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RESUMO

Palavras-chave: Glaucoma; pressão; tonometria, calibração.
O objetivo deste estudo foi desenvolver dispositivo digital para verificação da
acurácia do método atual de aferição de tonômetros de aplanação de Goldmann.
Atualmente o método utilizado é a checagem através de uma haste metálica
graduada conectada ao tonômetro, onde é estabelecida uma correlação entre o
deslocamento da mesma e a pressão exercida pelo olho do indivíduo no instrumento
de medição.
A grandeza foi medida através de um elemento sensor indireto, não invasivo e sem
contato com o paciente. Os sinais captados analógicos foram posteriormente
convertidos em informação digital visível em mostrador tipo display alfanumérico.
O estudo demonstrou a possibilidade de desevolvimento de um dispositivo digital
para utilização na calibração de tonômetros do tipo Goldmann. Os resultados obtidos
também podem servir como base para criação de normas específicas para controle
metrológico deste equipamento no Brasil.

ABSTRACT

Keywords: Glaucoma; intraocular pressure; tonometry; calibration.
The purpose of this study was to develop a digital device for the assessment of
accuracy of the Goldmann tonometer for calibration purposes. The current method
uses a graded metal rod attached to the tonometer where a correlation between its
displacement and the pressure exerted by the human eye is verified.
The physical variable (pressure) was measured by an indirect non-invasive sensor.
Analog signals received by the equipment were converted into digital information and
shown in an alphanumeric display.
This study showed the potential development of a digital device for calibration of
Goldmann tonometers. The results may also serve as basis for creation of new
policies for measurement control and calibration of tonometers in Brazil.

“O aumento do conhecimento é como
uma esfera dilatando-se no espaço:
quanto maior a nossa compreensão,
maior

o

nosso

contato

com

o

desconhecido. ”
Blaise Pascal
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1 Introdução
Pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no final do século
passado indicaram que em 2000 teríamos cerca de 45 milhões de pessoas cegas no
mundo e o triplo com baixa visão, isto é, incapazes de desempenhar grande número
de tarefas cotidianas devido à deficiência visual. Os mesmos cálculos indicaram que,
se iniciativas de alcance mundial e regional não forem tomadas, em 2020 existirão
no mundo 75 milhões de pessoas cegas e mais de 225 milhões de portadores de
baixa visão.
Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) em publicação efetuada no
Dia Mundial da Visão1, é importante ressaltar que 90% dessas pessoas cegas e
portadoras de baixa visão são habitantes dos países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento. No entanto, cerca de 80% desses casos de cegueira e baixa visão
são evitáveis e/ou curáveis.
O glaucoma é, segundo dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, a
segunda causa de cegueira no mundo (12,3%), atrás da catarata com 47,8%.
Apesar das causas de cegueira no mundo variarem de acordo com as condições
sócio, econômicas e geográficas de cada população estudada, o glaucoma se
mantém como uma das principais causas, independentemente da população
avaliada2.
Uma importante grandeza biomédica a ser medida para diagnóstico em oftalmologia,
é a PIO (Pressão intraocular), cujo afastamento da curva de normalidade, aumento,
é considerado um dos principais fatores de risco para glaucoma.
Percebida a importância da monitorização precisa desta grandeza fisiológica, P.I.O.,
alguns estudos precedentes buscavam desenvolver dispositivos que propiciassem a
comparação entre padrões de força de pequena amplitude aplicáveis à oftalmologia3-4.

1

http://www.cbo.net.br/novo/publico-geral/diamundialdavisao.php

2http://pt.slideshare.net/michelbittencourt3/sociedade-brasileira-de-glaucoma-terceiro-consenso-

brasileiro-de-primrio-de-ngulo-aberto
3

http://www.ajo.com/article/0002-9394 (58)90998-X/pdf

4

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000048449
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Estudos já apontam para erros importantes detectados durante a medição de
pressão intraocular em alguns consultórios no nordeste do país os quais
potencialmente podem ser percebidos também em outros importantes centros
diagnósticos5.
Por se tratar de uma grandeza passível de aplicação de metrologia legal, é essencial
que os instrumentos e ou dispositivos que propiciam a leitura estejam devidamente
calibrados, garantindo a usabilidade e conformidade dentro dos padrões de
concepção iniciais do produto. Sua medida pode apresentar valores subestimados
devido a diversos fatores, potencializando diagnósticos incorretos (Figura 1).
Atualmente as unidades diagnósticas enviam seus dispositivos para oficinas
especializadas
conceitualmente

efetuarem
devem

ser

ajustes

mecânicos

subsequentes

à

que

metrologicamente

constatação

decorrente

e
dos

procedimentos de calibração, ou seja, após serem submetidos às comparações com
padrões rastreáveis e aplicáveis à grandeza física convergente.

Figura 01: Aumento da PIO - Fonte:http://pontosquecuram.com/tag/glaucoma

5

COSTA, R. T. et al. (2004, vol.67 pp. 267-270)
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1.1 Tonometria por aplanação
A pressão intraocular é o principal fator de risco para o glaucoma e a redução
da PIO é um dos principais objetivos capaz de conter a evolução da doença.
Portanto, a medida precisa da pressão é importante para o diagnóstico e
acompanhamento do paciente com glaucoma 6.
A técnica utilizada para medir a PIO é conhecida como tonometria, sendo que o
instrumento é chamado de tonômetro. Os métodos clássicos de medida desta
grandeza se diferenciam entre si pelo princípio físico de funcionamento dos
tonômetros. Basicamente estes instrumentos medem a depressão causada na
córnea por um pino de peso e diâmetro conhecidos gerando uma força de aplanação
na córnea a qual é contrária à pressão intraocular existente intrínseca a cada
paciente.
Os tonômetros atuais funcionam determinando a força necessária para gerar uma
deformação definida da córnea. Esta peculiaridade física é descrita como indentação
e aplanação.
Os tonômetros de aplanação mais utilizados são: Goldmann, Perkins, Tono-Pen e
sopro (não-contato).
O tonômetro de Goldmann, objeto de nosso estudo, é tido como o mais acurado
para a aferição da PIO. Por esse método, o valor da PIO é inferido a partir da força
necessária para aplanar uma área de diâmetro igual a 3,06 mm da córnea. Esse
tonômetro é mais preciso em olhos com espessura corneana central de
aproximadamente 520 μm6.
O tonômetro de aplanação pode propiciar pequenos desvios na medida desejada
devido a propriedades biomecânicas, espessura, rigidez, curvatura e elasticidade,
fato que potencializa evitarmos uma superposição de erros ou desvios ao sistema de
medição decorrentes de aspectos construtivos do produto ou não conformidade
metrológica do instrumento. Este medidor apresenta imprecisões nas medidas
devido principalmente a dois fatores: tensão superficial da lágrima que tende a gerar
instabilidade no sistema de medição e a rigidez mecânica da córnea.

6http://docplayer.es/793909-Consideraciones-sobre-los-principios-fisicos-de-la-tonometria-de-

aplanacion.html
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No final do século XIX, alguns pesquisadores 7, analisaram as forças agindo num
olho simplificado equivalente a uma esfera ideal, com paredes secas e
extremamente finas com elasticidade e flexibilidade adequadas. Partindo deste
princípio foi possível determinar que a pressão no seu interior (P) é igual a força
necessária para aplanar a superfície (F) dividida pela área de aplanação (A).
Nós detalhe os princípios físicos em que a aplanação se baseia e justificar a
modificação das leituras obtidas de acordo com as características fisiológicas da
córnea em que a medição é feita. Estas modificações diferem técnica de aplanação
utilizado.
Para aplicar esse princípio à determinação deve ser PIO tenha em mente que:
• O olho humano não é uma esfera ideal.
• O olho não seque. O menisco diminui a PIO valor medido pela tensão superficial.
• A córnea tem uma espessura média de cerca de 0,5 mm e possui sua própria
elasticidade e rigidez.7

Assim teremos:
P+E=F/A+S
Onde:
P = pressão intraocular,
E = módulo de elasticidade da córnea
F = força necessária para nivelar sua superfície
A = área da superfície aplanada,
S = tensão de atração lágrima superfície.

7

http://www.spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2012/01/revista_spo_n1_2012_pp.25-29.pdf.
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Segundo Goldmann, para córneas de espessura normal (0,5 mm), os fatores E e S
se cancelam para valores de A entre 4,9 e 12,5 mm². Portanto podemos dizer que P
= F/A (Figura 2).

Prisma

PRESSÃO

Ponto de
observação
Área de
aplanação

Figura 2 – Tonometria de aplanação

Pressão é força por unidade de área. A unidade de pressão em unidades do
Sistema internacional (SI) é Pascal (1 Pa = 1 N / m², Newton por metro quadrado).
No entanto, na prática para muitas aplicações a pressão é expressa na altura de
coluna de mercúrio, em milímetros (mm de Hg). A pressão de 10 mm de Hg = 10x103

(a altura em unidade metros) x 13.6x10³ (densidade de mercúrio em kg / m³) X 9.8

(aceleração devida à gravidade m / s²) = 1333 Pa (N / m²).
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O peso de um corpo é a força devida à gravidade agindo sobre ele. Força é também
medido em gramas de peso.
Para um corpo de um peso gm a força é = 1 x 10-³ (kg) x 9,8 (ms-²) = 0098 N.
Quando temos essa força sobre uma superfície circular de diâmetro 3,06 mm, a
pressão = 0,0098 / π (3.06x10-³ / 2) 2 = 1333 Pa (N / m²), correspondente a pressão
de 10 mm de Hg. 7
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2

Instrumentação biomédica

Conceitualmente um instrumento é um dispositivo de determinação do valor de uma
grandeza ou variável, alguns instrumentos biomédicos que são designados como
equipamentos elétricos/eletrônicos/mecânicos destinados ao diagnóstico, tratamento
ou monitoração de pacientes, sob supervisão médica, que estabelecem contato
físico com os mesmos8, podendo ser utilizados para:
-Melhorar o entendimento do funcionamento de sistemas biológicos (investigações
clínicas);
-Monitoração do estado fisiológico de pacientes (UTI / Recuperação);
-Controle de um processo biológico em geral (terapia: R-X, Bisturi elétrico).
Em geral, um sistema de medição biomédica utiliza técnicas de medição por
inferência, ou seja, ele obtém a relação matemática ou estatística da quantidade
biológica desejada com a quantidade medida.
Conforme a (Figura 3), basicamente, ele é composto pelos seguintes blocos:

Figura 3 – Sistema de medição biomédica – Fonte: Webster (2010).

2.1 Transdutores
Transdutor é um dispositivo que transforma uma grandeza física em outra. A
propriedade transdutiva é a característica singular de um evento ao qual um

8

WEBSTER, J. G.; et al. (2010).
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princípio de transdução pode ser aplicado e princípio de transdução é qualquer dos
métodos que podem ser empregados para converter a propriedade transdutiva em
um sinal elétrico.8
Exemplo: no contador de células a propriedade transdutiva é a resistência das
células (as células que se quer contar têm alta turbulência elétrica, comparada com
a do fluido que as envolve), enquanto que o princípio de transdução é a medida das
variações da resistividade elétrica de um tubo metálico à passagem do fluido com as
células por dentro dele.
Quando se falar em transdutor de "X" (X = força, pressão, temperatura, etc.). "X"
será a grandeza física a ser submetida ao elemento transdutor e a saída será uma
outra grandeza física (Figura 4).

Figura 4 –Representação de transdutor genérico – Fonte: Webster (2010)

2.1.1 Transdutores Ativos e Passivos
Os transdutores, “dispositivos utilizados em medição e que fornecem uma grandeza
de saída que guarda uma relação especificada com uma grandeza de entrada”,
podem ser ativos ou passivos. Transdutores passivos (Figura 5) serão aqueles cuja
energia para seu funcionamento é fornecida total ou quase que totalmente pelo sinal
de entrada. Por outro lado um transdutor ativo (Figura 6) é aquele que uma fonte
auxiliar fornece a maior parte da energia necessária para o funcionamento do
transdutor. Assim um transdutor resistivo pode ser considerado como ativo, uma vez
que ele precisa ser alimentado por fontes de tensão ou corrente para resultar em
uma tensão de saída. Neste caso a energia na saída do transdutor não é fornecida
por ele mas sim pela fonte. Um sensor passivo por outro lado é aquele que provê
sua própria energia, ou a deriva do próprio fenômeno que está sendo medido. 8
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Figura 05 - Transdutores Passivos - Fonte: http://eletronicos.etc.br

Princípio
transdutivo
convergente com
a metodologia a
ser aplicada neste
estudo
Figura 06 - Transdutores Ativos – Fonte: http://eletronicos.etc.br

2.1.2 Transdutores de Pressão
São elementos elásticos que se deformam ao receber pressão gerando
deslocamento, que poderá ir para um sistema mecânico de cremalheira e defletir um
ponteiro (no caso dos manômetros), ou poderá ir para um transdutor de
deslocamento, que transformará este deslocamento em um sinal elétrico. Os
transdutores de pressão são basicamente do tipo de "tubos de Bourdon",
"diafragma" e "foles ou sanfonas".8

2.1.3 Transdutores de força
São transdutores primários que em conjunto com transdutores de deslocamento
possibilitam inferir a força aplicada neles. Consistem de elementos elásticos que
dispões "straingages" em ponte (Figura 7), ou anéis que geram um deslocamento na
entrada de um LVDT ao serem deformados.
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Figura 7. Célula de carga clássica com straingage e ponte de Wheatstone - Fonte: NI National I. (2013).

2.1.4 Transdutores de Deslocamento e Extensômetros
Ainda segundo Webster 8, geralmente são utilizados como transdutores secundários
pois recebem o deslocamento resultante de transdutores primários de pressão, força
ou velocidade. Dentro deste conceito podemos citar os strain-gages (ou straingauges):
Strain-gages são transdutores em forma de filmes metálicos (Niquel, Cromo, Cobre,
Ferro, Platina, Tungstênio) que mudam a sua resistência elétrica de acordo com a
deformação sofrida. Geralmente estão associados em "pontes de Wheatstone" na
superfície de um diafragma (transdutor elástico de pressão). Assim, ao haver
deformação deste último, ocorrerá um desbalanceamento da ponte resistiva,
permitindo a geração de uma variação na corrente elétrica medida. 8
O strain gage possui grande utilidade em aplicações industriais e de engenharia em
geral . Trata-se de um sensor elétrico cujo princípio de funcionamento é baseado na
variação da resistência quando submetido a uma deformação.
Consta essencialmente de uma grade metálica sensível, ligada a uma base que se
fixa à peça ou estrutura que se deseja monitorar. O fio sensível tem, na maioria dos
extensômetros, um diâmetro aproximado de 0,01mm e é constituído por ligas
metálicas especiais. A grade fica embebida entre duas folhas de papel ou dentro de
uma fina película de plástico. Nas extremidades do fio sensível estão soldados dois
outros de maior diâmetro que constituem o elemento de ligação do extensômetro ao
circuito de medição. Existem dois tipos básicos de strain gages, ou seja, de película
e extensômetro de fio (Figuras 8 e 9):
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Figura 8 : Extensometros de fio e de película – Fonte: UNESP(2004)

2.2 Ponte de Wheatstone
A ponte de Wheatstone é um esquema de montagem de elementos elétricos que
permite a medição do valor de uma resistência desconhecida. O circuito é composto
por uma fonte de tensão, um voltímetro e uma rede de quatro resistores, sendo três
destes conhecidos e ajustáveis. Para determinar a resistência do resistor
desconhecido os outros três são ajustados e balanceados até que a corrente medida
no galvanômetro seja nula.
Esta formação resistiva em ponte (Figura 9) converte essa variação de resistência
em uma tensão na saída, da ordem de mV ou V; esses dados de variação podem
ser coletados por diferentes voltímetros e até mesmo ser processado num
microcomputador para um melhor monitoramento do objeto analisado.
Este tipo de circuito pode ser usado para se determinar a tensão. Sendo Rx um
resistor sensível a compressão e os outros três resistores de valores conhecidos, a
força aplicada ao resistor variável será proporcional ao valor da resistência desse
resistor.

Fig. 9 – Ponte de wheatstone – Fonte: UNESP
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2.2.1 Aspectos metrológicos aplicáveis
A Metrologia trata dos conceitos básicos, dos métodos, dos erros associados à
medição e sua propagação, das unidades e dos padrões envolvidos na quantificação
de grandezas físicas, bem como da caracterização do comportamento estático e
dinâmico dos sistemas de medição.
O conceito de medir, em si, traz a idéia de comparação. Como só se pode comparar
"coisas" de uma mesma espécie, podemos definir medição como: a atividade de
comparar uma grandeza com outra de mesma espécie, tomada como unidade.
A metrologia é uma das funções básicas necessárias a todo Sistema de Garantia da
Qualidade. Efetivar a qualidade depende fundamentalmente da quantificação das
características do produto e do processo. Esta quantificação é conseguida por meio
de definição das unidades padronizadas conhecidas como unidades de medida, que
permitem a conversão de abstrações como comprimento e massa em grandezas
quantificáveis como metro, quilograma, etc., instrumentos que são calibrados em
termos destas unidades de medida padronizadas, uso destes instrumentos para
quantificar e medir os parâmetros do produto ou processo de análise.

2.3 Confiabilidade

metrológica

de

equipamentos

médico-

hospitalares
Segundo Correa9, fica enfatizado que independentemente da qualidade de qualquer
equipamento

ou

instrumento,

sua

confiabilidade

metrológica

depende,

essencialmente, de dois fatores básicos: credibilidade do laboratório de referência
utilizado no provimento dos padrões metrológicos pertinentes e no processo de
certificação do equipamento/instrumento propriamente dito.
A credibilidade do laboratório (normalmente um laboratório de calibração) provedor
dos padrões, portanto responsável pela rastreabilidade de seus padrões de
referência e de trabalho ao sistema internacional de unidades por intermédio do
laboratório nacional de metrologia, é assegurada pelo universalmente aceito

9

CORRÊA, B. A. ( 2001)
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processo de credenciamento, no Brasil concedido pelo Instituto Nacional de
Metrologia (INMETRO).
Embora o modelo de instrumento/equipamento (no contexto do presente trabalho,
aqueles de uso no ambiente médico-hospitalar) tenha sido desenvolvido com base
em padrões calibrados por um laboratório credenciado, faz-se ainda necessário
assegurar a credibilidade de cada instrumento via processo de calibração individual
do instrumento propriamente dito. Essa garantia é atribuída via processo de
certificação de produto, conduzida por um organismo independente com
competência técnica na área, devidamente credenciado pela autoridade legal no
país, no caso do Brasil, o INMETRO.
Estes dois processos relacionados à confiabilidade metrológica de instrumentos e
equipamentos, também aplicáveis aos instrumentos médico-hospitalares, são para o
caso da legislação brasileira.
No contexto de um esforço sistêmico a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) concebeu e implantou a Rede Brasileira de Laboratórios de Saúde Pública
(REBLAS),

cujos

procedimentos

de

operacionalização,

desenvolvidos

em

consonância aos preceitos internacionais, disponibilizados para a comunidade
laboratorial interessada em conquistar a habilitação REBLAS como marca da sua
competência técnica laboratorial, beneficiando o importante segmento da saúde
pública e assegurando credibilidade aos usuários desses importantes serviços que
impactam a qualidade da vida humana. 9

2.4 Calibração
Sinônimo de comparação resultando em um conjunto de operações que estabelece,
em condições específicas, a correspondência entre o estímulo e a resposta de um
instrumento de medir, sistema de medição ou transdutor de medição. O resultado de
uma calibração pode permitir a determinação de um ou mais parâmetros da curva
característica que relaciona o estímulo à resposta ou os valores de grandezas
correspondentes às divisões de escalas indefinidas de um instrumento de medir, ou
seja, estabelece a relação entre os valores indicados por um instrumento de
medição, ou valores representados por uma medida materializada, ou um material
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de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por
padrões.

2.5 Ajuste
Processo de determinação e aplicação de correção, de forma a reduzir os erros ou
eliminar discrepâncias entre resultados obtidos.

2.6 Erros e desvios nos sistemas de medição
Por maior cuidado que se tenha ao efetuar uma medição, mesmo que se utilizem
equipamentos de tecnologia avançada em condições ambientais bem controladas,
os resultados que se obtém sempre irão conter erros associados.
Um dos principais desafios é identificar as fontes de erro que podem interferir no
processo de medição, e consequentemente quantificar essas fontes de erro.
A essa falta de perfeição chamamos de incerteza na medição. A palavra “erro”, que
durante largos anos foi utilizada com esse mesmo significado, está hoje em dia
reservada para designar o afastamento entre o valor obtido numa medição e o
correspondente valor verdadeiro, o qual é, em geral, desconhecido.

2.7 Exatidão e Precisão
Tem sido prática corrente a utilização dos conceitos de “exatidão” e “precisão” para
caracterizar o grau de rigor com que uma medição é efetuada.
Entende-se por “exatidão” a maior ou menor aproximação entre o resultado obtido e
o valor verdadeiro. A “precisão” está associada à dispersão dos valores resultantes
da repetição das medições.
Se fizermos uma analogia com o disparo de um projétil contra um alvo, poderemos
dizer que a “exatidão” corresponde a acertar no (ou próximo do) centro do alvo; por
outro lado, teremos “precisão” quando os vários disparos conduzirem a acertar em
pontos muito próximos entre si (Figura 10).
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Figura 10: precisão e exatidão – Fonte http://www.ndig.com.br

2.8 Sensibilidade
Sensibilidade Estática é a razão entre a intensidade do sinal de saída, ou resposta,
do instrumento e a intensidade do sinal de entrada, ou variável sob medição.
Podemos também representar como o quociente entre o sinal de saída do Sistema
de medição (SM) pela variação do estímulo (mensurando), para sistemas lineares a
sensibilidade é constante e para os não lineares é variável.
A sensibilidade do sensor é definida como a inclinação da curva característica de
saída (DY/DX) (Figura 11), ou, de forma mais geral, a entrada mínima do parâmetro
físico que irá criar uma variação detectável na saída. Em alguns sensores, a
sensibilidade é definida como a variação do parâmetro de entrada necessária para
produzir uma variação padronizada na saída.
Em outros, é definida como uma variação na tensão de saída para uma dada
variação no parâmetro de entrada. Por exemplo, em convergência com medida de
pressão intraocular por aplanação o transdutor de pressão terá uma sensibilidade
6,6µV/g, isto é, haverá uma tensão de saída de 6,6µV para cada volt de excitação e
cada 10mmHg de pressão aplicada.

2.9 Faixa de Operação
Faixas de funcionamento do sistema de medição de maneira a garantir a sua
linearidade (Figura 11). A faixa de operação para o sistema de medição proposto
será de 0mmhg a 100mmHg, cujo intervalo propicia com margem ideal quaisquer
variações de pressão a serem obtidas nos exames de tonometria.
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2.10 Resolução
Resolução é a menor variação da grandeza medida que causa uma variação
perceptível na indicação correspondente. A resolução pode depender, por exemplo,
de ruído (interno ou externo) ou de atrito, ou ainda do valor da grandeza medida. A
avaliação da resolução é executada em função do tipo de instrumento:
a) Para dispositivo mostrador digital, a resolução é a variação na indicação quando o
dígito menos significativo varia de uma unidade.
b) Nos sistemas de medição com dispositivo mostrador analógico, a resolução é
função das limitações do executor da leitura, da qualidade do indicador e da própria
necessidade de leituras mais ou menos criteriosas.

Range - 0mmhg a
100mmhg

Resolução 0,01mmHg
Sensibilidade
6,6µV/g

Figura 11 - Aplicação conceitual de sensibilidade e faixa de operação em tonometria.
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2.11 Unidades de pressão no Sistema Internacional (SI)
As grandezas de mmHg e KPa (SI) são adotadas para medidas de pressão
intraocular por tonometria de aplanação (Figura 12).

Figura 12 – Equivalências de pressão no Sistema Internacional SI
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3 Método atual de aferição do tonômetro de aplanação
O princípio de eficácia do tonômetro de aplanação (Figura 13), baseia-se na
medição da força necessária para manter uma aplanação sempre uniforme da
superfície da córnea. A medição exata da superfície de aplanação é realizada com a
lâmpada de fenda com uma ampliação de 10 vezes.
A medição da pressão é realizada com a lâmpada de fenda com os pacientes
sentados e serve como exame de rotina num microscópio de lâmpada de fenda
comum10.

Partes Integrantes
1
2
3

Prismas de medição
Braço do sensor
Botão giratório com cilindro de medição
Botão de seleção para equivalência em KPa

4

Bloco estrutural mecânico do conjunto

5

Figura 13: Detalhamento de Tonômetro de aplanação Goldmann – Fonte: Manual do fabricante HS

3.1 Ajuste mecânico do sistema
Ajuste de zero
Posição para controle ‑0.05 (Figura 14).
O botão de ajuste é girado ligeiramente em um único intervalo da escala e para
baixo até o ponto zero do indicador do cilindro O braço do sensor tem de se
movimentar sozinho contra o batente em direção ao examinador. 10

10

http://mkthsc.haag-streit.com/wl/?id=h&filename=PressReadyPDF&path=Portuguese_AT900.pdf
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Figura 14 - Ajuste de zero faixa negativa– Fonte: Manual do fabricante HS

Posição para controle +0.05 (Figura 15).
Girar para cima a marca zero do cilindro em relação ao ponto desejável da escala. O
braço do sensor tem de se movimentar contra o batente do lado do paciente.

Figura 15 - Ajuste de zero faixa positiva– Fonte: Manual do fabricante HS

3.2 Ajuste da curva de resposta ou intervalo operacional
É o controle mais importante, uma vez que a medição da pressão intraocular nesta
área ganha um significado decisivo.
Para isso, utilize o peso para controle. Na vara de peso estão gravados 5 anéis
(Figura16). O valor central corresponde ao valor de escala 0, os dois imediatamente
à esquerda e à direita correspondem ao valor de escala 2 e os dois nas
extremidades correspondem ao valor de escala 6.

30

Uma marca correspondente ao ajuste do cilindro é ajustada exatamente à marca do
índice existente no suporte. Aí, o peso é colocado sobre o eixo do sensor de forma a
que a parte mais comprida aponte para o examinador.
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6

2

0

2

6

Figura 16 – Barra simuladora da PIO – Fonte: Manual do fabricante HS

Posição para controle 1.95 (Figura 17)
O braço do sensor tem de se movimentar na posição do cilindro 1.95 desde a área
de movimento livre em direção ao batente do lado do examinador.

Figura 17 - Ajuste de 20mmhg faixa inferior– Fonte: Manual do fabricante HS

Posição para controle 2.05 (Figura 18).
O braço do sensor tem de se movimentar na posição do cilindro 2.05 desde a área
de movimento livre em direção ao batente do lado do examinador.
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Figura 18 - Ajuste de 20mmhg faixa superior– Fonte: Manual do fabricante HS

Ajuste a vara de peso para o valor de escala 6, a parte mais comprida aponta para o
examinador.
Posição para controle 5.9 (Figura 19).
O ponto de controle é 5.9. (18d). A marca 6 (18e) sobre o cilindro de medição foi
girada para baixo em ½ intervalo face ao índice. O braço do sensor tem de se
movimentar em direção ao examinador

Figura 19 - Ajuste de 60mmhg faixa inferior– Fonte: Manual do fabricante HS

Posição para controle 6.1 (Figura 20).
O ponto de controle é 6.1. A marca 6 sobre o cilindro de medição foi girada para
cima em ½ intervalo face ao índice. O braço do sensor tem de se movimentar em
direção ao paciente. 10

Figura 20 - Ajuste de 60mmhg faixa superior– Fonte: Manual Operacional HS
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4 Modelo conceitual do sistema de medição proposto

Figura 21- Sistema de medição digital proposto

4.1 Diagrama em blocos
O sinal será captado pelo transdutor fixo à estrutura móvel do tonômetro, cuja
deformação irá provocar um desequilíbrio no circuito, o qual será amplificado e após
acondicionamento e ajuste de offset será visualizado em display com resolução
compatível com a grandeza a ser medida. Todos as partes integrantes demandam
alimentação por fonte externa de tensão (Figura 22).

TRANSDUTOR
AMPLIFICADOR PRECISÃO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC

CIRCUITO DE AJUSTE DE OFFSET

VOLTIMETRO DIGITAL

Figura 22 - Diagrama de blocos do circuito eletrônico
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5 Principais partes integrantes do protótipo

Amplificador operacional de precisão para instrumentação (fig.23)

Figura 23 – Diagrama do circuito integrado de amplificação

5.1 Transdutor de força e deslocamento

Aplicação de força

Figura 24 –Transdutor TF03 fabricante Grass

O transdutor FT03 (Figura 24) foi desenvolvido para medir contrações musculares
isometricamente. As

faixas

de

cobrir

aplicações

relacionadas

a

pequenas

grandezas, cujas medições podem ser feitas com molas aplicadas externamente. O
FT03 tem sido um padrão da indústria e é especialmente adequado para
contrabilidade

de

tecidos. Os

extensômetros

colados

são

essencialmente
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impermeáveis e possuem um intervalo sensível para muitas aplicações. O transdutor
necessita de alimentação externa e gera alteração de resistência quando submetido
a uma força externa. Esta alteração de resistência gera um desequilíbrio na ponte de
Wheatstone o qual propicia o surgimento de uma diferença de potencial proporcional
à força de entrada aplicada.

5.2 Voltímetro digital
Este circuito tem por finalidade converter o sinal elétrico proveniente do transdutor
em um valor alfanumérico compatível com a força aplicada ao elemento sensor.
Utilizaremos a precisão de uma (01) casa decimal (Figura 25).

Sinal analógico
amplificado
proveniente de
elemento de
transdução

Display para visualização de
sinais analógicos convertidos em
digitais

Figura25 – Medidor de tensão digital genérico
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5.3 Modelagem Física e distribuição de forças
A Modelagem abaixo (Figura 26) objetiva explanar a correlação entre as diferentes
grandezas físicas e a respectivas conversões para obtenção de valores mensuráveis
metrologicamente.

d=3.06mm
F2

F1

ECC=0,520mm

d

F
d

Ω

mA

mV

Figura 26- Diagrama de conversão de grandezas físicas
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5.4 Princípio

físico

aplicado

à

tonometria

tipo

Goldmman

(TORQUE)
Segundo Halliday11, considerando um braço de alavanca de massa desprezível

d

= r com uma das extremidades fixa na origem de um sistema de referência (Figura
27).

Figura 27- Modelo conceitual de forças (torque). Fonte: Halliday (2010).

Considerando que na extremidade de r há um corpo de massa m, ao produto da
força aplicada na extremidade da alavanca pela distância d e o seno do ângulo entre
a linha sobre a qual está o braço de alavanca e a direção da força aplicada
chamamos torque, ou momento de força. Um exemplo muito comum de torque é
quando se aplica uma força perpendicular e uma haste, fazendo-a girar um parafuso
em torno de um ponto fixo (Figura 28).

11

HALLYDAY (2013)
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Figura 28: Ação de torque em uma chave. Fonte: Halliday (2010).

Matematicamente, o vetor torque τ é dado pelo produto vetorial entre r e F. 11

τ = F.r equivale a: τ = r.F.senθ

Onde τ é o torque; r é a distância da força aplicada até o ponto fixo; F é a força
aplicada; senθ é o seno do ângulo entre a força e o braço de alavanca d.
Quando θ é 90º senθ = 1 então a equação se reduz a: τ = F.r
Se considerarmos um braço de alavanca com comprimento d, teremos:
τ = F.d em N.m (no SI). (Figura 29).

Figura 29: Momento de uma força. Fonte: Halliday (2010).

Correlacionando este princípio com o tonômetro de aplanação tipo Goldmman temos
uma situação análoga ao demonstrado nas figuras (Figuras 30, 31 e 32), abaixo e
subsequentes:
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Figura 30: Distribuição de forças em alavanca interfixa - Fonte: Halliday (2010)

Aplicando-se o conceito de alavanca interfixa ao sistema tonômetro teremos:

FA

Figura 31 - Força de contrabalanceamento ajustável pelo usuário

P
dA
FA

dB
FB

Figura 32 - Principais forças aplicadas ao tonômetro de aplanação

FA = Força proporcional aplicada ao conjunto mecânico do tonômetro durante
ajustes da escala.
FB = Força aplicada pela massa calibrada na área de 3,06mm, proporcional à PIO.
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dA= Distância entre o mecanismo de ajuste mecânico indicado na escala (KPa) do
instrumento e o ponto de apoio.
dB= Distância entre o ponto de aplicação da PIO e o ponto de apoio.
O princípio de medida da P.I.O. (Figura 32) está associado ao equilíbrio na alavanca
interfixa, onde as Forças e os Momentos se anulam possibilitando associação
indireta com a leitura da grandeza desejada.

40

7 Objetivo

7.1 Objetivo geral
Contribuir com a diminuição de riscos associados a erros de medição em
equipamentos médico assistenciais assim como na melhoria da qualidade da
metrologia legal em saúde, propiciando resultados mais confiáveis ampliando a
segurança dos pacientes.

7.2 Objetivos específicos
Desenvolver dispositivo digital para verificação de acurácia do método atual de
aferição de tonômetros de aplanação tipo Goldmann utilizados nas medidas de
pressão intraocular.
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8 Metodologia
A metodologia do presente estudo foi dividida nas seguintes etapas:
Etapa 01 – Acompanhamento de medições de PIO nos ambulatórios de Glaucoma e
demais unidades que utilizam tonometria para melhor entendimento em relação à
medição desta grandeza e possíveis valores e desvios obtidos durante o exame.
Etapa 02 – Verificação da repetibilidade das leituras de pressão durante testes em
bancada utilizando o calibrador mecânico padrão (haste graduada).
Etapa 03 – Lançamento de dados coletados em planilha e verificação de desvios e
erros inerentes ao sistema de medição.
Etapa 04 – Definição de faixa de trabalho e transdutor, pesquisa e consulta a
diversos fornecedores para mapeamento de compatibilidade e grau de convergência
com dispositivo a ser desenvolvido e a respectiva resposta do elemento.
Etapa 05 – Modelagem em blocos dos circuitos eletrônicos que compuseram o
sistema.
Etapa 06 – Testes funcionais dos elementos e desenvolvimento de protótipo.
(Figuras 33 e 34)
Etapa 07 – Realização de testes funcionais em bancada para verificação de
responsividade após prototipagem. (Figura 35).
Etapa 08 - Realização das primeiras leituras do dispositivo de prototipagem já
aplicado ao tonômetro de Goldmann. (Tabela 01)
Etapa 09 – Comparação de resultados obtidos com os valores medidos com o
padrão já utilizado.
Etapa 10 - Validação o modelo proposto
Etapa 11 – Confecção de Protótipo e testes funcionais (Figuras 37,38,39,40 e 41)
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8.1 Cronograma de atividades
Ano do Cronograma

2015

Atividades

Produtos

Início

Término

Dias

Análise presencial em exames que utilizam
equipamentos de tonometria de aplanação por
Compreensão prática do método de medição da
método Goldman conectados à Lâmpada de Fenda
01/01/2015 19/02/2015
grandeza
no
ambulatório
da
Oftalmologia
com
acompanhamento da Equipe do Prof.Ivan

50

Pesquisa de mercado para mapear fornecedores de
tonômetros de aplanação para mensuração de Relatório consolidado
pressão intra-ocular e empresas de calibração

20/02/2015 14/05/2015

84

Identificação das grandezas físicas aplicáveis

15/03/2015 14/05/2015

61

Pesquisa da metodologia atual para calibração de Apresentação de laudo de calibração e análise
10/04/2015 10/06/2015
tonômetros por Goldman e visita a fornecedores
crítica associada

62

Levantamneto de potenciais problemas com
Cases e Reports sobre erros em medida de pressão
medição de P.I.O. em EAS e ambulatórios e
11/06/2015 11/07/2015
intra-ocular
confiabilidade metrológica

31

Comparação de diferentes transdutores de
pressão, deslocamento e angulares e ópticos Relatório comparativo dos métodos
existentes no mercado interno e externo

11/06/2015 11/08/2015

62

Testes laboratoriais para
performance dos transdutores

12/08/2015 12/09/2015

32

13/09/2015 13/10/2015

31

Aquisição de peças e dispositivos para protótipo e Lista de materiais a serem empregados e
13/09/2015 13/10/2015
mapeamento de eventuais parcerias
investimentos necessários

31

Confecção de protótipo

cronograma de execução

14/10/2015 14/11/2015

32

Testes funcionais em laboratório

Relatório com os resultados obtidos

15/11/2015 15/12/2015

31

Apresentação

Projeção em Sala e teste funcional

16/12/2015 23/12/2015

8

comparação

Relatório técnico

de

Relatório consolidado

Desenvolvimento de diagrama em blocos para
Diagrama em blocos detalhado
construção futura de dispositivo de medição

Figura 33: Cronograma de atividades
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9 Resultados
O transdutor de pressão por extensometria apresentou comportamento linear para
os massores utilizados e os valores obtidos foram compatíveis com a faixa de
operação do produto, ratificando como assertiva a escolha para esta aplicação.
Após aplicar as correlações de grandezas disponibilizadas pelos fabricantes dos
tonômetros e de transdutores de força foi possível comprovar que as forças
aplicadas à alavanca interfixa inerente ao dispositivo de aplanação de Goldmann,
tem comportamento linear possibilitando, após a interpolação dos pontos medidos, o
surgimento de uma reta com comportamento intrínseco à uma função algébrica
linear, cuja inclinação é compatível com a sensibilidade do transdutor de força
(Figuras 34 e 35).

Figura 34. Curva de Pressão (mmHg) X Tensão (mV)

Figura 35. Curva de Pressão (KPa) X Tensão (mV)
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Figura 36. Curva Massa (g) X Tensão (mV)

m (g)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F (N)
0,00978
0,0098
0,0196
0,0293
0,0391
0,0489
0,0587
0,0685
0,0782
0,0880
0,0978

P (kPa)
P (mmHg)
n/m²
7,50062
1,33
10,0
2,66
19,9
3,99
29,9
5,32
39,9
6,65
49,9
7,98
59,8
9,31
69,8
10,64
79,8
11,97
89,8
13,30
99,7

T (mV)
50,00
104,00
152,00
199,00
249,00
302,00
350,00
398,00
451,00
501,00

Tabela 2: Valores de referência das grandezas físicas utilizadas
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9.1 Desenvolvimento e Prototipagem
Após entendimento dos princípios físicos existentes e definição do melhor método
de transdução de grandezas, foi iniciada uma pesquisa de mercado junto a alguns
fornecedores para definição em primeiro momento, do transdutor mais adequado
para conversão de pequenas grandezas de massa em sinal elétrico. Comumente
utiliza-se o princípio da elastometria o qual através de elementos denominados
straingages, é possível a correlação entre deformação e variação de resistência
elétrica. Eletronicamente é necessária uma associação dos componentes de forma a
garantir uma alta sensibilidade e resposta compatível com a captura de pequenos
sinais.
Devido a esta baixa magnitude é imprescindível que o sistema de acondicionamento
de sinal seja desenvolvido com componentes apropriados e pouco susceptíveis a
entradas

modificadoras

(ruído,

tremores

mecânicos,

oscilações

elétricas,

temperatura) entre outras. No estágio inicial foi utilizado um transdutor TF03 de
fabricação Grass Technologies Inc., largamente utilizado em pesquisa animal devido
ao baixo potenciais biolétricos demandados pelos cobaias, normalmente ratos e rãs,
em estudos de contração muscular.
Os primeiros testes de acondicionamento do sinal apontaram muita dificuldade em
se estabelecer a interface adequada entre o tonômetro e o transdutor de
deslocamento, pois objetiva-se correlacionar a força exercida pelo movimento do
braço do o tonômetro ao deslocamento percebido pelo elemento straingage.
Algumas leituras foram obtidas porém a oscilação comprometia a precisão e
repetibilidade das mesmas, resultando na substituição do modelo de captura do sinal
e consecutivamente do elemento de transdução, porém preservando o princípio
transdutivo teoricamente definido, elastometria.
Em uma segunda modelagem, utilizou-se um transdutor com maior sensibilidade e
curva de resposta também compatível com a faixa de valores desejados, transdutor
TRI-210 de fabricação Panlab Harvard Apparatus Inc (Figuras 34 e 35).
Esta nova modelagem propiciou uma melhor estabilidade e repetibilidade para
leitura de pequenos valores de massa de 0,1 até 20 gramas, grandezas que
corresponderiam a 0 mmhg até 200 mmHg, respectivamente, adequando-se a faixa
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de leitura desejada que ocupa apenas um intervalo desta escala, pois os valores
decorrentes da alteração da pressão intraocular demanda uma responsividade no
transdutor entre 0mmhg e 100mmhg. (Figuras 35 e Tabela 2).
Devido

à

especificidade

do

local

de

medição,

após

definido

o

melhor

acondicionamento do sinal, foi instrumentalizado um tonômetro de aplanação tipo
Goldmann, permitindo a leitura da força exercida pelo mesmo propiciando aplicação
direta de diferentes massores na parte distal de um tonômetro haag-streit com a
respectiva leitura dos valores em milímetros de mercúrio (mmHg) em um medidor
universal. (Figura 36).
Na sequência foram efetuados novos estudos para melhor acondicionamento do
sinal objetivando uma melhor exatidão e precisão nas leituras. Esta percepção
resultou em novas configurações eletrônicas dos circuitos de captura e visualização.
O protótipo final, (figura 37), apresenta maior sensibilidade (6,6µV/g), maior
estabilidade e já sintetiza toda a evolução decorrente das etapas anteriores, e com
alguns valores agregados ao produto, sobretudo a preocupação com a interface com
o operador, flexibilidade para calibração de diferentes tonômetros de aplanação,
otimizando sua usabilidade.
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10 Conclusões
Este estudo demonstrou a necessidade e potencialidade para desenvolvimento de um
padrão metrológico para calibração de tonômetros de aplanação por Goldmman
utilizando equipamento de medição digital e padrões físicos de comparação
convencionais. Atualmente os tonômetros são apenas aferidos mecanicamente, fato que
potencializa erros nas medidas que utilizam este método. Foi possível constatar que
apesar da rotulagem de “Gold Standard”, algumas publicações contestam a acurácia
destes dispositivos12.
No entanto destacamos a alta repetibilidade e confiabilidade das leituras obtidas com os
aplanadores tipo Goldmann em consequência da alta precisão mecânica agregada.
Porém para a longevidade e confiabilidade destes mecanismos ratificamos a
importância da aferição mecânica periódica dos mesmos, mas de forma não substitutiva
a procedimentos e processos de calibração normatizados.
Ao aplicarmos as diretrizes metrológicas legais para as grandezas em tonometria, ficam
evidenciadas, no meio, diferenças no entendimento conceitual entre ajuste e calibração,
a qual demanda mandatoriamente a comparação periódica dos valores medidos com
padrões rastreáveis.
Apesar do pioneirismo dos países desenvolvidos, sobretudo EUA e Europa, no controle
da segurança de dispositivos e artigos de uso médico, poucas são as evidências de
utilização de padrões validados para calibração de equipamentos oftalmológicos,
propiciando

um

campo

promissor

para

desenvolvimento

de

tecnologias

metrologicamente aplicáveis.
Face aos resultados obtidos, este estudo pode também potencializar a criação de
normas específicas para controle metrológico em tonometria de aplanação no Brasil,
através de órgãos regulatórios convergentes. Alinhado com a percepção e tendências
em gerenciamento de risco em ambientes assistenciais13, nos quais estão inseridas
grandes cargas tecnológicas, fica ratificada necessidade de prover ações que
potencializem a segurança do pacientes, otimizando processos e controles metrológicos
em estabelecimentos assistenciais de saúde.

12

http://glaucoma-answers.org/pt-pt/content/tonometria-de-goldmann-e-passado

13

FLORENCE, G.; CALIL, S.J. (2003).
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12 APÊNDICE
12.1 Desenvolvimento de protótipo

PONTO DE APLICAÇÃO DA FORÇA
A = 7,35mm²

F1

F2

Acondicionamento
-10

F1

-20

PIO(mmHg)

-30
-40

Figura 33 – Esquema representativo de aplicação de forças e transduçao – esboço para
prototipagem futura
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12.2 Etapa de validação das correlações entre as grandezas físicas

Figura 34 – Ensaios para definição do transdutor no lab. de metrologia da Eng. Clínica - UNIFESP

Figura 35 – Ensaios comparativos Massa (mg) X Tensão elétrica (mv) em lab.de Fisiologia -UNIFESP
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12.3 Protótipo inicial

Indicação em
display
Massores de referência

1g – 10mmHg

Figura 36 – Ajuste de Faixa de leitura do calibrador versão inicial em bancada
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12.4 Protótipo final

Figura 37 – Calibrador de Tonômetros tipo Goldmman série AAO 001- Painel frontal
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Figura 38 – Calibrador de Tonômetros tipo Goldmman série AAO 001Visão lateral com destaque para mesa de elevação
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Figura 39 – Calibrador de Tonômetros tipo Goldmman série AAO 001Visão lateral com destaque para dispositivos de ajuste

Figura 40 – Calibrador de Tonômetros tipo Goldmman série AAO 001- Detalhe da mesa de fixação

Figura 41 – Calibrador de Tonômetros tipo Goldmman série AAO 001- Painel traseiro
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12.5 Glossário
Termo
Ajuste

Definição
Conjunto de operações efetuadas num sistema de medição, de modo
que ele forneça indicações prescritas correspondentes a determinados
valores duma grandeza a ser medida14.

Amplificador

Amplificador é um equipamento que utiliza uma pequena quantidade de
energia para controlar uma quantidade maior. Em sua utilização mais
coloquial, o termo se refere a amplificadores eletrônicos, principalmente
aqueles usados para aplicações de áudio e para transmissão de rádio.
A relação entre a entrada e a saída de um amplificador geralmente
expressa em função da frequência de entrada é denominada função de
transferência do amplificador, e a magnitude da função de transferência
é denominada de ganho15.

Analógico

Estes são sinais contínuos cuja variação em relação ao tempo é a
representação proporcional de outra variável temporal16.

Calibração

Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira
etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição
fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as
incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação
para estabelecer uma relação visando a obtenção dum resultado de
medição a partir duma indicação 14.

A medida de dispersão mais usada, que pode ser considerada
Desvio Padrão

como uma medida de variabilidade dos dados de uma
distribuição de frequências. Isto é, o desvio padrão mede a

14

http://inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf.

15

DAILEY, D. J. (1989)

16

RIZZONI,G. (2013)
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dispersão dos valores individuais em torno da média. Para seu
cálculo, deve-se obter a média da distribuição e, a seguir,
determinar os desvios para mais e para menos a partir da
mesma. Assim, o desvio padrão é a média quadrática dos
desvios em relação à média aritmética de uma distribuição de
Desvio Padrão
continuação

frequências, ou seja, é a raiz quadrada da média aritmética dos
quadrados dos desvios, esses tomados a partir da média
aritmética 17.
Pode ser dita como: uma representação da informação de forma
abstrata (intocável), a qual pode ser manipulada por meio de

Digital

dispositivos digitais, ou a forma de representação por valores lógicos e
exatos, de qualquer tipo de dado. Combinações binárias entre (0e1)s.16
Diferença entre o valor medido duma grandeza e um valor de referência. 14

Erro

A espessura central da córnea (ECC) é um dado biométrico importante
na avaliação clínica de doentes com hipertensão ocular e glaucoma, na
Espessura

medida em que influencia a medição da pressão intraocular (PIO) pelo

corneana

método de aplanação de Goldman e é um fator de risco independente
para o desenvolvimento de glaucoma primário de ângulo aberto
Espessura Central da Córnea 7:

Exatidão de
medição

Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de
um mensurando 14.

Qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo livre
Força

17

ou causa deformação num corpo fixo 11.

NETO, J.C.S. (2012)

58

O Glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico e envolve a perda
de células da retina responsáveis por enviar os impulsos nervosos ao
cérebro. A pressão intraocular elevada é um fator de risco significativo
para o desenvolvimento do glaucoma, não existindo contudo uma
relação direta entre um determinado valor da pressão intraocular e o
Glaucoma

aparecimento da doença, ou seja, enquanto uma pessoa pode
desenvolver dano no nervo com pressões relativamente baixas, outra
pode ter pressão intraocular elevada durante anos sem apresentar
lesões. Se não for tratado, o glaucoma leva ao dano permanente do
disco óptico da retina, causando uma atrofia progressiva do campo
visual, que pode progredir para cegueira18.

Linearidade

Diferença nos valores da tendência ao longo da faixa de operação
esperada do dispositivo, pode expressar o comportamento do elemento
de transdução e medição.
A metrologia é

a ciência das medições e

suas

aplicações

na sociedade e na indústria. Por se tratar de uma ciência tão
Metrologia

abrangente e necessária em tantas atividades humanas, a metrologia
engloba todos os aspectos teóricos e práticos de todas as medições
que são realizadas nas mais diversas ciências e tecnologias 14.
Realização da definição duma dada grandeza, com um valor

Padrão

determinado e uma incerteza de medição associada, utilizada como
referência 14.
Grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por

Precisão de
medição

medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob
condições especificadas 14.

Corresponde à força que os seus átomos exercem por unidade de área
da superfície do recipiente onde se encontram. O termo pressão é
Pressão

utilizado em diversas áreas da ciência como uma grandeza escalar que
mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço,
podendo este ser líquido, gasoso ou mesmo sólido. A pressão é uma
propriedade intrínseca a qualquer sistema 6.

18

http://www.lotteneyes.com.br/patologias
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Propriedade dum resultado de medição pela qual tal resultado pode ser
relacionado a uma referência através duma cadeia ininterrupta e
Rastreabilidade
metrológica

documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza
de medição 14.

Precisão de medição sob um conjunto de condições de repetibilidade.
Condição de medição num conjunto de condições, as quais incluem o
mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo
Repetibilidade

sistema de medição, as mesmas condições de operação e o mesmo
local, assim como medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos
similares durante um curto período de tempo 14.

Quociente entre a variação duma indicação dum sistema de medição e
Sensibilidade

a variação correspondente do valor da grandeza medida 14.

Elemento dum sistema de medição que é diretamente afetado por um

Sensor

fenômeno, corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida 14.

O transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em
outro. Ele pode converter, por exemplo, uma magnitude física, como
Transdutor de

posição, velocidade, temperatura, luz, entre outras, em um sinal elétrico

medição

normalizado. Dispositivo, utilizado em medição, que fornece uma
grandeza de saída, a qual tem uma relação especificada com uma
grandeza de entrada 14.
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12.6 Especificações Técnicas Protótipo
STRAINGOLD - Calibrador de tonômetros de aplanação tipo Goldmann
 Estrutura em Caixa em chapa de aço 110mm largura x 160mm
profundidade x 280mm altura
 Leitura da força sobre disco de 3,06mm de 0,0 a 99,9 mmHg em indicador
digital com LED vermelho.
 Ajuste da altura do tonômetro em calibração
 Base retangular de elevação e fixação 80x 50mm.
 Travamento da altura da base com parafusos e fixação do tonômetro com
elementos elásticos.
 Sapatas anti escorregamento de borracha.
 Sensor de força

zero a 100 mmHg ~ zero a 0,1 N

 Tipo de sensor

4 strain-gages 350 ohms

 Indicador digital

4 dígitos LED vermelho 10mm

 Precisão de leitura

0,5 %

 Alimentação bivolt

110 VAC/ 220 VAC

 Peso do dispositivo

4kg
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13 ANEXOS
13.1 Normas aplicáveis
ISO 8612:2009, together with ISO 15004-1, specifies minimum requirements and the
design compliance procedure for tonometers intended for routine clinical use in the
estimation of intraocular pressure (IOP).

AAMI ANSI 60601-1:2005 Medical Electrical Equipment-General requirements for
safety and essential performance

lEC 60601-1-2:2007 Medical Electrical Equipment-Electromagnetic compatibilityRequirements and tests

ISO 15004-1:2006 Ophthalmic Instruments- Fundamental requirements and test
methods Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments

ISO 15223-1:2012 Medical Devices: Symbols to be used with medical devices
labels, labelling and information to be supplied-general requirements

IS010993-1 Biological evaluation of medical devices:Evaluation and testing within a
risk management process

IS0 14971:2007 Medical Devices-Application of risk
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13.2 Comitê de Ética
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