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Resumo  

  

Os esfigmomanômetros são instrumentos cujos requisitos metrológicos são regulamentados 

devido à sua importância para a saúde humana. No Brasil, a verificação de esfigmomanômetros 

é realizada por institutos metrológicos públicos em cada Estado da Federação. Em São Paulo, 

o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) calibra a maior parte dos 

manômetros padrões utilizados para verificação de esfigmomanômetros no país e que devem 

possuir uma incerteza máxima de 0,1 kPa. Um estudo foi realizado em 33 calibrações, onde a 

maior incerteza fornecida pelo Ipem-SP foi de 17 Pa. Conclui-se que os manômetros padrões 

atendem plenamente aos requisitos regulamentares. 
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1. INTRODUÇÃO 

A medição da pressão é utilizada em um vasto campo de aplicação que vai desde a simples 

determinação da pressão em processos industriais até à medição de altura de um objeto em 

relação ao nível do mar e à determinação indireta de nível, de vazão e de densidade de fluidos 

[1]. Dentre os inúmeros usos que a medição da pressão fornece, um dos mais importantes é a 

medição da pressão arterial humana. 

Os esfigmomanômetros são instrumentos destinados a determinar a pressão arterial humana 

capazes de medir numa faixa de pressão compreendida normalmente entre 0 e 300 mmHg (0 e 

40 kPa, em unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI). Sendo eles instrumentos 

essenciais para diagnósticos na saúde humana [2], os esfigmomanômetros possuem 

regulamentação metrológica específica em parte dos países baseada em recomendações da 

Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) [3 - 4] de maneira a garantir a exatidão 

de suas medições. 

No Brasil, os requisitos metrológicos para esfigmomanômetros são regulamentados pelo 

Inmetro [5]. A regulamentação torna obrigatória a verificação metrológica de todos os 



esfigmomanômetros novos e em uso no território nacional. Cada Estado da Federação realiza a 

verificação dos esfigmomanômetros por meio da atuação de institutos metrológicos públicos. 

Os esfigmomanômetros são verificados por meio da utilização de manômetros padrões cuja 

rastreabilidade metrológica é garantida mediante calibrações realizadas por laboratórios 

acreditados. De acordo com as regulamentações internacionais [3 - 4] e brasileiras [5] para 

esfigmomanômetros, os manômetros padrões utilizados nas verificações devem ser capazes de 

medir a pressão com uma incerteza expandida de medição de até 0,8 mmHg (0,1 kPa), 

permitindo desta forma garantir que cada esfigmomanômetro novo verificado não apresente 

erros superiores a ±3 mmHg (±0,4 kPa). 

A maior parte dos manômetros padrões utilizados para verificação de esfigmomanômetros 

em território brasileiro é calibrada pelo Laboratório de Pressão do Instituto de Pesos e Medidas 

do Estado de São Paulo (Ipem-SP), que é acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 

(Cgcre) do Inmetro para calibração de manômetros analógicos e digitais [6]. De maneira a 

assegurar que o processo de calibração dos manômetros padrões utilizados na verificação de 

esfigmomanômetros seja capaz de fornecer uma incerteza expandida máxima de 0,1 kPa, um 

estudo foi realizado pelo Laboratório de Pressão do Ipem-SP para identificar os principais 

fatores que influenciam na incerteza de medição. 

   

2. OBJETIVO 

Este trabalho objetiva analisar as fontes de incerteza no processo de calibração de 

manômetros padrões utilizados na verificação de esfigmomanômetros de tal forma a garantir 

que todos os esfigmomanômetros verificados no Brasil sejam aprovados ou reprovados em 

verificação metrológica por meio da utilização de manômetros padrões confiáveis. 

 

3. MÉTODOS E MATERIAIS 

O método adotado para avaliação das fontes de incerteza na calibração de manômetros foi 

o de comparação com manômetro padrão. O procedimento para este método consiste em utilizar 

como padrão um manômetro de elevada exatidão capaz de fornecer incertezas de medição de 

pequena magnitude. Foi utilizado um manômetro digital padrão da marca Wika, modelo CPH 

/ CPT 6000 identificado na figura 1, capaz de medir a pressão na faixa de 0 a 60 kPa com uma 

resolução de 0,001 kPa (1 Pa) e com contribuição de incerteza máxima de 0,0024 kPa (2,4 Pa) 

para o processo de calibração. 
  



 

 
Fig. 1 – Padrão utilizado pelo Laboratório de Pressão do Ipem-SP para calibração dos manômetros 

utilizados na verificação de esfigmomanômetros. Este manômetro é rastreado ao Sistema Internacional de 

Unidades (SI) por meio de calibração com balança de pressão do próprio laboratório, que por sua vez é 

calibrada junto ao Laboratório de Pressão (Lapre) do Inmetro. 

 

Foram calibrados um total de 33 manômetros no período de janeiro a maio de 2019, dos 

quais 13 são manômetros analógicos da marca Onneken modelo OM 631.000 S conforme figura 

2a, que medem pressão na faixa de 0 a 300 mmHg (0 a 40 kPa) com resolução de 0,2 mmHg 

(0,027 kPa = 27 Pa), e 20 são manômetros digitais da mesma marca conforme figura 2b, modelo 

OM-HM 621 S, capazes de medir pressão de 0 a 50 kPa com resolução de 0,013 kPa (13 Pa). 

Estes são os manômetros utilizados pelas equipes de fiscalização dos institutos metrológicos 

para verificação metrológica de esfigmomanômetros. 
 

2a 

 

2b 

  

Fig. 2 – Exemplares do manômetro analógico (2a) e do manômetro digital (2b) utilizados pelos institutos 

metrológico públicos para verificação de esfigmomanômetros. Para o presente estudo, foram utilizados 13 

manômetros analógicos e 20 manômetros digitais. 

 

Na preparação para cada uma das calibrações, o manômetro padrão e o manômetro sob 

calibração são conectados a uma comparadora de pressão. Foi utilizada uma comparadora de 

pressão pneumática da marca Additel, modelo 919A, capaz de fornecer desde a pressão 

negativa (vácuo) de -95 kPa até a pressão positiva de 14 MPa. Em seguida, todo o sistema de 

medição (manômetro padrão, manômetro sob calibração e comparadora) foi submetido por pelo 

menos 2 minutos à pressão máxima do manômetro sob calibração (40 kPa para os analógicos e 

50 kPa para os digitais) de maneira a analisar sua estanqueidade. A pressão do sistema foi então 

aliviada completamente e mantida assim por pelo menos 2 minutos. 



A calibração inicia-se após a constatação da estanqueidade do sistema de medição. Todas as 

calibrações consistiram em 2 ciclos de pressurização e de despressurização, onde foram 

calibrados os pontos de pressão conforme a figura 3.  

 
Fig. 3 – Ciclos e pontos de calibração dos manômetros. Cada ciclo compreende a uma pressurização e a 

uma despressurização. Desta forma, para cada ponto de calibração foram efetuadas 4 medições. Entre 

cada pressurização e despressurização e entre cada ciclo foi esperado um tempo de pelo menos 2 minutos. 

 

Para cada calibração, foi avaliada a incerteza de medição conforme ISO GUM [7]. Em cada 

ponto de pressão calibrado foram consideradas as seguintes fontes de incerteza: repetibilidade 

do manômetro calibrado (uA) calculada conforme (1), resolução do manômetro calibrado (ures) 

calculada conforme (2), incerteza padrão do manômetro padrão (upadrão) obtida de seu 

certificado de calibração e incerteza devido à curva de calibração do manômetro padrão (ucurva) 

calculada conforme (3). 

 

 

 

Onde s é o desvio-padrão experimental devido às indicações de pressão em cada ponto 

calibrado; n é a quantidade de medições, que equivale a 4 (2 pressurizações e 2 

despressurizações); d é o divisor da resolução do manômetro sob calibração, sendo 2 para 

digitais e 8 para analógicos; p é a pressão do sistema de medição no ponto calibrado; u𝛼 é a 

incerteza do coeficiente linear da curva de calibração do padrão; u𝛽 é a incerteza do coeficiente 

angular da curva de calibração do padrão e r𝛼,𝛽 é o coeficiente de correlação da curva de 

calibração. 

A contribuição de incerteza da curva de calibração do padrão é concernente ao quanto os 

valores indicados pelo padrão aproximam-se do valor de uma pressão de referência, ou seja, 

quanto maior a exatidão de um padrão, menor o impacto de incerteza advinda de sua curva de 

calibração. 

Em cada ponto de calibração para cada manômetro calibrado, a incerteza combinada (uc) da 

calibração foi calculada conforme (4). 

 pontos de calibração em kPa pressão máxima 
do manômetro 
sob calibração  0 5,3 10,7 16,0 21,3 26,7 32,0 37,3 

1º ciclo 
         

        

 

 
2º ciclo 

 

         

        

 

 

 

𝑢𝐴 =
𝑠

√𝑛
 (1) 

𝑢𝑟𝑒𝑠 =
𝑟𝑒𝑠

𝑑
 (2) 

𝑢𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = √12. 𝑢𝛼2 + 𝑝2. 𝑢𝛽
2 + 2.1. 𝑝. 𝑢𝛼. 𝑢𝛽. 𝑟𝛼,𝛽  (3) 

𝑢𝑐 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠

2 + 𝑢𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
2 + 𝑢𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎

2  (4) 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados de incerteza das calibrações dos 13 manômetros analógicos e dos 20 

manômetros digitais foram compilados de maneira a que fossem apresentados os valores 

médios das contribuições de incerteza e de incerteza combinada para cada um dos grupos 

conforme figuras 4 e 5 
 

Fig. 4 – Médias das contribuições de incerteza e de incerteza combinada para cada ponto de pressão 

nas calibrações de 13 manômetros analógicos. 

 

Fig. 5 – Médias das contribuições de incerteza e de incerteza combinada para cada ponto de pressão nas 

calibrações de 20 manômetros digitais. 

 

Nota-se que, para ambos os tipos de manômetros (analógicos e digitais), a contribuição da 

incerteza advinda do certificado de calibração do padrão é constante e equivale a 2,4 Pa, sendo 

coerente visto que o mesmo padrão foi utilizado em todas as calibrações. 

A contribuição da incerteza devido à curva de calibração do padrão é a menor de todas as 

fontes de incerteza e praticamente desprezível, o que demonstra que o padrão utilizado possui 

elevada exatidão. Com o passar do tempo, se o padrão aumentar seus erros de medição devido 

ao desgaste, esta contribuição de incerteza também aumentará na mesma proporção. 
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Embora as contribuições de incerteza devido à curva de calibração do padrão sejam muito 

pequenas, elas aumentam gradativamente com o acréscimo de pressão. Esta condição é prevista 

em (3), que mostra que a incerteza ucurva é proporcional à pressão p. 

As maiores diferenças de contribuições de incerteza entre os manômetros analógicos e 

digitais se concentram na repetibilidade e na resolução. Para os manômetros analógicos, a 

contribuição da incerteza devido à resolução é menor do que nos digitais, visto que naqueles é 

possível visualizar incrementos de pressão à medida que o ponteiro se movimenta entre duas 

marcações de sua escala. Nos digitais, não é possível visualizar incrementos de pressão dentro 

de sua resolução, por essa razão a contribuição de incerteza devido à essa característica é maior 

que nos analógicos. 

Os manômetros digitais, por outro lado, apresentam maior repetibilidade que os analógicos, 

de maneira que a contribuição de incerteza devido à dispersão das medições de pressão nos 2 

ciclos é menor naqueles do que nestes. O comportamento repetitivo nos manômetros digitais é 

tão considerável a ponto de compensar sua maior contribuição de incerteza devido à resolução, 

desta maneira levando a uma incerteza combinada menor (entre 4,8 e 5,1 Pa) em todos os pontos 

de pressão em relação aos manômetros analógicos (entre 5,8 e 8,1 Pa). 

Por fim, percebe-se que nos manômetros analógicos o efeito da histerese é maior do que nos 

digitais, visto que aqueles se mostram menos repetitivos e mais incertos no meio da faixa de 

pressão do que nas pressões iniciais e finais. Nos manômetros digitais, o efeito da histerese é 

quase nulo, impactando no fato de que a repetibilidade e a incerteza combinada em toda a faixa 

de medição apresentam-se quase constantes. 

 

5. CONCLUSÕES 

Este trabalho propôs-se a avaliar as fontes de incerteza na calibração de manômetros 

utilizados na verificação metrológica de esfigmomanômetros. Conforme as regulamentações 

metrológicas internacionais [3 - 4] e brasileiras [5] para esfigmomanômetros, o manômetro 

padrão deve possuir uma incerteza expandida máxima de 0,1 kPa de forma a ter mínimo 

impacto no erro máximo admissível de ±0,4 kPa aplicável aos esfigmomanômetros . 

As calibrações realizadas pelo Laboratório de Pressão do Ipem-SP fornecem incerteza 

combinada máxima de 5,1 Pa para manômetros digitais e de 8,1 Pa para os analógicos, o que 

equivalem a uma incerteza expandida de aproximadamente 11 Pa e 17 Pa, respectivamente, 

considerando um fator de abrangência k = 2. 

Essas incertezas expandidas correspondem a no máximo 17 % da incerteza expandida 

máxima de 0,1 kPa definida pelos regulamentos, bem como representam a apenas 4,25 % do 

erro máximo admissível na verificação metrológica de esfigmomanômetros. O impacto desta 

incerteza de medição na decisão de aprovação ou reprovação na verificação metrológica já foi 

estudado conforme descrito em [8] . 

Diante dos resultados apresentados, nota-se que embora os manômetros padrões analógicos 

atendam plenamente aos requisitos regulamentares para verificação de esfigmomanômetros, 

seria possível diminuir ainda mais sua incerteza por meio da utilização de padrões mais 

repetitivos. Por sua vez, os manômetros digitais fornecem a menor incerteza possível e que não 

pode ser diminuída nas condições atuais, visto que a maior parte da contribuição da incerteza 

advém da própria resolução do manômetro. 

Conclui-se que, em termos regulamentares, a verificação metrológica de 

esfigmomanômetros realizada pelos institutos metrológicos públicos tanto no fabricante quanto 

no comércio encontra-se metrologicamente válida. 
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