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PREÂMBULO 

 

Ao tomar a decisão de me candidatar ao Título de Especialista em Assuntos Regulamentares, 

debati-me com o tema a escolher para a elaboração do trabalho técnico-profissional.  

A minha experiência profissional é multidisciplinar e abrange inúmeras áreas funcionais no 

âmbito dos Assuntos Regulamentares, Farmacovigilância, Vigilância de Produtos de Saúde e 

Distribuição por Grosso, relacionadas com diferentes tipos de produtos: 

- Medicamentos de uso humano (MUH); 

- Dispositivos médicos (DMs); 

- Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC); 

- Suplementos alimentares. 

No seguimento do convite efetuado em Fevereiro deste ano pela Universidade de Aveiro, 

formalizado pela Direção de Produtos de Saúde do INFARMED I.P., para palestrante no 

programa Principles and Practices of Medical Devices Development sobre o tema Compilação 

de um dossier técnico (anexo 1), considerei o tema dos DMs e compilação da documentação 

técnica um tema pertinente e bastante atual.  

O sector dos DMs atravessa neste momento uma fase de muitas mudanças, com a 

publicação e implementação de um novo quadro legislativo iminente, tratando-se também de 

uma área que até à data não foi muito explorada para a atribuição de Título de Especialista, 

mas onde o profissional de Assuntos Regulamentares assume um papel fundamental e cada 

vez de maior relevo face à evolução da regulação existente. 

Neste sentido, o trabalho reflete uma vertente teórica de enquadramento regulamentar e 

uma componente prática decorrente da minha experiência profissional de preparação e 

gestão de documentação técnica de DMs, numa empresa farmacêutica que desenvolve, 

fabrica e comercializa MUH, DMs, PCHC e suplementos alimentares. 

A área dos DMs é também uma área extremamente regulamentada e possui procedimentos 

e processos regulamentares, à semelhança do que acontece com os medicamentos, embora 

estes sejam diferentes. Estes procedimentos e processos regulamentares incluem a 

intervenção na definição precoce da estratégia de desenvolvimento, classificação e decisão 

do procedimento a seguir para a avaliação da conformidade do dispositivo médico (DM), 

aconselhamento avalizado sobre questões técnicas e regulamentares, preparação e 

compilação da documentação técnica, gestão e atualização do dossier do DM, preparação de 

alterações para avaliação pelo Organismo Notificado (ON), revisão de rotulagem e material 

promocional, vigilância de DMs, avaliação e gestão do risco, interação e comunicação com a 

Autoridade Competente e ON, registo dos DMs e do fabricante nas Autoridades Competentes, 

entre outros. 
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1. RESUMO/ABSTRACT 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho consiste em efetuar uma revisão da legislação europeia e nacional 

em vigor aplicável aos dispositivos médicos e abordar o conteúdo e o formato da 

documentação técnica necessária para a compilação de um dossier completo de um 

dispositivo médico. 

  

Palavras-chave: dispositivo médico, documentação técnica, dossier técnico, dossier de 

design, organismo notificado, Diretivas dos Dispositivos Médicos. 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to review the European and national legislation in force applicable to 

medical devices and approach the contents and layout of the technical documentation 

necessary for the compilation of a complete file of a medical device. 

 

Keywords: medical device, technical documentation, technical file, design dossier, notified 

body, medical devices directives.  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os DMs são importantes instrumentos de saúde que englobam uma enorme diversidade de 

produtos, desde simples ligaduras a produtos mais sofisticados como pacemakers, ossos 

artificiais ou máquinas de suporte auxiliar de vida. Existem mais de 500 000 tecnologias 

médicas disponíveis, que desempenham atualmente um papel crucial na saúde, e todas elas 

partilham o mesmo objetivo: melhorar a qualidade e prolongar a vida dos doentes e 

utilizadores.1,2 

Os DMs destinam-se a ser utilizados, quer por profissionais de saúde quer por não 

profissionais (doentes, consumidores, etc), para fins semelhantes aos dos medicamentos, 

tais como prevenir, diagnosticar, monitorizar, tratar ou atenuar uma doença. No entanto, 

devem atingir o efeito pretendido por outros meios que não os associados aos 

medicamentos, tais como meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos.3 

 

Os DMs na sua globalidade subdividem-se em 3 categorias:  

- Dispositivos médicos, que constituem cerca de 80% do total, incluindo software médico;4 

- Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro (DIV); 

- Dispositivos médicos implantáveis ativos (DMIA).  
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Diretiva EU Categoria do DM Classe/Lista Envolvimento ON Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/42/EEC 

 
 
 
 

 
DM baixo risco 
 
 
 
 

Classe I X Ligaduras, pulsos, 
canadianas, meias 
de compressão, 
cadeiras de rodas, 
etc. 

Classe I estéril  
 
 
Classe I função 
medição 

�*  
 

 

�*   

 
 

*para avaliar o 
aspeto 

“esterilidade” ou 
“medição” 

Luvas de exame, 
pensos estéreis, 
etc. 
Medidor de tensão  
arterial, 
termómetro 
digital, seringas 
graduadas sem 
agulhas, etc. 

 
 
 
 
 
 

DM médio risco 

Classe IIa � Seringas com 
agulhas, agulhas, 
lancetas, luvas 
cirúrgicas, 
equipamentos de 
ressonância, etc. 

Classe IIb � Sacos de sangue, 
incubadoras, 
soluções 
oftálmicas de 
conforto, material 
de penso, etc. 

DM alto risco Classe III � Válvulas 
cardíacas, stents, 
próteses de anca, 
DIU, implantes 
mamários, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98/79/EC 

 
 
 
 
 
 
DIV alto risco 
 
 

Anexo II Lista A  
 
 
 
Anexo II Lista B  
 
 
 
Auto-diagnóstico  
 
 
 
 

� 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

Avaliação do risco 
de Trissomia 21, 
Diagnóstico da 
Fenilcetonúria, 
determinação dos 
grupos 
sanguíneos,etc. 
 
Testes de 
gravidez, testes 
de ovulação, 
equipamento para 
medição da 
glicémia, etc. 

 
DIV baixo risco 

 
Outro 
 

 

X 

Frascos para 
colheita de urina 
ou fezes, frasco 
para colheita de 
urina asséptica, 
etc. 

 

90/385/EC 

 
DMIA 

 
n/a 

 

� 

Pacemakers, 
desfibriladores, 
implantes 
cocleares,etc 

Tabela 1 – Resumo das Diretivas dos DMs, categorias, classes e listas (adaptado de 

Certification and registration. Medical devices on the European Market. Ttopstart, October 

2013).4 
 

Os DMs encontram-se numa fase de grande expansão, com um progresso técnico-científico 

considerável, do qual têm resultado diversas tecnologias inovadoras emergentes, ao 

contrário do que se observa com o mercado dos medicamentos cuja aprovação de novas 

moléculas e a inovação tem vindo a diminuir.2,5  
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O sector dos dispositivos médicos é altamente inovador, especialmente na Europa, e tem um 

valor de mercado estimado em cerca de 95 mil milhões de euros.2,5 

Este contexto de diversidade e capacidade de inovação no sector dos DM tem vindo a 

constituir um desafio à regulação dos produtos inovadores daí resultantes, em particular pela 

procura da evidência clínica necessária enquanto suporte à sua segurança e desempenho.5 O 

boom de tecnologia a que temos assistido tem sido difícil de acompanhar pela legislação em 

vigor, o que contribuiu para que muitos ON não possuíssem competência suficiente para a 

avaliação das novas tecnologias. Esta situação conduziu a que surgissem problemas de 

saúde pública graves, como foi o caso do escândalo dos implantes mamários Poly Implant 

Prothèse (PIP) (que continham silicone industrial não licenciado, constituindo um risco para a 

saúde dos utilizadores) ou os problemas das próteses da anca de metal-metal (que 

necessitam de mais revisões do que as restantes e têm uma elevada taxa de substituições, 

concluindo os investigadores que estas não deveriam ser utilizadas).2,6,7 

As recentes polémicas geradas por DMs causaram uma enorme preocupação acerca da 

segurança e da avaliação que é efetuada pelos ONs aos DMs previamente à sua colocação no 

mercado e revelaram as fragilidades da atual legislação dos DMs na Europa. 

No seguimento do caso PIP, de forma a restabelecer a confiança nos DM, foi colocado em 

prática um plano de ação conjunto para ações imediatas ao abrigo da legislação em vigor 

aplicável aos DMs (também designado por PIP Joint Action Plan), acordado em 2012.9 O 

principal objetivo do plano foi aumentar o controlo dos DMs com base na legislação em vigor, 

numa fase em que a adoção da nova proposta de legislação ainda se encontra pendente de 

aprovação e implementação.2,19,21,22 

A Comissão Europeia prepara-se para a modificação da Diretiva dos DM, esta irá incluir 

avaliações mais rigorosas dos DM previamente à sua colocação no mercado e um reforço da 

vigilância durante a sua utilização, de modo a garantir a qualidade e a segurança destes 

produtos.  

 

 

3. MÉTODOS E MEIOS DE PESQUISA 

 

Foi efetuada uma revisão bibliográfica e documental da legislação publicada, normas, 

guidances, press releases, artigos e publicações sobre o tema em análise.  

 

A revisão bibliográfica e documental foi efetuada utilizando como principais fontes de 

informação:  

• Consulta do site da Comissão Europeia (http://ec.europa.eu/health/medical-

devices/index_en.htm);  

• Consulta da base de dados de press releases da Comissão Europeia 

(http://europa.eu/rapid/search.htm); 

• Consulta do site da Associação Europeia dos Organismos Notificados de Dispositivos 

Médicos (http://www.team-nb.org/); 
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• Consulta do site da Autoridade Competente Nacional INFARMED I.P.. 

(http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/DISPOSITIVOS_MEDICOS); 

• Consulta do site da Apormed (http://www.apormed.pt/); 

• Consulta do site do International Medical Device Regulators Forum (IMDFR) 

(http://www.imdrf.org/); 

• Consulta do site do ON LNE/GMED (http://www.lne-gmed.com/); 

•  Consulta do site do ON TÜV SÜD (http://www.tuv-sud.com/home_com); 

• Consulta do site da International Organization for Standartization - ISO 

(http://www.iso.org/iso/home.htm?=). 
 

 

 

 

 

4. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

4.1 Enquadramento Legal Europeu  

Os DMs são alvo de regulação na Europa desde o início da década de 1990, a qual Portugal 

tem acompanhado com a transposição das respetivas diretivas para o ordenamento jurídico 

nacional. Tal legislação veio impor regras a que devem obedecer, o fabrico, a 

comercialização, a entrada em serviço e a vigilância de dispositivos médicos.4,5,11 

As Diretivas foram redigidas de acordo com o modelo da “Nova Abordagem”.  

A "Nova Abordagem" é a expressão por que é conhecida a Resolução de Conselho de 

Ministros de 7 de maio de 1985, segundo a qual as diretivas passam a referir os requisitos 

essenciais de saúde, segurança e bem-estar das pessoas e animais, de proteção do meio 

ambiente que os produtos devem cumprir e as formas de comprovação da conformidade com 

esses requisitos. As diretivas elaboradas de acordo com esta resolução designam-se por 

"Diretivas Nova Abordagem". 

O quadro normativo central atual aplicável aos DM consiste em 3 diretivas, na sua redação 

atual: 

- Diretiva 93/42/EEC, relativa aos dispositivos médicos (vulgarmente designada por 

Diretiva dos Dispositivos Médicos);11 

- Diretiva 98/79/EC, relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro;12 

- Diretiva 90/385/EEC, relativa aos dispositivos médicos ativos implantáveis.13 

 

O objetivo destas diretivas é assegurar um nível elevado de proteção da saúde, segurança e 

o funcionamento adequado dos DMs. As diretivas definem requisitos de segurança e 

desempenho para os DM comercializados na UE e aplicam-se aos DMs e aos fabricantes.4,5 

Estas diretivas têm sido suplementadas e atualizadas ao longo do tempo com novas diretivas 

e recomendações, incluindo a última revisão técnica introduzida pela Diretiva 2007/47/EC, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, que alterou a Diretiva 93/42/EEC.4,8 
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Recentemente foram publicadas duas recomendações pela Comissão Europeia a considerar: 

- Recomendação da Comissão Europeia (2013/473/EU), de 24 de setembro de 

2013, relativa às auditorias e avaliações realizadas por ON no domínio dos DM. Esta 

recomendação tem por objetivo garantir que os ON executam uma verificação adequada dos 

requisitos legais do fabricante. Adicionalmente, esta estabelece que os ON deverão realizar 

auditorias não anunciadas ao fabricante de forma a verificar a compliance contínua com as 

obrigações legais cumulativamente com a realização da avaliação da conformidade do 

produto e do sistema de qualidade. Estas auditorias têm de ser realizadas pelo menos uma 

vez de 3 em 3 anos, com a duração de pelo menos um dia e devem ser conduzidas por uma 

equipa de, pelo menos, 2 auditores. As auditorias podem decorrer nas instalações do 

fabricante, em fabricantes subcontratados críticos ou fornecedores considerados 

fundamentais.8,14,15,16 

- Recomendação da Comissão Europeia (2013/172/EU), de 5 de abril 2013, relativa 

a um quadro comum para um sistema de identificação única de dispositivos médicos (IUD) 

na União Europeia. O objetivo desta recomendação será o estabelecimento de um sistema 

IUD harmonizado a nível europeu, como forma de garantir a rastreabilidade eficaz dos DMs 

na Europa. O atual quadro regulamentar aplicável aos DM não inclui disposições específicas 

em matéria de rastreabilidade, sendo que esta contribui ao longo da cadeia de 

abastecimento para a segurança dos doentes ao facilitar a fiscalização e monitorização do 

mercado, a vigilância e a transparência neste sector.8,17,18  

Existe ainda legislação adicional específica, que deve ser considerada e referida na 

documentação técnica, sempre que aplicável, tal como: 

- Regulamento nº722/2012 da Comissão de 8 de Agosto, na sua redação atual, que 

estabelece especificações pormenorizadas relativas à utilização de tecidos de origem animal. 

Este regulamento estabelece especificações pormenorizadas em relação à colocação no 

mercado e/ou entrada em serviço de DMs, incluindo DMIA, fabricados mediante a utilização 

de tecidos animais tornados não viáveis ou produtos não viáveis derivados de tecidos 

animais;19 

- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

Dezembro de 2006, na sua redação atual, relativo ao registo, avaliação, autorização e 

restrição de substâncias químicas (REACH). O REACH é um regulamento da UE aprovado 

com o objetivo de melhorar a proteção da saúde humana e do ambiente face aos riscos que 

podem resultar dos produtos químicos e, simultaneamente, de fomentar, a competitividade 

da indústria química da União Europeia. Este regulamento promove igualmente métodos 

alternativos para a avaliação dos perigos das substâncias tendo em vista a redução do 

número de ensaios em animais;20 

- Diretiva do Conselho de 21 de dezembro de 1989 relativa à aproximação das 

legislações dos Estados-membros respeitantes aos equipamentos de proteção 

individual (89/686/EEC), na sua redação atual.21 
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Atualmente as diretivas dos DMs encontram-se em revisão profunda. A 26 de setembro de 

2012 a UE emitiu as suas propostas para a revisão do quadro legislativo europeu aplicável 

aos DMs para o Parlamento Europeu e para o Conselho.  

 

De acordo com as provisões transitórias propostas pela Comissão Europeia, caso as as 

revisões venham a ser adotadas em 2014 pelo Parlamento Europeu, estas poderão ser 

implementadas entre 2015 e 2019.22 

A Comissão Europeia baseou-se em 3 objetivos globais nas revisões efetuadas ao quadro 

legislativo atualmente em vigor: 

1. Garantir que a segurança e a saúde dos doentes e utilizadores se encontram 

devidamente salvaguardadas;22 

2. Garantir que o mercado interno de DMs continua a funcionar adequada e 

harmoniosamente;22 

3. Providenciar um novo quadro legislativo que seja consistente e que suporte a 

inovação e a competição na Indústria Europeia de DMs.22 

O quadro regulamentar revisto dos DMs consiste em duas propostas de regulamentos, um 

aplicável a dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (que irá substituir Diretiva 98/79/CE) 

e outro aplicável aos restantes dispositivos médicos (que irá substituir a Diretiva 90/385/CEE 

relativa aos dispositivos medicinais implantáveis ativos e a Diretiva 93/42/CEE relativa aos 

dispositivos médicos).2 

Os elementos principais das propostas de regulamentos são: 

• Alargar e clarificar o âmbito de aplicação da legislação da UE de forma a incluir, por 

exemplo, os implantes para fins estéticos e a clarificar, entre outras, a questão do 

software médico. Isto garantirá que a segurança e o desempenho destes produtos sejam 

corretamente avaliados antes da sua colocação no mercado europeu;2 

• Reforçar a supervisão exercida sobre os organismos de avaliação independentes por 

parte das autoridades nacionais;2 

• Atribuir mais poderes e obrigações aos organismos de avaliação, a fim de assegurar a 

realização de testes completos e de controlos regulares aos fabricantes, incluindo 

inspeções às fábricas e recolha de amostras para testes, sem aviso prévio;2 

• Clarificar os direitos e as responsabilidades dos fabricantes, importadores e 

distribuidores, também no que se refere aos serviços de diagnóstico e às vendas pela 

Internet;2 

• Criar uma base de dados alargada sobre DMs, garantindo a disponibilização de 

informações abrangentes e públicas sobre os produtos disponíveis no mercado da UE. Os 

doentes, os profissionais de saúde e o público em geral terão acesso aos principais dados 

sobre os DMs disponíveis na Europa, que lhes permitirão tomar decisões mais 

fundamentadas;2 
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• Garantir uma melhor rastreabilidade dos DMs em toda a cadeia de distribuição, para 

permitir uma resposta célere e eficaz às questões de segurança. Introduzir um sistema 

de identificação única dos DMs, a fim de aumentar a sua segurança após colocação no 

mercado, para ajudar a reduzir os erros médicos e a combater a contrafação;2 

• Estabelecer requisitos mais rigorosos em matéria de provas clínicas para assegurar a 

segurança dos doentes e dos consumidores;2  

• Adaptar as regras aos progressos tecnológicos e científicos, por exemplo, adaptar os 

requisitos de segurança e de desempenho às novas tecnologias da saúde, tais como o 

software ou os nanomateriais utilizados nos cuidados de saúde;2 

• Providenciar uma melhor coordenação entre as autoridades nacionais de fiscalização, 

para assegurar que só os DMs seguros estão disponíveis no mercado europeu;2 

• Proceder ao alinhamento com as orientações internacionais, a fim de facilitar o comércio 

internacional.2 

É de salientar o facto do novo quadro regulamentar proposto ser constituído exclusivamente 

por regulamentos (e não diretivas como inicialmente), pelo que não irão necessitar de 

transposição para a legislação nacional dos Estados-membros.22  

 

4.2 Legislação Nacional  

A Diretiva 93/42/CEE foi transposta para o ordenamento jurídico nacional através dos 

seguintes diplomas:  

• Decreto-Lei 273/95, de 23 de Outubro; 

Regras a que devem obedecer o fabrico, a comercialização e a entrada em serviço 

dos DM e respetivos acessórios (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de 

Junho); 

• Decreto-Lei 30/2003, de 14 de Fevereiro;  

Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 98/79/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro, a Diretiva n.º 2000/70/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, e a Diretiva n.º 

2001/104/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Dezembro, que 

alteram a Diretiva n.º 93/42/CEE, do Conselho, de 14 de Junho, relativa aos DM 

(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho); 

• Decreto-Lei 76/2006, de 2 de Março; 

Transfere para o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento as atribuições de 

autoridade competente no domínio dos dispositivos médicos implantáveis ativos, 

alterando o Decreto-Lei n.º 495/99, de 18 de Novembro, o Decreto-Lei n.º 273/95, 

de 23 de Outubro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 30/2003, de 

14 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 78/97, de 7 de Abril, o Decreto-Lei n.º 189/2000, 

de 12 de Agosto, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 311/2002, 

de 20 de Dezembro, e o Decreto-Lei n.º 264/2003, de 24 de Outubro (Revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho); 
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• Decreto-Lei 36/2007, de 16 de Fevereiro 

Altera o Decreto-Lei n.º 76/2006, de 27 de Março, que transferiu para o Instituto 

Nacional da Farmácia e do Medicamento atribuições de autoridade competente no 

domínio dos dispositivos médicos (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 

de Junho); 

• Portaria 136/96, de 3 de Maio 

Normas técnicas relativas ao fabrico, comercialização e entrada em serviço dos DM e 

respetivos acessórios. 

 

Com a alteração da Diretiva 93/42/CEE pela Diretiva 2007/47/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de setembro, esta nova diretiva foi transposta para o direito nacional 

através dos seguintes diplomas:  

• Decreto-Lei 145/2009, de 17 de junho. 

Estabelece as regras a que devem obedecer a investigação, o fabrico, a 

comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos DM e 

respetivos acessórios e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

2007/47/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro. 

• Declaração de Retificação Nº 60-A/2009, de 14 de agosto; 

Retifica o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, do Ministério da Saúde, que 

estabelece as regras a que devem obedecer a investigação, o fabrico, a 

comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos DM e 

respetivos acessórios e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2007/47/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro;  
 

O Decreto-Lei nº145/2009, de 17 de Junho, na sua redação atual, é atualmente a 

legislação basilar dos DMs em Portugal.23,24 
 

No que diz respeito aos DIV deverá ser considerado também o Decreto-Lei nº189/2000, 

de 12 de Agosto, na sua redação atual, que transpõe para o direito nacional a Diretiva 

98/79/CE, e estabelece as regras a que devem obedecer o fabrico, a comercialização e a 

entrada em serviço dos DIV e respetivos acessórios.25  

  

 

5. NORMAS E ORIENTAÇÕES 

 

Para além da legislação publicada anteriormente referida, são também 

documentos/publicações relevantes a consultar as Comunicações da Comissão Europeia, 

publicadas no Jornal Oficial da UE, as orientações MEDDEV, consensus statements e outros 

documentos interpretativos, que têm como objetivo assegurar a aplicação uniforme das 

provisões relevantes das diretivas dentro da UE. 
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5.1 Normas  

Os títulos e referências das Normas Europeias Harmonizadas, ao abrigo da legislação de 

harmonização da EU, são publicados no Jornal Oficial da UE. 

Nestas publicações são listadas as normas harmonizadas que se encontram em vigor e que 

deverão ser aplicadas para cada DM, em conformidade com as diretivas aplicáveis: 

- Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 93/42/CEE do 

Conselho, de 14 de junho de 1993, relativa aos dispositivos médicos;26 

A última atualização desta publicação ocorreu a 16.05.2014 e encontra-se disponível na 

WWW através do endereço eletrónico: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/medical-

devices/index_en.htm 

- Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 90/385/CEE do 

Conselho, de 20 de junho de 1990, relativa à aproximação das legislações dos 

Estados-membros respeitantes aos dispositivos médicos implantáveis ativos;2277  

A última atualização desta publicação ocorreu a 24.01.2013 e encontra-se disponível na 

WWW através do endereço eletrónico:  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/implantable-medical-devices/index_en.htm; 

- Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 98/79/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 1998, relativa aos 

dispositivos médicos de diagnóstico in vitro;28 

A última atualização desta publicação ocorreu a 24.01.2013 e encontra-se disponível na 

WWW através do endereço eletrónico: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/iv-

diagnostic-medical-devices/index_en.htm 

 

As normas harmonizadas permitem presumir a conformidade com os Requisitos Essenciais 

(ER) da diretiva aplicável. A utilização das normas não é obrigatória, contudo, se forem 

utilizados outros meios que não as normas harmonizadas para obter a compliance com os 

ER, deve ser demonstrado que os ER são cumpridos (por exemplo, com recurso a uma gap 

analysis entre o procedimento adotado e a norma harmonizada aplicável). 

 

5.2 Orientações MEDDEV 

As orientações MEDDEV têm como objetivo promover uma abordagem comum pelos 

fabricantes e ON envolvidos nos procedimentos de avaliação da conformidade, de acordo 

com os requisitos estabelecidos nas diretivas aplicáveis e pelas Autoridades Competentes.4,29 

Estas orientações não são vinculativas em termos legais, sendo reconhecido que em 

determinadas circunstâncias, por exemplo, em resultado do progresso técnico científico, seja 

possível ou apropriada uma abordagem alternativa para cumprir com os requisitos legais. 4,29 



Dispositivos médicos: Enquadramento Regulamentar e Documentação Técnica 2014 

 

 
Página 12 de 60 

 

 

No entanto, é recomendável que sejam seguidas as orientações MEDDEV, uma vez que o 

cumprimento das mesmas assegura a aplicação uniforme dos requisitos das diretivas 

relevantes.4,29 

As orientações MEDDEV encontram-se disponíveis no site da Comissão Europeia, 

encontrando-se disponíveis na WWW através do endereço eletrónico:  

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/guidelines/index_en.htm. 

 

5.3 Notified Body Operations Group (NBOG) Best Practice Guide 

Em julho de 2000 os Estados-membros e a Comissão Europeia acordaram a criação de um 

Grupo de Operações de Organismos Notificados (NBOG), cujo objetivo era melhorar a 

performance dos ON no sector dos DM, primariamente através da identificação e 

promulgação de exemplos de boas práticas a serem adotadas pelos ON e pelas organizações 

responsáveis pela sua designação e controlo.  

Embora a generalidade das orientações e checklists do Guia de Boas Práticas NBOG não seja 

dirigida aos fabricantes, a sua consulta é também recomendada uma vez que permitem 

prever os pontos em que uma auditoria do ON irá incidir e o que esperar de um ON.  
 

O Guia de Boas Práticas NBOG encontra-se disponível na WWW através do endereço 

eletrónico: http://www.nbog.eu/2.html 
 

Deste modo, é recomendável a consulta das seguintes guidances, conforme aplicável: 

--  NNBBOOGG  BBPPGG  22000066--11::  CChhaannggee  iinn  tthhee  NNoottiiffiieedd  BBooddyy  ((NNoovv  22000088)); 

- NNBBOOGG  BBPPGG  22000099--11::  GGuuiiddaannccee  oonn  DDeessiiggnn--DDoossssiieerr  EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  RReeppoorrtt  CCoonntteenntt  ((MMaarr  

22000099));;  

- NNBBOOGG  BBPPGG  22000099--44::  GGuuiiddaannccee  oonn  NNoottiiffiieedd  BBooddyy‘‘ss  TTaasskkss  ooff  TTeecchhnniiccaall  DDooccuummeennttaattiioonn  

AAsssseessssmmeenntt  oonn  aa  RReepprreesseennttaattiivvee  BBaassiiss  ((JJuull  22000099));;  

--  NNBBOOGG  BBPPGG  22001100--11::  GGuuiiddaannccee  ffoorr  NNoottiiffiieedd  BBooddiieess  aauuddiittiinngg  ssuupppplliieerrss  ttoo  mmeeddiiccaall  ddeevviiccee  

mmaannuuffaaccttuurreerrss  ((MMaarr  22001100));;  

--  NNBBOOGG  BBPPGG  22001100--22::  GGuuiiddaannccee  oonn  AAuuddiitt  RReeppoorrtt  CCoonntteenntt  ((MMaarr  22001100));;  

--  NNBBOOGG  CCLL  22001100--11::  CChheecckklliisstt  ffoorr  aauuddiitt  ooff  NNoottiiffiieedd  BBooddyy’’ss  rreevviieeww  ooff  CClliinniiccaall  DDaattaa//CClliinniiccaall  

EEvvaalluuaattiioonn  ((MMaarr  22001100))..  

 

 

6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 

A marcação CE é um requisito legal para a colocação de DMs no mercado europeu. As iniciais 

“CE” são a abreviatura da designação francesa Conformité Européene, que significa 

Conformidade Europeia.  
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A marcação CE é representada pelo símbolo , cuja aposição tem de seguir determinadas 

regras. Esta é um indicador-chave da conformidade de um produto com a legislação da UE 

(diretivas comunitárias da “Nova Abordagem”) e viabiliza a livre circulação de produtos no 

Espaço Económico Europeu (EEE). Através da afixação da marcação CE num produto, o 

fabricante declara a conformidade do produto com todos os ER relevantes das diretivas 

europeias aplicáveis. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ordem geral de atividades em conformidade com a legislação europeia em vigor 

para afixação da marcação CE (adaptado de Certification and registration. Medical devices on 

the European Market. Ttopstart, October 2013).4 

 

A documentação técnica constitui evidência documentada de que o DM se encontra em 

conformidade com os ER das diretivas que lhe são aplicáveis. Podemos considerar a 

documentação técnica como uma compilação exaustiva da informação e documentação que 

descrimina todos os aspetos relevantes sobre o DM. Compreender como devemos construir 

esta documentação e como devemos apresentá-la são pontos essenciais para o sucesso e 

para uma colocação no mercado mais célere do nosso DM. É de salientar que o dossier da 

documentação técnica é visto como um documento controlado, que necessita de ser 

atualizado sempre que necessário.4 

Assim, a documentação técnica é a chave para a afixação da marcação CE, porque contém 

toda a informação relevante sobre o DM: como funciona, como é fabricado e de que forma é 

que este se encontra em conformidade com os ER aplicáveis. Esta pode ser decisiva no 

processo de marcação CE, particularmente se o dossier estiver mal estruturado ou se a 

documentação for inconsistente ou tiver partes omissas/inexistentes.30  

Na Europa, o conteúdo do Dossier Técnico/Dossier de Design é regulado pelas diretivas dos 

DM aplicáveis. Estas diretivas (referidas na seção 4.1) são o pilar da regulamentação 

existente e delineiam o conteúdo da documentação técnica. 

 

Marcação CE
Documentação 

Técnica

Verificação da 

Conformidade

Envolvimento 

do ON

Verificação 

dos Requisitos

Definição da 

Diretiva

93/42/EEC 

90/385/EEC 

98/79/EC 

Anexos DM classe Iestéril/medida, IIa, IIb, III 

DIV lista A/B 

DIV para auto-diagnóstico 

DMIA 

Seleção de  um ON através da 

base de dados Nando 

Sistema de Gestão da 

Qualidade 

 

Declaração de 

Conformidade (DoC) 

Formato STED 

Formato Europeu 

 



Dispositivos médicos: Enquadramento Regulamentar e Documentação Técnica 2014 

 

 
Página 14 de 60 

 

 

Todos os produtos que se enquadrem numa das 3 diretivas dos DMs, incluindo os DMs de 

classe I (considerados de baixo risco) e DMs feitos por medida, requerem a existência de um 

Dossier Técnico/Dossier de Design.  

No caso do fabrico de DMs de classe I, poderá ser suficiente um Dossier Técnico menos 

complexo. No caso de DMs classe IIa, IIB e classe III, é necessário um Dossier Técnico mais 

complexo ou um Dossier de Design. 

A documentação técnica está sujeita a revisão por um ON se o DM for de classe I estéril ou 

classe I com função de medição, classe IIa, classe IIb e classe III.54 Os DMs de classe I não 

necessitam da intervenção de um ON, no entanto, deve ser sempre compilado um dossier 

completo de documentação técnica antes da colocação de um DM no mercado. Assim que o 

DM for colocado no mercado, as Autoridades Competentes têm o direito de rever e 

inspecionar a documentação técnica, em qualquer altura, independentemente da 

classificação do DM, bem como o ON que pode atualmente efetuar auditorias não 

anunciadas.54  

Deste modo, o fabricante deve manter a documentação técnica permanentemente 

atualizada, em conformidade com os requisitos previstos nas diretivas aplicáveis e disponível 

para revisão pela Autoridade Competente ou ON, sempre que solicitado, durante todo o ciclo 

de vida do DM. Nos casos específicos em que o fabricante não possui localização física na 

Europa, a documentação técnica deve estar disponível, sempre que solicitado para efeitos de 

inspeção ou auditoria, no Representante Autorizado na EU ou mandatário. 

A documentação técnica e registos devem ser mantidos e arquivados por um período não 

inferior a, pelo menos, 5 anos após o último produto ter sido fabricado. Contudo, no caso 

específico dos dispositivos médicos implantáveis, a documentação deve ser mantida e 

arquivada por um período não inferior a, pelo menos, 15 anos após o último produto ter sido 

fabricado. 

 

6.1 Dossier Técnico 

O termo “Dossier Técnico” é vulgarmente utilizado para designar a compilação da 

documentação técnica de DMs de Classe I, Classe I estéril e/ou com função de medição, 

Classe IIa e Classe IIb.31 

Os “Dossiers Técnicos” ficam geralmente retidos nas instalações do fabricante ou do 

Representante Autorizado na UE (quando o fabricante não tem morada física na UE) e devem 

estar disponíveis para revisão pelo ON e Autoridades Competentes.31  

 

6.2 Dossier de Design 

O termo “Dossier de Design” é geralmente utilizado para designar a documentação técnica 

dos DM de classe III, que requerem um dossier com documentação mais complexa.31 
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O Dossier de Design tem de ser submetido previamente ao ON para revisão e avaliação da 

conformidade, antes da marcação CE do DM e respetiva colocação no mercado.31 

 

Curiosamente, os termos “Dossier Técnico” e “Dossier de Design” (e incluindo o termo 

“documentação técnica”) não vêm referenciados nos artigos da Diretiva dos Dispositivos 

Médicos 93/42/EEC (apesar do termo “documentação técnica” já ser referenciado na nossa 

legislação nacional Decreto-Lei nº145/2009).3,11 

 

6.3 Orientações para a elaboração da documentação técnica 

Até à data, várias entidades publicaram orientações sobre o tema da documentação técnica. 

Em particular, se um fabricante já identificou um ON para efetuar a marcação CE do DM, é 

recomendável que o fabricante solicite também orientações ao ON em questão.  

Alguns ON publicaram as suas próprias orientações e documentos para o conteúdo e formato 

da documentação técnica e é expectável que o(s) auditor(es) do ON avaliem a 

documentação com base na checklist desenvolvida a partir do seu documento de 

orientações. 

É de salientar que, embora não existam requisitos específicos para o fabricante estruturar a 

documentação técnica de uma forma específica, ter conhecimento da forma como o ON irá 

efetuar a revisão do Dossier Técnico/Dossier de Design auxilia na definição da estrutura. 

É também aconselhável que a informação seja apresentada de forma concisa, organizada e 

coerente, de forma a facilitar a revisão por parte do auditor.  

As tabelas e os fluxogramas são mecanismos eficazes para fornecer resultados sumarizados. 

Geralmente, os documentos que demonstram a conformidade com os ER são sumarizados no 

texto do Dossier Técnico ou do Dossier de Design e são depois incluídos em detalhe, sob a 

forma de anexo ou apêndice do dossier. 

O conteúdo do Dossier Técnico ou do Dossier de Design é dependente da via selecionada 

para a avaliação da conformidade, que consta dos anexos da diretiva dos DMs, sendo que 

esta é dependente da classificação atribuída ao DM.  

A Diretiva 93/42/CEE (Diretiva dos Dispositivos Médicos), na sua redação atual, não sugere 

um formato para a documentação técnica e qualquer um dos formatos que se encontram 

atualmente em utilização são considerados suficientes, desde que todos os elementos 

previstos nos anexos da diretiva estejam presentes e que os ER relevantes descritos no 

Anexo I sejam cumpridos. 

Em relação à estrutura da documentação técnica, existem duas orientações disponíveis, uma 

emitida pelo organismo Coordination of Notified Bodies Medical Devices (NB-MED) 

considerado o “formato europeu” e o outro emitido pelo Global Harmonization Task Force 

(GHTF) Study Group, o formato “STED”.  
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Ambas as orientações publicadas apresentam os conteúdos e os formatos do dossier que 

poderão ser utilizados. Até à data não foi publicada nenhuma orientação MEDDEV sobre este 

assunto. 

 

6.3.1 Formato EU (NB-MED/2.5.1/Rec5) 

O grupo NB-MED emitiu a Recomendação NB-MED/2.5.1/Rec5 relativa à documentação 

técnica. Esta recomendação, emitida a 03.02.2000, já faz referência aos termos 

“documentação técnica”, “Dossier Técnico” e “Dossier de Design”, que se encontravam 

omissos nas diretivas dos DMs, consistindo na primeira referência a estes termos.32  

O objetivo principal desta recomendação foi fornecer orientações aos ON, Autoridades 

Competentes e aos fabricantes sobre a documentação técnica necessária para assegurar a 

conformidade com os ER da Diretiva dos Dispositivos Médicos. A Recomendação NB-

MED/2.5.1/Rec5 foi escrita para suprir a necessidade de orientação da documentação técnica 

de DMs e DMs implantáveis, sendo que para os DIV esta também poderá ser útil, embora 

necessite de uma revisão.32 

A estrutura recomendada pela NB-MED/2.5.1/Rec5 divide a documentação técnica em duas 

partes: 

- Parte A (ou primeira parte) - consiste num sumário dos dados técnicos essenciais 

relevantes para os procedimentos de avaliação da conformidade e toda a informação 

administrativa necessária;32 

- Parte B (ou segunda parte) - consiste na documentação técnica remanescente, que inclui 

a análise de risco, os relatórios dos ensaios/testes realizados, informação relativa ao manual 

da qualidade, planos, descrição dos produtos e dos processos, normas aplicadas, etc. Esta 

segunda seção é composta por documentos mais específicos, necessários para a verificação 

de que o fabricante cumpre com todos os claims e requisitos de desempenho (performance) 

do produto e controlou adequadamente os riscos.32 

Por vezes, este formato é também designado por EU Technical File. Esta recomendação 

também esclarece que a documentação técnica pode ser mantida em formato eletrónico ou 

em formato de papel.32 

A Recomendação NB-MED/2.5.1/Rec5 estabelece que a documentação técnica deverá conter 

a seguinte informação:32 

 

- Descrição do produto (i) Descrição geral do DM; 
(ii) Descrição do uso pretendido e da utilização do DM; 
(iii) DM que incorporam substâncias ativas (deverá ser 
clarificado o objetivo da inclusão da substância ativa); 
(iv) DM que incorporam materiais de origem animal; 
(v) DM que requerem considerações especiais (ex. uso 
de latex que potencialmente podem conduzir a reações 
alérgicas); 
(vi) Descrição do método de fabrico; 
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(vii) Descrição dos acessórios, adaptadores e outros DM 
ou equipamento e outros interfaces que se destinam a 
ser usados em combinação com os DM; 
(viii) Classificação do DM ao abrigo da Diretiva 
relevante; 
 

- Requisitos Técnicos (i) Identificação de requisitos técnicos; 
(ii) Soluções adotadas para cumprir os ER; 
(iii) Normas aplicadas; 
 

- Concepção (Design) (i) Resultado da análise de risco; 
(ii) Fabrico/processos especiais; 
(iii) Especificações, desenhos e diagramas dos circuitos 
dos componentes, sub-montagens e produto final 
incluindo material de acondicionamento, quando 
apropriado; 
(iv) Especificações dos testes, verificações e ensaios 
realizados como parte do processo de fabrico de rotina; 
(v) Desempenho e compatibilidade pretendida pelo 
fabricante; 
(vi) Rotulagem, incluindo o folheto de instruções; 
(vii) Prazo de validade/tempo de vida do DM; 
(viii) Resultados de Bench Testing (estudos in vitro/em 
animais, uso simulado, validação de software e 
resultados de processos especiais como por exemplo 
esterilização);  
(ix) Dados clínicos; 
(x) Documentação e notificação alterações do design; 
 

- Detalhes administrativos (i) Declaração de conformidade; 
(ii) Aplicação da avaliação da conformidade; 
(iii) Declaração de não existência de outro ON envolvido 
na avaliação da conformidade; 
(iv) Relatórios e decisões do ON; 
(v) Procedimento de revisão sistemática da experiência 
pós-comercialização. 

 

A documentação técnica deve conter toda a informação prevista nos requisitos e pode ser 

mantida em formato de papel ou em formato eletrónico. A legislação é omissa neste ponto, 

mas a Recomendação NB-MED/2.5.1/Rec5 recomenda estes dois formatos como válidos.32  

 

6.3.2 Formato STED (Summary Technical Documentation) 

O GHTF (Global Harmonization Task Force) foi um grupo voluntário fundado em 1992, 

constituído por representantes das Autoridades Competentes Nacionais e da Indústria, 

composto por 5 países membros: Austrália, Canadá, União Europeia, Japão e Estados 

Unidos. 

O GHTF possuía como objetivos construir um modelo regulamentar global para os DM 

através da emissão de uma série de orientações, cuja finalidade era harmonizar a 

documentação e os procedimentos usados para avaliar se o DM está conforme com a 

regulamentação aplicável na jurisdição de cada país membro.33,34 

O objetivo a longo prazo era criar um standard harmonizado comum, globalmente aceite, 

para as submissões regulamentares dos DMs.33 
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As orientações sobre o STED encontram-se descritas no documento 

GHTF/SG1/N011:2008 -  Summary Technical Documentation for Demonstrating 

Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices 

(STED), publicado pelo grupo GHTF.33  

Adicionalmente, o grupo GHTF desenvolveu também outra orientação específica para a 

documentação técnica dos DIV, o GHTF/SG1/N063:2011 – Summary Technical 

Documentation (STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of 

Safety and Performance on In Vitro Diagnostic Medical Devices.34 

Ambos os documentos supramencionados se encontram disponíveis na WWW através do 

link: http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp. 

Estas orientações do GHTF fornecem recomendações para o conteúdo da documentação 

técnica a ser compilada (para DM e DIV) e apresentada às Autoridades Competentes e 

Organismos para Avaliação da Conformidade.33,34  

A orientação sobre STED desenvolvida pelo GHTF permite ao fabricante preparar um dossier 

STED, fornecendo recomendações sobre o conteúdo e estrutura da documentação técnica, e 

providencia às diferentes Autoridades Regulamentares e Organismos de Avaliação da 

Conformidade a mesma evidência documental de que um DM cumpre com os requisitos 

essenciais de segurança e desempenho.27,33,34 

O STED consiste numa compilação de resumos e documentação relevante que são a base 

para a apresentação da documentação técnica completa para um DM.33,34 

Tal como o CTD para os medicamentos, o objetivo do STED é harmonizar o conteúdo das 

submissões regulamentares de modo a que os fabricantes possam utilizar a mesma 

documentação para a avaliação da conformidade em diferentes países e regiões. A sua 

utilização servirá para eliminar as diferenças entre jurisdições, reduzindo desta forma os 

custos associados à obtenção das aprovações regulamentares e simultaneamente permitir 

aos doentes e utilizadores um acesso mais rápido às novas tecnologias e tratamentos.33,34 

O STED pode ser utilizado na fase de pré-comercialização para avaliação da conformidade do 

DM, para demonstrar a compliance pós-comercialização do DM com os ER e pode também 

ser utilizado para notificar alterações às Autoridades Competentes e Organismos de 

Avaliação da Conformidade/Organismos Notificados.33 

Os países membros do GHTF estão a utilizar ativamente ou a avaliar o STED como um 

programa piloto. O Canadá e o Japão já implementaram e estão a utilizar o formato STED, 

bem como outros países que não pertenciam ao GHTF, como o Brasil. No entanto, a UE ainda 

não adotou oficialmente o formato STED, e os formatos mais utilizados e/ou recomendados 

pelos ON são os formatos baseados na Recomendação do Grupo de Coordenação NB-MED, 

embora o formato STED também seja aceite. 
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Recentemente, na RReeccoommeennddaaççããoo  ddaa  CCoommiissssããoo  EEuurrooppeeiiaa  ((22001133//447733//EEUU)),,  ddee  2244  ddee  sseetteemmbbrroo  

ddee  22001133, relativa às auditorias e avaliações realizadas por ONs no domínio dos DM, é 

efetuada pela primeira vez uma referência discreta ao STED num documento oficial da 

Comissão Europeia (sob a forma de nota de rodapé). A referência incluída nesta 

Recomendação esclarece que, de forma a que seja considerada completa, a documentação 

técnica do DM deve cobrir, com a profundidade apropriada, os items listados no documento 

do GHTF Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to the Essential 

Principles of Safety and Performance of Medical Devices (STED), e também items adicionais 

requeridos pela legislação europeia. No caso dos DIV deverá cobrir os items listados no 

documento Summary Technical Documentation (STED) for Demonstrating Conformity to the 

Essential Principles of Safety and Performance of In Vitro Diagnostic Medical Devices e 

também quaisquer items adicionais requeridos pela legislação europeia.15,16 

 

 

Figura 2 – Nota de rodapé incluída na Recomendação da Comissão (2013/473/UE), de 24 de 

setembro, relativa às auditorias e avaliações realizadas por organismos notificados no 

domínio dos dispositivos médicos, com a referência ao STED.15 

 

A informação necessária para a elaboração de um dossier STED é muito semelhante à 

informação necessária para a elaboração do dossier no formato europeu. 

A utilização do STED é vantajosa principalmente para empresas multinacionais que 

pretendem gerar uma única documentação que seja aceite e reconhecida em diferentes 

territórios chave, tornando mais fácil a gestão e atualização da documentação. 

Nas figuras 3 e 4 é ilustrado o fluxo de informação da documentação técnica gerada pelo 

fabricante, sob um Sistema de Gestão da Qualidade, para a elaboração do STED: 
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Figura 3 – Exemplo da utilização do STED na fase de pré-comercialização (retirado de 

GHTF/SG1/N011:2008, pag.8).33 

 

Figura 4 – Exemplo da utilização do STED na fase de pós-comercialização (retirado de 

GHTF/SG1/N011:2008, pag.9).33 
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A extensão e detalhe da informação incluída no STED irá depender da classificação do DM e 

da complexidade do mesmo. Esta também irá depender das características apresentadas 

pelo DM, tais como: 

- DMs que incorporam novas tecnologias; 

- DMs já comercializados, mas cujo uso pretendido é diferente do inicial; 

- DM que é novo para o fabricante; 

- DM que foi associado com um número significativo de incidentes, incluindo erros de 

utilização; 

- DMs que incorporam materiais novos ou potencialmente nocivos; 

- DMs que originam preocupações específicas relativamente à saúde pública. 

 

Resumidamente, a GGHHTTFF//SSGG11//NN001111::22000088  --    SSuummmmaarryy  TTeecchhnniiccaall  DDooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  

DDeemmoonnssttrraattiinngg  CCoonnffoorrmmiittyy  ttoo  tthhee  EEsssseennttiiaall  PPrriinncciipplleess  ooff  SSaaffeettyy  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  MMeeddiiccaall  

DDeevviicceess  ((SSTTEEDD))  recomenda o seguinte conteúdo base para o dossier STED:33 

 

- Descrição do DM e especificação do 
produto, incluindo variantes e acessórios 

1. Descrição do DM, uso pretendido e 
regra de classificação; 
2. Especificação do produto; 
3. Referência a gerações anteriores ou 
similares de dispositivos; 
 
 

- Rotulagem 1. Rotulagem; 
2. Folheto de instruções; 
3. Material promocional. 

- Informação sobre a conceção (design) e 
fabrico 

1. Design do DM; 
2. Processo de fabrico; 
3. Locais de design e de fabrico; 
 

- Checklist dos ER  
 

- Análise de risco e resumo do controlo 
efetuado 

 
 
 

- Verificação e validação do produto 1. Geral (sumário dos resultados de 
verificação e estudos de validação 
efetuados para demonstrar a 
conformidade com os ER); 
2. Biocompatibilidade; 
3. Substâncias ativas; 
4. Segurança biológica (ex. materiais 
de origem humana ou animal) 
utilizados no DM; 
5. Esterilização; 
6. Verificação e validação do software; 
7. Estudos em animais; 
8. Evidência clínica. 

 

 

Em relação ao formato do dossier, a guidance do GHTF não faz uma recomendação específica 

relativamente ao formato, contudo considera útil para os fabricantes, e para os revisores dos 

mesmos (ex. Autoridades Competentes e ON), que este seja organizado de forma a 

incorporar as seções tal como descrito ao longo da guidance.33 
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IMDRF (International Medical Device Regulators Forum) 

Em 2011 foi criado o IMDRF (International Medical Device Regulators Forum), como um 

fórum para discussão do futuro da harmonização regulamentar dos DM.35  

Atualmente o grupo GHTF já não existe, tendo terminado a sua atividade no final de 2012 e 

foi substituído permanentemente pelo IMDRF, que irá continuar a missão e o trabalho 

desenvolvido pelo GHTF.35   

O IMDRF é um grupo voluntário de agências reguladoras de DM de todo o mundo, que se 

juntaram para continuar o trabalho desenvolvido pelo GHTF e acelerar a harmonização 

regulamentar dos DMs e convergência.35 

Os membros atuais do IMDRF são: a Austrália, o Brasil, o Canadá, a China, a UE, o Japão e 

os Estados Unidos. A integração da China e da Rússia neste grupo encontra-se a ser 

confirmada. A Organização Mundial de Saúde (OMS) é um observador oficial.35 

É provável que no futuro venha a ser desenvolvida e publicada por este novo grupo uma 

nova recomendação para o formato da documentação técnica dos DM. 

Em janeiro de 2014 o IMDRF deu início ao seu programa piloto Medical Device Single Audit 

Program (MDSAP). Esta iniciativa foi particularmente apreciada pelas empresas globais da 

indústria dos DMs devido ao seu objetivo: combinar as auditorias regulamentares de 

inúmeros mercados dos DMs de maior dimensão do mundo numa única auditoria de forma a 

satisfazer os requisitos de várias Autoridades Competentes.36  

O programa MDSAP é uma forma pela qual um DM pode ser auditado uma vez, para 

potencialmente 4 mercados diferentes: Estados Unidos, Austrália, Brasil e Canadá. A UE não 

está a participar ativamente no programa MDSAP, uma vez que o quadro legislativo aplicável 

aos DMs ainda está a sofrer alterações. No entanto, quer os ON quer a Comissão Europeia 

participam nas reuniões e nos grupos de trabalho do IMDRF. O Japão também participa no 

programa MDSAP na qualidade de observador. 

Até à data ainda não foi esclarecido se, no futuro, a UE também irá participar no programa 

MDSAP.36  

 

6.4 Elementos Comuns do Dossier Técnico/Dossier de Design 

Em relação à estrutura da documentação técnica, a legislação em vigor não fornece 

orientações relativamente a este ponto, pelo que o formato da documentação técnica é 

subjetivo. Contudo, em relação ao conteúdo da documentação técnica, existem alguns 

elementos gerais a considerar quando se prepara um Dossier Técnico /Dossier de Design. 

A documentação técnica pode ser considerada como um documento dividido em diferentes 

secções. Os relatórios ou os documentos que suportam o conteúdo dessas seções e 

cumprimento dos ER devem ser integrados no dossier sob a forma de anexo ou apêndice. 
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Geralmente, o Dossier Técnico/Dossier de Design deve ser preparado após a revisão dos ER 

e, independentemente do formato utilizado, a inclusão dos seguintes elementos é 

recomendada, embora esta discussão não seja exaustiva ou prescritiva: 

 

� Descrição do DM, da família do DM e da justificação do motivo pelo qual o 

DM se inclui dentro dessa família de produtos; 

Esta seção deverá incluir uma descrição geral detalhada do DM, incluindo também referência 

a quaisquer variantes e configurações (por exemplo nomes, modelos, números e tamanhos), 

design, características do DM, imagens representativas, população alvo e condições 

médicas.38  

 

� Classificação do DM e racional para a classificação de acordo com a(s) 

Diretiva(s) aplicáveis;  

Esta seção deverá incluir a classificação do DM, bem como uma justificação para a 

classificação que deverá ser baseada na diretiva aplicável, sendo que a regra utilizada deverá 

estar de acordo com o Anexo IX da Diretiva 93/42/CEE.   

AA  MMEEDDDDEEVV  22..44//11  rreevv99  ––  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  mmeeddiiccaall  ddeevviicceess (June 2010) também ajuda na 

elaboração deste ponto.37 

Após a classificação do DM deverá ser selecionada a via para avaliação da conformidade 

pretendida pelo fabricante, tendo em vista a aposição da marcação CE.  

 

 

� Via para avaliação da conformidade escolhida de acordo com a(s) 

Diretiva(s) aplicável(is); 

No caso dos DMs abrangidos pela Diretiva 93/42/CEE, na sua redação atual, transposta para 

o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho, após classificação do DM, o 

fabricante escolhe um dos procedimentos de avaliação da conformidade previstos no seu 

artigo 8.º, e descritos nos anexos II a VIII, do mesmo diploma.54 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho, dependendo da classificação 

atribuída pelo fabricante ao DM, os procedimentos a optar são os seguintes: 

DM classe I:  

O fabricante deverá proceder de acordo com o anexo VII do Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 

de Junho.54 

DM classe I estéril ou com função de medição: 

O fabricante deverá optar por um dos seguintes procedimentos de avaliação: 

- anexo VII em combinação com um dos seguintes anexos: IV, V ou VI;54 

- anexo II (excepto o ponto 5).54 
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A aplicação de procedimentos de avaliação diferentes do Anexo VII, deve limitar-se aos 

aspetos de fabrico relativos à obtenção e manutenção das condições de esterilização ou à 

garantia de conformidade com as exigências metrológicas conforme se trate de um DM 

esterilizado ou DM com função de medição, respetivamente.54 

Dispositivos classe IIa:  

O fabricante deverá optar por um dos seguintes procedimentos de avaliação:  

- anexo II (exceto o ponto 5);54 

- anexo VII em combinação com um dos seguintes anexos: IV, V ou VI.54 

Dispositivos classe IIb: 

O fabricante deverá optar por um dos seguintes procedimentos de avaliação: 

- anexo II (exceto o ponto 5);54 

- anexo III em combinação com um dos seguintes anexos: IV, V ou VI.54  

Dispositivos classe III: 

O fabricante deverá optar por um dos seguintes procedimentos de avaliação:  

- anexo II (incluindo o ponto 5);54 

- anexo III em combinação com um dos seguintes anexos: IV ou V.54  

Dispositivos feitos por medida: 

O fabricante deverá elaborar uma declaração de conformidade referida no anexo VIII do 

Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho, e aplicar o disposto nesse mesmo anexo.54 

Dispositivos destinados a investigações clínicas:  

O fabricante deverá elaborar uma declaração de conformidade, referida no anexo VIII do 

Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho, e aplicar o disposto nos anexos VIII e X.54 

 

 

Dispositivos médicos implantáveis ativos: 

O fabricante deverá optar por um dos seguintes procedimentos de avaliação referidos nos 

seguintes anexos: 

- anexo XI;54 

- anexo XII em combinação com um dos anexos: XIII ou XIV.54 

 

� Checklist dos Requisitos Essenciais (ER); 

Os ER encontram-se listados no Anexo I da Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42/EEC. No 

total são 13 requisitos, possuindo várias alíneas. Os DMs devem observar os ER constantes 

do anexo I desta Diretiva que lhe são aplicáveis, atendendo à respetiva finalidade.11  

Em teoria, a checklist dos ER deve ser usada para guiar o design e o desenvolvimento do 

DM. Esta funciona muitas vezes como uma orientação que permite a identificação e a 

localização da documentação de suporte. 
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A checklist dos ER é geralmente fornecida em formato tabelar e consiste numa listagem 

exaustiva dos ER descritos no anexo I da Diretiva.  

Nas colunas desta tabela deverá constar a informação sobre o ER em causa, a norma 

aplicável que foi utilizado, a demonstração da conformidade com o ER e a localização da 

documentação que evidencia a demonstração da conformidade. Adicionalmente, a checklist 

dos ER deve mencionar qual a redação da Diretiva a que se referem os ER e deve ser um 

documento paginado e controlado, onde deve constar a data e assinatura da pessoa 

responsável pela elaboração e da pessoa responsável pela revisão/aprovação.32,33 

É recomendável que os fabricantes se refiram especificamente a cada um dos ER e indiquem 

a sua aplicabilidade ou não em função do DM em causa. Para cada requisito (incluindo as 

respetivas alíneas) é necessário fazer este exercício. Se um ER em particular não for 

aplicável, deverá ser apresentada uma justificação este facto.32,33 

Se um ER em particular for aplicável, a norma ou o procedimento utilizado para assegurar a 

conformidade deve ser referenciado, bem como o documento que justifica a conformidade 

com o ER e a sua localização no dossier. O auditor deve ser capaz de identificar o documento 

específico no dossier.32,33 

 

 

Figura 5: Exemplo do formato de uma checklist dos ER. 

 

É de salientar que a conformidade com as Normas Europeias Harmonizadas, publicadas no 

Jornal Oficial da UE, presume a compliance com os ER (artigo 5.º da Diretiva 93/42/CEE).  

 

Se as normas harmonizadas não foram aplicadas em pleno, então será necessário fornecer 

dados/informação adicional, que justifique as soluções adotadas para cumprir com os ER 

relevantes. 

 

� Referência às normas (standards) e orientações (guidelines) aplicáveis; 

A documentação técnica deve enumerar/listar os standards e guidelines utilizados, e que são 

aplicáveis, bem como evidenciar a sua utilização/aplicação no dossier.31,32  
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Por exemplo, utilização da norma NP EN 980:2008 (símbolos harmonizados) na rotulagem, 

elaboração da gestão de risco de acordo com a norma 14901, realização da avaliação da 

biocompatibilidade de acordo com a norma 10993, preparação da avaliação clínica de acordo 

com a MEDDEV 2.7/1, etc. 

É recomendável que os standards aplicados sejam apresentados, sob a forma de lista ou de 

tabela, incluindo a seguinte informação sobre os mesmos:  

- o título completo do standard;38 

- os números correspondentes de identificação, incluindo o número da revisão do standard;38 

 - a organização responsável pela sua elaboração.38 

Deverá ter-se o cuidado de utilizar sempre as versões em vigor dos standards aplicáveis ou 

então deverá ser incluído um racional para a não utilização do standard aplicável e fornecida 

uma gap analysis. 

 

� Apresentação detalhada do uso pretendido do DM; 

Deve ser incluída na documentação técnica uma descrição pormenorizada da utilização 

pretendida para o DM, incluindo informação sobre a forma como o DM funciona, qual a via de 

administração, o que o DM faz, onde é que este é utilizado, com o que é que ele é ou pode 

ser utilizado e quem é que o deve utilizar. 

 

� Informação regulamentar relevante; 

A documentação técnica deve conter informação e detalhes sobre: 

- o fabricante do DM (nome, morada, contactos, incluindo a pessoa de contacto, 

certificações, se aplicável);38 

- os fornecedores críticos (nome, morada, contactos, certificações, por ex. fabricantes das 

matérias-primas, de sistemas de esterilização como por exemplo filtros, fabricantes de 

material de acondicionamento,…);38 

- todas as entidades subcontratadas (nome, morada, contactos e certificações relevantes, 

informação sobre os respetivos ON, se aplicável,…);38  

- detalhes (nome, morada, contactos e certificações relevantes) do Centro responsável pelo 

Design  (quando diferente do fabricante);38 

- detalhes do mandatário (nome, morada, contactos e cópia do contrato com o representante 

autorizado na UE), aplicável apenas para fabricantes sem morada física na Europa.38 

Na documentação técnica deverá também constar informação sobre o código  UUMMDDNNSS 

(Universal Medical Device Nomenclature System), que consiste numa nomenclatura standard 

internacional e num sistema de codificação para DM e/ou ao código GGMMDDNN (Global Medical 

Device Nomenclature), que é outro sistema internacionalmente reconhecido de codificação 

de DM.38 
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É recomendável que seja também apresentada uma breve história do DM com o sumário da 

informação relevante: aprovações do DM, data da primeira colocação no mercado, data em 

que a marca CE foi afixada pela primeira vez, países onde o dispositivo médico é 

comercializado, etc.38 

 

� Descrição das matérias-primas/componentes utilizados no fabrico, material 

de acondicionamento, incluindo especificações, procedimentos de controlo e 

documentação relevante sobre os mesmos; 

A descrição apresentada deve incluir, sempre que aplicável, detalhe das matérias-primas e 

componentes, desenhos dos componentes, informação sobre os procedimentos de controlo, 

bem como documentação relevante tal como boletins de análise, MSDS, informação sobre a 

qualidade das matérias-primas (ex. farmacopeia),etc. 

 

� Produtos intermédios e documentação de montagem/fabrico; 

Sempre que existam produtos intermédios ou outras etapas, estas também devem ser 

referenciadas na documentação técnica. Deverão ser incluídas especificações, incluindo 

desenhos técnicos e/ou padrões chave, circuitos e especificações da formulação/produto; 

métodos de fabrico e/ou montagem e quaisquer procedimentos de controlo utilizados nos 

produtos intermédios, sempre que aplicável. 

 

� Processo de fabrico; 

A documentação técnica deve incluir uma descrição do processo de fabrico, incluindo:  

- Fluxograma do processo de fabrico; 

- Breve descrição do método e condições de fabrico (incluindo uma referência clara aos 

processos/etapas subcontratadas);38 

- Inspeções/controlos em processo e passos preventivos de monitorização efetuados (ex. 

bioburden do produto e ambiental, partículas, pirogénios), monitorização ambiental, controlo 

da rotulagem, rastreabilidade, critérios para libertação do produto acabado, entre outros.38 

O recurso a um fluxograma nesta seção pode ser bastante ilustrativo, particularmente 

quando existem fabricantes subcontratados que realizam múltiplas funções ou quando o 

fabricante é um “fabricante virtual”, que se suporta fortemente em subcontratação a 

entidades terceiras (outsourcing). 

 

� Lista de acessórios do DM; 

Caso o DM possua acessórios, estes deverão ser listados e deverá ser incluída informação 

relativamente aos mesmos.38  

 

� Documentação sobre o produto acabado (produto final) e especificações; 

A documentação técnica também deve incluir informação relativa ao produto final (produto 

acabado) e respetivas especificações e critérios de libertação.  
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Deverá ser incluída uma descrição do produto e dos componentes e materiais utilizados no 

fabrico (incluindo uma caracterização química, física e biológica completa). É recomendável 

incluir também desenhos técnicos e/ou fotografias, caso facilitem a compreensão do 

produto.38 

Adicionalmente, deverão ser também incluídas quaisquer características funcionais e 

especificações técnicas de performance relevantes.  

 

� Declaração de Conformidade CE, que declara a compliance do fabricante com 

as diretivas aplicáveis; 

A Declaração de Conformidade CE é uma declaração formal, emitida pelo fabricante, que 

declara que o DM se encontra em compliance com as diretivas e os standards aplicáveis. 

Num dossier de um DM novo, que irá ser colocado no mercado pela primeira vez, este 

documento deverá ser emitido sob a forma de uma versão draft proposta. Cada ON e auditor 

pode ter as suas próprias expectativas acerca do que este documento deve conter, pelo que 

não existe um formato standard “one size fits all”. 

A Declaração de Conformidade CE com os ER, emitida pelo fabricante, contém informação 

diversa tal como a identificação do fabricante, identificação do mandatário (sempre que 

aplicável), identificação clara do(s) DM(s) por ela abrangidos, o ON envolvido (quando 

aplicável), o número do certificado CE emitido pelo ON, a classificação do produto, a via para 

avaliação da conformidade, os standards aplicados, etc. Este documento deve ser assinado 

pela Pessoa Responsável dentro da Organização e deverá ser emitido após o fabricante ter 

cumprido com todos os ER aplicáveis. 

 

Figura 6: Exemplo de um template possível para uma Declaração de Conformidade CE 

(adaptado de Guidance Technical Files and Design Dossiers for Non Active Medical 

Devices).38 
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No Anexo 2 é apresentado um exemplo de uma Declaração de Conformidade CE.  

 

� Tempo de vida/prazo de validade do produto e limitações ambientais (caso 

existam) e qualificação do material de acondicionamento; 

A documentação técnica deve apresentar informação sobre o tempo de vida/prazo de 

validade do DM, prazo de utilização/aplicação após abertura, limitações ambientais e/ou 

condições especiais de utilização (e re-utilização), bem como condições especiais de 

conservação, caso existam. Esta informação deverá ser suportada em estudos de 

estabilidade, estudos de qualificação física do material de acondicionamento, desempenho 

(performance) do produto em condições em tempo real e de envelhecimento acelerado, 

suportados nas normas e guidelines aplicáveis ao DM em causa.38  

Os estudos realizados em conformidade com as normas aplicáveis que suportam esta seção 

deverão ser incluídos no dossier, sob a forma de anexo ou apêndice. 

No caso de existirem condições especiais de transporte e armazenamento estas deverão ser 

também referidas. 

 

� Retenção dos registos e amostras pela Garantia da Qualidade, Autoridade 

Competente e Organismo Notificado; 

O Sistema de Gestão da Qualidade deve ter procedimentos para retenção de registos e 

amostras em conformidade com os requisitos das diretivas aplicáveis.  

 

 

Os registos da Garantia de Qualidade, registos da Autoridade Competente e do ON também 

fazem parte da documentação técnica (ex. relatórios de inspeções, auditorias, etc). 

 

� Vigilância do DM e procedimentos de notificação dos DMs; 

A Vigilância e os procedimentos de notificação dos DM devem estar em conformidade com 

legislação aplicável em vigor e com a guidance MMEEDDDDEEVV  22..1122//11  rreevv..88  ––  MMeeddiiccaall  DDeevviicceess  

VViiggiillaannccee  SSyysstteemm.38 

Adicionalmente, os fabricantes devem ter implementado, e manter atualizado, um 

procedimento documentado de análise sistemática da experiência adquirida na fase pós-

produção do DM e desenvolver meios adequados para aplicação de quaisquer ações 

corretivas necessárias, tendo em conta a natureza e os riscos relacionados com o produto.  

Esta seção deverá incluir um programa de vigilância pós-comercialização e deve ser incluída 

informação relativa a qualquer follow-up clínico realizado na fase pós-comercialização do DM, 

em conformidade com a guidance MMEEDDDDEEVV  22..1122//22  rreevv..22--  PPoosstt  MMaarrkkeett  CClliinniiccaall  FFoollllooww--uupp  

SSttuuddiieess,,  quando aplicável.39 

 

� Informação sobre como e quando contactar as Autoridades Competentes; 
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� Design process, design control, design verification e design validation; 

Nesta seção deverão ser incluídos: 

- Resultados dos testes de qualificação; 

- Cálculos do design (concepção) relevantes para o uso pretendido do DM; 

- Fluxograma do processo de desenvolvimento do DM e quaisquer explicações que facilitem a 

compreensão do design do produto; 

- Uma breve descrição do design process, design control, input/output, design specifications, 

design verification e design validation e evidenciar o cumprimento dos requisitos da norma 

ISO 13845 – Medical Devices – Quality Management Systems – Requirements for regulatory 

purposes relativamente à concepção e desenvolvimento do DM.40  

Estas etapas deverão ficar evidenciadas na documentação técnica sob a forma de relatório, 

com toda a informação relevante. Cada etapa é acompanhada da decisão “go” ou “no go” por 

parte da gestão de topo, ficando este aspeto evidenciado nos relatórios de cada etapa, que 

devem ser aprovados e assinados pelos responsáveis da empresa. 

 

 

 

 

Figura 7 – Influência dos controlos num processo de conceção de um DM (retirado de Design 

Control Guidance For Medical Device Manufacturers).41  

 

� Dados clínicos e avaliação clínica 

Deve ser apresentado no dossier um sumário do relatório de avaliação clínica, devendo o 

respetivo relatório ser incluído no dossier sob a forma de anexo.  

Todos os fabricantes devem possuir dados clínicos que demonstrem a compliance com a 

Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42/CEE, mesmo para dispositivos médicos classe I 

(baixo risco). 
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Qualquer risco clínico associado com o uso do DM e/ou com o procedimento médico 

envolvido deve ser identificado e avaliado no relatório clínico. A aceitabilidade de qualquer 

risco identificado deve ser avaliada adequadamente (por exemplo através de revisão 

sistemática da literatura, bench testing, estudos pré-clínicos ou clínicos).38  

 

O Decreto-Lei nº145/2009, de 17 de Junho, veio introduzir a clarificação de que, de um 

modo geral, a demonstração da conformidade com os ER deve incluir uma avaliação clínica 

baseada, regra geral, na avaliação de dados clínicos (anexo XVI, parte I).3,42 De acordo com 

o referido diploma, entende-se por dados clínicos a informação relativa à segurança ou ao 

desempenho, obtida a partir da utilização de um dispositivo. Esta informação poderá ser 

proveniente de: 

- Investigação clínica; 

- Investigação clínica, ou outros estudos constantes da literatura científica, de um dispositivo 

similar cuja equivalência com o dispositivo em questão possa ser demonstrada; 

- Relatórios, publicados ou não, sobre outras experiências clínicas, quer com o dispositivo em 

questão quer com um dispositivo similar cuja equivalência com o dispositivo em questão 

possa ser demonstrada.3,42 

 

Muitos DMs de classe I não requerem uma investigação clínica especial para estabelecer a 

informação e os dados sobre a performance, a segurança e os efeitos secundários. Contudo, 

todos os DMs de classe I devem possuir atualmente uma avaliação clínica para demonstrar a 

conformidade com os ER.  

Os fabricantes devem rever o uso pretendido para o produto e quaisquer alegações médicas 

que estejam a ser utilizadas, de modo a assegurar que existem resultados clínicos de suporte 

adequados e registos de experiência relevante (o uso pretendido, indicações e contra-

indicações devem estar consubstanciadas nos dados clínicos fornecidos).38 Adicionalmente, 

os fabricantes têm de justificar a falta de dados clínicos se estes não estiverem disponíveis.  

Para DMs que se encontrem no mercado há vários anos (uso bem estabelecido) e para 

produtos que sejam modificações destes DMs, é aceitável que a avaliação clínica se baseie 

na revisão e compilação da experiência clínica disponível baseada na literatura médico 

científica publicada (bibliografia). Apenas é recomendável seguir a via da literatura para DMs 

de baixo risco. Na grande maioria dos casos, a apresentação apenas da via da literatura 

científica poderá não ser suficiente.38  

Se for escolhida a via da literatura científica, é necessário existir evidência da equivalência 

entre o DM fabricado e o DM descrito na literatura, constituindo esta demonstração um ponto 

crítico na validação e fundamentação da via da literatura científica. 

Adicionalmente, sempre que um follow-up clínico na fase de comercialização não seja 

considerado necessário, este facto necessita de ser justificado. 

O relatório de avaliação clínica deve cumprir com os requisitos estabelecidos na guidance 

MMEEDDDDEEVV  22..77//11  rreevv33  ––  CClliinniiccaall  eevvaalluuaattiioonn::  GGuuiiddee  ffoorr  mmaannuuffaaccttuurreerrss  aanndd  nnoottiiffiieedd  bbooddiieess.43  
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Adicionalmente, é também recomendável que seja consultada a EENN  IISSOO  1144115555::22001111  --  

CClliinniiccaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  mmeeddiiccaall  ddeevviicceess  ffoorr  hhuummaann  ssuubbjjeeccttss  ––  GGoooodd  cclliinniiccaall  pprraaccttiiccee, que 

fornece orientações sobre a conduta e reporting de investigações clínicas.44 

 

� Método de Esterilização (quando aplicável) 

No caso do DM ser estéril, a documentação técnica deve incluir uma descrição do método de 

esterilização utilizado (ex. óxido de etileno, calor húmido, irradiação, enchimento asséptico, 

etc) e este deve cumprir os requisitos previstos nas normas aplicáveis publicadas no Jornal 

Oficial da UE. 

Deve também ser demonstrado e evidenciado o controlo da esterilidade do produto, 

incluindo a validação do processo de esterilização com a qualificação física e microbiológica 

do desempenho do DM (apresentado sob a forma de relatório do processo de validação). 

Quando a esterilização é um processo subcontratado, as instalações onde se realiza a 

esterilização deverão estar certificadas por um ON de acordo com os standards aplicáveis 

(EN ISO 13485, EN 556, ISO 11135-1, ISO 11137, ISO 17665, etc).38 

 

� Função de medição (quando aplicável) 

No caso de DMs com função de medição deve também ser evidenciado o cumprimento dos 

requisitos da diretiva 80/181/EEC, na sua redação atual, e a MMEEDDDDEEVV  22..11//55  ––  MMeeddiiccaall  

DDeevviicceess  wwiitthh  MMeeaassuurriinngg  FFuunnccttiioonn.48 

Deve ser evidenciada a exatidão e a exatidão das medições, dentro de limites de precisão. 

Deverá ser obtida aprovação para cobrir os aspetos do fabrico relacionados com a 

conformidade dos produtos com os requisitos metrológicos (por exemplo calibração e 

inspeção).  

 

� Análise de Risco e Dossier de Gestão de Risco 

A documentação técnica deve incluir uma discussão e uma conclusão resultantes das 

atividades de avaliação do risco, e esta deve ser documentada e incluída sob a forma de 

anexo.  

A gestão de risco deve também fazer parte integrante da documentação técnica e deve 

abranger todo o ciclo de vida do produto.   

O dossier de gestão do risco que descreve o resultado da gestão do risco (incluindo a análise 

do risco, a avaliação, a mitigação e a avaliação do risco residual global) e a informação sobre 

a fase de produção e pós-produção deve constar na documentação técnica e deve estar em 

conformidade com a norma EN ISO 14971 - Application of risk management to medical 

devices, na sua edição atual.45 Este é um processo exaustivo, que implica uma avaliação 

rigorosa dos riscos e a redução dos riscos tanto quanto for razoavelmente praticável (as low 

as reasonably practicable), tal como referido na norma.45 
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Este processo é tão rigoroso que quando se propõem medidas adicionais de redução do risco 

temos de comprovar que estas novas medidas não geram riscos adicionais e avaliar a 

interação destes riscos. 

A última atualização da norma EN ISO 14971, foi publicada e harmonizada em 2012 (EN ISO 

14971:2012).45 

Os resultados da análise de risco devem demonstrar se existem riscos associados à utilização 

do produto, se estes são compatíveis com um nível elevado de proteção da saúde e 

segurança e evidenciar se estes riscos são aceitáveis quando contrabalançados com os 

benefícios esperados para o doente ou utilizador.45 

Se a biocompatibilidade for uma questão relevante, por exemplo no caso de dispositivos 

médicos invasivos ou que entrem em contacto com a pele ou mucosas, deverá ser realizada 

uma compilação e revisão dos dados existentes ou relatórios de ensaios, com base nas 

normas relevantes. 
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Figura 8 – Perspetiva geral do processo de gestão do risco (retirado da norma EN ISO 

14971).45 
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� Testes químicos, físicos (mecânicos, de segurança e de desempenho) e 

biológicos; 

 

- TTeesstteess  iinn  vviittrroo  ((eessttuuddooss  pprréé--cclliinniiccooss))  

Regra geral, devem ser realizados testes para prever a adequação da resposta do DM a 

stresses fisiológicos e patológicos, condições e forças indesejáveis, utilização a longo-prazo e 

todas as formas possíveis e previsíveis de falha do DM.31  

O Dossier Técnico/Dossier de Design deverá incluir um resumo dos testes efetuados, 

devendo os respetivos relatórios (incluindo desvios e retificações) ser disponibilizados sob a 

forma de anexo.31 

Por exemplo, testes visuais, químicos, mecânicos/físicos (força tênsil, durabilidade, corrosão, 

fadiga, estabilidade a longo prazo), biológicos, testes de eficácia/desempenho, uso simulado, 

etc (conforme aplicável).31 

--  TTeesstteess  iinn  vviivvoo  ((eexx..  ddiissppoossiittiivvooss  mmééddiiccooss  ccllaassssee  IIIIII))  

Deverão ser realizados previamente estudos em animais de forma a suportar a probabilidade 

de eficácia em humanos. 

O Dossier Técnico/Dossier de Design deverá incluir um resumo dos testes efetuados, 

devendo os respetivos relatórios (incluindo desvios e retificações) ser disponibilizados sob a 

forma de anexo.31 

--  PPrroocceeddiimmeennttooss  ppaarraa  rreedduuzziirr  oouu  iinnaattiivvaarr  aaggeenntteess  iinnffeecciioossooss  ppootteenncciiaallmmeennttee  eexxiisstteenntteess  

A documentação técnica deverá incluir estudos de validação sobre a inativação/eliminação de 

vírus, incluindo uma pesquisa na literatura atual sobre zoonoses relevantes e informação 

sobre a etapa do processo produtivo com potencial para inativação.38  

O protocolo do estudo, o relatório final e os dados obtidos devem ser anexados ao dossier. O 

estudo poderá ser dispensável se a etapa com potencial para inativação for considerado um 

método bem estabelecido e reconhecido na literatura científica. 

--  TTeesstteess  ddee  bbiiooeessttaabbiilliiddaaddee  ((qquuaannddoo  aapplliiccáávveell))  

Avaliação da influência da matriz biológica no DM, por exemplo testes de stress em 

polímeros, resistência à corrosão em parafusos de metal e estabilidade do revestimento, etc. 

--  AAvvaalliiaaççããoo  bbiioollóóggiiccaa    

A avaliação biológica deve estar em conformidade com os requisitos da norma EN ISO 10993 

- Biological Evaluation of Medical Devices, que é composta pelas partes 1 a 20. Esta deve 

estar estruturada sob a forma de um programa de avaliação biológica e, 

recomendavelmente, inserida no processo de gestão do risco. 

A norma EN ISO 10993 possui na sua parte 1 (relativa à avaliação e testes dentro do 

processo de gestão do risco), um fluxograma que auxilia na abordagem sistemática que é 

necessário efetuar no âmbito da avaliação biológica de DMs como parte do processo de 

gestão de risco (apresentado na figura 9). 
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Figura 9 – Resumo da abordagem sistemática à avaliação biológica de dispositivos médicos como parte 

do processo de gestão de risco (adaptado da norma EN ISO 10993-1:2009 - Biological evaluation of 

medical devices – Evaluation and testing within a risk management process).46 
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É necessário desenvolver um plano/programa da avaliação biológica que deve demonstrar a 

biocompatibilidade, a citotoxicidade, a carcinogenicidade, a mutagenicidade, a tolerância 

local, a toxicidade reprodutiva, etc, consoante a categorização do DM, ou seja de acordo com 

a natureza do contacto com o organismo e a duração do contacto. 

Na figura 10 é apresentada uma orientação para o desenvolvimento de um programa de 

avaliação biológica.  

 

 

Figura 10 – Testes para a avaliação biológica (retirado da norma EN ISO 10993-1:2009 - 

Biological evaluation of medical devices – Evaluation and testing within a risk management 

process).46 

 

Podem ser realizados testes para evidenciar a avaliação biológica, mas também pode ser 

seguida a via da revisão da literatura científica que conclua que a segurança do DM se 

encontra assegurada. 
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No caso da realização de testes, é recomendável que seja apresentada na documentação 

técnica uma compilação dos mesmos sob a forma de tabela.38 Por exemplo: 

 

Test 
Report No. 
Report date. 

Result 

 
Cytotoxicity test - 

MTT 
 
 

 
XY 

yyyy-mm-dd 

 
In this study under the given conditions no 
substances with significant cytotoxicity 

(leading to a cell growth inhibition of more 
than 30%) were released from the test 

item. 

 

No caso de ser seguida a via da revisão da literatura científica, esta deverá ser exaustiva, 

crítica, bem fundamentada e evidenciar a equivalência entre o DM em causa e o DM descrito 

na literatura. É recomendável que seja delineado um protocolo para a realização da pesquisa 

bibliográfica, com a justificação dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos, critérios para 

classificação dos artigos, etc. 
 

--  SSeegguurraannççaa  mmiiccrroobbiioollóóggiiccaa,,  mmaatteerriiaaiiss  ddee  oorriiggeemm  aanniimmaall,,  ddeerriivvaaddooss  ddoo  ssaanngguuee  hhuummaannooss  ee  

mmaatteerriiaaiiss  ddee  oorriiggeemm  hhuummaannaa,,  pprroodduuttooss  ccoommbbiinnaaççããoo  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss//ddiissppoossiittiivvooss  mmééddiiccooss,,  

eettcc  ((qquuaannddoo  aapplliiccáávveell))  

Conforme aplicável deverá ser indicado: 

- Origem geográfica e embarque das espécies animais: espécies, país, alimentação, idade, 

etc;38 

- Origem do material usado/natureza do tecido de partida (material com risco especificado, 

ex. órgão, tecido, fluido corporal; para as espécies com risco de TSE, se disponível, 

apresentar o certificado TSE emitido pelo EDQM);38 

- Controlos veterinários.38 

Deverá ser realizada uma análise de risco em conformidade com a norma EN ISO 14971 e 

EN ISO 22442-1, incluindo riscos imunológicos, toxicológicos e de esterilização de líquidos, 

conforme aplicável.   

 

� Usability engineering; 

A usability engineering é um elemento novo, que não consta no conteúdo recomendado pela 

guidance do GHTF do STED ou pela Recomendação NB-MED/2.5.1/Rec5.  

No âmbito da usability engineering foram desenvolvidos e harmonizados dois standards, ao 

abrigo da Diretiva dos Dispositivos Médicos (93/42/EEC): 

- IIEECC  6600660011--11--66  --  MMeeddiiccaall  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt  ––  uussaabbiilliittyy (desde julho 2006); 

- IIEECC  6622336666  ––  MMeeddiiccaall  ddeevviicceess  ––  uussaabbiilliittyy (desde novembro de 2008). 

O objetivo destas normas é minimizar os erros de utilização e garantir a segurança através 

do desenvolvimento de interfaces adequados homem-dispositivo médico.47 
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A ergonomia e utilização user-friendly tornaram-se hoje em dia características importantes 

da qualidade dos DM. Na avaliação da conformidade o fabricante e o ON deverão avaliar se o 

DM foi concebido e fabricado tendo em atenção o utilizador final do dispositivo, 

nomeadamente, em aspetos relacionados com a ergonomia, com o treino e conhecimento 

desses utilizadores. 

Deve também constar um relatório de usability engineering que deve dar resposta aos 

requisitos do standard aplicável. Os procedimentos, os documentos que acompanham o DM 

(folheto de instruções, rotulagem, manual de instruções, etc), o cenário de utilização do DM, 

o ambiente de utilização do DM, os grupos de utilizadores, deverão ser especificados, 

evidenciando a adequabilidade do DM para o uso pretendido (interface homem-dispositivo 

médico).47 

 

Plano de validação da 
usability 

  
 

Usability 
IEC 60601-1-6 
IEC 62366 

 Especificações da usability 

    
Verificação da usability   Métodos/processo da 

usability engineering 
    
 

Validação da usability 
  Especificações da 

aplicação do equipamento 
(objetivo e uso adequado) 

 

Figura 11 – Elementos a considerar na usability engineering (adaptado de Usability of 

Medical Devices. Med-Info March 2013/10 EU TÜV SÜD Product Service GmbH).47 

 

A documentação técnica deverá incluir informação que evidencie os riscos relacionados com 

a usability engineering do DM, nomeadamente: 

- Avaliação do risco nas condições normais de utilização e dos riscos decorrentes de má 

utilização previsível em relação ao uso pretendido; 

- Ligação entre a gestão do risco e a validação dos dados da usability engineering, de forma 

a comprovar a verificação do risco. 

 

� Folheto de Instruções, Rotulagem, Manuais de Instruções e Material Promocional 

(informação aos doentes/utilizadores); 

A documentação técnica deverá incluir especificações do material de acondicionamento e 

cópia de toda a rotulagem, folheto de instruções, manuais utilizados, bem como material 

promocional e educacional. 

Na documentação técnica de um DM que ainda não foi colocado no mercado deverá constar 

uma versão draft da rotulagem e é aceitável inserir a marcação CE com os 4 dígitos de 

identificação do ON, quando aplicável.  

Na seção do dossier dedicada à rotulagem deve ser evidenciada e demonstrada a compliance 

com: 

- o anexo I, ponto 13 da Diretiva dos Dispositivos Médicos (93/42/CEE); 

- a norma EN 1041 - Information supplied by the manufacturer of medical devices;  
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- a norma EN 980 - Symbols for use in the labeling of medical devices. 

A utilização de símbolos harmonizados é fundamental e encorajada, devendo ser baseados 

na norma EN ISO 980:2008, que é a norma oficialmente referenciada no Jornal Oficial da UE.  

A norma 15223-1 foi preparada para substituir a norma EN ISO 980, contudo a Comissão 

Europeia recusou-a pois considerou que os anexos Z não se encontravam corretos. A norma 

15223-1 não foi ainda reconhecida pela Comissão Europeia e não foi até à data publicada 

como Norma Europeia Harmonizada no Jornal Oficial da UE. Pelo facto de não ser uma norma 

harmonizada (apesar de ser uma norma mais recente), não pode ser considerada a norma 

de referência para a rotulagem dos DMs. 
 

 

Símbolo Significado Exemplos de utilização do símbolo 

 

Símbolo para “não reutilizar” 
(uso único) 

 
n/a 

 

 

 

 

 
Símbolo para “utilizar até” 

 

 Símbolo para “código de lote” 
 

 

 

 
 

 

 

Símbolo para “data de 
fabrico” 

 
 

 

 

 

 

 
Símbolo para “fabricante” 

 
 

 

 

 

 

Símbolo para DM estéril, 
processado por técnica 

asséptica 

n/a 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo para “Atenção, 
consultar documentos 
inclusos”. 

n/a 

 

 

 

 

 

  

Símbolo para “Representante 
Autorizado na Comunidade 

Europeia”  

 
Símbolo para “limites de 

temperatura”      

 

Símbolo para “consultar 
instruções de utilização” 

 
n/a 

Tabela 2: Exemplos dos símbolos gráficos mais comuns utilizados na rotulagem dos 

DM.55 

 

A Diretiva 93/42/CEE recomenda no Anexo I, ponto 13, as informações que o DM deve 

conter e requisitos que a rotulagem deve cumprir. Adicionalmente, no ponto 13.2, a diretiva 

esclarece que as informações deverão ser, sempre que adequado, apresentadas sob a forma 

de símbolos, devendo estes estar em conformidade com as normas harmonizadas.11   

A documentação deverá incluir uma descrição detalhada do acondicionamento, dos materiais 

utilizados no material de acondicionamento, certificados de fornecedores, desenhos técnicos, 

as especificações do material de acondicionamento e cópia de toda a rotulagem e folhetos de 

instruções. Devem também ser incluídas na documentação técnica amostras da rotulagem, 

do folheto de instruções e outras informações disponibilizadas ao doente/utilizador do DM. 
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� Combinações de dispositivos médicos e substâncias ativas (quando 

aplicável); 

A necessidade de utilização de substâncias ativas com função de suporte à função do DM 

deverá ser referida na documentação técnica, avaliada e devidamente justificada, bem como 

a sua utilidade e segurança.  

A documentação relativa à substância ativa deve ser apresentada no formato CTD. 

A informação a incluir e os estudos a realizar deverão estar em conformidade com as 

recomendações das seguintes guidances e guidelines: 

--  MMEEDDDDEEVV  22..11//33  rreevv..33  --  BBoorrddeerrlliinnee  pprroodduuccttss,,  ddrruugg--ddeelliivveerryy  pprroodduuccttss  aanndd  mmeeddiiccaall  ddeevviicceess  

iinnccoorrppoorraattiinngg,,  aass  iinntteeggrraall  ppaarrtt,,  aann  aanncciillllaarryy  mmeeddiicciinnaall  ssuubbssttaannccee  oorr  aann  aanncciillllaarryy  hhuummaann  bblloooodd  

((DDeecceemmbbeerr  22000099));;4499 

--  EEMMAA//CCHHMMPP//557788666611//22001100  --  EEuurrooppeeaann  MMeeddiicciinneess  AAggeennccyy  rreeccoommmmeennddaattiioonn  oonn  tthhee  pprroocceedduurraall  

aassppeeccttss  aanndd  ddoossssiieerr  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  ttoo  tthhee  EEuurrooppeeaann  MMeeddiicciinneess  AAggeennccyy  bbyy  

aa  nnoottiiffiieedd  bbooddyy  oonn  aann  aanncciillllaarryy  mmeeddiicciinnaall  ssuubbssttaannccee  oorr  aann  aanncciillllaarryy  hhuummaann  bblloooodd  ddeerriivvaattiivvee  

iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  aa  mmeeddiiccaall  ddeevviiccee  oorr  aaccttiivvee  iimmppllaannttaabbllee  mmeeddiiccaall  ddeevviiccee  ((1166  FFeebbrruuaarryy  22001122));;4444 

--  CClliinniiccaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  MMaannaaggeemmeenntt  IICCHH  EE22;;  

--  DDoossee  rreessppoonnssee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  ddrruugg  rreeggiissttrraattiioonn  IICCHH  EE44;;  

--  GGoooodd  CClliinniiccaall  PPrraaccttiiccee  IICCHH  EE66((RR11));;  

Para além dos documentos acima mencionados, existem orientações adicionais que deverão 

ser consultadas consoante as particularidades do DM em causa, por exemplo se o DM 

contém derivados do sangue, tecidos humanos, etc.  

 

� Outras diretivas aplicáveis e regulamentos; 

Sempre que aplicável, a documentação técnica deve referenciar outras diretivas e 

regulamentação aplicável, como por exemplo REACH, preparações perigosas, equipamento 

de proteção pessoal, etc.38 

 

� Conclusão; 

A documentação técnica deve por fim ter uma conclusão, com um resumo dos dados do 

dossier, incluindo uma declaração do risco-benefício, recomendavelmente assinada e datada 

pelo representante da empresa. 

 

� Libertação do dossier e histórico de revisões. 

O dossier da documentação técnica deve incluir uma seção com a libertação formal do 

dossier, datada e assinada pelas pessoas responsáveis pela elaboração, revisão e aprovação 

da versão em vigor do dossier. Adicionalmente, deverá ser também incluído um histórico 

com as revisões e retificações efetuadas, de modo a existir um controlo e rastreabilidade das 

alterações efetuadas à documentação técnica. 
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Para além do que já foi exposto, o Dossier Técnico/Dossier de Design poderá incluir 

informação adicional, conforme relevante para o DM em causa ou conforme solicitado pelo 

ON que avalia o dossier, tendo sido abordados os elementos principais que deverão estar na 

generalidade presentes na documentação técnica de um DM. 

Por fim, a documentação técnica não é um documento estático, destinado a ficar arquivado 

para consulta. Pelo contrário, o Dossier Técnico/Dossier de Design é um documento vivo, 

que deve ser mantido permanentemente atualizado, de forma a refletir quaisquer alterações 

introduzidas no DM. É também fundamental que o fabricante controle os seus documentos, 

de forma a que quaisquer alterações com impacto no dossier possam ser rastreadas e 

identificadas. Estas alterações incluem, entre outras: alterações no design, alterações na 

rotulagem, alterações no processo de fabrico, resultados da vigilância pós-comercialização, 

atualizações efetuadas ao dossier de gestão de risco e à avaliação clínica,… Pelos motivos 

anteriormente expostos, é extremamente importante que um fabricante possua um Sistema 

de Gestão da Qualidade para DMs adequado e robusto, baseado na norma ISO 13485, edição 

em vigor. 

 

6.5 Língua da documentação técnica e requisitos de apresentação da 

rotulagem 

A Diretiva 93/42/CEE refere no seu artigo 11.º, seção 12, que a documentação técnica deve 

ser redigida numa língua oficial do Estado-membro onde os processos decorram e/ou noutra 

língua comunitária aceite pelo ON.11  

A Recomendação 5 do Grupo de Coordenação NB-MED (NB-MED/2.5.1/Rec5) sugere que a 

documentação técnica seja mantida na língua escolhida pelo fabricante ou numa língua 

acordada com o ON (sempre que aplicável).32 

A orientação do GHTF sobre o STED também esclarece que a língua que deve ser utilizada na 

elaboração da documentação deve ser uma língua aceite pela Autoridade Competente e pelo 

Organismo de Avaliação da Conformidade.33 

Assim, é recomendável que documentação técnica seja mantida na língua selecionada pelo 

fabricante, ou na língua acordada entre o fabricante e o respetivo ON, conforme aplicável. 

Por uma questão prática, é recomendável a utilização do Inglês uma vez que é uma língua 

universal e, regra geral, aceite em todos os países, quer por ON quer pelas Autoridades 

Competentes, caso contrário poderá ser necessário fornecer traduções oficiais do Dossier 

Técnico/Dossier de Design.  

As Autoridades Competentes podem solicitar a apresentação da documentação técnica na 

sua língua oficial, mas não o devem fazer caso a Autoridade Competente consiga entender a 

documentação ou o seu conteúdo noutra língua.11 Também neste aspeto a elaboração da 

documentação em Inglês é vantajosa, uma vez que se trata de uma língua universal e, regra 

geral, entendida e aceite pelas Autoridades Competentes, o que já não acontece caso sejam 

selecionadas outras línguas oficiais da UE.  



Dispositivos médicos: Enquadramento Regulamentar e Documentação Técnica 2014 

 

 
Página 43 de 60 

 

 

No que diz respeito à apresentação da rotulagem, a Diretiva 93/42/CEE prevê no ponto 4 do 

Artigo 4.º Livre Circulação, dispositivos com finalidades específicas, que “os Estados-

membros podem requerer que as indicações que devem ser fornecidas ao utilizador e ao 

doente nos termos do ponto 13 do anexo I sejam redigidas na ou nas respetivas línguas 

nacionais ou noutra língua comunitária aquando do seu fornecimento ao utilizador final”. O 

ponto 13 do Anexo I diz respeito às informações fornecidas pelo fabricante, incluindo os 

requisitos a que a rotulagem deve obedecer. De acordo com a informação recolhida, todos os 

Estados-membros requerem atualmente a rotulagem dos DM na sua língua oficial, o que cria 

um constrangimento à livre circulação uma vez que se torna extremamente difícil colocar 

todas as línguas da UE na rotulagem de um DM, particularmente em DM de pequenas 

dimensões. 

É recomendável que no Dossier Técnico/Dossier de Design a informação da rotulagem 

apareça apenas numa língua (recomendavelmente na língua em que a documentação foi 

elaborada) e todas as versões existentes noutras línguas consistam em traduções fiéis da 

versão aprovada que integra o Dossier Técnico/Dossier de Design em vigor. 

 

 

7. ORGANISMO NOTIFICADO (ON) 

 

Na Europa, os Organismos de Avaliação da Conformidade são designados por Organismos 

Notificados. 

Os ON são entidades jurídicas estabelecidas no território de um Estado-membro, cuja 

principal função é a prestação dos serviços necessários à avaliação da conformidade de DMs, 

com o objetivo da obtenção da marcação CE dos mesmos, sempre que essa avaliação 

requeira o envolvimento desta entidade. A sua atuação influencia a qualidade da avaliação e 

a conformidade dos DMs colocados no mercado.3,50,54 

Cada ON possui um número de identificação composto por 4 dígitos, que corresponde ao seu 

número de identificação, que figura a seguir ao símbolo da marcação CE. Por exemplo: 

 

 
 

No caso dos DMs de classe I, a aposição da marcação CE é da inteira responsabilidade do 

fabricante, não sendo necessária a intervenção de um ON. Neste caso, os DMs apresentam 

apenas a marcação CE.3,51,54 

No caso dos DMs de classe I estéril ou com função de medição, de classe IIa e IIb ou de 

classe III é obrigatória a intervenção de um ON para avaliação da conformidade com vista à 

aposição da marcação CE. Neste caso, os DMs apresentam a marcação CE seguida do 

número de identificação do ON responsável pela avaliação da conformidade.3,51,54 
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O ON é selecionado pelo fabricante, de entre os Organismos Designados e Notificados pelas 

Autoridades Competentes dos Estados Membros e publicados no Jornal Oficial das 

Comunidades, ao qual deverá dirigir o pedido de avaliação da conformidade, de acordo com 

o procedimento escolhido.3,51,54 

O fabricante pode escolher qualquer um dos ON designados no âmbito da Diretiva aplicável 

ao produto, independentemente do Estado Membro em que este esteja sediado. O n.º de 

identificação do ON é aposto sob a sua responsabilidade, quer pelo próprio organismo quer 

pelo fabricante ou pelo seu mandatário estabelecido na Comunidade e, excecionalmente e 

com a devida justificação, pelo responsável pela colocação do produto no mercado 

comunitário.3,51,54 

O ON emite um Certificado de Conformidade CE onde atesta a conformidade do produto (s) 

cobertos no seu âmbito.3,51,54 

No anexo 3 é apresentado um exemplo de um Certificado de Conformidade CE. 

A Comissão Europeia possui uma base de dados que permite um acesso fácil e atualizado a 

informação diversa sobre DMs, incluindo a informação que diz respeito aos Organismos 

Notificados nacionais.51,52 Nesta base de dados, designada Nando (New Approach Notified 

and Designated Organisations) Information System, podem ser pesquisadas listas de ON. 

As listas disponibilizam informação atualizada sobre os ON que inclui o número de 

identificação de cada ON, bem como a lista de tarefas para as quais foram notificados.4,52 

A base de dados encontra-se disponível na WWW através do endereço eletrónico: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 

Os ON encontram-se sujeitos a um processo de designação, que consiste na verificação do 

cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação em vigor e na verificação da sua 

capacidade em realizar procedimentos de avaliação da conformidade, com evidência da sua 

competência, independência, imparcialidade, integridade e sigilo profissional.53 

O processo de designação e notificação de um Organismo de Avaliação da Conformidade 

candidato a ON deverá decorrer no Estado-membro onde o ON está sediado. Em Portugal, a 

função de Autoridade de Designação e de Autoridade de Notificação dos ON nacionais é 

assumida pelo INFARMED I.P.. 

 

 

8. DISCUSSÃO E PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

O atual quadro jurídico europeu em vigor necessita de ser revisto, constituindo o maior 

desafio a implementação de todas as medidas previstas na nova proposta de legislação, o 

que irá requerer um esforço elevado de adaptação para a maioria das empresas, uma vez 

que grande parte dos fabricantes não provêm de um contexto farmacêutico.  
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É fundamental que a Indústria, em particular os fabricantes, estejam atentos e preparados 

para os novos desenvolvimentos legislativos, de forma a conseguirem acompanhar e serem 

bem-sucedidos na implementação adequada e atempada dos novos requisitos 

regulamentares. 

A revisão será profunda, de forma a colmatar as lacunas graves detetadas na legislação atual 

que resultaram na possibilidade de comercialização de DMs que não satisfaziam os critérios 

de qualidade e segurança pretendidos, nem asseguravam a defesa da saúde nem os 

interesses dos doentes e consumidores. 

No seguimento do escândalo dos implantes mamários PIP, o quadro legislativo europeu foi 

alvo de escrutínio público, tendo sido o sistema europeu no seu todo alvo de críticas duras 

(em particular a ausência de uma aprovação centralizada pré-comercialização, tal como 

acontece nos Estados Unidos). Com a adoção da PIP resolution, em Junho de 2012, foram 

fortalecidas as medidas de vigilância pós-comercialização e foi delineado um sistema de 

autorização pré-comercialização (pelo menos para os DM das classes de maior risco como as 

classes IIb e III). 

O processo de revisão da legislação europeia aplicável aos DMs prevê inúmeras alterações às 

diretivas em vigor (algumas das quais tiveram de ser inclusivamente antecipadas dada a 

morosidade de implementação do novo quadro legislativo e devido a problemas graves de 

saúde pública detetados), incluindo a definição de novos intervenientes envolvidos no design, 

fabrico, distribuição e processos regulamentares do DM e dos seus deveres e 

responsabilidades. Para além dos novos intervenientes envolvidos no design, também os 

operadores económicos possuem agora definidos os seus deveres e responsabilidades nas 

versões draft da revisão da legislação. 

Prevê-se assim que os próximos anos sejam de familiarização e adaptação à nova legislação, 

em particular para os novos intervenientes previstos na revisão que, até à data, não eram 

envolvidos na avaliação da conformidade. 

Nas diretivas ainda em vigor, por exemplo os distribuidores e importadores não estavam 

explicitamente incluídos. É, portanto, lógico que a revisão refira de forma mais explícita a 

estes operadores, uma vez que se o fabricante é responsável por colocar no mercado 

europeu DM conformes e assegurar processos de vigilância pós-comercialização adequados, 

cada operador económico também desempenha um papel a considerar durante o ciclo de 

vida do DM.  

Face às inúmeras alterações previstas na revisão, e cuja implementação se prevê para 

breve, é recomendável que os fabricantes analisem os requisitos referidos nas versões draft 

da revisão das diretivas, de modo a se prepararem para as alterações previstas e manterem 

a sua capacidade de cumprir com as suas responsabilidades regulamentares. 

 A proposta de revisão do cenário regulamentar europeu atual prevê ainda a criação de um 

novo grupo, o Medical Device Coordination Group (MDCG) para contribuir na orientação de 

fabricantes, avaliação de ONs, práticas administrativas harmonizadas, apoio às Autoridades 

Competentes e aconselhamento à Comissão.  
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A proposta de revisão prevê também um novo “procedimento de escrutínio”. Quaisquer 

novas submissões para a avaliação da conformidade de DM de risco elevado (com exceção 

de submissões para suplementar ou renovar certificados existentes) poderão ser agora 

possivelmente sujeitos a uma segunda revisão pelo MDCG. Na prática, os ON terão de 

informar o MDCG de quaisquer novas submissões de DM de alto risco.   

A Indústria encontra-se preocupada com estes novos procedimentos e mecanismos criados, 

em particular pelo facto destes poderem conduzir a atrasos na comercialização de novos DM, 

pelo motivo de existirem também na proposta novas regras de classificação que poderão 

potencialmente alterar a classificação de inúmeros DM para classe III, bem como pelo novo 

procedimento de escrutínio previsto. 

A revisão draft proposta introduz também os Laboratórios de Referência da UE, que terão 

inúmeras funções, incluindo fornecer apoio técnico e científico à Comissão e ON, colaborando 

com os ON para desenvolver boas práticas e contribuir para desenvolver normas a nível 

internacional. 

Da revisão efetuada à legislação atualmente em vigor e à legislação proposta é facilmente 

percetível que há ainda um longo caminho a percorrer e que alterações adicionais e 

retificações são previsíveis até à implementação de um novo quadro legislativo robusto, 

coerente e harmonizado. 

No que respeita à documentação técnica, existem atualmente dois documentos válidos (a 

orientação do GHTF sobre o STED e a recomendação 5 do NB-MED sobre a documentação 

técnica), que podem ser utilizadas como orientação para a estrutura e conteúdo da 

documentação técnica. É também recomendável que seja consultado o respetivo ON 

envolvido (sempre que aplicável) no que respeita ao conteúdo e formato da documentação 

técnica, uma vez que vários ON publicaram já vários documentos relativos a orientações 

sobre a documentação técnica e podem ter as suas próprias expectativas em relação a esta 

documentação. 

Face aos últimos desenvolvimentos, com a publicação da Recomendação da Comissão 

Europeia (2013/473/EU) de 24 de setembro de 2013, onde é efetuada a primeira referência 

ao STED como orientação para a elaboração de uma documentação técnica completa, 

vislumbra-se a possibilidade do STED ser finalmente adotado pela EU, em substituição do 

formato europeu que é o mais utilizado atualmente. 

Tal como o CTD para os medicamentos, o objetivo do STED a longo prazo é harmonizar o 

conteúdo das submissões regulamentares de modo a que os fabricantes possam utilizar a 

mesma documentação para a avaliação da conformidade em diferentes países e regiões. A 

sua utilização servirá para eliminar as diferenças entre jurisdições, reduzindo desta forma os 

custos associados à obtenção das aprovações regulamentares e simultaneamente permitir 

aos doentes e utilizadores um acesso mais rápido às novas tecnologias e tratamentos.  

O Dossier Técnico/Dossier de Design não é um documento estático, pelo contrário é um 

documento vivo e deve ser mantido permanentemente atualizado de forma a refletir todas 

as alterações efetuadas no DM.  
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Um dos grandes desafios para os fabricantes reside, portanto, na gestão efetiva e eficiente 

da documentação técnica ao longo do ciclo de vida do DM, de modo que esta se encontre 

permanentemente atualizada, ou seja mantendo a informação completa e precisa do DM que 

está a ser comercializado, especificações e configurações do DM, correta identificação e 

rastreabilidade dos documentos, em conformidade com a legislação em vigor e normas mais 

recentes e com a capacidade de recriar o histórico de alterações para todo o DM ou para 

qualquer parte deste. 

O Dossier Técnico/Dossier de Design é um documento controlado, pelo que deve existir um 

sistema de paginação adequado e um mecanismo de controlo de alterações e de 

rastreabilidade de alterações ao documento, ex. ter implementado um sistema de controlo 

de alterações, ter um logbook para registo do histórico de alterações efetuadas na 

documentação técnica, etc. 

As alterações mais relevantes que podem ocorrer na documentação técnica incluem, entre 

outras: 

- Mudanças no design do dispositivo médico; 

- Alterações na rotulagem; 

- Alterações no processo de fabrico; 

- Resultados de vigilância pós-comercialização; 

- Atualizações do dossier de gestão de risco e avaliação clínica; 

- Alterações de fornecedores de componentes, ex. fornecedores críticos; 

- Alteração do Organismo Notificado; 

- Alterações nos standards e legislação aplicável, sendo fundamental o recurso a gap 

analysis. 

É necessário fazer uma gap analysis sempre que a legislação ou os standards aplicáveis são 

alterados. A gap analysis consiste em comparar a nova legislação ou standard com a 

legislação ou o standard anterior, verificar se há nova informação ou alterações relevantes 

para implementar (ou não). No caso de existirem alterações, é necessário elaborar um plano 

de ação documentado, com uma pessoa responsável pela execução e outra pessoa 

responsável pela verificação da implementação, para manter e justificar que a documentação 

técnica e o DM se encontram em conformidade com a legislação e normas aplicáveis mais 

recentes.  

A documentação técnica deve evidenciar a todo o momento a compliance com os novos 

standards ou standards revistos e com a nova legislação. 

A documentação técnica pode ser mantida em formato de papel ou em formato electrónico. 

Independentemente do formato utilizado, é fundamental que a documentação técnica seja 

fácil de manter, fácil de controlar e de atualizar. O formato electrónico é muito prático de 

consultar, particularmente se forem utilizados hiperlinks para facilitar a navegação, no 

entanto é necessário ter procedimentos adicionais de back-up da informação eletrónica. 
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O Dossier Técnico/Dossier de Design é decisivo para uma rápida e bem sucedida afixação da 

marcação CE, podendo atrasar o processo de colocação no mercado caso hajam 

inconsistências e/ou lacunas na documentação apresentada. 

A informação deve ser apresentada seguindo uma estrutura organizada, concisa e coerente. 

Uma documentação técnica não estruturada pode dificultar a revisão e avaliação do Dossier 

Técnico/Dossier de Design pelas Autoridades Competentes ou pelo ON.  

Geralmente, a informação deve ser resumida e fornecida sob a forma de fluxogramas, 

sumários, conclusões, tabelas, desenhos técnicos, esquemas, etc, de forma a facilitar a 

compreensão da informação contida na documentação técnica. 

Para além da documentação técnica, é crucial que os fabricantes possuam um Sistema de 

Gestão da Qualidade adequado e robusto, baseado na ISO 13485, que lhes permita controlar 

e rastrear adequadamente todas as alterações da documentação técnica. 

O Sistema de Gestão da Qualidade é fundamental porque a avaliação da conformidade pelos 

ON se focaliza também na verificação de que o Sistema de Qualidade possui os elementos 

apropriados e requeridos implementados e a funcionar tal como previsto, em conformidade 

com os requisitos regulamentares em vigor, garantindo a performance e segurança contínua 

do DM. 

 

 

9. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dispositivos médicos são produtos de saúde extremamente regulados, à semelhança do 

que acontece com os medicamentos. 

Estes encontram-se numa fase de franca expansão, com um progresso técnico e científico 

considerável do qual resultam tecnologias inovadoras emergentes, ao contrário do que se 

observa com o mercado dos medicamentos, cuja aprovação de novas moléculas é cada vez 

menor.  

Face ao boom de tecnologia a que temos assistido, e à diversidade e capacidade de inovação 

que se verifica neste sector, o grande desafio dos legisladores será a regulação dos produtos 

inovadores e a manutenção da nova legislação atualizada e adequada a esta nova realidade. 

Aliás, esta tem sido a maior dificuldade até à data, o boom de tecnologia tem sido difícil de 

acompanhar pela legislação em vigor, o que contribuiu para que muitos ON não possuíssem 

competência suficiente para a avaliação destas novas tecnologias e de dispositivos 

inovadores. 

Apesar de estarmos prestes a assistir à implementação de um novo quadro legislativo 

aplicável aos DMs, prevê-se que ocorram ainda bastantes alterações e retificações no futuro, 

uma vez que ainda se encontra em definição o novo quadro legislativo, que ainda terá de 

amadurecer após a sua aprovação e implementação. 
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Adicionalmente, prevê-se que a implementação do novo quadro legislativo se irá traduzir 

num burden regulamentar mais pesado para os fabricantes, encontrando-se ainda por avaliar 

qual o impacto deste novo quadro legislativo nos Sistemas de Gestão da Qualidade e nos 

processos e atividades das empresas que atualmente fabricam e comercializam DMs.   

As lições retiradas do caso PIP (e outros problemas graves detetados com DM) irão 

influenciar a próxima revisão da legislação sobre DMs, em particular através do reforço das 

disposições relativas à fiscalização do mercado, vigilância e funcionamento dos ONs.  

No que respeita à documentação técnica, verifica-se que a informação a incluir é bastante 

semelhante para todos os tipos de DMs, independentemente da sua classe. A principal 

diferença reside na extensão e detalhe com que o ON avalia o dossier e na designação dada 

à documentação. O termo “Dossier Técnico” é utilizado para a documentação técnica de DM 

de classe I, classe I estéril ou com função de medição, classe IIa e IIb e o termo “Dossier de 

Design” é reservado para DM mais complexos como os DM de classe III. Dado que as 

diretivas europeias classificam os DM com base no seu risco, as diretivas fornecem diferentes 

instruções para os ON avaliarem os dossier dependendo da classe do DM. Logicamente, 

quanto maior for o risco do DM, mais detalhada e exaustiva será a avaliação em resultado da 

maior complexidade e do maior risco de dano para os doentes ou utilizadores. 

Em relação ao conteúdo e formato da documentação técnica a legislação em vigor não 

fornece orientações no entanto, quer a guidance NB-MED/2.5.1/Rec5 Technical 

Documentation quer a guidance do GHTF sobre o STED poderão ser utilizadas como 

orientação, fornecendo formatos válidos atualmente aceites pelos ON.  

Para assegurar que os DM satisfazem as necessidades e garantem a segurança dos cidadãos 

europeus, a Comissão Europeia propôs dois regulamentos que pretendem ser mais 

adequados ao respetivo objetivo, mais transparentes e mais bem adaptados ao progresso 

científico e tecnológico observado. Estas propostas reforçam os controlos significativamente, 

de modo a garantir que apenas DMs seguros são colocados no mercado da UE, ao mesmo 

tempo que promovem a inovação e contribuem para a manutenção da competitividade do 

sector dos DMs. As novas regras visam garantir que os doentes, os consumidores e os 

profissionais da saúde possam tirar partido dos benefícios de dispor de DMs seguros, eficazes 

e inovadores.  
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11. GLOSSÁRIO DE TERMOS 

 

Acessório - artigo que, embora não sendo um dispositivo, seja especificamente destinado 

pelo respetivo fabricante a ser utilizado em conjunto com um dispositivo, de forma a permitir 

a sua utilização de acordo com a utilização do dispositivo prevista pelo fabricante.  

Autoridade de Designação – entidade responsável pelo processo de designação e 

notificação de organismos de avaliação da conformidade candidatos a Organismo Notificado, 

por parte do Estado-membro onde o candidato a ON está sediado, e que também é 

responsável pela fiscalização e reavaliação periódica de que os ON da sua responsabilidade 

mantêm as suas capacidades avaliadoras. 

Colocação no mercado – primeira colocação do dispositivo médico, gratuita ou não, com 

vista à sua distribuição e/ou utilização no mercado Europeu. 

Desempenho - o comportamento que o dispositivo demonstra durante a sua utilização de 

acordo com as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante. 

Dispositivo médico (DM) – qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado 

pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e 

que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, 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, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:  

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência;  

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

iv) Controlo da concepção.  

Dispositivo médico ativo - qualquer dispositivo médico cujo funcionamento depende de 

uma fonte de energia elétrica, ou outra não gerada diretamente pelo corpo humano ou pela 

gravidade, e que atua por conversão dessa energia, não sendo considerados como tal os 

dispositivos destinados a transmitir energia, substâncias ou outros elementos entre um 

dispositivo médico ativo e o doente, sem qualquer modificação significativa e sendo que o 

software, por si só, é considerado um dispositivo médico ativo. 

Dispositivo médico implantável ativo – qualquer dispositivo médico ativo que seja 

concebido para ser total ou parcialmente introduzido através de uma intervenção cirúrgica ou 

médica no corpo humano ou por intervenção médica num orifício natural, e destinado a ficar 

implantado. 

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro (DIV) -  

i) Qualquer dispositivo médico que consista num reagente, produto reagente, 

calibrador, material de controlo, conjunto, instrumento, aparelho, 

equipamento ou sistema utilizado isolada ou conjuntamente destinado pelo 

fabricante a ser utilizado in vitro para a análise de amostras provenientes do 

corpo humano, incluindo sangue e tecidos doados, exclusiva ou 
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principalmente com o objectivo de obter dados relativos ao estado fisiológico 

ou patológico, a anomalias congénitas, à determinação da segurança e 

compatibilidade com potenciais receptores, ou ao controlo de medidas 

terapêuticas;  

ii) Os recipientes para amostras, entendendo-se como tal os dispositivos, em 

vácuo ou não, especialmente destinados pelo fabricante a conter e a 

preservar directamente amostras provenientes do corpo humano para efeitos 

de realização de um estudo de diagnóstico in vitro;  

 iii) Os produtos destinados a utilizações genéricas em laboratório, desde que, 

pelas suas características, sejam especificamente destinados pelo fabricante 

a exames de diagnóstico in vitro.  

Entrada em serviço - fase em que um dispositivo se encontra à disposição do utilizador 

final como estando pronto para a primeira utilização no mercado comunitário em 

conformidade com a respetiva finalidade. 

Fabricante - a pessoa singular ou coletiva responsável pela conceção, fabrico, 

acondicionamento e rotulagem de um dispositivo médico, com vista à sua colocação no 

mercado sob o seu próprio nome, independentemente de as referidas operações serem 

efetuadas por essa pessoa, ou por terceiros por sua conta. 

Incidente – qualquer ocorrência adversa ou indesejável que seja suscetível de causar a 

morte, a deterioração do estado de saúde, ou ainda risco para a saúde do doente, do 

utilizador ou para a saúde pública, ou ainda outra que a experiência demonstre dever ser 

notificada e em que exista uma suspeita de nexo de causalidade entre a ocorrência e a 

utilização do dispositivo médico. 

Mandatário - a pessoa singular ou coletiva, estabelecida na União Europeia, que, tendo sido 

expressamente designada pelo fabricante, aja e possa ser interpelada pelas autoridades e 

instâncias da União Europeia em nome do fabricante.  

Normas Europeias Harmonizadas – são as especificações técnicas adotadas pela CEN, 

Cenelec ou ambas, em mandatos estabelecidos pela Comissão, publicadas no Jornal Oficial 

da UE. 

Organismo Notificado - entidade jurídica estabelecida no território de um Estado-membro, 

cuja principal função é a prestação dos serviços necessários à Avaliação da Conformidade de 

Dispositivos Médicos, com o objetivo da obtenção da Marcação CE dos mesmos, sempre que 

essa avaliação requeira o envolvimento desta entidade. 
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Lista de Siglas e Acrónimos 

 

AC – Autoridade Competente 

CE – Comissão Europeia 

DIV – Dispositivo médico para diagnóstico in vitro 

DMIA - Dispositivos médicos implantáveis ativos 

DM – Dispositivo Médico 

DMs – Dispositivos médicos 

EEE – Espaço Económico Europeu 

ER – Requisitos Essenciais 

GHTF – Global Harmonization Task Force 

IMDRF - International Medical Device Regulators Forum 

INFARMED, I.P. – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

IUD - Sistema de identificação única de dispositivos médicos 

MDCG - Medical Device Coordination Group 

MDSAP – Medical Device Single Audit Program 

MSDS – Material Safety Data Sheet 

MUH – Medicamentos de Uso Humano 

NBOG – Notified Body Operations Group 

ON – Organismo Notificado 

STED – Summary Technical Documentation 

UE – União Europeia 
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12. ANEXOS  
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Anexo 1 – Certificado de palestrante no “Training Programme in Pharmaceutical Medicine” 

da Universidade de Aveiro, relativo ao tema “Compilation of a Technical File (15.03.2014). 
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Anexo 2 – Exemplo de uma Declaração de Conformidade CE emitida pelo fabricante 

(disponível na WWW em http://www.onkocet.eu/en/produkty-detail/26/1/). 
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Anexo 3 – Exemplo de um Certificado de Conformidade CE emitido por um ON (disponível 

na WWW em http://www.chili-radiology.com/en/qm/). 

 


