submissão ao INFARMED. 

4.7      FORMAÇÃO – SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE  

Como forma de introduzir o SGQ da PLUX (documentação, sua organização, requisitos e objetivos) aos 

novos elementos da empresa, realizam-se periodicamente sessões de formação. No Anexo V encontra-

se o registo correspondente à sessão realizada no mês de Maio de 2013. 
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4.8      CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo fez-se o levantamento de informação recolhida na empresa. Começou por se descrever e 

analisar o SGQ implementado na PLUX, sua estrutura e organização de documentos. Fez-se o 

levantamento das normas aplicadas e foram sumariados os requisitos essenciais, e que a norma que diz 

respeito a SGQ para produtores de dispositivos médicos (ISO 13485) exige. 

Por análise desses mesmos requisitos com a informação recolhida do SGQ, apurou-se que as áreas de 

desenvolvimento e produção (hardware e software) e controlo dos riscos eram as que mais causavam 

preocupação dentro da empresa uma vez que a documentação existente, e que era exigida, se 

encontrava desatualizada ou mesmo inexistente. Por este motivo as secções seguintes focaram-se na 

descrição e elaboração de informação mais pormenorizada acerca do software e controlo e mitigação 

dos riscos. 

Por fim descreveu-se o Dossier Técnico existente, requisito necessário para a obtenção da marcação CE 

e para a comercialização do PhysioPlux no mercado europeu, e a formação realizada dentro da PLUX, 

acerca do SGQ. 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

Os capítulos anteriores permitiram perceber qual o conceito adotado ao PhysioPlux e como a empresa 

se encontra estruturada a nível de documentação envolvente ao seu Sistema de Gestão de Qualidade 

(SGQ). No presente capítulo é abordado como essa documentação pode ser atualizada tendo em conta 

as práticas e maneiras de funcionamento da PLUX nos dias de hoje. São propostas diferentes melhorias 

ao sistema de qualidade da PLUX, sendo que algumas delas foram desde logo aplicadas.  

O capítulo inicia-se, na Secção 5.1, com diversas considerações gerais que pretendem servir como base 

de justificação para as propostas apresentadas à empresa e que se encontram descritas na Secção 5.2. 

Posteriormente, na Secção 5.3, descreve-se a revisão anual executada no presente ano, resumindo no 

que constou a auditoria interna e a auditoria externa realizadas ao SGQ da PLUX. 

5.1      CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Uma vantagem da PLUX Wireless Biosignals, é que esta já se encontra certificada pelas normas ISO 

9001:2008 – Sistemas de Gestão de Qualidade e ISO 13485:2003 – Sistemas de Gestão de Qualidade 

para Dispositivos Médicos (DM). O plano de atualização do seu SGQ torna-se por isso mais fácil. 

A norma ISO 13485 tem a sua última atualização no ano de 2012 – ISO 13485:2012. As suas atualizações 

baseiam-se em garantir a ligação regulamentar entre os requisitos essenciais da Diretiva de Dispositivos 

Médicos (DDM) e o uso das normas harmonizadas. Não houve qualquer alteração no texto normativo e 

as suas alterações encontram-se apenas no Anexos Z da mesma norma. A EN ISO 13485:2012 é apenas 

aplicável aos produtores que tencionam colocar os seus DM no mercado europeu. 

Apresentou-se com alguma preocupação o facto de que as normas aplicadas (ISO 9001 e ISO 13485) não 

abordam adequadamente a segurança e a qualidade no desenvolvimento do software como parte de 

um DM.  

Dadas estas considerações, propõem-se, desde já, a certificação pelas seguintes normas:  

 IEC 62304:2006 – Software para Dispositivos Médicos;  

 ISO 62366:2008 – Usabilidade nos Dispositivos Médicos; 

 ISO 14971:2012 – Gestão de Risco para Dispositivos Médicos.  

Apesar de a PLUX ter tido em conta estas normas aquando a estruturação do seu SGQ, considera-se a 

certificação como uma mais-valia para a empresa. 

 

 



58 

 

5.2      PROPOSTAS DE ATUALIZAÇÃO 

Tendo em conta o levantamento da informação e o funcionamento da PLUX, foram propostas 

atualizações e melhorias ao SGQ. As propostas aqui apresentadas são resultado da análise e estudo da 

informação recolhida dentro da empresa, durante os meses de Janeiro a Julho de 2013. 

5.2.1      LISTA DE DOCUMENTOS  

O SGQ da PLUX deverá manter um documento atualizado onde são tabulados todos os documentos 

existentes. Uma vez que alguns desses documentos se encontram obsoletos, é necessária a sua 

atualização. 

O documento “OD.DL_Documents List”, que contém todas as classes de documentos existentes, foi 

devidamente atualizado e colocado na intranet da PLUX de acordo com o procedimento existente 

(Control of Documents). Trata-se de uma lista extensa onde se encontram tabulados todos os 

documentos existentes. Esta lista deverá ser mantida e atualizada sempre que se adicionem ou 

removam documentos do SGQ.  

5.2.2      PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE 

Tal como descrito no Capítulo 4, é necessário que todos os produtores de DM documentem exatamente 

quais os requisitos que o seu dispositivo tem que cumprir. É necessário, por isso, que os mesmos se 

encontrem discriminados. No plano de desenvolvimento existente não existe a descrição desses 

requisitos ou não se submete para um documento que descreva os requisitos necessários. 

Foi criado um documento, HardwareRequirements.odt, no qual foram inseridos os requisitos de 

hardware, a sua descrição, quais as metas necessárias para os alcançar e como se procede com a 

verificação de funcionamento. Depois de aprovado, o documento foi inserido dentro do plano de 

desenvolvimento existente, segundo o procedimento de controlo de documentos.  

5.2.3      PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Apurou-se que, à documentação existente acerca do software, Physioplux.apk, é necessário a criação de 

documentação relativa ao planeamento e desenvolvimento do software, e que a mesma necessita de 

atualização tanto a nível de informação como a nível de alocação e estrutura.  

A norma IEC 62304 (2006), que diz respeito ao desenvolvimento e ciclo de vida do software de 

Dispositivos Médicos (DM), serve como suporte para o cumprimento dos requisitos impostos e que são 

necessários manter cumpridos. De acordo com a mesma, o fabricante deve classificar o software 

segundo a classe de segurança A, B ou C. Esta classificação é baseada da seguinte maneira e tendo em 

conta os possíveis efeitos que o software pode ter no utilizador e no paciente: 
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 Classe A - Não existe qualquer prejuízo ou dano para a saúde; 

 Classe B - Sem graves prejuízos para a saúde; 

 Classe C - Morte ou graves prejuízos são possíveis. 

Na Tabela 16, sumarizam-se os requisitos necessários e o nível de detalhe das especificações de 

produção e usabilidade requeridos para cada classe de software.  

Tabela 16 - Requisitos necessários a cada classe de software (Adaptado de Buntz, 2010) 

Documentação de 
software necessária 

Classe A Classe B Classe C 

Plano de 
desenvolvimento de 
software 

Conteúdo da secção 5.1 da IEC 62304:2006. Um plano é requerido para 
todas as classes, mas o conteúdo aumenta com a classe. 

Especificação de 
requisitos de software 

Especificações do software conforme o 5.2 da IEC 62304:2006. O conteúdo 
para a lista de especificações de software é requerido para todas as classes, 

mas o conteúdo aumenta com a classe. 

Arquitetura de software Não necessário. 
Arquitetura do software conforme o 5.3 da IEC 

62304:2006. O conteúdo a apresentar aumenta para 
software de classe C. 

Design detalhado de 
software 

Não necessário. 
Refinar a arquitetura 

de software em 
unidades de software. 

Documento com design 
detalhado do software 
conforme o 5.4 da IEC 
62304:2006. 

Implementação de 
unidade de software 

Cada unidade de software tem que estar implementada, documentada e a 
fonte controlada. 

Verificação de unidade 
de software 

Não necessário. 
Definir processos, testes e critérios de aceitação. 

Realizar a verificação. 
Definir testes adicionais para softwares de classe C. 

Integração de software e 
testes de integração 

Não necessário. 
Testes de integração conforme o 5.6 da IEC 

62304:2006. 

Teste do sistema de 
software 

Não necessário. Testes de sistema para o 5.7 da IEC 62304:2006. 

Versão de software 
Documentar a 

versão que está a 
ser lançada. 

Lista restante das anomalias de software juntamente 
com a explicação do impacto na segurança/eficácia e 

incluindo o uso do operador e fatores humanos. 
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Os engenheiros de software da PLUX afirmam que o sistema desenvolvido não causa qualquer perigo 

para a saúde do utilizador. Deste modo pode assim afirmar-se que o Physioplux.apk se trata de um 

software de classe A. Assim, e tal como indicado na mesma tabela é necessário a existência de 

documentação relativa a: 

- Planeamento e desenvolvimento de software com o conteúdo necessário para tipo de software de 

classe A; 

- Especificação dos requisitos de software; 

- Implementação de cada unidade de software (entende-se por unidade de software cada pequena 

parte de um sistema, sendo que o objetivo é poder controlar e testar cada uma dessas partes 

individualmente); 

- Versão de software. 

Foi criado um plano de desenho e desenvolvimento de software. Neste documento descrevem-se todos 

os passos necessários ao desenvolvimento do Physioplux.apk, e que, de acordo com a regulamentação 

existente são necessários a software de classe A. Depois de aprovado, foi inserido no plano de 

desenvolvimento existente por forma a completar todos os requisitos necessários e exigidos tanto pela 

legislação como pelas normas. 

5.2.4      VERIFICAÇÃO DE SOFTWARE - TESTES 

Alguns dos testes aos protocolos já referidos no Capítulo 4 encontravam-se num formato preliminar, ou 

seja, encontravam-se ainda em modo rascunho. Assim, propôs-se que todos os testes de protocolo 

passassem a ter o mesmo formato (Template). 

Todos os testes de protocolo existentes na PLUX foram colocados no mesmo formato e posteriormente 

guardados conforme indica o procedimento de controlo de documentos (Control of Documents). No 

Anexo IV encontra-se, em modo de exemplo, parte de um dos testes de um protocolo. 

5.2.5      ANÁLISE DE RISCO 

É necessário implementar as alterações existentes na atualização da norma, ISO 14971:2012, atualizar 

os riscos relacionados com hardware e adicionar os riscos provenientes do software. 

A atualização de 2012 vem fazer um cruzamento com a Diretiva dos Dispositivos Médicos (DDM). Assim, 

qualquer produtor que queira comercializar os seus equipamentos médicos no mercado europeu deve 

atender a esta atualização, aconselhando-se a certificação. Os produtores de DM devem eliminar todos 

riscos tanto quanto possível. A ISO 14971 afirma que apenas os riscos considerados não aceites têm a 
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obrigação de ser reduzidos, mas a diretiva afirma que todos os riscos, independentemente da sua 

aceitabilidade, devem ser reduzidos. 

O documento de análise dos riscos foi reformulado de maneira a concordar com a diretiva e com a 

norma. Foram adicionados novos riscos relacionados com o hardware, e que não se encontravam 

listados. Também os riscos de software foram encontrados e adicionados. Todos os riscos foram 

analisados tendo em conta a sua gravidade e probabilidade de ocorrência antes e depois da sua 

mitigação. Depois de aprovado, o novo documento foi inserido no SGQ conforme o correto 

procedimento.  

5.2.6      NÃO CONFORMIDADES 

Qualquer não conformidade que seja levantada na PLUX tem um procedimento específico para a sua 

resolução. O processo de resolução das Não Conformidades é atualmente executado do seguinte modo: 

1. Submissão da Não Conformidade preenchendo o formulário existente para o efeito, 

nomeando-o de acordo com as regras descritas no procedimento de Não Conformidades e 

colocando-o, na intranet, dentro da pasta de ocorrências; 

2. Notificação, por email, do(s) responsável(s) por levantar a Não Conformidade; 

3. Resolução da Não Conformidade pelo responsável, que deverá preencher o mesmo formulário 

com as ações de resolução que foram, ou se encontram, a ser tomadas e atualizar a lista de 

ocorrências apropriada, que se encontra no Google Docs, sobre a forma de uma tabela; 

4. Encerramento da Não Conformidade, porque o problema foi resolvido ou porque foram 

tomadas outras ações, criando o registo apropriado, guardando como pdf o formulário 

preenchido e colocando-o na intranet. 

Dada a complexidade de trabalhos inerente a este procedimento, propõe-se a adoção de uma 

plataforma online para a rastreabilidade de problemas - JIRA. O JIRA é um software comercial, 

desenvolvido pela Atlassian, usado principalmente para o rastreamento de problemas e gestão de 

projetos dentro de uma empresa (Atlassian, 2013). Tem a vantagem de ser uma plataforma muito 

flexível e de fácil usabilidade, podendo adaptar-se e configurar-se a qualquer empresa.  

A PLUX adotou o JIRA para gerir as suas Não Conformidades. A Figura 16 ilustra o processo com a 

adoção da plataforma JIRA. 
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Figura 16 – Processo de tratamento de Não Conformidades (Adaptado de Plux, 2012c) 

Mais detalhadamente, o processo dá-se do seguinte modo: 

1. Submissão da Não Conformidade – O colaborador que deteta, ou recebe, a Não Conformidade 

deve dar início ao processo, criando, na plataforma JIRA, um ticket de Não Conformidade 

preenchendo a informação que lhe é pedida; 

2.  Notificação dos responsáveis – Automaticamente o JIRA notifica os responsáveis pelo processo 

e atribui o processo ao colaborador apropriado; 

3. Resolução da Não Conformidade – Os responsáveis pela resolução devem verificar a situação e 

tomar as medidas certas para resolução; 

4. Resolução e encerramento da Não Conformidade – O colaborador designado deve meter o 

processo como resolvido e documentar todas as ações tomadas. O responsável pelas Não 

Conformidades verifica e encerra o respetivo ticket; 

5. Uma vez por mês (pelo menos), o responsável pelas Não Conformidades deve verificar que 

todos os tickets se encontram corretamente atribuídos e se o processo de resolução está 

devidamente encaminhado. 

O novo processo foi adotado e o respetivo procedimento foi alterado segundo a nova prática de 

resolução de não conformidades. 
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5.2.7      DOSSIER TÉCNICO 

É necessário atualizar a documentação que pertence ao Dossier Técnico consoante as novas 

implementações e atualizações na PLUX: PhysioPlux, processos, procedimentos, análise dos riscos 

atualizados e descritos anteriormente. Os anexos existentes, como o Manual de Utilizador, Requisitos 

Essenciais ou Resultados da Análise de Riscos precisam de ser devidamente atualizados. 

Posteriormente propõe-se também a sua submissão, para aprovação, no INFARMED. 

5.2.8      SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL (ERP) 

A implementação de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial será uma mais-valia para qualquer 

empresa deste sector. Trata-se de uma proposta de melhoria que poderá ser adotada pela PLUX e que 

melhorará a gestão de processos internos, reduzindo, a longo prazo, a despesa total. Porém, trata-se de 

uma solução bastante dispendiosa e de elevado tempo de implementação.  

5.3      REVISÃO ANUAL 

As auditorias internas de qualidade servem para avaliar a eficácia do SGQ e identificar possíveis falhas 

ou melhorias a implementar. Anualmente é feita uma auditoria interna como forma de recolher 

evidência acerca do funcionamento das atividades bem como verificar se são consistentes com as 

descritas no Manual de Qualidade e requisitos das normas implementadas.  

Dado que o SGQ da PLUX iria ser auditado para uma revisão anual da certificação obtida em 2012 da 

norma ISO 13485 optou por se fazer a auditoria interna antes da mesma acontecer. O objetivo seria o de 

encontrar o máximo de não conformidades existentes no seu SGQ para se proceder à sua mitigação a 

tempo da auditoria externa. 

Auditoria Interna 

Foi realizada uma auditoria interna ao SGQ da empresa com o objetivo de encontrar todos os aspetos 

em não conformidade e com oportunidade de melhoria. Os processos auditados foram os seguintes: 

 Serviço de Distribuição; 

 Compras; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Produção; 

 Análise e Melhoria de Monitorização; 

 Conceção e Desenvolvimento; 

 Gestão e Melhoria Contínua. 



64 

 

As não conformidades e oportunidades de melhoria encontradas para cada processo foram entregues, 

para resolução, aos responsáveis de cada processo.  

Auditoria Externa 

A auditoria externa ao SGQ implementado sob a norma ISO 13485, foi realizada em finais do mês de 

Maio de 2013 pela empresa que, em 2012, realizou e atribuiu a certificação pela norma ISO 13485:2003 

– Dispositivos Médicos: Sistema de Gestão da Qualidade, Requisitos para fins regulamentares.  

Todos os processos, anteriormente listados, foram revistos, sendo que houve a necessidade de 

deslocação ao centro de produção da PLUX, em Arruda dos Vinhos, para a auditoria dos processos de 

Produção e Conceção e Desenvolvimento. No final foram entregues as não conformidades que a PLUX 

necessita de corrigir e enviar prova de correção.  

À data desta auditoria tinham já sido implementadas algumas das propostas efetuadas, e apresentadas 

na Secção 5.2, o que se considerou positivo dado que as não conformidades levantadas nesta auditoria 

externa não foram críticas. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Esta dissertação teve dois principais objetivos: A atualização de um Sistema de Gestão de Qualidade 

(SGQ), de uma empresa produtora de Dispositivos Médicos (DM), e o estudo da possibilidade de 

melhoria do mesmo. Descrevem-se de seguida as principais conclusões, retiradas ao longo da execução 

do trabalho. Faz-se também referência a trabalho futuro que pode vir a ser desenvolvido como 

continuação desta dissertação.  

Para se atingirem estes objetivos começou por se descrever o caso de estudo. A PLUX é uma empresa 

que desenvolve DM sem fios para investigação e reabilitação. No âmbito da atualização do seu produto 

principal, PhysioPlux, viu necessária a revisão do seu SGQ. O contexto teórico descrito permitiu 

desenvolver e caracterizar os objetivos para a resolução da dissertação, começando por uma revisão da 

literatura, onde se recolheu informação acerca de DM deste tipo e como uma empresa que desenvolve 

este tipo de dispositivos deve criar e manter o seu SGQ. 

A revisão da literatura considerou-se, portanto, como o ponto de partida para criar a metodologia de 

trabalho que se adotou no decorrer da dissertação. O estudo de DM sem fios para aplicabilidade na 

reabilitação humana, as tecnologias envolventes e que permitem que os pacientes consigam uma 

recuperação mais rápida, como o caso do biofeedback, apresentam-se como os principais temas 

estudados. Também a revisão do procedimento da Marcação CE, e o levantamento da legislação 

europeia com as normas harmonizadas existentes internacionalmente, e que permitem a expansão 

mundial deste tipo de indústria, mostraram a importância que tem a existência de um SGQ sempre 

atualizado e de acordo com os requisitos. 

O levantamento da informação permitiu poder obter uma visão geral acerca da empresa e acerca do 

modo como se trabalha dentro da mesma. Foi a partir deste levantamento, e em conjunto com a análise 

da legislação e das normas harmonizadas, que se conseguiu perceber o que seria necessário atualizar, 

modificar e adicionar ao SGQ da PLUX. A análise efetuada mostrou que as áreas que mais sofriam pela 

ausência de informação, e que eram de facto requisitos essenciais, eram as de Desenvolvimento e 

Produção e o Controlo dos Riscos. Constatou-se que, tanto a diretiva 93/42/CEE (DDM), como a norma 

ISO 13485, SGQ para Dispositivos Médicos, pela qual a PLUX foi certificada em 2012, exigiam nova 

documentação em substituição da que se encontrava desatualizada.  

Quanto ao trabalho, começou por se atualizar a lista de documentos existente. Todos os documentos 

inerentes ao SGQ da PLUX deverão estar listados e, como tal, deverá ser mantida e atualizada. Ao plano 

de desenvolvimento existente foram inseridos os requisitos de hardware, necessários para a produção. 

Com o auxílio da regulamentação, foi elaborado um plano de desenvolvimento de software 
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(Physioplux.apk) onde foram descritos todos os passos necessários para o seu desenvolvimento. Foram 

ainda elaborados os testes de verificação para cada protocolo existente, que se encontravam fora do 

template criado. Reformulou-se o documento que contem o controlo e a mitigação dos riscos de 

maneira a concordar com a DDM. Todos os riscos foram analisados tendo em conta a sua gravidade e 

probabilidade de ocorrência, antes e depois da sua mitigação.  

Para que o processo de resolução das não conformidades se tornasse menos complexo, decidiu adotar-

se o JIRA. Trata-se de uma plataforma online de rastreamento de problemas e gestão de projetos, 

adaptável a qualquer empresa. Considera-se que, depois de propriamente configurada para a PLUX, 

simplificou bastante todo este processo. Também, e tal como indicam os requisitos da legislação e 

normas, em que qualquer alteração aos procedimentos internos de uma empresa deverá ser 

documentada, o procedimento correspondente às Não Conformidades foi atualizado segundo a nova 

prática.  

A qualidade, numa empresa, é um processo que necessita de contínuo monitoramento e melhoria. 

Foram ainda propostas à PLUX atualizações que, à data desta dissertação, não foram adotadas ou 

concluídas, mas que poderão oportunamente, e se necessário, vir a ser incluídas. A atualização de todo 

o Dossier Técnico existente, e a sua submissão no INFARMED, considera-se a atualização prioritária que 

a PLUX deve, nos próximos meses, ter em conta. O Sistema Integrado de Gestão Empresarial, como uma 

ferramenta de melhoria a todo o SGQ, mantem-se como uma proposta, mas devido à sua dificuldade de 

implementação, e custos inerentes, conclui-se que se deverá deixar, por enquanto, de parte. 

Como conclusão final, fica a nota que, não estando inicialmente previsto, considerou-se positivo a 

existência de uma auditoria interna e uma auditoria externa ao SGQ da PLUX (onde tive participação 

ativa), adicionando valor ao conteúdo desta dissertação.  
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ANEXO I – APLICAÇÕES CLÍNICAS: PROTOCOLOS
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

4
 Retirado de: http://www.physioplux.com/index.php/pt/clinical-applications 

http://www.physioplux.com/index.php/pt/clinical-applications
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ANEXO II – ORGANISMOS NOTIFICADOS
5
  

País Organismo Notificado 

Alemanha   Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) 

Austrália   Department of Health and Ageing (MRA) 

Áustria   Federal Ministry of Health - Department Pharmaceuticals and Medical Devices - III/3 

Bélgica Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) - Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)  

Bulgária   State Agency for Metrological and Technical Surveillance  

Canada Health Canada (MRA) 

Chipre Ministry of Commerce, Industry & Tourism  

República 
Checa 

Czech Office for Standards, Metrology and Testing  

Dinamarca Lægemiddelstyrelsen / Danish Medicines Agency  

Eslováquia Slovak Office of Standards, Metrology and Testing 

Eslovénia Ministry of the Economy 

Espanha Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

Estónia   Internal Market Department Ministry of Economic Affairs and Communications of Estonia  

França Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé - Direction de l'Evaluation des 
Dispositifs Médicaux  

Grécia National Organization for Medicines – Product Assessment Division  

Holanda VWS/ directie GMT 

Hungria Office of Health Authorisation and Administrative Procedures  

Irlanda Irish Medicines Board (IMB) 

Islândia Ministry of Welfare (Velferðarráðuneytið)  

Itália Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  

Látvia Ministry of Economics, Internal Market Department  

Lituania Ministry of Economy, Internal Market Co-ordination Department  

Luxemburgo Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur (ILNAS / Service OLAS)  

Noruega Norwegian Ministry of Health and Care Services 

                                                                 

5
 Adaptado de: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.main 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212456
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=213482
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=191941
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=209581
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=209581
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212258
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=161903
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212328
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212251
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=161491
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212451
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212252
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=183221
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212253
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=161554
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=161554
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=161503
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=199881
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=199282
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=161548
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=211485
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212259
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212259
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212256
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=182862
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=172218
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=199563
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
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Nova Zelândia   Testing Laboratory Registration Council (MRA) 

Polónia Ministry of Economy - Innovation and Industrial Department  

Portugal INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.  

Reino Unido   Department of Health Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

Roménia Ministry of Public Health  

Suécia   SWEDAC  

Suiça State Secretariat for Economic Affairs (SECO) - Federal Department of Economic Affairs 
FDEA(MRA) 

Turquia Undersecretariat of the Prime Minister for Foreign Trade - DG Standardization for Foreign 
Trade  

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=170061
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=210703
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=164905
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=182227
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=161586
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=209222
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212471
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=212471
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=211001
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=211001
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ANEXO III – SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

Descrição Sumária dos Procedimentos 

 Quality Procedures and Work Instructions 

Procedimentos de Qualidade e Instruções de Trabalho – Neste procedimento pretende definir-se as 

responsabilidades para a preparação, verificação, aprovação, emissão, distribuição, implementação e 

manutenção dos procedimentos de qualidade e das instruções de trabalho, permitindo a todos os 

participantes saber quais as suas responsabilidades. Para além disso, estabelece também a estrutura e o 

conteúdo dos procedimentos. 

 Control of Documents 

Controlo de Documentos – Este procedimento pretende assegurar que todos os documentos da Plux 

relacionados com a qualidade e com o Sistema de Gestão de Qualidade são propriamente controlados e 

disponíveis quando necessários. 

 Records Control 

Controlo de Registos – Este procedimento assegura que todos os registos de qualidade dentro da Plux 

são propriamente controlados e têm a respetiva manutenção. 

 Planning and Revision of QMS 

Planeamento e Revisão do SGQ – Com este procedimento a Plux pretende definir a metodologia de 

planeamento e revisão do Sistema de Gestão de Qualidade, de maneira a assegurar que: 

- São identificados e estabelecidos os processos necessários ao SGQ bem como a sua aplicação na 

empresa; 

- São estabelecidos os critérios e métodos necessários para assegurar que tanto a operação como o 

controlo destes processos são efetivos; 

- Existem recursos e informação suficientes ao suporte da operação e monitoramento destes processos; 

- Todos os processos são monitorizados e analisados; 

- Se dá continuidade à manutenção e melhoria do SGQ através de reuniões regulares; 

- As modificações ao SGQ são propriamente controladas e as suas revisões são conduzidas pelo CEO. 
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 Human Resources Management 

Gestão de Recursos Humanos – Neste procedimento estabelecem-se os processos que definem a forma 

de recrutamento, seleção, receção e formação da equipa de recursos humanos da Plux, de forma a 

assegurar que todas as ações implementadas são efetuadas de maneira eficiente. 

 Planning and Product Realization 

Planeamento e Realização do Produto – Este procedimento estabelece as metodologias que asseguram 

que existe a própria definição de: 

- Planeamento da realização do produto, incluindo a determinação dos requerimentos e objetivos de 

qualidade dos produtos; 

- Desenvolvimento de processos e sua documentação; 

- Verificação e validação do produto. 

 Customer Relation 

Relação com o Cliente – Neste procedimento define-se como a Plux comunica com o cliente e lida com 

as reclamações. 

 Design and Development 

Conceção e Desenvolvimento – Este procedimento define as fases de conceção e desenvolvimento de 

maneira a assegurar que os requisitos e regulamentos legais estão a ser cumpridos. 

 Purchasing 

Compras – Neste procedimento estabelece-se a correta metodologia de compra dos recursos e 

atividades que são necessários adquirir. São também estabelecidas as atividades de seleção e avaliação 

de fornecedores, em conformidade com os requisitos 7.4.1 e 7.4.2 da norma harmonizada NP EN ISO 

9001:2008. 

 Product and Service Provision 

Produtos e Prestação de Serviços – Neste procedimento define-se a capacidade de se atender aos 

requisitos provenientes nos contratos, com as competências adequadas, um sistema de comunicação 

eficaz e práticas estabelecidas para evitar problemas durante o processo de produção. 
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 Control of Monitoring and Measurement Equipment 

Controlo de Monitoramento e Medição de equipamento – Procedimento que define o controlo de 

medição e monitoramento do equipamento usado na Plux. 

 CE Marking Procedure 

Procedimento de Marcação CE – Neste procedimento é estabelecido um sistema que define as 

atividades que são necessárias para se poder colocar a marca CE no produto, assegurando a 

conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos (93/42/CEE). 

 Risk Management 

Gestão de Risco – Neste procedimento são providenciadas as instruções necessárias para se 

implementar a análise dos riscos dentro da PLUX, suportando assim o processo de conceção e 

desenvolvimento do produto. A gestão dos riscos é um procedimento que tem o objetivo de mitigar 

eventos que possam ter um impacto negativo em alguma fase do ciclo de vida do produto. 

 Evaluation of Clinical Data  

Avaliação dos Dados Clínicos – Neste procedimento definem-se as ações para a avaliação dos dados 

clínicos recolhidos e a demonstração do seu desempenho funcional e de segurança para os dispositivos 

produzidos pela PLUX. 

 Technical File Preparation 

Preparação do Dossier Técnico – Neste procedimento definem-se o conteúdo e processos para se criar o 

Dossier Técnico de acordo com o Anexo I (Requisitos Essenciais) e Anexo H (Declaração de 

Conformidade) da Diretiva Europeia de Dispositivos Médicos (93/42/EEC), transposta para a Lei 

Portuguesa pelo D.L. 145/2009 de 17 de Junho. 

 Internal Audits 

Auditorias internas – Este procedimento assegura a eficácia e fiabilidade do Sistema de Gestão de 

Qualidade (SGQ) através da implementação de medidas de rotina periódicas. Estas medidas, chamadas 

de auditorias internas de qualidade, servem para recolher evidencia e informação sobre como as 

atividades estão a ser conduzidas dentro da empresa e poder perceber se estão de acordo com o 

manual de qualidade e com os requisitos das normas aplicadas. A auditoria verifica se o SGQ se encontra 

implementado e se é necessário corrigir, implementar ou identificar oportunidades de melhoria. 

 Control on Nonconforming Product 
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Controlo de Não Conformidades – Este procedimento define as ações e meios que têm que ser tomadas 

de forma a assegurar que o produto/serviço/atividade, não conforme com os requisitos/procedimentos 

existentes, é identificado e controlado.  

 Data Analysis 

Análise dos Dados – Neste procedimento são definidos os métodos e responsáveis pela recolha dos 

dados, seu tratamento e análise dentro da PLUX, visando a melhoria contínua do SGQ. 

 Corrective Actions 

Ações Corretivas – Neste procedimento definem-se os meios que se devem tomar para se realizarem as 

ações corretivas que detetam e eliminam as causas das não conformidades (prevenindo a sua 

repetição). 

 Preventive Actions 

Ações Preventivas – Neste procedimento definem-se os recursos e formas de adotar medidas 

preventivas para a eliminação das causas de potenciais não conformidades. 

 Vigilance System 

Sistema de Vigilância – Neste procedimento define-se um sistema de vigilância e acompanhamento dos 

produtos, bem como de informação e notificação de acidentes que possam ocorrer com os dispositivos 

colocados no mercado. 
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Instrução de Trabalho – Exemplo em inglês: “Wi Box – Final Package” 

 

Final Package   

 Check Observations 

1. Prepare the final package suitcase   

2. Suitcase contents:   

1 bioPLUX system   

4 emgPLUX   

1 GND   

1 pen bluetooth    

1 bioPLUX battery charger    

1 pack with 25 reusable 24mm round fabric EMG/ECG 
electrodes 

  

1 quickguide    

1 Eee PC / 1 CD with installation software and user 
manual 

  

3. Seal the suitcase with label   

4. Fill the delivery note in QF.WI.BOX and save as a 
record QR.WI.BOX 

  

5. Fill the relevant information from the delivery note in 
the Google Doc Production Stock Variation 
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ANEXO IV – TESTE DE PROTOCOLOS: EXEMPLO MODELO (EM INGLÊS) 

2.3 Test Case 3 – Thresholds on Training – Dynamic Stability – Shoulder 

 

Test Case description: execute the thresholds on training assessment 

Designed by:  Design date:  

Executed by:  Execution date:  

 

Pre-conditions: physioplux installed with at least one patient in dabatase and BioPLUX device with access to the Dynamic Stability – Shoulder protocol. 

Bluetooth must be active and paired with bioplux device. Bioplux must be turned on. Enter protocol and make MAO and MVC evaluation.  

 

Step Action Expected Response Pass/ 

Fail 
Comment 

1 Enter thresholds on training 
evaluation. 

Software enters Thresholds on Training exercise. Four bars are displayed for the four muscles 
(“superior trapezius”, “inferior trapezius” “serratus anterior” and “deltoid anterior”). 

  

2 Set the threshold for the 
four bars at 0, 30, 50 and 
70% 

Click 'start' and contract 
muscles to keep bars green. 

Bar turns green when above threshold and turns red when below threshold. The display “total 
time” will start increasing.  

When bars are green at the same time, the counters start counting. The objective display is 
increased for each time the objective is achieved, and the results display for the number of 
seconds spent above the tresholds. The maximum time achieved represents the maximum time 
spent in all times the objective was achieved.  

  

3 Click 'stop' Counters stop counting even if bars are both green.   
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4 Press 'start'  It will work according to step #2, the counters will continue to increase from the ones established 
before in step #3. 

  

5 Stop and press 'reset'  The counters will be set to 0.    

6 Press 'start' and contract 
muscles. 

Make new evaluation, it should respond as step #2.    

 

Post-conditions: 
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ANEXO V – SGQ: SESSÃO DE TREINO 
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