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Resumo 

 

O ano de 2020 ficou marcado como o ano da maior crise mundial de saúde do século, até o 

presente momento. Diversos países fecharam as portas, famílias inteiras tiveram de ficar 

confinadas em casa, protocolos de distancimento social foram estabelecidos, a importância de 

investimentos em C&T ficaram evidentes e centros de ciência de todo o mundo puseram-se a 

colaborar no combate à doença respiratória identificada. Apesar de não atuar diretamente na 

área da saúde, diversos instrumentos de medição regulamentados pelo Inmetro tem como foco 

de atuação à proteção à saude humana e todos os instrumentos de medição utilizados em 

laboratórios e clínicas devem estar rastreados às unidades de base do SI, em alguma instância, 

e diante do exposto o presente trabalho põe-se a apresentar qual é a contribuição do Inmetro, 

através do Laboratório de Fluidos (Laflu), para atribuição de uma confiabilidade metrológica 

aos resultados dos testes sorológicos de exposição e contaminação ao vírus SARS-COV-2? 

Para resposta ao problema, são apresentados os principais testes existentes, os insumos 

necessários à sua realização e as ações realizadas para disseminação das unidades de medida 

através da calibração de micropipetas e vidrarias de laboratório utilizadas como padrões, os 

principais tipos de medidas de capacidade de líquidos e suas categorizações e qual é a 

importância de se ter esses instrumentos calibrados. As ações desenvolvidas pelo Laboratório 

de Fluidos do Inmetro são analisadas à luz da análise de contúdo, pois são estabelecidas 

comparações contextuais e indagações sobre causa e efeitos das mensagens analisadas e, por 

se tratar de uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, todas as mensagens 

consideradas expressam um significado. 
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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

O ano de 2020 ficou marcado pelo surgimento de uma pandemia mundial de uma 

síndrome respiratória aguda grave em mutação nunca antes registrada: o SARS-COV-2 

(COVID-19). Essa doença respiratória pode variar de uma simples gripe até complicações 



mais graves, como, por exemplo, uma pneumonia. Seus sintomas mais comuns variam entre a 

febre, tosse seca e cansaço, até os mais específicos, tais como dor de garganta, diarreia, 

conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele, descoloração 

dos dedos das mãos ou pés, dores e desconfortos. O acompanhamento da doença deve ser 

feito por profissional médico, exigindo hospitalização do paciente, haja vista o número de 

óbitos desenvolvido pela doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde [1], em todo o 

mundo 32.110.656
1
 casos da doença foram confirmados e destes, 980.031

1
 mortes foram 

registradas. 

O COVID-19 é transmitido por fômites (perdigotos, saliva e secreções respiratórias) 

tornando a contaminação mais eficaz e acelerada [2]. Devido aos sintomas da doença, não é 

incomum que o vírus seja confundido com um resfriado. Isto posto, medidas preventivas e de 

identificação de riscos tornam-se necessárias. Em todo o mundo estabeleceu-se um protocolo 

de distanciamento social a fim de minimizar interações que propagassem o vírus através da 

multiplicação de hospedeiros, além da testagem sorológica dos níveis dos anticorpos IgM e 

IgG dos pacientes com suspeita de contaminação [3]. 

Para realização dos testes sorológicos dos pacientes com suspeita de contaminação por 

exposição ao vírus COVID-19, quantidades precisas de um volume de sangue e um volume 

de reagentes precisam ser solubilizadas. Essa necessidade expõe uma contribuição 

metrológica ao problema mundial, a saber, como atribuir confiabilidade metrológica aos 

resultados dos testes sorológicos de exposição e contaminação ao vírus SARS-COV-2? 

 

2. TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DO COVID-19 

Existem três tipos de exames que identificam o COVID-19, a saber, o RT-PCR, a 

tomografia do tórax e os testes sorológicos [4]. 

O RT-PCR são feitos com auxílio de um swab onde são coletadas amostras de 

secreções nasais, adicionado ao meio de transporte liquido do tubo onde é feito a 

homogenização da amostra, em seguida é feito o rastreamento da presença de antígenos. Os 

RT-PCR geralmente são usados para testar na fase inicial da doença e quando houve 

exposição de alto risco de contagio há pelo menos 3 dias. O resultado fica pronto em 20 

minutos. 

A técnica de identificação por tomografia funciona basicamente em um tubo que gira 

de forma contínua em torno do paciente enviando feixes de raio-x, que carregam a informação 

à sensores da radiação transpassada a um computador que renderiza imagens ampliadas da 

caixa toráxica do paciente. Dos testes existentes, a tomografia do tórax descortina-se como a 

técnica mais eficaz de detecção. O estudo desenvolvido por AI et. al. [5] aponta que, em uma 

amostra de 1014 pacientes testados em Wuhan/China para o COVID-19, quando testados 

utilizando a técnica de RT-PCR, 59% foram identificados positivos para o vírus enquanto, 

quando expostos à tecnica da tomografia toráxica, a mesma amostra indicou positivo para 

88%, o que apresenta uma sensibilidade de 97% de dectecção, segundo os autores. 

Apesar da melhor capacidade de detecção, o Brasil não dispõe de tantos tomógrafos 

em seu sistema de saúde. Silva [6] apresenta que o sistema público de saúde possui uma 

quantidade de 0,22 tomógrafos para cada 100.000 habitantes, enquanto 0,62 tomógrafos para 

cada 100.000 habitantes estão disponíveis fora do sistema público. Ressalta-se que Portaria 

n° 1.631:2015 [7], do Ministério da Saúde, recomenda 1 tomógrafo para cada 100.000 

habitantes, o que denota uma quantidade inferior ao recomendado pelo Governo Federal. 

                                                      
1
 Números em crescente expansão 



 Isto posto, a terceira técnica ganhou popularidade durante a pandemia do vírus em 

2020: os testes de soro sanguíneo de rápida identificação de anticorpos [8]. Esse teste busca 

detectar a presença de anticorpos específicos presentes no sangue que nosso organismo 

produz em resposta a infecção viral, na fase aguda e na fase convalescente da doença (IgM e 

IgG), e que reconheçam apenas proteínas do COVID-19. O teste rápido é feito da seguinte 

forma: coletar a amostra de sangue do paciente com o auxílio de uma micropipeta, introduzir 

a amostra no cassete, adicionar o reagente e esperar os 20 minutos necessários para o 

resultado. O teste consiste em deixar o soro em contato direto com proteínas para, em seguida, 

um segundo anticorpo reagente - que reconhece o IgM ou IgG - ser adicionado e altere a 

coloração do ensaio, caso seja detectada a presença deles [9]. Através da intensidade dessa 

coloração, saberemos a proporção dos anticorpos presentes. 

 A resposta de detecção dos testes rápidos depende, entre outros fatores, das 

quantidades de soro e reagentes envolvidos no processo. Para dosagem desses insumos, 

micropipetas são utilizadas para transferir quantidades dos líquidos utilizados e para garantia 

da confiabilidade metrológica desses instrumentos de medição são desenvolvidas calibrações 

desses instrumentos a fim de que sejam conhecidos seus erros e incerteza de medição. 

 

3. MICROPIPETAS E RECIPINETES VOLUMÉTRICOS DE LABORATÓRIO 

Micropipetas são um tipo especial de pipetas que operam numa faixa diminuta de 

medição de capacidade (escala de microlitro) e realizam fracionamentos de um volume de 

controle através do deslocamento de uma massa de ar acionada por pistão imbutido no 

instrumento.  

Diversos tipos de micropipetas são encontradas no mercado e, além das diferenças 

devido aos copiosos modelos de diversos fabricantes, as micropipetas podem ser classificadas 

de acordo com o princípio de funcionamento (mecânico ou eletrônico), número de pistos 

(monocanal, multicanal ou multicanal de espaçamento de ponta ajustável), volume aspirado 

(volume fixo ou volume ajustável), mecanismo de bloqueio (com ou sem trava mecânica do 

volume ajustado), método de dispensação (única ou repetidora) e tipo de ponteira (cônica ou 

clíndrica). A utilização desse equipamento é ampla em laboratórios de análises químicas, 

clínicas, biológicas e farmacológica e a criticidade da aplicação e uso do equipamento exige 

que ele seja operado em conjunto com seu respectivo certificado de calibração. 

Sobre a importância da calibração de micropipetas, Batista [10] escreve que: 

“A medição de volume é um passo crítico em qualquer laboratório analítico, 

especialmente quando se trabalha em ensaios muito sensíveis onde existem poucas 

quantidades de amostra a analisar e onde um pequeno erro de pipetagem pode causar um 

erro bastante significativo no resultado. Para se conseguir identificar e corrigir erros 

provenientes do manuseamento de líquidos é essencial à calibração dos instrumentos 

volumétricos nas mesmas condições em que são utilizados no laboratório”. 

A calibração de micropipetas é realizada segundo os padrões definidos pela norma 

ISO 8655 [11] e geralmente é realizada utilizando-se o método gravimétrico. Isso significa 

dispensar alíquotas de uma solução líquida com massa específica determinada e conhecida 

sobre um recipiente disposto sobre o prato de uma balança, inicialmente zerada, com 

resolução compatível com a escala medida. Os resultados de massa do fluido dispensado, 

juntamente com a informação da massa específica do líquido dispensado, possibilitam a 

obtenção de medidas confiáveis do volume de líquido manipulado, desde que a micropipeta 

esteja calibrada. Pela disponibilidade de obtenção e amplo conhecimento acumulado através 

de estudo, o fluido utilizado normalmente nessas calibrações é a água bidestilada, à 



temperatura controlada. Batista et. al. [12] propõe outro método de calibração desses 

instrumentos, a saber, a medida da concentração de água colorida em meio aquoso após 

dispensação do fluido pela micropipeta. Para medir a concentração de fluido dispensado, um 

espectrofotômetro determina a diferença na cor da solução préviamente e posteriormente à 

deposição da alíquita. 

As quantidades de água utilizadas podem ter sua massa específica determinada 

utilizando um sistema de pesagem hidrostática com o auxílio de um sólido padrão, utilizando 

um densímetro digital ou determinando gravimétricamente utilizando um recipiente 

volumétrico de laboratório (medida materializada de capacidade de líquidos) calibrado. Esses 

recipientes variam em forma, aplicação e grau de exatidão alcançado. Pela grande variedade 

de medidas de capacidade existentes, a descrição desses recipientes será feita utilizando a 

classificação sobre seu tipo de indicação fornecida, a saber, recipientes de indicação de 

volume fixo – também chamadas de volumétricos – e os recipientes de indicação de volume 

por graduação em seu corpo. 

Recipientes volumétricos são aqueles projetados para comportar um volume de 

líquido, com certo grau de confiança, se preenchido até certa marca (única) gravada em seu 

corpo. Os exemplos mais comuns desse tipo de recipiente são a bureta, pipeta, béquer, 

picnômetro e balão volumétrico. Nessa categoria, os recipientes subdividem-se em recipientes 

do tipo TC (to contain), projetados para conter certo volume de solução líquida em seu 

interior, e do tipo TD (to deliver), projetados para transferir uma solução líquida de um ponto 

X para um ponto Y. Em geral, a maior diferença entre recipientes do tipo TC para TD está na 

capacidade de escoar/aderir líquido nas paredes do interior do recipiente devido à geometria. 

Recipientes graduados são aqueles projetados para fornecer certas indicações de 

volume de líquido através do preenchimento do recipiente até marcas previamente indicadas 

pelo fabricante do instrumento. Desse modo, recipientes graduados permitem medir volumes 

quantizados da capacidade máxima. Ambos os tipos de recipientes (graduados e 

volumétricos), por possuírem marcações em seu corpo, estão sujeitas a processos de dilatação 

térmica: isso provoca a existência de variação entre o valor nominal indicado e o valor real de 

capacidade na marca proposta pelo fabricante – o que exige que sua utilização em conjunto 

com um certificado de calibração do item para correção ao valor real do ponto de medição. 

Esses recipientes de uso laboratorial, por serem confeccionados majoritariamente em vidro, 

são chamados de vidrarias de laboratório [13]. 

Os técnicos realizadores dos testes de COVID-19, bem como de todas as rotinas 

laboratoriais, devem sempre utilizar o certificado de calibração de vidrarias volumétricas e 

graduadas, pois há casos em que valores nominais diferem de forma relevante dos medidos. 

Adicionalmente, é preciso considerar a estimativa da incerteza de medição, pois, a indicação 

corrigida agregada a essa estimativa, serve como limite/tolerância para aprovar ou reprovar 

resultados do usuário em determinados processos. 

A periodicidade de calibração/recalibração de medidas materializadas de capacidade 

deve ser sempre analisada e determinada pelo usuário, de acordo com a característica dos 

líquidos utilizados nas vidrarias e considerando os procesos realizados. 

O Inmetro, como laboratório nacional de metrologia do Brasil, é o responsável 

primário nacional pela rastreabilidade metrológica dos instrumentos de medição e faz sua 

parte no combate a esta pandemia através da calibração dos instrumentos de medição das 

instituições de pesquisa, combate e testagem do COVID-19. Micropipetas e vidrarias de 

laboratório são calibrados pelo Inmetro em seu campus, no Laboratório de Fluidos (Laflu) da 

Divisão de Metrologia Científica. 



4. AÇÕES DO LABORATÓRIO DE FLUIDOS DO INMETRO 

Conhecidos os instrumentos de medição de capacidade de líquidos, a cadeia de 

rastreabilidade brasileira de medição de massa específica e volume pode ser esquematizada 

através da Figura 1 [14]: 

 

Fig. 1 – Diagrama de rastreabilidade nacional brasileira de massa específica e volume 

 

No Inmetro, o Laboratório de Fluidos (Laflu) é a unidade organizacional cujas 

competências estão definidas no artigo 86 do Regimento Interno do Inmetro [15], responsável 

pela padronização e disseminação das unidades de medida de volume, massa específica, 

viscosidade e tensão superficial e produção de MRC de viscosidade e massa específica. 

A estrutura organizacional do Laflu é organizada por produtos, considerando o 

negócio do Laflu que é “oferecer rastreabilidade metrológica à sociedade brasileira nas 

grandezas Volume, Massa específica, Viscosidade e Tensão superficial, com a menor 

incerteza de medição do país” [16]. O Laflu oferece serviços de ensaio e calibração para 

diversos laboratórios da sociedade brasileira e institutos nacionais de metrologia de países da 

América Latina e África em regime contínuo, além de oferecer capacitação e conhecimento 

técnico a todos os interessados, responsabilizando-se, direta ou indiretamente, por todas as 

medidas de capacidade envolvidas em transações comerciais, transferência de custódia de 

combustíveis, medidas relacionadas à proteção da saúde, segurança e meio ambiente, 

entretanto, considerando o decreto estadual do Rio de Janeiro n.° 47.102, de 01 de junho de 

2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus 

(COVID-19) em decorrência da situação de emergência de saúde, e dá outras providências 

[17], e o ofício circular SEI n° 825/2020/ME do Ministério da Economia, que dispõe sobre a 

situação mundial do novo coronavírus (COVID-19) [18], em 2020 o Inmetro adotou o 

revezamento da força de trabalho para redução da quantidade de pessoas em circulação no 

Campus de Inovação e Metrologia, em Duque de Caxias/RJ e, como consequência dessa 



redução do quadro efetivo e restrição de visitantes, os serviços de ensaio e calibração foram 

temporariamente suspensos, por prazo indeterminado. 

Ciente de sua responsabilidade social para com a confiança das medições, 

principalmente àquelas relacionadas à rastreabilidade metrológica dos instrumentos de 

medição de capacidade, o Laflu realizou em 2020 a calibração desses instrumentos, em meio 

ao protocolo de restrição de acesso ao ambiente de trabalho, para a Divisão de Metrologia 

Aplicada às Ciências da Vida (Dimav) do Inmetro e Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). 

Em relação ao número de calibrações desenvolvidas, considerando o mês de referência 

de junho, mês avaliado como o pico da epidemia do coronavirus no Estado do Rio de Janeiro 

[19], foi realizada comparação considerando os anos de 2019 e 2020 e evidenciou-se uma 

redução no número de calibrações desenvolvidas pelo Laflu em 44%, nas medições de 

medidas de capacidade, embora tenha sido elevado o percentual de serviços recusados ou 

repassados para realização junto à RBC/RBLE em 216%.  

Segundo relato de agradecimento da Fiocruz, as ações decorrentes da calibração do 

Laflu possibilitaram que Bio-Manguinhos executasse o processamento de 40.500 amostras 

sanguíneas, desta forma ampliando sua contribuição para o sistema de vigilância da COVID-

19 entre maio e julho de 2020. As ações desenvolvidas pelo Laflu, segundo a Fiocruz, “tem 

sido fundamental para garantir o andamento das atividades nos cronogramas necessários, 

considerando o contingenciamento da nossa força de trabalho no contexto da pandemia” e as 

calibrações desenvolvidas seguem em fluxo contínuo, mesmo com a flexibilização das 

medidas restritivas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após pequena consideração realizada e exposta da função dos laboratórios de 

metrologia para a manutenção da confiabilidade dos resultados dos instrumentos de medição e 

medidas materializadas, é possível concluir que a função metrológica é um serviço essencial 

para a sociedade brasileira. Além de sua importância para a manutenção da economia 

nacional, a metrologia atua junto aos instrumentos de medição, quando forem oferecidos à 

venda, empregados em atividades econômicas, utilizados na concretização ou na definição do 

objeto de atos em negócios jurídicos de natureza comercial, civil, trabalhista, fiscal, 

parafiscal, administrativa e processual e quando forem empregados em quaisquer outras 

medições que interessem à incolumidade das pessoas. Não se limitando ao campo da proteção 

das transações comerciais, o ano de 2020 destacou a importância da metrologia para 

aprovação de ações no campo da saúde e segurança. 

As ações de manutenção da garantia da qualidade dos resultados promovidas pelo 

Laflu à sociedade brasileira ressaltam a sua importância, bem como necessidade de 

valorização. Os índices de realização da atividade e de repasse de serviços em meio a um 

protocolo de revesamento de pessoal apontam para uma necessidade imediata de aumento no 

quadro de pessoal que executa a atividade de calibração de medidas de capacidade. 

Por fim, este trabalho apresentou que a confiabilidade metrológica dos resultados dos 

testes sorológicos de exposição e contaminação ao vírus SARS-COV-2 pode ser obtida 

através da calibração dos instrumentos de medição e dosagem dos insumos utilizados no teste. 

Assim sendo, a confiança dos testes rápidos de detecção é proveniente da qualidade dos 

reagentes utilizados (tema não abordado por este trabalho por se tratar de avaliação qualitativa 

biológica direta) e das medidas dos volumes de soro e reagente coletados (tema abordado 

nesse trabalho por se tratar de avaliação metrológica direta) e aglutinados, ressaltando a 



importância das medições e pesquisa nas medidas de volume na escala de submúltiplos do 

litro. 

A infraestutura metrológica de pesquisa montada pela Fiocruz possui confiança para 

realizar testes de identificação com a menor incerteza possível: considerando que a melhor 

capacidade de calibração de picnômetros do Inmetro/Laflu apresenta a menor incerteza do 

mundo possível de ser alcançada segundo anexo C do KCDB [20], até o presente momento, e 

que os picnômetros são os instrumentos de medida de capacidade utilizados pela Fiocruz para 

disseminação da confiança das medidas de volume em seus instrumentos internos até que 

sejam alcançados os instrumentos utilizados nos testes sorológicos. A confiança atribuida às 

medições realizadas pela Fiocruz, através da rastreabilidade metrológica fornecida pelo Laflu 

aos instrumentos de medição de volume utilizados é mais um exemplo da atuação do Inmetro 

para a sociedade brasileira, na realização de sua missão institucional, a saber, ser a medida 

certa para promover confiança à sociedade e competitividade ao setor produtivo. 
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