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Motivação
O doseamento de fármacos é uma das atividades da área da saúde em constante
desenvolvimento mas onde ainda se verificam alguns erros de medição devido ao uso
generalizado e intensivo dos equipamentos, o tipo de consumível utilizado e interação
entre os diversos fármacos, podendo tais situações resultar em efeitos adversos para
os pacientes.

Os sistemas de perfusão atuais em muitas situações não são rastreáveis ao Sistema
Internacional de Unidades o que pode levar a erros de doseamento, especialmente
com efeitos críticos em neonatologia.

A fim de melhorar os procedimentos de medição de instrumentos doseadores de
fluidos e garantir a sua rastreabilidade, vários Institutos Nacionais de Metrologia,
fabricantes e universidades estão envolvidos em projetos de investigação desde 2015.
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Metrologia
“Todas as medições estão
erradas, salvo prova em
contrário”
Incerteza

0,05 %

0,10 %- 0,15 %

0,15 %- 0,3 %

~1%

2~5%

− A calibração de um instrumento fornece informação sobre o erro de medição e a
sua incerteza
− O valor verdadeiro determinado encontra-se num intervalo de 95 % de confiança
− A rastreabilidade é garantia da qualidade dos resultados de calibração
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EURAMET
A Associação Europeia de Institutos Nacionais de Metrologia (EURAMET) é uma
Organização Regional de Metrologia (RMO) da Europa. Coordena a cooperação dos
Institutos Nacionais de Metrologia (NMI) da Europa em áreas como a investigação em
metrologia, rastreabilidade de medições para as unidades do Sistema Internacional,
reconhecimento internacional de padrões nacionais de medição e capacidades de
calibração e medição (CMC) dos seus membros.

www.euramet.org
www.BIPM.org
VIM – Vocabulário Internacional de
Metrologia
GUM – Guia de Incerteza de
Medição
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Projetos EMPIR
O Programa Europeu de Metrologia para Inovação e Investigação (EMPIR) foi
desenvolvido como parte integrante do Horizonte 2020, o Programa-Quadro da UE para
Investigação e Inovação.
Este programa permite a colaboração entre os Institutos Nacionais de Metrologia, a
Investigação científica académica (pública ou privada) e a Indústria, através de projetos
de investigação conjuntos (JRP) em várias áreas onde a contribuição da Metrologia é
fundamental. Uma dessa áreas é a Saúde.
Os JRPs da Saúde deverão estar relacionados com uma utilização mais fiável,
comparável e eficiente de métodos diagnósticos e terapêuticos, no desenvolvimento de
novas técnicas para melhorar os cuidados de saúde, limitar os custos, fomentar a
competitividade das indústrias e serviços europeus e apoiar a regulamentação.
Um desses JRPs é o projeto Metrologia para Administração de Fármacos - MeDDII.

https://msu.euramet.org/
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EMPIR – MeDDII – 18HLT08
Call: 2018 Saúde
JRP - nome: Metrologia para Administração de Fármacos
JRP - referência: 18HLT08 MeDDII
Orçamento: ~ 1,7 M€

Tempo de trabalho: ~200 MM
Duração: 36 meses + 6 meses
Data de inicio: junho 2019

Coordenador: IPQ
Parceiros - 9 NMIs/DIs, 5 universidades, 2 fabricantes. 11 países
Colaboradores – 40
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Parceiros

FACH
HOCHSCHULE
LÜBECK
University of Applied Sciences
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Parceiros
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Objectivos do projeto MeDDII
Este projeto tem como objetivo caracterizar e
melhorar a exatidão instrumentos doseadores
de fluidos (Bombas de perfusão) e sistemas de
multi-perfusão e permitir medições rastreáveis
em volume, caudal, pressão em intervalos de
medição entre 100 nL/min a 5 nL/min:
• Através do desenvolvimento de novos
métodos de calibração

5 mL

Caudal 100 nL/min
(6 mL/h)
1 gota em 50 min

• Expandindo a infraestrutura metrológica
existente
Aprox. 2 mm
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Colaboradores 18HLT08 MeDDII
Holanda
Portugal

Alemanha
Suiça

KEEP
SATISFIED

COCREATE

MONITOR

INFORM

França
Coreia do sul
US
Israel

Influência

Dinmarca

FDA ISO/IEC
Dutch Society
of intensive care

Wilhelmina Children's Hospital
UMC Utrecht Asian Medical Center
HGO CHTS CHP Hospital de Braga

University clinic Schleswig-Holstein
Interesse
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Work Packages

WP1 - Desenvolvimento de infraestruturas de metrologia para
micro/nano caudais
WP2 - Medição em linha de propriedades físicas e termodinâmicas
WP3 - Desenvolvimento de uma bomba microfluidica e novos
procedimentos de calibração de instrumentos doseadores de fluidos
existentes
WP4 - Desenvolvimento e caracterização de um sistema de multiperfusão
WP5 – Impacto
WP6 - Coordenação
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WP1
Desenvolvimento de infraestruturas de metrologia para micro/nano caudaisconcluído
❑

Vários método de medição de microcaudal foram desenvolvidos

Ref: Ultra-low flow rate measurement techniques, Measurement: Sensors, 18, 100279,
https://doi.org/10.1016/j.measen.2021.100279

50 µm
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WP1
Desenvolvimento de infraestruturas de metrologia para micro/nano caudaisconcluído
Uma comparação com o objetivo de validar os métodos de medição para ensaios
estáticos e dinâmicos, com 9 parceiros participantes, foi concluída e o relatório final
publicado, www.euramet.org, projeto EURAMET 1508, 90% dos resultados foram En<1.
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WP2
Medição em linha de propriedades físicas e termodinâmicas
❑ Desenvolvimento de padrões primários para medições em linha de viscosidade
dinâmicas
Padrões primários para medições em linha de viscosidade dinâmica foram
desenvolvidos.

50 µm
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WP2
Medição em linha de propriedades físicas e termodinâmicas
❑ Validação das medições com oito liquidos diferentes
Oito líquidos diferentes utilizados em aplicações médicas foram medidos através de
vários tipos de viscosímetros.

Liquid A: Saline solution of 0.9 %wt NaCl
Liquid B: Glucose solution 10 %wt
Liquid C: Glucose solution 20 %wt
Liquid D: solution of NaCl 0.22 %wt and Glucose 2.75 %wt
50 µm
Liquid E: solution of NaCl 0.22 %wt and Glucose 5.55 %wt
Liquid F: solution of NaCl 0.45 %wt and Glucose 5.54 %wt
Liquid G: solution of Glycerol 52.0 %wt
Liquid H: solution of Glycerol 58.8 %wt
16

WP3
Desenvolvimento de uma bomba microfluidica e novos procedimentos de
calibração de instrumentos doseadores de fluidos
❑

Desenvolvimento e caracterização de um protótipo de uma bomba microfluidica,
concluído

❑

Desenvolvimento de procedimentos de calibração de instrumentos doseadores de
fluidos
Testes concluídos e análise de dados concluída, guia EURAMET em desenvolvimento.

50 µm
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WP4
Desenvolvimento e caracterização de um sistema de multi-perfusão
❑

Várias configurações de muti-perfusão foram construídas onde se incluiu um
sensor de caudal de massa e dois sensores de pressão conectados em linha.
Paralelamente, foi construído um conjunto óptico representativo para a prática
clínica.

❑ Validar um modelo preditivo para multi-perfusão:
O modelo preditivo de multi-perfusão foi estendido para múltiplos caudais, bolhas de ar e
diferentes viscosidades.
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50 µm

WP4
❑

Software de visualização do modelo analítico do erro em sistemas multi-perfusão

50 µm
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WP5 – Impacto
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

29 Apresentações em conferências
12 publicações em revistas internacionais
2 Workshops online sobre métodos de medição
5 newsletters publicadas (a cada 6 meses)
2 webinars para o público em geral
Três estudos de caso
Guia de Boas Práticas e folheto sobre Calibração de Bombas de perfusão
2 Vídeos sobre rastreabilidade de bombas de seringa e calibração de bombas de
perfusão
Colaboração com os CT da ISO TC 48, IEC 62, TC84, TC 150, AAMI na elaboração
das normas de referencia
Em novembro de 2021 foi publicado o documento AAMI TIR 101-Fluid delivery
performance testing for infusion pumps, vários parceiros do MeDDII contribuíram
para o seu desenvolvimento
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Plataformas de internet do projeto
www.drugmetrology.com
https://zenodo.org/communities/medd2
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IPQ- Laboratório de Volume e Caudal
O LVC presta serviço à indústria química, transformadora e a laboratórios
analíticos e farmacêuticos nas seguintes áreas:

Calibração de pequenos volumes

Calibração de grandes volumes
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IPQ- Laboratório de Volume e Caudal
Calibração de instrumentos doseadores de fluidos e caudalimetros

CMC publicadas no BIPM, 2000 mL/h e 0,12 mL/h, com incertezas entre 0,11 % e
2,5 %.
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Métodos de calibração de instrumentos
de medição de caudal desenvolvidos
neste projeto pelo IPQ.

•
•
•
•

Gravimetria
Interferometria
Método da gota
Deslocamento de menisco
Estes métodos estão todos implementados no IPQ/ LVC
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Métodos de calibração
Gravimetria
IEC 60601-2-24 – Medical electrical
equipment: Particular requirements for the
safety of infusion pumps

Medição da quantidade de fluido
recolhido numa balança por
unidade de tempo.
Caudal superior a 10 mL/h com incertezas de 2,5 %
1
𝑄=
𝑡𝑓 − 𝑡𝑖

𝐼𝑓 − 𝐼𝑖 − 𝛿𝑚𝑏𝑢𝑜𝑦

1
𝜌𝐴
×
× 1−
× 1 − 𝛾 𝑇 − 20
𝜌𝑤 − 𝜌𝐴
𝜌𝐵

+ 𝛿𝑒𝑣𝑎𝑝
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Métodos de calibração
Interferometria
O método interferométrico utiliza um
interferómetro para medir a distância
percorrida pelo motor da seringa por unidade
de tempo determinando assim o caudal.
𝟐
𝒙𝟐 − 𝒙𝟏
𝒅𝝅𝒓
𝑸=𝒗×𝑨=
× 𝝅𝒓𝟐 =
∆𝒕
𝒕

Caudal superior a 0,1 mL/h com 2 % incerteza

Ref: Development of an experimental setup for microflow measurement using interferometry published in
Flow Measurement and Instrumentation https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2020.101789
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Métodos de calibração
Método da gota
O caudal é determinado observando o
crescimento de uma gota através de um
microscópio, por unidade de tempo. É utilizado
o software de tratamento de imagem.

𝑸=

𝜟𝑽
𝜟𝒕

Caudal superior a 100 mL/h com 10 % incerteza
27

Métodos de calibração
Método de deslocamento do menisco
O procedimento consiste em medir a distância
percorrida pelo menisco de um líquido num tubo
capilar, ao longo do tempo.
Caudal superior a 0,1 mL/h com 7% de incerteza
O deslocamento do
menisco é calculado,
utilizando uma câmara
de alta resolução e um
software de
processamento de
imagem (Python).
𝒙𝟐 − 𝒙𝟏
𝑸=
× 𝝅 × 𝒓𝟐 × 𝟏 − 𝜸 𝑻 − 𝟐𝟎
𝜟𝒕
Ref: Development of an experimental setup for micro flow measurement using the front tracking
method, Measurement: Sensors, 18, 100152, https://doi.org/10.1016/j.measen.2021.100152
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Métodos de calibração em
ambiente clínico
Método de comparação
Este é um método secundário que compara diretamente os resultados obtidos no IDA
com o instrumento doseador de fluidos. Pode ser utilizado diretamente em ambiente
clínico. O IDA deverá estar calibrado por entidade competente.
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Verificação rápida de bombas de
perfusão
A verificação do estado de funcionamento de bombas
de perfusão poderá ser efetuada recorrendo à utilização
de uma proveta (calibrada em volume para a medição
do volume de líquido dispensado) e um cronómetro
(para a medição do tempo que o líquido demorou a
fluir).
Qcal - Caudal volumétrico, em mL/s, obtido durante a
calibração
V - Volume de líquido teste recolhido na proveta, em
mL, durante o tempo do ensaio

t – Tempo do ensaio de calibração registado pelo
cronómetro, em s

Qcal =

𝑉
𝑡
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Resultados da calibração de uma
seringa de perfusão no IPQ
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Resultados WP3
❑

Calibração de uma seringa com diferentes liquidos

Os resultados obtidos pelos vários participantes foram bastante semelhantes.

50 µm
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Resultados WP3
❑

Variação do caudal em função da posição do êmbolo da seringa

A diferença entre os valores máximo e mínimo da variação de caudal é da ordem de 1,4% para
1 mL/h. Para 10 mL/h e 30 mL/h, o erro em ambos os casos não excede 0,5%. Esta
variabilidade deveria ser contabilizada na incerteza de medição.
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50 µm

Resultados WP3
❑

Ensaios de reprodutibilidade da seringa

O aumento do tempo de ensaios para os caudais mais pequenos resulta numa
melhor exatidão e uma menor a incerteza de medição. Devem-se utilizar os valores
de tempo de ensaio descritos na norma IEC 60601-2-24 ou AAMI TIR 101.

50 µm

34

Resultados de calibração de uma
bomba de insulina no IPQ
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Resultados WP3
❑

Mecanismo de funcionamento da bomba de insulina
Flow rate

Basal rate

Discrete
dose

10.00 mL/h

1.000 U/h

500 nL

3.0 min

6.00 mL/h

0.600 U/h

250 nL

2.5 min

3.00 mL/h

0.300 U/h

250 nL

5.0 min

1.00 mL/h

0.100 U/h

250 nL

15.0 min

0.25 mL/h

0.025 U/h

250 nL

60.0 min

Cycle time

O mecanismo da bomba de insulina consiste
num motor de passo que move o êmbolo
fornece uma dose discreta de insulina num
determinado tempo de ciclo. A avaliação dos
resultados deve ser feita com base neste
pressuposto.

50 µm
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Resultados de calibração de um IDA
no IPQ
Caudal de

Caudal do IDA

refência (mL/h)
0,497
0,995
4,981
9,974
99,739

(mL/h)
0,50
1,01
5,03
10,00
99,36

Erro (%)

Incerteza (%)

0,85
1,56
1,00
0,26
-0,38

3,86
3,33
2,67
1,42
1,04
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Resultados WP3
❑

Instrumento Analizador de Caudal - IDA - tempo de estabilização

O erro do IDA para medições de volume de 2 mL ou 3 mL é estável para todos os
caudais. Isso significa que o volume de medição (tempo ) pode ser menor do que
o recomendado pelo fabricante, 10 mL a 20 mL, mantendo a mesma exatidão.

50 µm
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Resultados WP3
❑

Reprodutibilidade do IDA

50 µm

Os resultados obtidos pelos vários participantes foram bastante semelhantes.
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Problemas associados à medição de
caudal em instrumentos
doseadores de fluidos
Bolhas de ar – uma quantidade suficiente de liquido deve passar pelas linhas de uma
seringa ou bomba de perfusão de forma a eliminar as bolhas de ar no sistema.
Estabilidade do caudal e tempo de resposta – existe a necessidade de esperar um
determinado tempo até se atingir o caudal alvo ou erros superiores aos esperado podem
ocorrer.
Diâmetro incorreto da seringa – as seringas descartáveis de várias marcas tem diâmetros
diferentes, esta situação deve ser verificada aquando da sua colocação na bomba de
seringa.
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Problemas associados à medição de
caudal em instrumentos
doseadores de fluidos
Evaporação do liquido – a taxa de evaporação do liquido deve ser avaliada na calibração
de instrumentos doseadores de líquidos podendo contribuir para uma diminuição do
caudal.

Fugas na tubagem – esta situação está relacionada com uma incorreta ligação dos
consumíveis aos instrumentos de medição e pode levar a uma diminuição do caudal.

Compliance – os instrumentos expandem com a pressão devido à sua elasticidade
provocando um atraso no doseamento.
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Avaliação do desempenho de
instrumentos doseadores de fluidos
A avaliação do desempenho de
instrumentos de perfusão deve ser
realizada com base na avaliação do erro e
da incerteza de medição.

O erro máximo admissível é
normalmente declarado pelo
fabricante.

O erro relativo de um instrumento de perfusão de acordo com o VIM é:

𝑒𝑟𝑟𝑜 =

𝑄𝑠𝑒𝑡 − 𝑄𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 100%
𝑄𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Uma definição diferente é utilizada na norma IEC 60601-2-24:2012 pelo que é necessário
harmonização.
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Conclusões
➢ É crucial que o volume e o caudal gerados pelos dispositivos médicos
sejam tão precisos e exatos quanto possível. Para garantir isso, é
necessário ter métodos de calibração apropriados.
➢ O método de calibração mais comum usado pelos Institutos Nacionais
de Metrologia para medir caudal de fluidos é o método gravimétrico.
➢ Novas tecnologias foram desenvolvidas no Projeto MeDD II – de forma a
medir caudal até 0,1 mL/h
➢ Foram também caracterizados vários instrumentos doseadores de
fluidos e será publicado um guia de calibração EURAMET
Ao melhoramos a exatidão dos instrumentos de perfusão podemos
minimizar a sua influência na terapêutica dos pacientes e salvar vidas.
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