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Resumo: 
A metrologia na saúde é uma ferramenta essencial para garantir a segurança do 
doente. 
As seringas perfusoras e bombas peristálticas são utilizadas em ambiente clí-
nico para doseamento de fármacos e devem estar devidamente calibradas. Esta 
calibração pode ser efetuada pelo método gravimétrico num laboratório primá-
rio ou pelos próprios serviços de manutenção hospitalar utilizando um analisa-
dor de caudal, sendo este um método secundário. Este equipamento deverá ter 
a sua rastreabilidade assegurada através de calibração. 
Neste trabalho foram estudados duas possíveis metodologias de calibração de 
um instrumento analisador de caudal IDA-1S, da Fluke, nomeadamente: o mé-
todo gravimétrico, o método do comparativo. 
O método gravimétrico é o método primário, em que consiste na determinação 
da massa de líquido escoado para um recipiente no qual se realizam duas pesa-
gens uma inicial e uma final, num intervalo de tempo definido. A massa esco-
ada por unidade de tempo é convertida em caudal volúmico à temperatura de 
referência de 20ºC. 
O método comparativo consiste em ligar um gerador de caudal, devidamente 
calibrado, ao analisador de caudal, comparando os caudais indicados pelos dois 
instrumentos. Esse gerador de caudal pode ser uma seringa automática  ou um 
contador de Coriolis com uma bomba acoplada. 
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O principal objetivo deste trabalho é verificar qual o método mais adequado na 
calibração de instrumentos analisadores de caudal, comparando os resultados e 
incertezas obtidas. 

 
Palavras-Chave: Caudal, contador de Coriolis, Método Gravimétrico , Se-
ringas 

 
 

Abstract: 
Metrology in health is an essential tool to ensure patient safety. Perfusion sy-
ringes and peristaltic pumps are used in clinical activities for drug dosing and 
must be properly calibrated. 
This calibration can be performed by the gravimetric method in a primary la-
boratory or by the hospital maintenance itself using a flow analyzer, which is a 
secondary method. This equipment shall be traceable by calibration. In this 
work two possible methods of calibration of an IDA-1S flow analyzer, from 
Fluke were studied, namely: the gravimetric method and the comparison 
method. 
The gravimetric method is the primary method, which consists in determining 
the mass of liquid delivered to a vessel in which two weighings are carried out, 
in a defined time interval. The mass per unit of time is converted to volume 
flow rate at the reference temperature of 20 ° C. 
The comparison method consists in connecting a calibrated flow generator to 
the flow analyzer, comparing the flows indicated by the two instruments. This 
flow generator can be an automatic syringe or a Coriolis flow meter, with an 
associated pump. 
The main objective of this work is to verify the most appropriated method in 
the calibration of flow analyzers instruments, comparing the results and uncer-
tainties obtained between the two methods studied. 
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1. Introdução 
A medição do caudal, à semelhança de qualquer outra medição em contexto clínico, re-

quer o adequado rigor na realização das medições, bem como na garantia da conformidade 

dos requisitos metrológicos do instrumento de medição. 

As bombas de peristálticas e as seringas perfusoras são instrumentos médicos eletrónicos, 

utilizados em ambiente clínico para a nutrição e a hidratação de pacientes adultos, pediá-

tricos e neonatais, podendo também ter funções terapêuticas, nomeadamente a adminis-

tração de fármacos. Sendo estes equipamentos, instrumentos com função de medição tem 

associado um erro de medição, determinado pelo processo de calibração. A variabilidade 

com que se determina esse erro é definida como 
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incerteza. A incerteza de medição depende do tipo de bomba/seringa de perfusão, do tipo 

de acessórios/consumíveis utilizados e da metodologia de calibração escolhida. A cali-

bração de um instrumento de medição também permite assegurar a sua rastreabilidade ao 

Sistema Internacional de Unidades (SI). 

A calibração em caudal dos sistemas de perfusão pode ser efetuada através do método 

gravimétrico, descrito na norma ISO 60601-2-24:2012 [1] ou através da utilização de um 

Instrumento Analisador de Caudal (IAC), devidamente calibrado. No capítulo seguinte 

serão apresentados os vários métodos de calibração utilizados durante este trabalho. 

 
2. Calibração de instrumentos medidores de caudal pelo método 

gravimétrico e pelo método comparativo 
 

Neste trabalho foi efetuada a calibração de um instrumento analisador de caudal da Fluke, 

o IDA 1-S [2] utilizando dois métodos distintos, o método gravimétrico e o método com-

parativo. O método gravimétrico é um método primário baseado na norma IEC 60601-2-

24 [1], que necessita de um gerador de caudal, o instrumento de medição e uma balança. 

O caudal é determinado á saída do instrumento de medição. O método comparativo é um 

método secundário visto não utilizar diretamente o padrão de referência primário, mas 

sim outro dispositivo calibrado, com o qual são comparados os resultados obtidos pelo 

IAC [3], estes geradores são ligados á entrada do instrumento através de tubos adequados. 

 
 

2.1. Método gravimétrico 
O método gravimétrico, considerado o método primário, é normalmente utilizado pelos 

Laboratórios Nacionais de Metrologia para calibração de instrumentos doseadores de flui-

dos, caudalimetros, contadores de fluidos, seringa automáticas e sistemas perfusores. 

[4,5]. Este método consiste na determinação da massa de líquido escoado num recipiente 

a calibrar, na qual se realizam duas pesagens, uma com o recipiente cheio e outra com o 

recipiente vazio. A massa escoada por unidade de tempo é convertida em caudal volúmico 

à temperatura de referência de 20 ºC. 

Neste método, os constituintes principais são: um gerador de caudal, um dispositivo co-

letor integrado na balança e associado a um sistema de aquisição de dados (LabView) 
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e o instrumento a calibrar, que no caso da seguinte figura 1 é uma seringa automática - 

Bomba Nexus 3000. 

 
 

Figura 1 – Montagem da calibração de uma BombaNexus3000 pelo método gravimétrico 
 

 
 

O procedimento utilizado consiste em escolher o tipo de tubagem e a ponta a utilizar 

(seringa ou cateter). Encher o sistema perfusor/gerador de caudal com água ultrapura 

(conforme a ISO 3696) [6] e efetuar a purga de forma a retirar qualquer ar do sistema. 

Com o sistema e toda a tubagem preenchida com água, escolhe-se o caudal a debitar e o 

tempo de escoamento do ensaio. O tubo/cateter é introduzido abaixo da superfície do flu-

ido no recipiente de recolha, dentro da balança. Após o registo dos parâmetros de influ-

ência, designadamente humidade relativa, temperatura, pressão atmosférica e a tempera-

tura do líquido, dá-se início ao doseamento de fluido para o recipiente colocado na ba-

lança. Após um período de estabilização de 10 minutos, procede-se à aquisição e registo 

de dados durante 15 minutos. O processamento de dados e a sua determinação é efetuada 

através de um algoritmo, implementado em linguagem de programação gráfica, através 

da equação (1). 
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Durante o processo de calibração, a água a utilizar e o instrumento a calibrar devem estar 

à mesma temperatura. Para o efeito, o instrumento a calibrar deve ser previamente colo-

cado na sala de ensaios, aproximadamente 12 horas antes do início da calibração [6]. A 

temperatura da água utilizada nos ensaios não deverá apresentar uma variação superior a 

2 °C durante o ensaio. 

 
2.2. Método Comparativo 
O outro método de calibração utilizado na determinação de caudal de sistemas perfusores 

e utilizado principalmente pelos serviços de manutenção dos hospitais é um método com-

parativo, sendo por isso considerado um método de calibração secundário. Este método 

consiste em comparar diretamente o caudal gerado pelo sistema perfusor com o caudal 

indicado no instrumento analisador de caudal. A ligação entre os dois 
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instrumentos é assegurada através de linhas adequadas, sendo a purga realizada de forma 

a eliminar todas as bolhas de ar no sistema (figura 2). 

 
Figura 2 –Montagem da calibração de uma seringa perfusora pelo 

método comparativo 
 

 

De forma a garantir a estabilização do caudal entre a seringa e o IAC, deve considerar- se 

um período de estabilização de pelo menos 10 minutos, antes de iniciar a aquisição e o 

registo de dados. Estes registos devem ser efetuados mediante condições que permitam a 

obtenção de resultados fiáveis e de acordo com a especificação do fabricante, sendo por 

isso fundamental assegurar a monitorização e o registo da temperatura do fluido a admi-

nistrar e das condições ambientais, que deverão estar compreendidas dentro das especifi-

cações do fabricante. Salienta-se a importância da monitorização dos valores da humidade 

relativa, os quais deverão ser superiores a 50 %, por forma a evitar a evaporação do fluido 

de calibração. Deverão considerar-se todas as correções necessárias à obtenção de resul-

tados corretos e exatos. 

A água utilizada na calibração deverá ser ultrapura segundo a norma ISO 3696 [6] à tem-

peratura ambiente e não apresentar uma variação superior a 2 °C durante o ensaio. 

O método comparativo, sendo um método secundário, possui uma menor exatidão e maior 

incerteza quando comparado com o método gravimétrico primário, especialmente para 

caudais inferiores a 10 ml/h, possuindo, no entanto, a vantagem de poder ser utilizado em 

ambiente clínico. 

 
3. Dispositivo Medidor de caudal - IDA-1S, da Fluke 

 
Neste trabalho foi utilizado um instrumento analisador de caudal IDA-1S da Fluke. Este 

dispositivo é principalmente utilizado por departamentos de engenharia biomédica ou ma-

nutenção de hospitais e tem como finalidade verificar o desempenho de dispositivos 

de perfusão por meio de medição de caudal, volume e pressão [2]. 
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O aparelho utiliza água destilada de acordo com a norma NP EN ISO 3696 [6]. Este per-

mite avaliar uma ampla gama de dispositivos de infusão tais como seringas perfusoras, 

bombas peristálticas, conta-gotas e outros dispositivos volumétricos. Além disto permite 

analisar bombas com caudais instáveis [2]. 

Asseringas perfusoras ou bombas peristálticas são conectadas ao canal de entrada do IAC 

através de tubos de teflon com a finalidade de leitura do caudal, volume de líquido e da 

pressão que ocorre nos tubos ao passar o líquido. Os resultados são ilustrados no visor do 

IAC ou num computador utilizando o software apropriado. 

O IAC apresenta dois modos de funcionamento com diferentes funcionalidades de teste 

descritos seguidamente [2]: 

 Modo de caudal (FLOW RATE TEST) 
Indica o caudal médio e instantâneo em ml/h, o volume debitado, e o tempo decorrido e 

o desvio do caudal médio relativamente do caudal definido. 

O dispositivo apresenta ainda um indicador de preparo que fica verde sempre que detetar 

fluido no tubo de medição ou vermelho se o produto não detetar fluido. 

 Modo de oclusão (OCCLUSION TEST) 
Este modo fornece a pressão instantânea detetada pelo dispositivo, o pico de pressão e a 

hora em que foi detetado. Ambos os valores apresentam-se no ecrã de leitura do IDA- 1S. 

Os testes de caudal e oclusão não apresentam a mesma entrada de ligação no dispositivo, 

porém apresentam o mesmo canal de saída como de seguida se apresenta na figura 3 re-

ferente as conexões do painel lateral do IDA-1S com a respetiva legenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helena V. G. Navas ■ Elsa Batista ■ Miguel O. B. Pereira 

 
 

 

I X E N C O N T R O D E T R Ó I A 
Q U A L I D A D E , I N V E S T I G A Ç Ã O E D E S E N V O L V I M E N T O       69 

 
Figura 3- Vistas laterais IDA-1S 

 

 

Legenda: 

1- Entrada de energia para o carregador 

2- Porta USB para conectar ao computador 

3- Saída de líquido (drenagem) 

4- Entrada de pressão (testes de oclusão) 

5- Entrada de fluído (testes de caudal) 
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O modo que irá ser utilizado neste trabalho será o Modo de Caudal (FLOW RATE TEST). 

 
3.1 Calibração do IDA-1S por gravimetria 
Na calibração gravimétrica do IDA-1S foi utilizado como gerador de caudal uma  seringa 

Nexus 3000 para a gama de 1 m/h a 10 m/h e um contador de Coriolis com bomba (figura 

4) para a gama entre 200 ml/h e 1200 ml/h. A metodologia de calibração consiste em ligar 

o gerador de caudal ao IDA-IS através de tubos adequados realizando uma purga antes de 

se iniciar o ensaio, garantido assim a ausência de bolhas no sistema. De forma a garantir 

a estabilização do caudal entre o gerador de caudal e o IDA-1S, deve considerar-se um 

período de estabilização de pelo menos 10 minutos, antes de iniciar a aquisição e o registo 

de dados ao mesmo caudal de ensaio. O tubo de saída do IDA-1S é posteriormente intro-

duzido abaixo da superfície do fluido no recipiente de recolha, dentro da balança. O ensaio 

decorre durante 15 minutos, sendo necessário registar a humidade, temperatura e pressão 

do laboratório e a temperatura inicial e final do liquido. No final do ensaio compara-se os 

valores obtidos pela balança com os indicados no IDA 1S, caudal médio. 

 
Figura 4- Montagem da calibração gravimétrica do IDA-1S utilizando como gerador 

de caudal, um contador de Coriolis 
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3.2 Calibração do IDA-1S pelo método comparativo 
No método comparativo foram utilizados dois geradores de caudal de referencia (instru-

mento padrão), a seringa Nexus 3000 e o contador de Coriolis M12 da Bronkhorst, devi-

damente calibrados por gravimetria. A ligação entre o gerador de caudal e o IDA-1S é 

assegurada através de linhas adequadas, sendo a purga realizada de forma a eliminar todas 

as bolhas de ar no sistema. De forma a garantir a estabilização  do caudal entre o gerador 

de caudal e o IAC, deve considerar-se um período de estabilização de pelo menos 10 

minutos, antes de iniciar a aquisição e o registo de dados. O ensaio tem a duração mínima 

de 15 minutos. No fim deste tempo compara-se  o resultado de caudal médio indicado 

pelo IDA-1S e o valor do gerador de caudal de referência determinado anteriormente por 

gravimetria. 

 
 

4. Resultados da calibração do IDA-1S 
Os resultados da calibração do IDA-1S obtidos por gravimetria e pelo método compara-

tivo para caudais elevados (superior a 200 ml/h) estão dentro do erro máximo admissível 

do instrumento, 2 % [2].Os resultados obtidos por ambos os método encontram-se dentro 

da incerteza mutua, podendo assim serem considerados consistentes, tal como indicado 

na figura 5. 

 
 

Figura 5- Resultados 200 ml/h a 1200 ml/h 
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As incertezas pelo método gravimétrico foram determinadas de acordo com documenta-

ção já publicada [7]. O calculo de incertezas do método comparativo encontram-se des-

critas em [3]. Verifica-se que as incertezas obtidas pelo método comparativo são superi-

ores ao método gravimétrico, tal como seria de esperar, visto que o método gravimétrico 

é um método primário. 

Para caudais numa gama entre 2 ml/h a 10 ml/h os erros de leitura foram superiores rela-

tivamente aos resultados obtidos no caudais elevados visto que, para pequenos caudais é 

mais difícil controlar de influência, nomeadamente evaporação ou condições ambientais, 

no entanto os valores obtidos encontram-se dentro do erro máximo admissível (figura 6). 

 
Figura 6- Resultados 2 ml/h a 10 ml/h 

 

 
 

É de notar que para 10 ml/h no método gravimétrico o valor do erro é superior ao método 

comparativo. Durante os ensaios observou-se que o caudal neste ponto não é estável, tem 

uma característica pulsante periodica de 1 ml/h em 1 ml/h que afeta bastante os valores 

lido na balança. Porém para caudais na gama entre 2 ml/h a 5 ml/h é possível adquirir 

mais pontos consequentemente tendo melhores resultados. 
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5. Conclusões 
Conclui-se que ambos os métodos podem ser utilizados na calibração de instrumentos 

analisadores de caudal visto que todos os resultados se encontram dentro do erro máximo 

admissível do instrumento, no entanto é necessário ter em conta as características pulsan-

tes do caudal de saída do instrumento em alguns pontos de ensaio no método gravimétrico 

que podem influenciar os resultados de medição. Também se verifica que o método gra-

vimétrico possui resultados com incertezas ligeiramente inferiores ao método compara-

tivo. 

O método comparativo pode ser utilizado em qualquer gama de caudal visto não ser in-

fluenciado pela característica pulsante do IDA-1S que só acontece á saída, porém tem 

maior o tempo de aquisição de dados pelo IDA-1S para caudais pequenos, visto que o 

instrumento assume valores periódicos de volumes fixos na aquisição de leitura de caudal 

o que significa que para caudais menores esses valores vão demorar mais tempo a ser 

atingidos. O método comparativo tem também a vantagem de poder ser utilizado nas ins-

talações do cliente. 
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