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Objetivos
vConstrução de uma interface para aquisição de dados de
biossensores.

vConstrução de um biossensor utilizando a tecnologia desenvolvida
por Mendes [4].

vTestes e comparação de resultados experimentais com instrumentos
profissionais para medidas voltamétricas e amperométricas.

Guilherme Matsuo – guilherme.matsuo@gmail.com
Frank Behrens – frank@puc-campinas.edu.br
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias – CEATEC
Faculdade de Engenharia de Elétrica

Fig. 1 – Diagrama do módulo controlador (adaptado de Dobbelaere [5])

Estudos recentes relatam o uso de componentes eletrônicos
miniaturizados e de tecnologias de microfabricação para a construção de
biossensores compactos e totalmente integrados.

Discute-se a adaptação necessária da tecnologia atual de sensores
às técnicas de equipamentos clínicos humanos. Os sistemas propostos
devem lidar com amostras biológicas, como urina, sangue, líquido
cefalorraquidiano e tecido canceroso. A telemedicina baseada na
tecnologia dos smartphones também pode ser utilizada junto com
biossensores portáteis e para uso doméstico, podendo transmitir
medições clínicas através da rede de telecomunicações para qualquer
local [1]. As plataformas biossensoras são fabricadas em substrato de
silício utilizando a tecnologia de microfabricação. O dispositivo final é
uma estrutura multi-eletrodo que precisa ser conectada a um
potenciostato/galvanostato para realizar experimentos eletroquímicos,
validando a funcionalidade do sensor e executando medidas de
aplicação [2]. A disponibilidade de potenciostatos/galvanostatos
miniaturizados de baixo custo, com boas características de medição
ainda é um desafio não resolvido em bioeletrônica. Resultados de
estudos preliminares mostraram-se muito promissores para o
desenvolvimento de sistemas eletroquímicos de baixo custo, portáteis e
miniaturizados para aplicação em medicina diagnostica e analise de
substancias do meio ambiente [3, 5-7].

Espera-se a obtenção de um sistema que seja portátil, de baixo
consumo de energia, de boa precisão, tamanho e peso reduzidos,
baixo custo e que tenha uma arquitetura modular quanto a conexão de
diferentes submódulos para adaptá-la a variadas técnicas de análise
eletroquímicas, com a definição de diversas faixas de medida e
sensibilidades, sendo portanto flexível para ser adaptada a múltiplas
aplicações e que possa transmitir seus dados através de uma rede de
telecomunicações.

Fig. 2 – Desenvolvimento da plataforma de baixo custo


