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Glossário 

 
 

Palavra 

 

Descrição 

Ácido 2,4- 
Diclorofenoxiacético 

Pesticida utilizado na destruição de ervas daninhas. O seu 
excesso em seres humanos afeta os sistemas nervosos 
central e periférico, provocando convulsões e paralisias. 

Aflatoxina Substância tóxica que ataca o fígado dos animais. No 
homem, não provoca problemas de imediato, mas contribui, 
quando ingerida constantemente, para o câncer hepático. 

Analito Componente que se deseja detectar numa amostra sob 
análise. 

Anticorpo Resposta a um estímulo imunogênico que é capaz de 
interagir com o antígeno que o levou a sua síntese, ou com 
outro estritamente relacionado a ele. 

Antígeno Qualquer das substâncias capazes de, penetrando no 
organismo, provocar a formação de anticorpos. 

Calibração Ajuste de certos parâmetros, presentes em monitores 
glicêmicos, com algumas informações técnicas a respeito 
de um lote de biossensores. Estes parâmetros auxiliarão na 
busca por concentrações de analitos e geralmente se 
encontram presentes em uma memória de informações que 
acompanha cada um destes lotes. 

Cronoamperometria Técnica utilizada na análise da variação de corrente, de 
acordo com uma brusca variação de potencial elétrico entre 
eletrodos de células amperométricas. 

Carboidratos Açúcares sintetizados pelos organismos vivos. 
Enzima Molécula que serve para acelerar reações químicas entre 

substâncias. 
Espectroscopia Estudo de espectros por projeção sobre um alvo. Esta 

análise é especialmente importante devido ao fato que cada 
elemento existente na natureza possui seu próprio 
espectro. 

Estabilizante Serve para conservar a enzima presente no biossensor 
durante certo intervalo de tempo, que vai desde a sua 
fabricação, até o seu uso. 

Fluido intersticial Fluido que banha as células e é formado por elementos do 
plasma que conseguem atravessar a parede dos capilares 
sangüíneos. 

Formaldeído Gás incolor produzido pela oxidação do metanol, que em 
solução, constitui o formol (utilizado como conservante). 

Imunosensores São dispositivos que possuem um anticorpo como elemento 
de bioreconhecimento. 

Insulina Hormônio produzido pelo pâncreas e responsável pela 
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quebra dos açúcares, para a obtenção de energia. 
Mediador  
(Aceptor) 

Serve para fazer com que o potencial necessário à 
oxiredução de um analito não seja alta o suficiente para 
alcançar níveis de tensão suficientes à oxiredução de 
outros elementos também presentes numa amostra sob 
análise. 

Metanol Substância líquida, incolor, volátil, inflamável e venenosa, 
que é produzida a partir do metano extraído do gás natural. 

Nucleotídeos 
(nucleótidos) 

São as unidades estruturais que compõem os ácidos 
nucléicos (DNAs/RNAs): Adenina, Guanina, Citosina e 
Timina. No RNA, a Timina é substituída pelo Uracilo. 

Nível glicêmico  
(taxa glicêmica ou 
glicemia) 

Taxa de açúcar presente em nosso organismo. 

Oligonucleotídeos Fragmentos de moléculas de DNA ou RNA que agem sobre 
o material genético de um agente causador de doenças. 

Organelas São estruturas com funções especializadas, suspensas no 
citoplasma das células vivas. 

Oxidação Perda de elétrons de uma substância durante uma reação 
química. Quando ocorre a situação inversa (átomos, 
moléculas ou íons recebendo elétrons), o processo é 
chamado de redução. 

Oxiredução Reação química dada através do transporte de cargas 
elétricas. 

PH Potencial Hidrogeniônico. Expressa a acidez ou a 
alcalinidade de uma solução. 

Potenciostato Instrumento utilizado para a análise de fenômenos 
associados a reações eletroquímicas. 

Programa da Saúde 
da Família (PSF) 

Programa do Governo Federal onde equipes de agentes 
visitam famílias em comunidades carentes para realizar o 
acompanhamento de seus problemas de saúde. 

RISC Reduced Instruction Set Computing. Representa uma 
filosofia de arquiteturas computacionais com um pequeno 
conjunto de instruções simples. 

Tampão Substância que serve para controlar o pH de uma solução 
durante experimentos químicos. 

Transdutores Dispositivos que transformam uma forma de energia em 
outra. 

Transporte de massa 
por difusão 

Movimento de partículas numa solução a partir das áreas 
de maiores concentrações, até as áreas de menores 
concentrações. 

Voltametria Técnica utilizada na análise da variação de corrente, de 
acordo com a variação do potencial elétrico, em passos, 
entre eletrodos de células amperométricas. 
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Resumo 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), somente no ano de 2000 

foram registrados 177 milhões de casos do diabetes e 3,2 milhões de mortes 

causadas por suas complicações (aproximadamente seis mortes a cada minuto). 

Toda esta situação, entretanto, poderia ser bastante diferente se algumas 

técnicas de prevenção e de tratamento fossem praticadas. Entre estas, destaca-se 

o auto-monitoramento glicêmico de pacientes, que geralmente é realizado por 

dispositivos portáteis conhecidos como glicosímetros. 

Estes fatos motivaram a construção deste projeto: o protótipo de um aparelho 

portátil utilizado na medição da glicemia de pacientes. Esta informação é 

encontrada a partir do estudo dos sinais elétricos gerados a partir das reações 

eletroquímicas estabelecidas entre as moléculas de glicose, presentes nas 

amostras de sangue de pacientes sob análise e, alguns elementos reagentes 

presentes numa unidade de monitoramento biológico utilizada conjuntamente com 

este dispositivo, um biossensor. 
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Abstract 

 
According to World Health Organization (WHO), in the 2000 were registered 

177 million diabetes cases and 3.2 million deaths caused for its complications 

(approximately six deaths in each minute). 

All this situation, however, could be sufficiently different if some treatment and 

prevention techniques were practiced. Among these, the self-monitoring of blood 

glucose levels is distinguished, that generally is carried through by portable 

devices known as glucometers. 

These facts had motivated the construction of this project:  the portable device 

prototype used in measurement the patients blood glucose levels. This information 

is found from the study of some electric signals generated from the electrochemical 

reactions established between glucose molecules, contained in patients blood 

samples under analysis, and some reacting elements contained in the biological 

monitoring unit used together with this device, known as biosensor. 
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1 Introdução 

 

Estresse, sedentarismo e uma alimentação não saudável são alguns dos 

fatores que diminuem a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o 

mundo. Homens e mulheres que incorporam estes hábitos em seus cotidianos 

estão sujeitos a fazer parte de uma estatística anual de mortes causadas por 

várias complicações de saúde. 

Entre estas, destaca-se o diabetes, que ocorre quando o pâncreas humano 

não produz insulina suficientemente (diabetes do tipo 1, com 10% dos casos 

registrados), ou quando o corpo não a usa de forma eficiente (diabetes do tipo 2, 

principalmente relacionado ao estilo de vida das pessoas, com 90% dos casos 

registrados) [1]. 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) alertam que somente no ano 

de 2000 foram registrados 177 milhões de casos desta doença no mundo, com um 

número de 3,2 milhões de mortes causadas por suas complicações (cerca de seis 

mortes a cada minuto), que podem ter origem microvascular (cegueira, redução 

das funções renais e lesões nos tecidos nervosos) ou macrovascular (entupimento 

dos grandes vasos (derrame), doenças coronarianas e vasculares, que podem 

levar à amputação) [1]. 

Estas informações, quando associadas às registradas nos anos de 1985 (30 

milhões de casos) e 1995 (135 milhões), bem como, com as previsões para 2010 

(216 milhões), 2025 (300 milhões) e 2030 (366 milhões), mostram o crescimento 

desta doença que se torna, a cada dia, uma preocupação mundial: prevê-se que 

nos próximos anos o número de óbitos anuais alcance o número de 4 milhões de 

pessoas (aproximadamente 9% das mortes em todo o mundo) [2] e que em 2025 

os gastos na área de saúde com o diabetes e suas complicações sejam orçados 

em cerca de US$ 300 bilhões [3]. 

Tais valores são justificados pela própria natureza crônica da doença e pelos 

meios necessários para controlá-la, não apenas por afetar indivíduos e seus 

familiares, mas também por ter um impacto direto em sistemas de saúde, através 
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de gastos médicos, laboratoriais e hospitalares (em vários países do mundo, os 

custos associados ao tratamento do diabetes estão, em média, entre 2,5 e 25% do 

orçamento previsto para a área de saúde [2],[3]). 

Toda esta situação, entretanto, poderia ser bastante diferente se algumas 

medidas de prevenção e de tratamento pudessem ser introduzidas no cotidiano 

das pessoas com suscetibilidade a esta doença (97% dos casos de diabetes do 

tipo 2 são registrados em pacientes com excesso de peso [4]). 

A prevenção, geralmente realizada por programas de saúde, é utilizada para a 

conscientização dos riscos que a doença oferece e, pode ser alcançada através 

de uma alimentação saudável e da regularidade de atividades físicas. 

O tratamento, por sua vez, terá maior eficácia quanto mais cedo for 

diagnosticada a doença e quanto melhor for o acompanhamento da variação dos 

níveis de glicose dos pacientes, através do uso de drogas cada vez mais 

eficientes e do monitoramento de tais níveis. 

Na luta contra o diabetes, novas fórmulas têm sido investigadas: insulinas 

sintetizadas em laboratório similares a dos seres humanos1; e mais recentemente, 

substâncias extraídas da saliva de um lagarto do México, que agem em nossos 

intestinos regulando a quantidade de açúcar presente em nossos organismos [5]. 

Por outro lado, a tecnologia nos permite realizar de forma rápida (somente em 

alguns segundos), a leitura de nossos níveis glicêmicos. Os aparelhos 

responsáveis por tal façanha, conhecidos por glicosímetros, podem ser 

encontrados à venda em farmácias e redes de supermercados. Entretanto, estes 

não são fabricados ou desenvolvidos no Brasil, o que representa um custo 

elevado para o tratamento do diabetes, principalmente para as suas utilizações em 

programas de saúde de larga escala. 

A solução para esta problemática seria o desenvolvimento de uma tecnologia 

nacional que pudesse reduzir custos, principalmente para uso em projetos sociais 

que atingissem populações de baixa renda, como o Programa da Saúde da 

Família (PSF) do governo federal, por exemplo, uma vez que o Brasil atualmente 

                                                 
1 Até há pouco tempo a insulina utilizada no tratamento do diabetes era extraída do pâncreas de 

alguns animais. 



 19

ocupa a oitava posição mundial em número de casos registrados (4,5 milhões de 

pessoas em 2000) e possui gastos anuais orçados em cerca de US$ 4 bilhões 

para o tratamento desta doença [2]. 

Na realidade, já existe uma preocupação do governo com o uso de 

glicosímetros no PSF: nos anos de 2001 e 2002 foram alocadas 7758 equipes 

para realizar exames de glicose em comunidades carentes de todo país. O 

problema desta iniciativa, entretanto, é que apenas 59,3% destas equipes 

estavam equipadas com tais dispositivos de monitoramento [6],[7]. 

Tais fatos motivaram o desenvolvimento desta pesquisa, que visa a 

construção de um dispositivo portátil utilizado para encontrar o nível glicêmico de 

pacientes. Este aparelho deve atender a alguns requisitos de projeto, como, por 

exemplo, baixo consumo de potência (low-power); interface amigável, e; 

comunicação com outros dispositivos computacionais, de forma a possibilitar o 

armazenamento em prontuários médicos e análises das concentrações glicêmicas 

capturadas ao longo do tempo. 

Assim, de forma a alcançar estes objetivos, esta dissertação se encontra 

dividida em 8 capítulos, a contar desta introdução, abordando os tópicos descritos 

a seguir: 

• Capítulo 2: descreve o que são biossensores, o seu mercado, suas áreas 

de aplicação, e uma análise de seus componentes internos. 

• Capítulo 3: apresenta um estudo sobre a composição interna da unidade 

de biosensoriamento utilizada na validação deste projeto, além da análise 

de algumas características presentes em aparelhos comerciais que 

serviram como parâmetros para a construção deste projeto. 

• Capítulo 4: descreve os critérios técnicos adotados para a escolha da 

unidade computacional utilizada neste projeto, suas interfaces, restrições 

de projeto, etc. 

• Capítulo 5: apresenta as técnicas de calibração utilizadas para a validação 

do sistema construído nesta dissertação. 

• Capítulo 6: descreve a modelagem matemática de vários algoritmos 

utilizados no cálculo da concentração de analitos presentes em amostras 
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submetidas a reações de origem eletroquímica. Este capítulo é finalizado 

com uma discussão sobre qual destes algoritmos apresentou os melhores 

resultados na busca por concentrações glicêmicas realizadas por este 

aparelho. 

• Capítulo 7: neste capítulo será descrita a arquitetura do sistema, através 

da diagramação e explicação de seus módulos internos. Também serão 

apresentadas as duas versões atualmente existentes deste trabalho. 

• Capítulo 8: finaliza esta dissertação com conclusões e propostas para 

futuros trabalhos que podem ser desenvolvidos a partir da arquitetura 

construída neste projeto. 
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2 Biossensores 

 

Biossensores são dispositivos utilizados para realizar diagnósticos, 

respondendo seletivamente a espécies específicas, graças a uma combinação 

entre um sistema de reconhecimento biológico (enzima, anticorpo, proteína, DNA, 

etc.) e um transdutor de sinal, o qual detecta o evento do reconhecimento 

biológico e o converte, em questão de segundos ou minutos, em uma forma de 

energia quantificável. 

Conforme já explanado no capítulo anterior, o objetivo desta dissertação é o 

desenvolvimento de um equipamento utilizado para a aquisição, análise e 

tratamento do sinal biológico proveniente da reação química que ocorre entre as 

moléculas de glicose presentes numa amostra de fluido biológico de certo 

paciente [8]1, e certos elementos presentes em um biossensor de glicose, utilizado 

para a validação deste projeto [9] (os detalhes da interação entre este biossensor 

e o aparelho serão abordados em detalhes nos capítulos 3 e 5 desta dissertação). 

 

2.1 Motivação 

 

Atualmente, biotecnologia é a indústria em que mais se investe em ciência e 

tecnologia em todo o mundo, principalmente em grandes centros econômicos 

como Estados Unidos, Comunidade Européia, Singapura, Índia e Japão. 

Em 2002, US$ 8.2 bilhões foram investidos em companhias de biotecnologia 

somente nos Estados Unidos (70% em investimento e receita mundiais). 

Singapura espera alcançar uma receita na casa dos US$ 7 bilhões até o fim de 

2005. A China, até 2006, investirá cerca de US$ 540 milhões (o triplo da quantia 

destinada entre os anos de 1996 e 2002). A Índia, até 2008, pretende alcançar 1 

                                                 
1  Tais análises geralmente são realizadas com amostras de sangue, porém, também podem ser 

realizadas com amostras de plasma, de soro sangüíneo ou ainda, de fluido intersticial da derme de 

pacientes. 
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milhão de trabalhadores e ter uma receita de US$ 5 bilhões. E no Japão, o número 

de trabalhadores nesta área passará de 70.000 para 1 milhão até 2010 [10]. 

Dentre os vários ramos da biotecnologia, destaca-se o dos biossensores, que 

vem recebendo milionários investimentos e com ótimas previsões para os 

próximos anos: mercado mundial de US$ 7,3 bilhões em 2003 e previsão para 

US$ 10,3 bilhões em 2007 (taxa de crescimento anual de 10,4%) [11]. 

Vários fatores contribuem para a rápida aceitação e difusão desta tecnologia 

no mercado de saúde: geralmente são dispositivos portáteis; baratos; rápidos; de 

alta especificidade; de fácil manuseio, mesmo por pessoas não treinadas; que 

necessitam de amostras em pequenas quantidades para análise, sendo uma 

simples gota capaz de fornecer resultados precisos; e, que não requerem, em 

geral, um pré-tratamento da amostra a ser analisada (o que normalmente ocorre 

com os tradicionais exames laboratoriais). 

Devido ao grande número de vantagens oferecidas pelos biossensores e ao 

seu potencial mercado em vários ramos da biotecnologia, esta área começou a 

tomar importância e a receber grandes incentivos em pesquisa: observa-se 

atualmente que estes dispositivos encontram-se empregados em muitas áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, em aplicações médicas, industriais, militares e 

de monitoramento ambiental. 

 

2.2 Áreas de aplicação 

 

Pesquisadores são unânimes em concordar que o segmento das aplicações 

médicas têm tido o maior crescimento até os dias de hoje: em 2003, esta foi a 

área de maior expansão [11] e continuará sendo, com promessas de melhores 

oportunidades de investimento até o ano de 2006 [12],[13]. 

O grande número de aplicações nesta área se deve, principalmente, às 

especificidades da vida moderna: estresse, sedentarismo e má qualidade de vida 

e de alimentação que levam direta, ou indiretamente a doenças ou disfunções do 

corpo (como problemas cardíacos, cânceres e diabetes, por exemplo). 
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Percebe-se, desta forma, que a utilização de dispositivos que ajudem a 

prevenir e a detectar rapidamente estas anomalias, certamente melhorariam a 

qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. 

Biossensores satisfazem a estas necessidades, já que permitem que, através 

de uma simples amostra de sangue humano, por exemplo, seja possível se medir 

rapidamente certas informações de interesse clínico, como taxas de glicose, 

colesterol, certos gases (como oxigênio e gás carbônico, por exemplo), lactose, 

uréia, creatinina e alguns íons (como cálcio, sódio e potássio, por exemplo), 

justificando os altos investimentos nesta área de mercado em plena ascensão 

[14],[15],[16]. 

Na área da saúde, a grande tendência atual são os biossensores inteligentes 

(de sinais vitais, por exemplo), que permitem que pacientes em suas residências 

possam ser assistidos, monitorados e avaliados constantemente por especialistas 

à distância [17],[18]. Este novo paradigma de “hospital em casa” poderá diminuir o 

número de mortes provocadas por infecções hospitalares, bem como também 

ajudará a diminuir os custos adicionais de deslocamento e de internamento 

(benefícios para ambos, pacientes e serviços de saúde). 

Existem também outras aplicações na área de saúde onde biossensores 

podem ser utilizados: na medição da quantidade de álcool e de drogas em 

amostras de sangue; na verificação da composição genética humana na presença 

de metais pesados; em sistemas de monitoramento de atletas sob condições de 

estresse [19],[20],[21]; como elementos para bioreconhecimento, sendo capazes 

de realizar testes de propensão a certos cânceres [22], e; no estudo de partes do 

corpo humano, como em investigações das atividades elétricas no cérebro, por 

exemplo [23]. 

Nas aplicações industriais, biossensores podem ser utilizados no campo 

farmacêutico, automobilístico, de alimentos e de bebidas. No primeiro destes, 

existe a necessidade por biossensores que acelerem o processo de descoberta de 

novos medicamentos [22]. A indústria automobilística, por sua vez, necessita de 

biossensores que monitorem a qualidade do ar que circula dentro de seus 

automóveis.  
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Na indústria de alimentos e bebidas, biossensores podem ser utilizados na 

medição da quantidade de açúcar presente em sucos, na de álcool presente em 

bebidas, e na de colesterol presente em, por exemplo, manteigas e óleos de 

cozinha. Também podem ser utilizados para a verificação do nível de alterações 

transgênicas que certos alimentos tenham recebido [24] (para verificar se estes se 

encontram dentro de parâmetros de consumo aceitáveis) e na descoberta de 

microtoxinas e bactérias patogênicas presentes em alimentos contaminados [25]. 

Em aplicações militares, biossensores também têm grande aplicabilidade, 

principalmente nos Estados Unidos depois dos ataques terroristas ao World Trade 

Center, em 11 de novembro de 2001: o governo americano se prepara para a 

possibilidade de outros ataques, em especial os de natureza química e biológica. 

Assim, grandes investimentos estão sendo feitos na construção de 

biossensores utilizados para a rápida detecção de agentes desta natureza [26]: 

hoje já é possível detectar em ambientes fechados a presença de gases mortais 

como o Anthrax e o Sarin, reduzindo, desta forma, a possibilidade de ataques 

terroristas, como o que aconteceu em 1995 nos metrôs de Tókio, quando 12 

pessoas morreram e mais de 6000 ficaram com a saúde comprometida, vítimas da 

inalação de gás Sarin [27]. 

No controle ambiental, podem ser citadas aplicações onde se é possível 

coletar amostras do ar de parques industriais para ser verificado, em poucos 

segundos, o excesso de elementos nocivos à saúde humana, como o monóxido 

de carbono e compostos orgânicos voláteis [28],[29]. 

Em lagos, rios e mares, por exemplo, o uso de biossensores poderia servir 

para verificar a presença de certas bactérias ou elementos tóxicos que tornassem 

inapropriadas a pesca e o banho nestes locais. Nos solos, estes dispositivos 

poderiam ser utilizados para informar agricultores sobre a quantidade de pesticida 

presente na terra a ser cultivada. 

Uma vez discutidas algumas das áreas de aplicação para dispositivos 

biossensores, na próxima seção será apresentado um modelo genérico destes 

dispositivos, considerando os elementos físicos e biológicos que os compõem. 
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2.3 Estudo dos componentes de um biossensor 

 

Devido aos grandes investimentos nesta área durante os últimos anos, o 

número de biossensores com modelos e marcas diferentes tem crescido 

rapidamente. Entretanto, estes dispositivos geralmente seguem um mesmo 

modelo, conforme apresentado na figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Componentes de um Biossensor 

 

Nesta figura, Amostra representa o material a ser analisado. Dependendo da 

aplicação, este poderia ser um pouco de terra, de água, de sangue, ou até, de 

algum tecido do corpo humano. 

A Membrana de seletividade, utilizada em alguns modelos de biossensores, 

faz com que somente o analito presente na amostra (representado na figura 2.1 

em formato circular) encontre o próximo estágio do modelo: a camada de 

reconhecimento biológico. A escolha desta membrana afetará diretamente o 

tempo e a qualidade da resposta encontrada, devido à não interferência 

geralmente causada por elementos não-analitos [30]. 

A Camada de reconhecimento biológico gerará uma resposta a partir da 

interação entre o analito e o elemento de reconhecimento biológico nela presente. 

Este último pode ser formado, dependendo da natureza do analito, por 

oligonucleotídeos, organelas, células, anticorpos, enzimas, seções inteiras de 

tecidos vegetais ou animais, etc. [31]. Para o biossensor que valida este projeto, o 

Analito 
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elemento de reconhecimento biológico utilizado é uma enzima, a Glicose 

Desidrogenase [9]. 

Biossensores também utilizam, além dos elementos biológicos presentes na 

camada de reconhecimento, outros componentes que ajudam no processo de 

determinação da concentração de analitos. Especificamente para os que usam 

enzima(s), conhecidos como biossensores enzimáticos, há também nesta camada 

a inserção de outras substâncias, como estabilizantes, tampões e mediadores, por 

exemplo [9]. 

Os estabilizantes servem para conservar a enzima presente no biossensor 

durante certo intervalo de tempo, que vai desde a sua fabricação, até o seu uso 

pelo usuário. Os tampões servem para controlar o nível de pH durante os 

experimentos de determinação da concentração de analitos.  

Mediadores ou aceptores, servem para fazer com que o potencial necessário 

à oxiredução do analito não seja alto o suficiente para alcançar níveis de tensão 

de oxiredução de elementos não-analitos presentes em amostras sob análise (no 

caso de biossensores que não utilizam membranas de seletividade) [8],[9]. 

Neste projeto em particular, caso o biossensor utilizado não tivesse um 

mediador apropriado, uma diferença de potencial entre 500 e 700mV seria 

necessária para a oxidação da glicose presente na amostra biológica do paciente 

[32].  Este valor de tensão, entretanto, provocaria a reação de outras substâncias 

que geralmente se encontram presentes no sangue de seres humanos, como o 

ácido ascórbico, o ácido úrico e o paracetamol, provocando uma falsa leitura do 

nível glicêmico da amostra. 

Por fim, o último dos elementos da figura 2.1, o Transdutor, é utilizado para 

transformar a informação resultante das reações químicas ocorridas na camada 

de reconhecimento biológico, em uma outra forma de energia quantificável que 

representará a concentração do analito [33],[34]. Esta forma de energia pode ser 

de natureza elétrica, óptica, etc., conforme será discutido na próxima seção. 
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2.4 Natureza transdutora de biossensores 

 

Na literatura existem várias maneiras para se classificar biossensores: 

segundo a natureza do elemento de reconhecimento biológico (elemento de 

bioreconhecimento) [35]; segundo as técnicas de imobilização destes elementos 

em relação à camada de reconhecimento biológico (figura 2.1) [31], e ainda; 

segundo a natureza do transdutor utilizado [36],[37]. 

Este trabalho, entretanto, fará referência apenas à última destas três 

classificações, subclassificando-a, respectivamente, em biossensores com 

transdução térmica, eletromagnética e eletroquímica, conforme a figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Classificação de biossensores de acordo com a natureza física do transdutor 

 

2.4.1 Transdutores térmicos, termométricos ou calorimétricos 
 

O primeiro deles, biossensores com sistema de transdução termométrica, são 

construídos através da combinação entre enzimas e sensores de temperatura: 

quando o analito entra em contato com a enzima, a quantidade de calor liberado 

ou consumido por esta reação é capaz de informar a concentração deste analito 

na amostra sob análise [33]. 

Existe interesse comercial para o uso desta natureza de transdução em 

biossensores de substâncias que tradicionalmente são analisadas em laboratórios, 
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como, por exemplo, glicose, ácido ascórbico, colesterol, creatinina, etanol, lactato, 

penicilina, triglicerídeos, uréia e ácido úrico [30]. 

 

2.4.2 Transdutores eletromagnéticos 
 

Este segundo tipo de transdução agrupa os dispositivos que utilizam o efeito 

magnético de certos materiais, com o objetivo de gerar, ou de receber, sinais que 

quantifiquem a concentração de analitos. Estes sinais podem ser de origem 

acústica ou ótica [33]. 

 

2.4.2.1 Transdutores acústicos 
 

Os biossensores acústicos trabalham sob a variação da freqüência de 

ressonância de um transdutor de onda acústica quando um certo analito entra em 

contato com a camada de reconhecimento biológico. Este contato faz com que a 

massa da camada de reconhecimento mude (na ordem de alguns poucos 

picogramas) e com isto, também haja uma mudança na freqüência de ressonância 

do referido transdutor [31]. 

A diferença entre a nova freqüência de ressonância (obtida com a vibração do 

transdutor após a reação) e a antiga (vibração antes da reação) determina a 

concentração do analito procurado. 

Aplicações biossensoras que usam este tipo de transdução incluem a medição 

de alguns poluentes ambientais, como, por exemplo, formaldeído e ácido 2,4-

diclorofenoxiacético [28]. Entretanto, estes dispositivos possuem aplicação na área 

de análise clínica: quantificação de vírus (hepatite dos tipos A e B), de bactérias 

(chlamydia trachomatis), de microorganismos (salmonella) e de tóxicos (aflatoxina 

e cocaína) [30]. 
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2.4.2.2 Transdutores ópticos 
 

Os biossensores óticos, por sua vez, são projetados para responder a 

modificações das propriedades físicas decorrentes de radiações eletromagnéticas, 

absorvidas ou emitidas, por reagentes ou produtos de um sistema biológico: a 

quantidade de luz refletida sobre a superfície sensora determina se a amostra em 

observação possui (e em que quantidade) o analito procurado. São aplicados 

principalmente na área de imunosensoriamento [33]. 

 

2.4.3 Transdutores eletroquímicos 
 

Nos biossensores eletroquímicos são observadas as mudanças ocorridas nas 

propriedades elétricas de uma  solução biológica, de acordo com a produção ou o 

consumo de seus íons ou elétrons. Tais biossensores podem ser subclassificados 

em conductimétricos, potenciométricos ou amperométricos, descritos a seguir: 

 

2.4.3.1 Transdutores conductimétricos 
 

O parâmetro de mensuração dos biossensores conductimétricos está 

relacionado à condutância da solução (inverso da resistência elétrica), após a 

aplicação de um campo elétrico em seus eletrodos. 

Apesar de existirem aplicações que usam esta tecnologia (em 

imunobiossensores, por exemplo), vários problemas são citados na literatura que 

não a tornam atrativa [36]. Uma delas é a sensibilidade à variação de temperatura 

e a deficiência na especificidade em relação ao analito, uma vez que este método 

analisa a quantidade total de íons (ou elétrons) liberados ou consumidos durante a 

reação e, portanto, pode sofrer a influência de cargas liberadas por substâncias 

interferentes (conforme discutido anteriormente na seção 2.3). 
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2.4.3.2 Transdutores potenciométricos 
 

O método potenciométrico analisa a variação de potencial elétrico sobre a 

superfície de eletrodos que compõe um biossensor quando o fluxo de corrente 

elétrica sobre estes for considerado desprezível. 

Seu conceito foi inicialmente aplicado na área de imunosensores em 1975 

[31], entretanto, hoje se encontra difundido no ramo de diagnósticos clínicos, mais 

precisamente em análises de composição do sangue humano: determinação de 

pH, de certos íons (F–, I–,CN–, Na+,K+,Ca2
+,NH4

+) e de certos gases (CO2,NH3) 

[34]. 

 

2.4.3.3 Transdutores amperométricos 
 

O princípio de funcionamento dos transdutores amperométricos está 

relacionado ao fluxo de corrente elétrica resultante da reação química entre o 

analito e o bioelemento, quando uma diferença de potencial constante é aplicada 

entre os eletrodos de um biossensor. 

Biossensores que usam métodos de transdução eletroquímica, e 

principalmente os de natureza amperométrica, são os dispositivos mais citados na 

literatura até os dias de hoje [30],[38], sendo solução para uma vasta área de 

aplicações2: industriais, de diagnose clínica e de monitoramento ambiental. 

 

2.5 Considerações finais 

 

Neste capítulo foram apresentadas as vantagens que biossensores possuem 

quando comparados aos tradicionais métodos laboratoriais de diagnose, fazendo 

com que esta tecnologia tenha um grande número de aplicações em vários ramos 

da indústria, área médica, militar e monitoramento ambiental. 

                                                 
2 O biossensor utilizado neste projeto possui um mecanismo de transdução amperométrica. Os 

detalhes de seu funcionamento serão abordados no próximo capítulo desta dissertação. 
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Ainda foram descritos os elementos internos que compõem esta tecnologia, 

com destaque ao módulo transdutor, bem como, uma classificação das possíveis 

formas de transformação da informação resultante das reações químicas ou 

biológicas ocorridas na camada de reconhecimento biológico. 
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3 Glicosímetros 

 

A habilidade de pacientes diabéticos em realizar a leitura de suas próprias 

glicemias é provavelmente um dos avanços mais importantes no controle do 

diabetes desde a descoberta da insulina, nos anos de 1921-22. Esta prática se 

tornou realidade no início dos anos 70, quando os primeiros dispositivos portáteis 

de monitoramento glicêmico, os chamados glicosímetros, começaram a ser 

comercializados [39]. 

Neste capítulo, será realizada uma revisão das principais características 

presentes em alguns destes equipamentos atualmente disponíveis no mercado, 

bem como, uma descrição do biossensor glicêmico utilizado na validação deste 

projeto1, o Accu-Chek [9] da empresa Roche Diagnostics [40]. 

 

3.1 Biossensores glicêmicos 

 

Atualmente existem várias empresas fornecedoras de biossensores glicêmicos 

em todo o mundo. Entre estas se destacam, com predominância das duas 

primeiras [41],[39], a Roche Diagnostics [40], a Johnson&Johnson [42], a Bayer 

Diagnostics [43] e a Abbott Laboratories [44]. 

A diferença essencial entre estes produtos, são os elementos sensores, 

conhecidos por tips biossensores de glicose (ou simplesmente, tips). Os tips são, 

em geral, componentes descartáveis, um para cada nova leitura glicêmica. O 

preço de cada unidade é de US$ 0,60, em média [44].  A quantidade de amostra 

necessária para a realização dos testes glicêmicos oscila entre 0,3µl e 10µl 

[45],[46]. Outra diferença entre estes produtos está relacionado às suas naturezas 

bioquímica e transdutora. 

                                                 
1 A primeira versão desta arquitetura foi validada com estes biossensores comerciais, entretanto, 

um biossensor experimental que usará este projeto como plataforma de monitoramento, encontra-

se em desenvolvimento no Laboratório de Imunopatologia Keiko Asami (LIKA), da UFPE. 
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A figura 3.1, a seguir, apresenta o tip biossensor Accu-Chek. Nele, o eletrodo 

sensor (6) é o local por onde flui a corrente elétrica resultante das reações 

químicas entre as moléculas de glicose, presentes numa amostra sob análise, e 

os elementos reagentes presentes no tip (entre outros, a enzima Glicose 

Desidrogenase e o mediador Ferricianeto de Potássio [9]). 

 

 

Figura 3.1 Biossensor glicêmico Accu-ChekTM 

 

Este eletrodo geralmente é composto por uma das seguintes substâncias 

químicas: paládio, platina, ouro, prata, ligas de níquel-cromo, carbono, titânio ou 

cobre [47]. 

O eletrodo de trabalho (7), por sua vez, é o local onde será aplicado o 

potencial necessário para que tais reações químicas ocorram, sendo geralmente 

composto por uma das seguintes substâncias: paládio, platina, ouro, carbono ou 

titânio [47]. 

A região situada entre estes eletrodos é o local onde ocorrerão as reações 

químicas nas amostras sob análise (zona de reação) [48]. A região (8) é o local 

onde o usuário deverá inserir uma amostra a ser analisada, e a região (9), o local 

onde os eletrodos (6) e (7) entrarão em contato com a plataforma desenvolvida 

nesta dissertação. 

A figura 3.2, a seguir, apresenta o procedimento que o usuário deve realizar 

para inserir uma amostra de fluido biológico no tip (figura 3.2(a)). A figura 3.2(b) 

representa a situação de deposição de uma quantidade insuficiente de fluido na 

6 
7 8 

9 
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região (8) do biossensor (o volume depositado deve ser feito de tal forma que a 

zona de reação deve ficar totalmente preenchida, com um volume de 4µl). 

 

 

Figura 3.2 (a) Procedimento para a inserção de fluido no tip biossensor. (b) O tip após o 

preenchimento com um volume de amostra inferior a 4µl. 

 

3.2 Glicosímetros comerciais 

 

O monitoramento do diabetes através do uso de glicosímetros comerciais, 

representou, somente no ano de 2000, um mercado mundial de US$ 3,7 bilhões, o 

que corresponde a quase 30% do mercado destinado ao diagnóstico e terapia 

desta doença, de US$ 12,4 bilhões [49]. Esta quantia não inclui somente os 

valores dos aparelhos monitores de glicemia, mas também dos respectivos tips 

biossensores destes. 

Este mesmo mercado alcançou a marca dos US$ 5,9 bilhões em 2004, com a 

liderança de vendas pela Roche Diagnostics, com US$ 2,3 bilhões, seguida pela 

Johnson&Johnson, com US$ 1,7 bilhões, que juntas controlam dois terços do 

mercado mundial nesta área. A empresa Bayer Diagnostics faturou US$ 800 

milhões e a Abbott Laboratories, US$ 790 milhões [39]. 
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Apesar dos gastos realizados com campanhas de conscientização para a 

prevenção do diabetes, além de pesquisas para o melhoramento dos tratamentos 

aplicados a esta doença, estima-se que em 2010 o mercado mundial para o seu 

monitoramento seja orçado em torno de US$ 10 bilhões – cerca de 38% do valor 

destinado para a sua diagnose e terapêutica, de US$ 27 bilhões [49]. 

Esta crescente necessidade fez com que empresas em todo o mundo 

desenvolvessem as suas versões de dispositivos glicosímetros. Um fato 

interessante nestes aparelhos, entretanto, é que algumas de suas características 

são comuns, conforme será descrito na subseção 3.2.1, a seguir. 

 

3.2.1 Características de glicosímetros 
 

Estes dispositivos devem ser construídos de tal forma que a dor, ou o 

desconforto, para a aquisição da amostra a ser analisada, sejam mínimos 

(técnicas não-invasivas). Também devem ser de fácil adaptação para uso por 

crianças, adolescentes ou adultos, através de uma interface de fácil manipulação. 

Outros recursos como a aceitação de comandos de voz para a realização de 

testes glicêmicos, têm sido uma preocupação de alguns fabricantes [40],[45], que 

entendem que esta característica é de fundamental importância para diabéticos 

em estágios avançados da doença, quando a  visão destes já se encontra 

comprometida. 

O volume de amostra a ser utilizado em um teste glicêmico é uma outra 

característica de bastante importância. Atualmente, os glicosímetros comerciais 

que requerem a menor quantidade de fluido para análise são o FreeStyle FlashTM, 

da Abbott Laboratories [44], e o LogicTM, da Becton Dickinson & Co. [50], que 

necessitam apenas de 0,3µl de fluido para a realização de aferições. 

Quanto à capacidade de armazenamento, alguns aparelhos permitem a coleta 

de várias medições para posterior transferência destas informações para 

dispositivos como PDA e PCs, por exemplo. O dispositivo FreeStyle TrackerTM, da 

Abbott Laboratories [44], combina em um único aparelho PDA, um medidor de 

glicose e um gerenciador glicêmico. Esta funcionalidade, em aparelhos de 



 36

monitoramento, oferece a profissionais da área de saúde a oportunidade de 

posterior análise do comportamento glicêmico de seus pacientes [45]. 

Quanto ao alcance na leitura destes dispositivos, equipamentos tradicionais, 

como os da Johnson&Johnson [41] e os da Roche Diagnostics [40], trabalham em 

intervalos de concentração que variam entre 10 e 600 mg/dl (miligramas (mg) de 

glicose por decilitro (dl) de solução de amostra sob análise), com alguns destes 

encontrando respostas glicêmicas em até 5 segundos. 

Por fim, a tabela 3.1, a seguir, apresenta um breve comparativo entre alguns 

glicosímetros construídos pelas três maiores empresas deste ramo de mercado, 

de acordo com algumas das características anteriormente descritas. Estas 

informações podem auxiliar pacientes e profissionais de saúde durante a escolha 

de um destes dispositivos de monitoramento. 

 

Fabricante Produto 
Volume  

da amostra  
(em µl) 

Número  
de testes 

armazenados 

Tempo de 
teste (em 
segundos) 

Peso 
aproximado 

(em g) 

Accu-Chek 
AdvantageTM 4 100 40 74 Roche 

Diagnostics Accu-Chek 
CompleteTM 4 1000 40 125 

One Touch UltraTM 1 150 5 43 
One Touch 
FastTakeTM 1,5 150 15 45 

One Touch BasicTM 10 75 45 116 
Johnson & 
Johnson 

One Touch ProfileTM 10 250 45 128 

Ascensia EliteTM 2 20 30 50 
Ascensia Elite XLTM 2 120 30 60 Bayer  
Ascensia DEX 2TM 2,5-3,5 100 30 79 

Tabela 3.1 Comparação entre alguns dispositivos de monitoramento glicêmico 

 

3.3 Tendências futuras no monitoramento do diabetes 

 

A cada dia surgem novas técnicas para o monitoramento do diabetes: 

métodos não-invasivos; análise contínua e automática de testes; uso de técnicas 
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telemétricas para a transmissão de informações sobre o estado glicêmico de 

pacientes; etc. 

Entre as propostas não-invasivas, destacam-se os trabalhos que quantificam a 

glicose através de parâmetros relacionados à cor da imagem da íris humana [51]; 

com informações capturadas da retina (método RBA – Retinal Blood Analyzer) 

[39]; e com o calor emitido pela membrana do tímpano, através de uma técnica 

conhecida por espectroscopia de emissão térmica (TES – Thermal Emission 

Spectroscopy) [52]. 

Um outro enfoque da pesquisa na área tem sido dada à análise contínua de 

testes, o que permite um melhor controle da flutuação dos níveis glicêmicos de 

pacientes [53]. Atualmente, existem dois produtos que trabalham sob esta 

perspectiva: o GlucoWatch G2 BiographerTM [54], da Cygnus [55], e o CGMS 

System GoldTM (CGMS – Continuos Glucose Monitor System), da Medtronic 

Minimed [39]. 

O primeiro deles é um medidor em formato de relógio de pulso, que possui na 

área de contato com o antebraço do paciente, um material que consegue extrair 

fluido intersticial de sua derme, monitorando-o, automaticamente, a cada vinte 

minutos [54]. O segundo deles, é um sensor implantável na pele do abdômen que 

realiza uma mensuração glicêmica a cada 5 minutos, durante um período de 3 

dias [39]. 

Por fim, já existem sistemas onde o dispositivo monitor pode se conectar a 

uma base de dados, via PC ou uma outra unidade computacional (como um 

Pocket PC, por exemplo), para o envio de testes realizados [56]. Estas 

informações servem para o acompanhamento do metabolismo de diabéticos por 

profissionais de saúde que se encontram distantes de seus pacientes. 

 

3.4 Considerações finais 

 

Como reflexão para a finalização deste capítulo, é importante salientar que 

estes medidores de auto-monitoramento não são projetados como dispositivos de 



 38

diagnóstico, onde as suas respostas podem ser consideradas definitivas para o 

tratamento do diabetes. Eles são, na realidade, extremamente úteis para o 

acompanhamento das tendências de variação glicêmica, apontando possíveis 

cenários de hipo- ou hiperglicemia, auxiliando pacientes e profissionais de saúde 

na adaptação dos tratamentos desta doença, de acordo com as respostas por eles 

encontradas [53]. 

Para pacientes, o uso destes dispositivos pode ajudar no controle do diabetes 

através da indicação da necessidade de variação, por exemplo, da quantidade de 

carboidratos a serem ingeridos, na adaptação de exercícios físicos e na 

quantidade de insulina a ser injetada. Já para profissionais de saúde, as 

informações encontradas podem ser utilizadas como indicativos para a possível 

alteração no tratamento medicamentoso de seus pacientes [46]. 
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4 Sistemas computacionais em aplicações de baixo 

consumo de potência 

  

A escolha de uma arquitetura de hardware em projetos de sistemas de 

monitoramento por sensores deve satisfazer a certas restrições que determinarão 

a intensidade de inserção destes produtos no mercado biomédico. 

Destas restrições, uma das mais relevantes, principalmente em aplicações 

portáteis, é a do consumo de potência, uma vez que ela está diretamente 

relacionada ao tempo de vida da bateria dos dispositivos utilizados em tais 

aplicações [57]. 

Neste capítulo serão apresentadas algumas das restrições intrínsecas às 

unidades de processamento digital, como potência, capacidade de memória, etc., 

além de questões tecnológicas nas áreas de circuitos integrados e processadores. 

 

4.1 Restrições de projeto 

 

De acordo com trabalhos existentes na área, a construção de sistemas de 

monitoramento de sinais biológicos deve satisfazer a certas restrições para que 

tais produtos possam se tornar mais competitivos no mercado: tamanho reduzido 

do equipamento, custo, performance, baixo consumo de potência, robustez, 

garantia de segurança e de privacidade, capacidade de armazenamento e, 

flexibilidade para atualizações [57],[58]. 

Entretanto, torna-se muito complicada a satisfação simultânea de todas estas 

restrições em um mesmo projeto. Em algumas situações, o atendimento a uma 

delas pode levar ao não atendimento de outra, ou até, de outras. Por exemplo, a 

tentativa de redução no tamanho físico de tais dispositivos, que traz vantagens 

relativas à mobilidade, pode levar a decisões de projeto que afetam diretamente o 

preço final do produto [59]. 
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Uma outra restrição em projetos de monitoramento é o desempenho, sendo 

este um tópico de bastante interesse na área, já que o tempo de resposta em 

determinadas situações pode ser um fator de extrema importância em aplicações 

biomédicas. Este é um dos fatores que justifica o fantástico crescimento da 

tecnologia de biossensores na área médica e de diagnose, pois a rápida resposta 

que ela apresenta, quando comparada aos tradicionais exames de laboratório, os  

tem  colocado como líder deste segmento de mercado. 

O consumo de potência, por sua vez, deve ser observado com cuidado, pois 

esta restrição influencia diretamente o tempo de vida das baterias e, 

conseqüentemente, a duração de tempo necessária para as sua troca ou recarga. 

Deve-se ser levado em consideração, entretanto, que estas atividades podem 

ser extremamente difíceis de serem realizadas ou, até em algumas vezes, 

impossível. Algumas propostas para esta problemática, entretanto, têm sido 

desenvolvidas, através da construção de baterias de alta densidade, ou ainda, de 

baterias que consigam capturar energia disponível do próprio ambiente de 

operação [57]. 

Por outro lado, algumas técnicas também têm sido implementadas de modo a 

se conseguir menores consumos de potência em projetos com este tipo de 

restrição: controle da quantidade de processamento necessário à aplicação; uso 

de componentes de comunicação somente quando estritamente necessários; etc. 

[60],[61],[62]. 

A robustez deve ser garantida em projetos aplicados a ambientes hostis como 

florestas e campos de batalha, por exemplo, onde habilidades para tolerância a 

erros e falhas, autoteste, auto-reparo e autocalibração, são essenciais [57]. 

Com relação às restrições de segurança e de privacidade, o sensor pode ter 

mecanismos de prevenção a ataques e acessos não autorizados, principalmente 

em sensores de monitoramento de dados biológicos. 

A restrição de capacidade de armazenamento é outra variável importante, de 

acordo com a realidade do projeto de monitoramento a ser construído. Produtos 

onde os dados capturados são transferidos para um sistema com maior 

capacidade de armazenamento (como um PC, por exemplo), somente precisariam 
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de uma memória pequena (alguns Kbytes) para a inserção de um programa que 

realizasse um controle de comunicação entre eles. 

Já os sistemas de captura de sinais que não possuem conexões com outros 

componentes externos, precisam guardar os dados capturados localmente e, 

portanto, devem ter maior capacidade de armazenamento [63]. Assim, estudos 

sobre o tipo de armazenamento a ser escolhido, se volátil ou não-volátil, devem 

ser levados em consideração. 

Atualmente, as memórias EEPROM e FLASH são as mais indicadas para esta 

finalidade [59]. Uma das principais diferenças entre elas é a maneira como as 

informações são incluídas e excluídas de seus interiores: enquanto a primeira 

realiza esta manipulação byte a byte, a segunda a realiza bloco a bloco, onde 

cada um destes pode ser composto por milhares de bytes.  

Esta característica de inserção e remoção de dados em blocos encontrada 

nas memórias FLASH provê a estas a habilidade de rápida manipulação das 

informações e duas importantes vantagens quando utilizadas em projetos: 

melhora no desempenho de sistemas que trabalham com muitas informações 

(como câmeras digitais e equipamentos de monitoramento médico, por exemplo), 

além de melhora no processo de programação, uma vez que o tempo necessário 

para a realização desta operação em memórias FLASH geralmente é muito menor 

do que o necessário em memórias EEPROM do mesmo tamanho [59]. 

Uma desvantagem das memórias FLASH, entretanto, ocorre quando a 

informação a ser escrita for representada somente por alguns bytes. Nestes 

casos, o tempo necessário para a programação será o de um bloco inteiro de 

informações (com milhares de bytes). 

Por fim, a restrição de flexibilidade está relacionada, em alguns sistemas 

biossensores, com a necessidade de sua adaptação, tanto funcionalmente 

(quando há o surgimento de novas aplicações), quanto temporalmente (quando há 

o dinamismo dos ambientes). Ela pode ser alcançada através do uso de 

componentes que permitam reconfigurabilidade (através do uso de PLDs/FPGAs) 

[64],[65],[66] ou programabilidade (através do emprego de processadores 

programáveis, como microcontroladores/DSPs). 
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Como pode ser observado, existem muitas restrições conflitantes a serem 

consideradas e muitas tecnologias disponíveis no mercado para a realização de 

projetos nesta área. 

Assim, de forma a encontrar a tecnologia que melhor satisfaça às restrições 

deste projeto, este capítulo abordará nas duas próximas seções um estudo sobre 

algumas tecnologias que facilitam a escolha da plataforma computacional a ser 

utilizada na construção do glicosímetro objeto desta dissertação. 

 

4.2 Tecnologias de Circuitos Integrados 

 

Atualmente existem várias tecnologias de circuitos integrados pelas quais 

sistemas computacionais de alta integração podem ser implementados [67]. O que 

diferencia cada uma destas tecnologias é a maneira pela qual é feito o 

mapeamento da implementação digital/analógica sobre tais circuitos. 

A seguir, será realizada uma breve descrição sobre algumas técnicas 

tradicionais de implementação de projetos de circuitos integrados, como, por 

exemplo, os  ASICs (Application Specific Integrated Circuits) e os de lógica 

programável. 

 

4.2.1 Circuitos integrados completamente personalizados1 
 

Nesta tecnologia, a implementação digital do circuito integrado é totalmente 

otimizada para o sistema particular a ser implementado, alcançando-se um ótimo 

compromisso entre algumas restrições de projeto, como área e performance, por 

exemplo. Para isto, a posição dos transistores deve ser feita de tal forma que o 

roteamento dos fios entre eles, bem como o comprimento destes em relação às 

suas interconexões, devem ser minimizados.  

                                                 
1 Tecnologia também conhecida como ASIC (Application Specific Integrated Circuit). 
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Uma vez realizada a atividade de personalização do projeto, as especificações 

criadas no passo anterior estarão prontas para serem enviadas para uma fábrica 

que construirá os circuitos integrados dedicados para a aplicação de interesse. 

Projetos implementados nesta tecnologia têm desvantagens relativas ao 

tempo necessário para que possam estar disponíveis no mercado, além dos 

altíssimos custos que possuem durante as suas construções. Entretanto, possuem 

algumas vantagens, como, por exemplo, a performance alcançada, o baixo 

consumo de potência e o tamanho reduzido (devido à personalização do circuito 

integrado). 

Desta forma, esta tecnologia é geralmente indicada em aplicações que 

necessitem de altos volumes de produção, ou ainda, que necessitem de ótimo 

desempenho – caso típico em alguns processadores atualmente disponíveis no 

mercado. 

 

4.2.2 Circuitos integrados semi-personalizados 
 

Nesta tecnologia alguns blocos lógicos já estão pré-definidos dentro do próprio 

circuito integrado2, o que facilita, em muito, o trabalho do projetista, que agora 

precisa somente conectar tais blocos para alcançar a implementação do projeto a 

ser construído. 

Devido a estas características, esta tecnologia consegue ser uma das mais 

populares [59], já que encontra um ótimo compromisso, quando comparada à 

tecnologia de circuito integrado personalizado (subseção anterior), entre custo, 

tempo de inserção no mercado, tamanho e performance. 

Entretanto, o mercado possui certas aplicações que necessitam de algumas 

características que esta tecnologia não provê, como, por exemplo, soluções para 

adaptabilidade e flexibilidade. Nesta tecnologia, bem como na anterior, seria 

necessário um processo de refabricação dos circuitos para a integração de novas 

                                                 
2 Exemplos desta tecnologia são os Gate Arrays e as Standard Cells. 
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funcionalidades (o que poderia demorar semanas, na tecnologia semi-

personalizada, ou até meses, na personalizada).  

 

4.2.3 Circuitos integrados de lógica programável 
 

Esta tecnologia, que possui milhares de portas lógicas disponíveis para o 

mapeamento da lógica do projeto a ser implementado, tem crescido em 

popularidade nos últimos anos devido à facilidade que ela se apresenta em 

relação a mudanças nas funcionalidades das aplicações [68]. 

Alterações no projeto são feitas pela equipe de desenvolvimento através de 

combinações entre tais portas lógicas, e às vezes entre circuitos lógicos mais 

complexos, já pré-definidos no próprio material semicondutor do circuito integrado. 

Além desta vantagem, esta tecnologia também oferece baixos custos para a 

construção de projetos em pequena e média escala de produção, além de não 

necessitar de fábricas de circuitos integrados para a confecção de chips, como 

ocorre com as tecnologias personalizadas e semi-personalizadas. 

Uma outra vantagem oferecida pelos circuitos integrados de lógica 

programável é a rápida inserção de projetos no mercado. A justificativa está 

relacionada ao fato da implementação da funcionalidade ser feita em software, e o 

teste, em um circuito integrado que utilize esta tecnologia. Caso a funcionalidade 

do circuito não seja a esperada, alterações em software poderão ser feitas 

rapidamente para a revalidação do projeto no mesmo hardware [69]. 

Entretanto, circuitos integrados de lógica programável também possuem 

desvantagens quando comparados às outras duas tecnologias apresentadas [70]: 

são mais caros (em valores unitários), mais lentos (principalmente os FPGAs), 

maiores em tamanho, e geralmente consomem mais potência. 
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4.3 Tecnologias de Processadores 

 

Esta seção aborda propostas de arquiteturas computacionais que 

implementam funcionalidades de sistemas, para que em conjunção com as 

tecnologias de circuitos integrados discutidas na seção anterior, seja possível se 

encontrar uma solução que satisfaça às restrições impostas pelo projeto proposto 

por esta dissertação. 

 

4.3.1 Processadores de propósito geral 
 

Esta tecnologia é formada por processadores que são utilizados em um 

grande número de aplicações, e que oferecem ao projetista, a possibilidade de 

programação da funcionalidade de sistemas em nível de software (detalhes do 

hardware associado à arquitetura do processador não precisam ser conhecidos 

pela equipe de desenvolvimento). 

Devido a esta característica, aplicações que utilizam estes processadores têm 

as seguintes vantagens: rápida inserção no mercado, flexibilidade (já que 

mudanças são feitas diretamente em software e nenhum hardware adicional é 

criado ou destruído) e baixos custos unitários (para baixos volumes de compra). 

Entretanto, ela também pode apresentar certas desvantagens, tais como: 

tamanho; consumo de potência (devido a hardware desnecessário à aplicação que 

se encontra presente no processador), e; performance, que pode não ser a ideal 

para certas aplicações, como nas de processamento de sinal, por exemplo [71]. 

 

4.3.2 Processadores de propósito específico 
 

Também conhecidos como processadores periféricos ou ainda, co-

processadores, estes dispositivos são circuitos digitais projetados para executar 

funcionalidades específicas. Exemplos destas arquiteturas são os contadores, os 

controladores e os temporizadores [59]. 
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Quando comparadas aos processadores de propósito geral, estas arquiteturas 

apresentam vantagens, tais como, melhores índices de performance para 

aplicações específicas, tamanho e consumo de potência reduzidos, e baixo custo 

unitário, quando adquiridos em grande quantidade. 

Entretanto, esta tecnologia apresenta baixa flexibilidade quando comparada 

aos processadores de propósito geral, característica que se deve à escassez de 

alguns recursos computacionais que não se encontram presentes em suas 

arquiteturas. 

 

4.3.3 Processadores projetados para áreas de aplicações 
 

Conhecidos como ASIPs (Application-Specific Instruction-set Processor), estes 

processadores foram idealizados para áreas de aplicação com características 

comuns, encontrando um compromisso entre processadores de propósito geral e 

específico, e fornecendo, com isto, ótimos resultados para algumas restrições de 

projeto como flexibilidade, performance, tamanho e consumo de potência. 

O grande número de vantagens oferecidas por esta arquitetura, somado ao 

imenso mercado existente nas áreas de controle e de processamento digital de 

sinais, levaram muitas empresas a construírem processadores ASIPs que fossem 

dedicados a estes tipos de aplicações: microcontroladores (µCs) e DSPs (Digital 

Signal Processor), respectivamente. 

Os primeiros são unidades computacionais voltadas para aplicações de 

controle. Uma outra característica destes processadores é que em suas 

arquiteturas também se encontram inseridos outros componentes periféricos 

geralmente utilizados em aplicações desta área, como módulos de comunicação 

serial, temporizadores e contadores, por exemplo. 

Os segundos (DSPs), são arquiteturas projetadas para realizar processamento 

digital de sinais. As operações necessárias nesta área de aplicação são, em geral, 

cálculos matemáticos que exigem que certos componentes de hardware estejam 

presentes no processador, como módulos multiplicadores-acumuladores, por 

exemplo [71],[72]. 
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Entretanto, estas unidades computacionais também podem apresentar 

desvantagens quando da sua construção tanto em hardware, o preço pode ser 

alto dependendo do número de processadores fabricados; quanto em software, a 

necessidade da existência de compiladores e depuradores dedicados. 

 

4.4 Escolha da unidade computacional 

 

Nesta seção serão mostrados quais foram os critérios utilizados para a 

escolha da unidade computacional a ser utilizada nesta dissertação. Para isto, 

foram levadas em consideração tanto as restrições de projeto relevantes na área 

de monitoramento, quanto às tecnologias existentes nas áreas de circuitos 

integrados e processadores. 

Em relação aos circuitos integrados, o uso de dispositivos de lógica 

programável é desaconselhável devido às várias desvantagens apresentadas pelo 

uso desta tecnologia para a realidade deste projeto: médio (ou alto) custo unitário, 

tamanho e principalmente, consumo de potência. As outras duas tecnologias de 

circuitos integrados, entretanto, conseguem boas respostas em relação a estas 

restrições, podendo, portanto, qualquer uma das duas ser a tecnologia escolhida. 

Com relação às tecnologias de processadores, a tendência natural foi a 

escolha de um ASIP, uma vez que esta arquitetura fornece uma boa relação entre 

custo e consumo de potência. Além do mais, as características de controle, 

através do monitoramento de sinais biológicos, e da não necessidade de hardware 

adicional para a resolução de cálculos matemáticos complexos [73]3, conduziram 

à escolha desta tecnologia para a construção deste projeto. 

Além destas características, existem outras que tornam interessante o uso de 

microcontroladores: são arquiteturas maduras e já bem sedimentadas no 

mercado, com grande número de aplicativos e fornecedores, apresentam baixos 

                                                 
3 Conforme será visto no capitulo 6 desta dissertação, o cálculo da concentração de glicose não 

exige cálculos computacionais complexos e, portanto, não necessita de um processador com 

hardware dedicado para tal finalidade. 
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preços (mesmo sob baixos volumes de compra), grande flexibilidade e várias 

famílias com baixo consumo de potência (low-power). 

 

4.4.1 A escolha do Microcontrolador 
 

De todas as restrições apresentadas no início deste capítulo, a de maior 

relevância, de acordo com a natureza do projeto (sistema de monitoramento 

glicêmico portátil alimentado por bateria), é o consumo de potência. Desta forma, 

faz-se necessária uma abordagem sobre algumas características de arquiteturas 

de microcontroladores relativas a esta restrição [74]. 

 

4.4.1.1 Microcontroladores com baixo consumo de potência 
 

Certas características podem ser analisadas como artifícios para a escolha de 

uma arquitetura microcontrolada com baixo consumo de potência: modos de 

funcionamento, consumo médio de corrente, suporte a interrupções, uso de 

“periféricos inteligentes”, proteção contra diminuição da tensão de alimentação e, 

eficiência em processamento. 

A primeira destas é uma das mais importantes para a diminuição do consumo 

de potência. Os diferentes modos de funcionamento identificam quais módulos de 

um microcontrolador podem ser desabilitados quando não estiverem sendo 

utilizados. Alguns exemplos encontrados em dispositivos comerciais são a 

desabilitação da unidade de processamento, quando esta não estiver em 

atividade; a desabilitação dos clocks do sistema, em todo chip ou certas regiões 

dele; etc. [75]. 

O consumo médio de corrente é uma das características que está diretamente 

relacionada com o tempo de vida das baterias, sendo calculado através da média 

das correntes elétricas geradas no tempo.  

Como pode ser percebido, quanto maior for a quantidade de modos de 

funcionamento que um microcontrolador venha a ter, maior será a variação de 
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suas correntes de trabalho. Este fato contribuirá diretamente para a diminuição do 

consumo médio de corrente elétrica e, conseqüentemente, para o aumento no 

tempo de vida útil das baterias de alimentação do sistema. 

Com relação à característica de suporte a interrupções, pode ser observado 

que microcontroladores que não têm esta capacidade, sempre precisam ficar 

monitorando módulos internos e externos para verificar se estes precisam, ou não, 

compartilhar seus recursos. Infelizmente, o monitoramento sob intervalos de 

tempo acarreta em consumo de potência desnecessário, devido, primeiramente, a 

natureza da própria atividade, e segundo, ao consumo atribuído ao dispositivo 

responsável pela temporização de tais intervalos. Portanto, um microcontrolador 

que tenha suporte a interrupções poderá, em determinados momentos, deixar a 

sua unidade computacional desligada até que um certo evento (interno ou externo) 

a solicite. 

A característica dos “periféricos inteligentes” está associada ao grau de 

independência entre estes elementos e a unidade de processamento de um 

microcontrolador: a interação entre a aplicação e um periférico pode ser feita de 

forma autônoma, sem nenhuma intervenção da unidade computacional (caso 

realmente esta não seja necessária). Esta independência faz com que menos 

potência seja consumida uma vez que somente estariam em atividade os 

periféricos que realmente interagissem com a aplicação. 

Uma outra característica a ser analisada é a proteção que muitos 

microcontroladores têm quando o nível de tensão de alimentação está abaixo de 

um mínimo permitido, fazendo com que tais arquiteturas passem a funcionar de 

forma incorreta, devido à perda da tensão de referência necessária aos seus 

módulos periféricos. 

Nestas situações, tais dispositivos devem ser reinicializados por um circuito de 

proteção que necessita, geralmente, de uma corrente elétrica que varia entre 10 e 

70 µA [75]. Entretanto, estes valores favorecem o aumento do consumo de 

potência total do sistema. 

Algumas arquiteturas conseguem diminuir o consumo em potência através da 

habilitação e desabilitação, de tempos em tempos, do circuito de proteção. O 
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grande problema com esta proposta é que, como estes eventos de diminuição na 

tensão de trabalho não podem ser previstos, ela pode vir a se tornar uma 

alternativa arriscada, uma vez que existe a possibilidade de diminuição desta 

tensão durante a inatividade do referido circuito [75]. 

Outras arquiteturas deixam o circuito de proteção sempre ativo, reinicializando 

o microcontrolador sempre que necessário. Esta alternativa, por sua vez, tem a 

desvantagem de um maior consumo de potência em relação à proposta anterior, 

devido à presença sempre constante de correntes adicionais no circuito de 

proteção [75]. 

Entretanto, o que se tem percebido na literatura [74],[75] é que a segunda 

destas propostas é a que aparece em um maior número de microcontroladores 

comerciais, já que fabricantes de tais dispositivos estão conseguindo construir 

circuitos de proteção que necessitam de valores de corrente cada vez menores 

para as reinicializações de suas arquiteturas. 

A última das características, eficiência em processamento, está relacionada à 

quantidade de instruções necessárias, bem como ao tempo gasto, para a 

execução de uma aplicação pelo microcontrolador. 

Levando-se em consideração tais aspectos técnicos, as principais famílias de 

arquiteturas microcontroladoras comerciais que implementam soluções para 

aplicações que requeiram um baixo consumo de potência, foram analisadas e 

descritas na tabela 3.1 a seguir, de acordo com as seguintes características: 

 

Característica MSP430F149 
[76],[77],[78] 

PIC16F876 
 [79] 

µPD78F0534 
 [80] 

XE88LC06A 
 [81] 

Número de Bits 16 8 8 8 
Memória de Programa 60 KB (Flash) 8KB (Flash) 48 KB (Flash) 22 KB (ROM/MTP4) 

Memória de dados 2 KB (RAM) 

368 Bytes 
(RAM) e  
256 Bytes 
(EEPROM) 

2KB (RAM) 520 Bytes (RAM) 

                                                 
4 Multiple Time Programmable. Esta tecnologia permite que os dispositivos que as contêm possam 

ser reprogramados em até cerca de 5 mil vezes [82]. 
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ADC5 12 bits 10 bits 10 bits 16 bits 
Temporizadores 3 3 3 4 
Tensão de operação 1,8 – 3,6V 2 – 5V 1,8 – 5,5V 1,2 – 5,5V 

Consumo de corrente 
no Modo Ativo 

340 µA @  
8 MHz (3V) 

600 µA @  
4 MHz (3V) 

2,5 mA @ 
10 MHz e  
1,9 mA @  
8 MHz 

300 µA @  
2,4 – 5,5V                     

Consumo de corrente 
no Modo Ocioso 

0,8 µA @  
32 KHz 

20 µA @  
32 kHz (3V) 

3,5 µA @  
32 kHz 

6 µA @  
32 kHz 

Consumo de corrente 
no Modo Power-
Down6 

< 0,1 µA 1 µA 1 µA < 2µA 

Tabela 4.1 Comparação entre microcontroladores de  baixo consumo de potência 

 

Entretanto, de todos os microcontroladores estudados, o que ofereceu as 

maiores vantagens relativas ao custo-benefício para a aplicação deste projeto foi o 

MSP430 [61],[83], descrito na subseção a seguir. 

 

4.4.1.2 MSP430 
 

O MSP430 é hoje um dos microcontroladores de maior aceitação e 

reconhecimento em áreas de aplicação que tenham como restrição o consumo de 

potência. Possui site na internet (www.ti.com.br/msp430) e lista de discussão no 

Yahoo Groups (http://groups.yahoo.com/group/msp430/), que conta atualmente 

com mais de 3000 membros associados e mais de 20000 mensagens postadas 

desde a sua fundação, em outubro de 2002. 

Apresenta vasta literatura, bons preços em relação às arquiteturas atualmente 

existentes (a partir de US$ 0,49), além de outras vantagens, como, por exemplo, 

várias portas de entrada e saída, grande número de registradores de propósito 

geral, flexível sistema de clock, baixo consumo de potência, capacidade para 

                                                 
5 ADC (Analog-Digital Conversor) é um dispositivo eletrônico que converte sinais analógicos em 

valores discretizados manipuláveis por uma unidade computacional (valores digitalizados). 

Intensidade da luz mudando com a distância e voltagem variando com o tempo são alguns dos 

muitos exemplos de sinais analógicos encontrados em fenômenos tratados nas ciências e na 

engenharia. 

6 Todos os clocks desligados 
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operar em aplicações de tempo real e, com vários periféricos integrados sob um 

único chip [84],[85],[86],[87]. 

Este microcontrolador de 16 bits possui características de arquiteturas Harvard 

RISC, sem o inconveniente de sempre ter que acessar as memórias de dados e 

de programa quando da execução de aplicações. O número de acessos é 

diminuído graças à integração de sua CPU com 16 registradores que provêem um 

tempo reduzido para a execução de instruções (apenas 125 ns para a execução 

de operações entre registradores). 

Todas as suas operações são realizadas como operações de registradores, 

através do uso de 51 instruções, com três formatos, e 7 modos de endereçamento 

para operandos fonte, e 4, para operandos destino. 

Possui um flexível sistema de relógio através do uso de um cristal interno de 

32,768 KHz. Este relógio de baixa freqüência, também conhecido como relógio 

auxiliar (Auxiliary Clock – ACLK), é utilizado em aplicações que requeiram 

baixíssimo consumo de potência, como, por exemplo, em aplicações móveis, 

instrumentação portável e sensoriamento inteligente. 

Porém, para aplicações de alto desempenho, como em projetos de 

processamento de sinal e de aquisição de dados sob rajadas, por exemplo, o 

ACLK pode ser usado para a geração de múltiplos valores de freqüência, que 

variam numa faixa entre 100 KHz e 8 MHz.  

Estes valores, também conhecidos como sinais de relógio mestre (Master 

Clock – MCLK), são conseguidos graças ao uso de um oscilador digital controlado 

pelo usuário (Digitally Controlled Oscillator – DCO), que se torna ativo e estável 

em menos de 6 �s. 

A vantagem de possuir baixo consumo de potência (em média 4,2 nW por 

instrução processada) é conseguida graças aos vários modos de operação em 

que os microcontroladores desta família podem ser configurados para trabalhar: 

LPM0 (Low-Power Mode 0), LPM1, LPM2, LPM3 e LPM4. 

• No modo LPM0, a unidade de processamento e o MCLK são desabilitados, 

permanecendo ativos somente os relógios ACLK e SMCLK (Sub-system 

Master Clock).  
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• No modo LPM1, além das mesmas características apresentadas pelo 

modo LPM0, também ocorre a desabilitação do DAC7 do DCO – caso este 

módulo não esteja sendo utilizado.  

• O modo LPM2 habilita o relógio ACLK e o conversor D/A do oscilador 

DCO, porém, desabilitando a unidade de processamento, o MCLK e o 

SMCLK. 

• No LPM3, modo utilizado em cerca de 99% do tempo de funcionamento da 

maioria das aplicações, a unidade de processamento, o conversor D/A do 

DCO e os relógios MCLK e SMCLK são desabilitados, permanecendo ativo 

somente o relógio ACLK. 

• No modo LPM4, serão desabilitados a unidade de processamento, os 

relógios (ACLK, MCLK e SMCLK) e o conversor D/A do DCO; 

permanecendo habilitada somente a memória de dados do 

microcontrolador. 

Portanto, com o intuito de representar a importância destes modos de 

funcionamento em relação à potência consumida, a figura 4.1, a seguir, apresenta 

um gráfico com os valores das intensidades de corrente elétrica para cada um 

destes modos, quando duas diferentes tensões de trabalho são aplicadas (2,2 e 

3V). 

 

Figura 4.1 Corrente consumida nos modos Ativo, LPM0, LPM2, LPM3 e LPM4 

                                                 
7 DAC (Digital-Analog Conversor), ou conversor D/A, é um dispositivo eletrônico que constrói sinais 

analógicos a partir de valores digitalizados. 
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Nesta figura pode ser percebido que quando o microcontrolador se encontra 

em modo ativo de processamento (Active Mode – AM), ou seja, quando nenhum 

modo de operação estiver configurado, este dispositivo tem um consumo médio de 

corrente da ordem de 250µA. Porém, quando em modo LPM4, o consumo chega à 

ordem dos 0,1 µA (100nA). 

Um outro fato de extrema importância a ser observado no MSP430 é a sua 

aplicabilidade em projetos de tempo real, já que nesta arquitetura são necessários 

somente 6 ciclos de relógio para a estabilização da freqüência de seu cristal. 

Desta forma, não se é necessário, como acontece em outras famílias de 

microcontroladores, esperar por esta estabilização para que o processamento da 

aplicação possa ter continuidade. 

Assim, como os demais microcontroladores comerciais, a família de 

processadores MSP430 possui módulos e periféricos altamente integrados dentro 

de um mesmo circuito integrado. Esta característica, conhecida na literatura como 

SoC (System-on-Chip), é um tópico de extrema importância na área de sistemas 

embutidos, pois tais arquiteturas integradas conseguem reduzir muitos problemas 

normalmente existentes nesta área de aplicações, como, por exemplo, na 

diminuição do tamanho do projeto, no preço, nos problemas de comunicação e, 

principalmente, na potência total dissipada [59]. 

Em particular, alguns dos periféricos encontrados em componentes da família 

MSP430 são conversores A/D e D/A, comparadores, controladores de display 

LCD, circuitos supervisores de níveis de tensão (circuitos SVS de proteção – 

Supply Voltage Supervisor), interfaces seriais de comunicação síncrona e 

assíncrona (USART – Universal Synchronus/Asynchronus Interface), módulos 

multiplicadores em hardware, temporizadores, controladoras de acesso direto à 

memória (DMA – Direct Memory Access), etc. 

Assim, uma vez analisadas as vantagens oferecidas por esta arquitetura, o 

próximo passo foi o da escolha, dentre os mais de 70 dispositivos existentes nesta 

família, do microcontrolador a ser utilizado na construção deste projeto.  
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Para esta atividade foram levadas em consideração algumas informações 

como custo, periféricos integrados e necessários à aplicação, ambientes de 

desenvolvimento e, número de trabalhos acadêmicos e comerciais desenvolvidos 

com características similares às deste projeto [61],[88],[89]. 

Assim, levando-se em conta tais características, foi-se escolhido o 

MSP430F149, um microcontrolador de US$ 6,05 com 60 KB de Flash, 2KB de 

RAM, conversor A/D de 12 bits, com multiplicador em hardware e duas USARTs 

para comunicação (conforme a tabela 3.1, discutida na subseção anterior).  

 

4.4.1.2.1 Plataformas de prototipação 
 

Atualmente existem várias plataformas disponíveis no mercado. Além da 

Texas Instruments, fabricante do MSP430, outras empresas oferecem placas de 

microcontroladores para esta família: a SoftBaugh [90], a Olimex [91], e no Brasil, 

a empresa AEE Engenharia [92], da qual se foi adquirido o kit de desenvolvimento 

utilizado neste projeto. 

 

4.4.1.2.2 Ambientes para compilação e depuração 
 

Atualmente existem cinco empresas que fornecem ambientes de 

desenvolvimento de software para a família MSP430 [93],[94]8: o EW430TM da IAR 

Systems [95], o AQ430TM da Quadravox [96], o CrossWorksTM da Rowley [97], o 

ICC430TM da ImageCraft [98] e o IDE430TM da IDE430 [99]. 

Destes ambientes, o EW430TM foi o escolhido para a construção deste projeto 

por possuir vantagens em relação aos outros softwares analisados: interação com 

uma ferramenta gráfica de modelagem (VisualSTATETM, que realiza modelagem e 

depuração de aplicações com o uso do conceito de Máquinas de Estado); 

programação em linguagens de alto nível (C e eC++ (C++ para sistemas 

                                                 
8 Existe também um ambiente para a família MSP430, sem custos: o compilador GCC nas versões 

Linux/UnixTM e WindowsTM. 
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embarcados)); e a possibilidade de emulação dos microcontroladores desta família 

no próprio ambiente de desenvolvimento em software. 

 

4.5 Considerações finais 

 

Este capítulo abordou as várias restrições existentes em projetos com 

dependência de bateria. Tais informações, acrescidas aos estudos sobre as 

tecnologias de circuitos integrados e processadores, levaram-nos à escolha do 

microcontrolador MSP430F149 da Texas Instruments (conjuntamente com as suas 

respectivas plataformas de prototipação e desenvolvimento) como sendo a 

unidade funcional a ser utilizada na construção deste projeto. 
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5 Calibração do Sistema de Monitoramento de Glicose 

 

Conforme discutido no capítulo 3, a funcionalidade deste projeto foi validada 

com o uso de biossensores Accu-Chek da empresa Roche Diagnostics. Esta 

prática, entretanto, apresenta algumas dificuldades, uma vez que o cálculo da 

concentração glicêmica de pacientes, necessita de alguns valores específicos ao 

processo eletroquímico que ocorre quando uma amostra de fluido biológico a ser 

analisada, entra em contato com os elementos reagentes, presentes nestes tips. 

Enquanto algumas destas informações foram obtidas diretamente da própria 

patente do biossensor [47], como os intervalos de tempo necessários às reações 

eletroquímicas do processo, por exemplo, outras, como os níveis de tensão a 

serem aplicados aos eletrodos dos tips, tiveram que ser encontradas com o uso de 

um aparelho utilizado em análise de fenômenos eletroquímicos, chamado de 

potenciostato, o qual terá algumas de suas funcionalidades descritas nas seções a 

seguir. 

 

5.1 Verificação da inserção e suficiência de amostras 
 

Nesta seção serão descritos os procedimentos que o aparelho monitor de 

glicose realizará para a verificação da inserção de fluido biológico na zona de 

reação de um tip biossensor sob análise, bem como a suficiência desta amostra 

para a realização dos experimentos de busca pela taxa glicêmica de pacientes. 

Inicialmente será aplicada aos eletrodos do biossensor, após a sua inserção 

no aparelho de monitoramento glicêmico, uma diferença de potencial de 200mV 

[47]. Em seguida, o dispositivo passará a observar as intensidades de corrente 

geradas no eletrodo sensor do tip, a fim de determinar o exato momento da 

inserção do fluido biológico a ser analisado, conforme a figura 5.1 a seguir. 

Transcorridos 40ms desta detecção, será realizada a verificação do volume da 

amostra inserida. Este intervalo de tempo, conhecido por período de hidratação, 
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será necessário para que haja a mistura entre os elementos presentes no 

biossensor e na amostra a ser analisada. 

 

 

Figura 5.1 Verificação de inserção e suficiência de amostra no tip 

 

Uma observação neste processo deve ser salientada: de acordo com a seção 

3.1 do capítulo 3 (figura 3.2), podem existir situações onde o paciente pode inserir 

menos amostra do que o mínimo necessário para ocorrência do experimento 

(menos de 4µl). Nestes casos, será necessária a inserção de mais fluido no tip, 

para que seja alcançado o limiar de suficiência da amostra (figura 5.1), e que se 

torne possível, com isto, a continuidade do processo pela busca da concentração 

glicêmica. 

 

5.2 Cronoamperometria 
 

A cronoamperometria é uma técnica que analisa os efeitos da mudança de 

potencial elétrico em células amperométricas, através da observação do 
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respectivo comportamento das intensidades de corrente geradas a partir destas 

variações [100]. 

Esta análise, conforme mencionado anteriormente, foi inicialmente realizada 

por um potenciostato para a descoberta de alguns parâmetros de interesse no 

processo de determinação glicêmica (neste projeto, o potenciostato utilizado foi o 

AUTOLAB PGSTAT30TM da empresa Eco Chemie, presente no Departamento de 

Química Fundamental da UFPE [101]). 

Para o biossensor utilizado neste projeto [9], há a necessidade de dois passos 

de potencial elétrico para o cálculo da concentração glicêmica. O primeiro deles irá 

de +200mV até 0V, logo após o período de hidratação dos elementos biológicos 

presentes no tip – este nível de tensão permanecerá por 9 segundos, conforme a 

figura 5.2 a seguir. 

 

Figura 5.2 Gráficos de tensão e de corrente no tempo (Cronoamperometria) 
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Neste intervalo de tempo, conhecido como período de incubação ou de reação 

direta, nenhuma corrente significativa flui através do eletrodo sensor do 

biossensor. As moléculas de glicose da amostra sob análise serão oxidadas, e os 

elétrons liberados por esta reação, serão os responsáveis pela redução de boa 

parte do mediador presente na zona de reação do tip biossensor: ferricianeto de 

potássio será transformado em ferrocianeto de potássio. 

Depois de terminado o período de incubação, o aparelho aplicará, durante um 

intervalo de tempo de 15 segundos, a segunda variação de potencial, que irá de 0 

até ‘V’ Volts – este valor 'V' será obtido através do uso de outra técnica 

eletroquímica, discutida em detalhes na próxima seção. 

Neste novo período de tempo, conhecido como de reação reversa, o 

ferrocianeto de potássio começará a ser consumido via processo de oxidação, até 

que toda a sua concentração próxima à superfície do eletrodo sensor, seja 

esgotada. 

Este consumo é feito quase que instantaneamente após a aplicação do 

segundo nível de potencial, provocando um crescimento acentuado das 

intensidades de corrente, conforme apresentado na figura 5.2. Este fenômeno 

provocará uma grande variação da concentração de ferrocianeto na solução, uma 

vez que esta substância passará a existir, praticamente, somente em áreas da 

zona de reação não próximas à superfície do eletrodo sensor. 

Em seguida, os íons de ferrocianeto espalhados pelo corpo da solução 

passarão a se deslocar, por difusão [102], até a superfície deste eletrodo, fazendo 

com que a corrente elétrica observada tenha o comportamento temporal 

representado pelas figuras 5.2 (durante o período de reação reversa) e 5.3, a 

seguir [103]1. 

 

                                                 
1 Este gráfico foi obtido com o uso da ferramenta MatlabTM da Mathworks. 
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Figura 5.3  Cronoamperometria, durante o período de reação reversa, para uma amostra com 
concentração de 280mg/dl 

 

O modelo matemático que fornece o relacionamento entre a intensidade de 

corrente elétrica resultante de uma reação eletroquímica com transporte de massa 

por difusão, e o tempo, é conhecido na literatura por Equação (ou 

Relacionamento) de Cottrell [104], e é formalizado pela equação 5.1, a seguir: 

 

t

D
CAFnti

1
.....)(

π
=  (5.1) 

 

Nesta equação, a concentração de ferrocianeto reduzido, e 

conseqüentemente de glicose oxidada, é representada por C; n é o número de 

elétrons liberados pela glicose no momento da oxidação; F é a constante de 

Faraday (96485 C/mol); A é a área dos eletrodos (em cm2); e D, é a velocidade 

com que os íons de ferrocianeto se deslocarão a partir do corpo da solução, por 



 62

difusão, até a superfície do eletrodo sensor do tip (esta grandeza, também 

conhecida por coeficiente de difusão, é dada em  cm2/s). 

Pode-se perceber que esta equação apresenta um relacionamento direto entre 

a intensidade de corrente elétrica gerada, e a concentração da substância 

presente nas amostras sob análise, podendo, portanto, ser utilizada para a 

quantificação do nível glicêmico de pacientes. 

 

5.3 Voltametria Cíclica 
 

Conforme discutido nas seções anteriores, a concentração glicêmica de um 

paciente está relacionada com o comportamento cronoamperométrico do sinal 

resultante da reação de oxidação da glicose, presente numa amostra sob análise.  

Entretanto, para que a cronoamperometria ocorra satisfatoriamente, será 

necessária a descoberta do valor do potencial a ser aplicado durante o seu 

período de reação reversa. 

Esta informação, por sua vez, será encontrada a partir do uso de uma outra 

técnica eletroquímica discutida nesta seção, a Voltametria Cíclica, que consiste na 

aplicação de vários passos de potencial aos eletrodos de uma célula 

amperométrica, de forma que se possa ser observada a respectiva variação da 

corrente elétrica gerada a partir destas mudanças [100]. 

O resultado de uma voltametria cíclica, aplicada a uma amostra de 

concentração 10mg/dl, encontra-se representada na figura 5.4, a seguir, onde as 

intensidades de corrente estão representadas no eixo das ordenadas, e os passos 

de potencial, no eixo das abscissas. 

O processo é iniciado em 0V, e a cada 20ms, haverá um acréscimo de 2,5mV 

na variação de tensão aplicada aos eletrodos do biossensor. Este processo se 

repetirá até que seja alcançado o maior dos potenciais para este experimento: 

+500mV. Devido a esta mudança de níveis de tensão, é possível observar na 

figura 5.4 a geração de uma corrente anódica (corrente formada por cargas 

elétricas que fluem do corpo da solução, até o eletrodo sensor do tip [100]). 
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Figura 5.4 Voltametria Cíclica para uma amostra com concentração de 10mg/dl 

 

Uma vez alcançado o nível de tensão máximo, o potenciostato inicializará o 

decrescimento destes valores até alcançar o menor dos potenciais para este 

experimento (-500mV): isto possibilitará a visualização de uma corrente catódica 

gerada [100] (corrente formada pelas cargas elétricas que fluem do eletrodo 

sensor do tip, até o corpo da solução). Finalmente, o potenciostato aplicará 

potenciais crescentes que irão de -500mV até 0V, completando-se, com isto, um 

ciclo voltamétrico. 

Esta curva informará um parâmetro de extrema importância para o cálculo da 

concentração glicêmica: o valor da diferença de potencial a ser aplicada durante o 

período de reação reversa num processo cronoamperométrico. Para isto, é 

necessário se encontrar o valor da abscissa do pico de corrente anódica, ou 

catódica, dependendo da natureza da reação sob análise. 



 64

Como a glicose sofre um processo de oxidação, a corrente a ser considerada 

deve ser a anódica, e este fato pode ser observado, na figura 5.4, através da 

intersecção entre a linha tracejada e o eixo das abscissas (aproximadamente 

90mV para uma amostra com concentração de 10mg/dl). 

Este mesmo procedimento foi repetido com um conjunto de 19 amostras com 

concentrações que variavam entre 10 e 610 mg/dl (valores onde geralmente se 

encontram os níveis glicêmicos dos seres humanos), preparadas no LIKA-UFPE e 

conferidas através de análise laboratorial. 

Estes métodos de análise glicêmica, realizados em laboratório, apresentam os 

menores níveis de incerteza em suas respostas (entre 2-3%) [51]. Por este motivo, 

geralmente são adotados como glicosímetros de referência na calibração de 

aparelhos sob construção. Os resultados obtidos com estes experimentos se 

encontram representado a seguir, na figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5 Voltametria Cíclica aplicada a 19 amostras com concentrações entre 10 e 610mg/dl 
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Nesta figura é possível perceber que amostras com concentrações próximas, 

têm valores de tensões de trabalho próximas. Também é possível observar que 

amostras com menores concentrações necessitam de menores níveis de potencial 

durante o período de reação reversa; e que as de maiores concentrações, de  

maiores potenciais. 

Este fato, no entanto, apontou para a seguinte problemática: no processo de 

busca pela concentração glicêmica, é necessário se ter o valor do potencial a ser 

aplicado durante o período de reação reversa, e este, por sua vez, depende do 

valor da taxa de glicose presente numa amostra sob análise. 

A solução proposta por este trabalho foi o de aplicar, independentemente do 

valor da concentração sob análise, um valor de potencial que é requisitado pela 

maior das concentrações a qual o aparelho se destina mensurar (610mg/dl). Este 

valor, que segundo a figura 5.5 é de aproximadamente 380mV, servirá tanto para 

a maior das concentrações, quanto para a menor delas (10mg/dl). 

Por fim, estudos voltamétricos também podem ser utilizados para outras 

finalidades. Como exemplo, o pico de corrente encontrado nos gráficos obtidos por 

esta técnica, informa a concentração de um analito sob investigação, C. Este 

relacionamento é modelado matematicamente através da Equação de Randles-

Sevcik (equação 5.2) [100]: 

 
21).(....4463,0 RTnFvDCAFnipico =  (5.2) 

 

Nesta equação, n é o número de elétrons liberados pela glicose que reduzem 

o mediador ferricianeto de potássio; F é a constante de Faraday; A é a área dos 

eletrodos do biossensor (em cm2); v é a taxa de variação da diferença de potencial 

(em V/s); D é o coeficiente de difusão do ferrocianeto na solução (em cm2/s); R é a 

constante universal dos gases (8,314 J/mol.K), e; T é a temperatura absoluta (em 

K). 
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5.4 Considerações finais 
 

Neste capítulo foram apresentadas algumas técnicas necessárias à calibração 

do dispositivo de monitoramento glicêmico construído neste trabalho. Estes 

procedimentos se tornaram necessários porque este aparelho foi construído e 

validado com o uso de biossensores comerciais2, os quais não informavam boa 

parte do necessário para a realização das reações eletroquímicas que ocorrem em 

processos de busca por concentrações de analitos, em células amperométricas. 

 

                                                 
2 Em aparelhos comerciais, estas informações de calibração encontram-se presentes em uma 

memória de dados externa que acompanha cada lote de seus biossensores. 
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6 Modelagem matemática de algoritmos utilizados no 

cálculo da concentração de glicose 

 

O objetivo deste capítulo é o estudo e análise dos modelos matemáticos que 

foram utilizados no cálculo da concentração glicêmica, a partir das curvas 

cronoamperométricas obtidas pelas reações eletroquímicas de oxidação da 

glicose, conforme discutido no capítulo anterior. 

Dentre estes modelos, foi-se identificado aquele que apresentou a melhor 

relação entre o tempo necessário para a obtenção dos resultados, e os 

respectivos níveis de precisão das respostas por ele encontrado. 

 

6.1 Cálculo de Incertezas 
 

O conceito de incerteza, neste trabalho, está relacionado à comparação entre 

a real quantidade de glicose que uma amostra possui, e o valor encontrado por um 

dispositivo de monitoramento glicêmico. 

Fabricantes destes sistemas não disponibilizam informações claras a este 

respeito, pois, além de muitas vezes insuficientes, geralmente não são 

padronizadas: cada aparelho especifica a incerteza de forma distinta, e para 

valores de glicemias diferentes, dificultando, com isto, uma possível comparação 

entre eles [51]. 

Neste trabalho, as incertezas são encontradas a partir do cálculo do Erro 

Relativo Percentual (ERP) entre os valores esperados (reais quantidades 

glicêmicas) e os encontrados (resultados obtidos pelo aparelho), conforme a 

equação 6.1 a seguir, com x representando o valor esperado, e x , o encontrado: 

 

ERP = 
x

xx || −
* 100% (6.1) 
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Uma outra característica presente em dispositivos comerciais é a faixa onde 

os erros são calculados. Trabalhos na área mostram que as piores incertezas se 

encontram nos valores extremos de concentração, sendo esta uma característica 

comum em todas as marcas de glicosímetros e, por este motivo, quase nunca 

especificada pela maioria dos fabricantes [63],[40],[42],[51],[105]. 

Esta mesma característica também foi observada no aparelho desenvolvido 

nesta dissertação e, por isto, o nível de incerteza das respostas apresentadas por 

este dispositivo, para cada uma das propostas matemáticas discutidas a seguir, 

será especificado a partir da desconsideração dos erros encontrados para as 

concentrações presentes nos extremos da faixa de mensuração: concentrações 

menores do que 40mg/dl e maiores do que 550 mg/dl. 

 

6.2 Proposta 1 – Somatório das áreas é igual à carga (Q) 
 

De fácil entendimento e implementação matemática, esta proposta está 

fundamentada num dos princípios da eletroquímica, a Lei de Faraday, que 

relaciona a quantidade de carga gerada num experimento eletroquímico (Q) com o 

número de moles do analito eletrolizado (N), através da equação 6.2. Os 

parâmetros n e F já foram definidos no capitulo anterior [102]: 

 

NFnQ ..=  (6.2) 

 

Sabe-se ainda que a concentração de um analito presente numa amostra sob 

análise (C) é diretamente proporcional ao número de moles que esta substância 

possui. Este relacionamento é descrito através da equação 6.3, onde PM 

representa o peso molecular do analito (180g para um mol de moléculas de 

glicose) e V, o volume da amostra sob investigação (4µl) [106]): 

 

V
NPM

C
.=  (6.3) 
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Observando-se estas duas equações (6.2 e 6.3), percebe-se que a partir de 

uma simples manipulação matemática sobre elas pode-se encontrar o 

relacionamento direto entre a concentração (C) e a carga (Q) (equação 6.4): 

 

FnV
QPM

C
..
.=  (6.4) 

 

Desta forma, o valor da concentração C é encontrado a partir do valor de Q. A 

carga Q, por sua vez, pode ser obtida através do seu relacionamento direto com a 

corrente de oxidação gerada durante o período de reação reversa: a corrente 

elétrica (i) é definida como a quantidade de carga elétrica (Q) que passa pela 

seção transversal de um condutor durante certo intervalo de tempo (∆t), conforme 

a equação 6.5 a seguir [102]: 

 

t
Q

i
∆

=   �  tiQ ∆= .  (6.5) 

 

O desenvolvimento desta equação mostra que o valor da carga elétrica Q é 

igual ao produto i.�∆t, que é obtido graficamente a partir da área sob a curva 

modelada matematicamente pela Equação de Cottrell, conforme a figura 6.2 

[106],[107],[108],[109],[110]. 

A área nesta figura, que representa o comportamento temporal da reação de 

oxidação de uma amostra com concentração glicêmica de 610mg/dl, pode ser 

calculada a partir do conceito das Somas de Riemann [111]. Este método, que é 

uma aproximação das Integrais de Riemann1, encontra a área sob a curva 

formada pelos pontos (i,t), a partir do somatório das áreas de trapézios retângulos, 

que têm como bases as intensidade de correntes capturadas, e como altura, o 

intervalo de tempo entre estas respectivas capturas. 

 

                                                 
1 A Integral de Riemann representa a área da região limitada pelo gráfico de f (contínua e não 

negativa dentro de um intervalo [a;b] considerado), pelo eixo Ox e pelas retas verticais x= a e x = b. 
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Figura 6.1 A carga elétrica (Q) é obtida através da área sob o gráfico i(t) 

 

A partir deste modelo matemático, é possível visualizar na figura 6.3 um 

gráfico cartesiano que possui representado no eixo das ordenadas, as respostas 

glicêmicas obtidas pelo aparelho construído nesta dissertação, para cada uma das 

19 amostras analisadas (valores encontrados); e no eixo das abscissas, as 

respostas encontradas por análises laboratoriais, também para cada uma destas 

amostras (valores esperados). 

Nesta figura, os valores esperados se encontram representados por círculos 

(‘o’), os encontrados, por cruzes (‘+’), e os erros relativos percentuais entre estes 

valores, por letras ‘x’. Esta mesma legenda também será utilizada nas demais 

propostas, apresentadas nas próximas seções. 
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Figura 6.2 Proposta 1 - Somatório das Áreas é igual à Carga (Q) 

 

A tabela 6.1, a seguir, apresenta os Erros Relativos Percentuais (ERPs) entre 

os valores esperados e os encontrados pelo aparelho, ao utilizar a Proposta 1. 

 

Concentrações 
LIKA (mg/dl) 

Valores encontrados 
em laboratório (mg/dl) 

Valores encontrados pelo 
aparelho (mg/dl) Erros Relativos (%) 

10 10 18,339 83,389 
40 37,71 47,066 24,809 
70 70,93 77,434 9,1694 
100 96,94 112,72 16,275 
130 132,8 136,89 3,0789 
160 157,4 170,79 8,5055 
190 183,5 196,35 7,0007 
220 223,4 229,21 2,6006 
250 259,4 261,51 0,81387 
280 280,9 293,87 4,6184 
310 333,3 327,73 1,6704 
340 351,5 370,82 5,4959 
370 377,3 387,54 2,7138 
400 405,3 409,07 0,93026 
430 428,1 465,07 8,6349 

Erro Relativo 
Percentual entre os 
Valores Esperado e 
Encontrado 

Valor Encontrado 
Valor Esperado 
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460 477,6 479,29 0,35438 
520 549 559,49 1,91 
550 588,5 578,35 1,7245 
580 616,3 603,81 2,0268 

Tabela 6.1 ERPs entre os valores esperados e encontrados com a utilização da Proposta 1 

 

A incerteza média encontrada por esta proposta, desconsiderando-se os erros 

encontrados nas concentrações presentes nos extremos da faixa de mensuração 

(conforme discutido na seção anterior), foi de 4,9181%. Este valor aponta que, 

para uma amostra glicêmica de 100mg/dl, por exemplo, o valor obtido pelo 

aparelho, quando utilizando este método, poderia estar, em média, entre 95,0819 

mg/dl e 104,9181mg/dl. 

 

6.3 Proposta 2 – Crescimento Repentino 
 

Esta proposta analisa a mudança da intensidade de corrente durante a 

segunda variação do potencial elétrico no biossensor (finalização do período de 

incubação e início do período de reação reversa – crescimento acentuado da 

corrente na figura 5.2). 

Foi-se percebido no estudo destas retas de crescimento, que a menor das 19 

concentrações analisadas (10mg/dl) possuía uma reta com menor inclinação, 

quando comparada à reta relacionada com a maior das concentrações (610mg/dl). 

Este mesmo comportamento, aliás, foi observado em todas as concentrações 

analisadas: as retas sempre apresentavam menores inclinações, quando 

comparadas às suas sucessoras, e maiores inclinações, quando comparadas às 

suas antecessoras. A figura 6.4 apresenta esta situação para todas as amostras 

analisadas. 
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�

Figura 6.3 Crescimento repentino da corrente, para as 19 concentrações analisadas, durante a 
segunda mudança de potencial elétrico no biossensor 

 

As vantagens apresentadas por esta proposta foram a simplicidade da 

matemática associada ao modelo e a rápida resposta na busca pelas 

concentrações desconhecidas (aproximadamente 9,4 segundos). No entanto, o 

método apresenta um erro relativo percentual médio bastante elevado (17,433%), 

o que o torna inapropriado para ser utilizado em um equipamento de 

monitoramento glicêmico. 

A figura 6.5, que apresenta os resultados obtidos com esta técnica, e a tabela 

6.2,  apresenta os Erros Relativos Percentuais (ERPs) entre os valores esperados 

e os encontrados pelo aparelho, ao utilizar esta proposta. 

 

10mg/dl 

610mg/dl 
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Figura 6.4 Proposta 2 - Crescimento Repentino 

 

Concentrações 
LIKA (mg/dl) 

Valores encontrados 
em laboratório (mg/dl) 

Valores encontrados pelo 
aparelho (mg/dl) Erros Relativos (%) 

10 10 43,602 336,02 
40 37,71 87,827 132,9 
70 70,93 107,27 51,24 
100 96,94 148,57 53,255 
130 132,8 169,53 27,656 
160 157,4 206,08 30,926 
190 183,5 214,46 16,873 
220 223,4 268 19,963 
250 259,4 268,86 3,6459 
280 280,9 300,79 7,079 
310 333,3 337,87 1,3719 
340 351,5 360,13 2,4538 
370 377,3 388,29 2,9128 
400 405,3 360,34 11,093 
430 428,1 401,73 6,1604 
460 477,6 423,98 11,227 
520 549 463,11 15,645 
550 588,5 480,53 18,347 
580 616,3 448,6 27,211 

Tabela 6.2 ERPs entre os valores esperados e encontrados com a utilização da Proposta 2 
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6.4 Proposta 3 – Coeficiente angular da reta é igual a K.C 
 

De acordo com a equação 5.1, o comportamento da corrente elétrica, 

modelada matematicamente pela equação de Cottrell, apresenta uma 

proporcionalidade direta com o recíproco da raiz quadrada da variável de tempo 

(1/ t ). 

Esta observação propõe um novo modelo matemático para a determinação da 

concentração de analitos, conhecido como Plot de Cottrell, o qual afirma que o 

valor destas concentrações pode ser encontrado diretamente a partir do 

coeficiente angular da reta formada pelos pares ordenados (i,1/ t ) [100],[112]. 

Este relacionamento pode ser melhor entendido a partir de uma simples 

manipulação matemática sobre a equação 5.1, onde a expressão π/... DAFn  é 

substituída pelo parâmetro K (equação 6.6): 

 

t
CK

t
C

D
AFn

t

D
CAFnti

1
..

1
.....

1
.....)( =�

�
�

�
�
�
�

�
==

ππ  (6.6) 

 

Esta equação poderia ser simplificada se o valor de K fosse constante, e neste 

caso, somente a corrente elétrica seria a variável dependente no tempo. 

Infelizmente, K é composto por valores constantes (n, F, A e t ) e não-constantes 

(D). 

Alguns trabalhos, no entanto, têm afirmado que o valor de K se torna 

constante após alguns segundos do início do período de reação reversa 

[100],[112]. Este fato pode ser comprovado a partir da figura 6.6, a seguir, a qual 

apresenta o comportamento temporal de K, durante o período de reação reversa, 

para as concentrações glicêmicas de 10 e 610 mg/dl (este mesmo comportamento 

também foi verificado com as outras 17 concentrações analisadas). 
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Figura 6.5 Variação do parâmetro K para as concentrações de 10 e 610mg/dl (entre 10 e 60s) 

 

Nesta figura é possível perceber que o valor de K já pode ser considerado 

constante após 15 segundos do início da reação de oxidação da glicose, ou ainda, 

já a partir de 5 segundos do início do período de reação reversa [100],[113],[114]. 

Uma vez que K é diretamente proporcional à D , ele se comporta de acordo 

com o princípio do transporte de massa por difusão, o qual afirma que a 

velocidade do íon reduzido é alta no início da reação eletroquímica (já que ele se 

encontra próximo à superfície do eletrodo sensor), e tende a se tornar constante 

depois de transcorrido certo intervalo de tempo. 

Para os cálculos da concentração a partir deste método, são necessários o  

conhecimento do coeficiente angular da reta formada pelos pontos (i,1/ t ), e o 

valor de K. O primeiro destes valores é obtido diretamente através dos dados 

capturados durante o período de reação reversa; o segundo, por sua vez, é 

encontrado a partir da média aritmética dos valores de K encontrados para cada 

uma das 19 concentrações analisadas. 

610mg/dl 10mg/dl 
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O Plot de Cottrell, para estas 19 concentrações, encontra-se representado na 

figura 6.7, a seguir. Como esperado, existe uma tendência de linearização da 

curva criada a partir do relacionamento entre i(t) e 1/ t . 

 

 

Figura 6.6 tix1 para todas as concentrações (entre 12 e 15s) 

 

A figura 6.8, a seguir, apresenta a relação entre os valores encontrados e os 

esperados, a partir da utilização desta proposta. Por fim, a tabela 6.3 apresentará 

os Erros Relativos Percentuais (ERPs) entre os valores esperados e os 

encontrados pelo aparelho ao utilizar esta proposta, que obteve um ERPM de 

6,2419%, e que tem como vantagens a simples modelagem matemática e a rápida 

resposta na busca por concentrações desconhecidas (aproximadamente 15 

segundos). 
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Figura 6.7 Proposta 3 - Coeficiente angular da reta é igual a K.C 

 

Concentrações 
LIKA (mg/dl) 

Valores encontrados 
em laboratório (mg/dl) 

Valores encontrados pelo 
aparelho (mg/dl) Erros Relativos (%) 

10 10 16,852 68,521 
40 37,71 40,783 8,1502 
70 70,93 68,548 3,3583 
100 96,94 102,04 5,2661 
130 132,8 118,62 10,677 
160 157,4 148,66 5,5499 
190 183,5 172,66 5,9047 
220 223,4 206,68 7,4844 
250 259,4 239,83 7,5438 
280 280,9 260,03 7,4285 
310 333,3 295,6 11,31 
340 351,5 336,18 4,3589 
370 377,3 356,21 5,5904 
400 405,3 367,78 9,2583 
430 428,1 455,14 6,3173 
460 477,6 464,47 2,7495 
520 549 553,56 0,83125 
550 588,5 558,23 5,1444 
580 616,3 599,49 2,7272 

Tabela 6.3 ERPs entre os valores esperados e encontrados com a utilização da Proposta 3 
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6.5 Proposta 4 – ti. é constante 
 

Nesta proposta, uma simples manipulação da equação 6.6 fornece uma nova 

abordagem na análise proposta por Cottrell, permitindo, com isto, a formalização 

de um novo modelo matemático (equação 6.7) [115]: 

 

CKtti
t

CKti .).(
1

..)( =�=  (6.7) 

 

Percebe-se através deste relacionamento, que o produto ti.  tende a 

permanecer constante, uma vez que os valores de K e de C praticamente não 

mudam durante o período da reação reversa. 

 

 

Figura 6.8 ti.   é constante e igual e K.C (entre 20 e 25 segundos) 
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Uma prova para esta afirmativa pode ser encontrada através da visualização 

da figura 6.9, acima, a qual apresenta um gráfico de valores de ti.  x t, para as 19 

concentrações analisadas durante um intervalo de tempo entre 20 e 25 segundos 

após o início do processo de determinação da concentração glicêmica. Neste 

gráfico, a linha tracejada indica o instante de tempo utilizado para a determinação 

da concentração de glicose desconhecida (22,5 segundos). 

A figura 6.10, a seguir, apresenta as concentrações encontradas por esta 

proposta para as 19 amostras analisadas. A sua vantagem foi a simplicidade 

matemática associada ao modelo (o valor da concentração é obtido diretamente a 

partir do coeficiente linear da reta y = K.C); e a desvantagem, o tempo necessário 

para a obtenção das respostas – entre 20 e 25s. 

 

 

Figura 6.9 ti.  é constante 
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Os Erros Relativos Percentuais (ERPs) obtidos por esta proposta encontram-

se dispostos na tabela 6.4, a seguir.  O seu ERPM foi de 4,4984%: 

 

Concentrações 
LIKA (mg/dl) 

Valores encontrados 
em laboratório (mg/dl) 

Valores encontrados pelo 
aparelho (mg/dl) Erros Relativos (%) 

10 10 17,998 79,982 
40 37,71 46,697 23,833 
70 70,93 77,49 9,2486 
100 96,94 111,3 14,816 
130 132,8 137,51 3,5459 
160 157,4 171,55 8,9882 
190 183,5 196,85 7,2753 
220 223,4 225,62 0,99248 
250 259,4 258,53 0,33694 
280 280,9 292,56 4,1525 
310 333,3 323,29 3,0035 
340 351,5 367,12 4,4431 
370 377,3 381,05 0,99366 
400 405,3 409,06 0,92844 
430 428,1 454,55 6,178 
460 477,6 467,88 2,0358 
520 549 546,04 0,53828 
550 588,5 566,75 3,6952 
580 616,3 599,36 2,7484 

Tabela 6.4 ERPs entre os valores esperados e encontrados com a utilização da Proposta 4 

 

6.6 Proposta 5 – Calibração por Ajuste Linear Simples 
 

Esta proposta necessitará, para a determinação da concentração de uma 

amostra biológica sob análise, apenas do valor da intensidade de corrente elétrica 

capturada em um determinado instante de tempo da reação. Isto será possível 

graças a um processo anterior de estabelecimento de relação entre as grandezas 

de concentração glicêmica e de intensidade de corrente elétrica (através de um 

processo de calibração). 

Assim, curvas cronoamperométricas serão construídas para cada das 19 

amostras sob análise, e em cada um destes gráficos, somente um ponto deverá 

ser levado em consideração: o da intensidade de corrente elétrica associado a um 

determinado instante de tempo, geralmente definido entre os instantes 3 e 9 
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segundos depois de iniciado o período de reação reversa [63],[106], 

[107],[108],[109],[110],[116]. 

Em seguida, é realizada a construção de uma tabela com os valores das 

concentrações analisadas, e as respectivas intensidades de corrente encontradas, 

a partir do processo descrito no parágrafo anterior. Este relacionamento se 

encontra representado pelo gráfico da figura 6.11, a seguir. 

 

 

Figura 6.10 Gráfico das concentrações de glicose em relação às intensidades de corrente 
encontradas para o instante de 8,6 segundos após o início do período de reação reversa 

 

Com este conjunto de pares ordenados, torna-se possível a obtenção de um 

relacionamento entre as concentrações de glicose e as intensidades de corrente 

elétrica, através da equação de uma reta que melhor se ajusta a este conjunto de 

pontos. Um método clássico utilizado para tal finalidade é o algoritmo de 

regressão linear, ou Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) [117]. 

A equação 6.8, a seguir, apresenta este relacionamento, levando em 

consideração o instante de tempo de 8,6s depois de iniciado o período de reação 

reversa: 

 [Gdesconhecida] bia += 6,8.  (6.8) 

 

Esta relação será capaz de informar a glicemia de um paciente a partir da 

simples substituição da intensidade de corrente capturada no instante de 8,6 
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segundos do período de reação reversa (i8,6) durante um processo de busca 

glicêmica. A figura 6.12, a seguir, apresenta as respostas encontradas com o uso 

desta técnica: 

 

 

Figura 6.11 Proposta 5 – Calibração por Ajuste Linear Simples 

 

Os Erros Relativos Percentuais (ERPs) encontrados por esta proposta se 

encontram dispostos na tabela 6.5 a seguir. O ERPM encontrado foi de 3,1413%: 

 

Concentrações 
LIKA (mg/dl) 

Valores encontrados 
em laboratório (mg/dl) 

Valores encontrados pelo 
aparelho (mg/dl) Erros Relativos (%) 

10 10 5.2802 47,198 
40 37,71 34.598 8,2528 
70 70,93 66.591 6,1166 
100 96,94 101.95 5,1687 
130 132,8 127.9 3,6933 
160 157,4 163.4 3,8136 
190 183,5 189.5 3,2674 
220 223,4 219 1,9702 
250 259,4 253.17 2,4011 
280 280,9 287.64 2,3998 
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310 333,3 319.44 4,1578 
340 351,5 365.85 4,0814 
370 377,3 379.86 0,67754 
400 405,3 407.21 0,47115 
430 428,1 457.02 6,7563 
460 477,6 470.14 1,5611 
520 549 552.2 0,58359 
550 588,5 572.59 2,7036 
580 616,3 606.54 1,5837 

Tabela 6.5 ERPs entre os valores esperados e encontrados com a utilização da Proposta 5 

 

As vantagens oferecidas por este método a são simples modelagem 

matemática e o tempo de resposta relativamente curto (18 segundos). Como 

desvantagem, entretanto, o método apresentou as dificuldades inerentes aos 

métodos de calibração, que são o controle dos ambientes de análise durante as 

experimentações, e a necessidade de um grande número de amostras para a 

construção de uma relação fidedigna entre as variáveis envolvidas. 

 

6.7 Proposta 6 – Calibração por Análise Multivariada 
 

Diferentemente da anterior, esta proposta encontra as concentrações 

desconhecidas a partir do uso de todas as intensidades de corrente capturadas 

durante o processo cronoamperométrico [106],[108],[109],[110] – daí a 

denominação de Análise Multivariada. A sua equação de calibração (equação 6.9, 

a seguir) é obtida a partir da resolução do seguinte sistema de equações lineares: 
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Onde: 

• [Gk] representa a concentração K de uma amostra de glicose com 

concentração conhecida. O parâmetro [G10], por exemplo,  representa a 

concentração glicêmica de 10mg/dl; 

• Ci representa o valor da i-ésima constante da equação de calibração obtida 

com o uso deste método [118]2; 

• 
k
ii  representa a diferença entre a intensidade de corrente capturada no i-

ésimo instante de tempo de análise sobre uma amostra com concentração 

k, e a média aritmética de todas as intensidades de corrente capturadas, 

neste mesmo i-ésimo instante de tempo, para todas as concentrações 

analisadas ( i
k
i

k
i iii −= ). 

 

[ ] dadesconheci
nn

dadesconheci
ii

dadesconhecidadesconheci
dadesconheci iCiCiCiCG .... 2211 +++++= ΚΚ

 

(6.9) 

Este modelo apresentou ótimas respostas para o cálculo de concentrações 

desconhecidas, com uma margem de incerteza de 3,3432% para o ERPM. Como 

desvantagem, entretanto, o método apresenta uma maior complexidade na 

modelagem matemática necessária à busca pela equação de calibração, quando 

comparado às propostas anteriormente discutidas [119],[120]3.  

A seguir, estão representadas a figura 6.13 e a tabela 6.6, que apresentarão, 

respectivamente, as respostas, e os Erros Relativos Percentuais (ERPs), 

encontrados com o uso desta técnica. 

                                                 
2 O método multivariado escolhido para este trabalho foi o da Análise dos Componentes Principais 

(PCA - Principal Components Analysis), o qual transforma uma matriz de intensidades de corrente 

capturada durante a análise de cada uma das concentrações conhecidas, em uma outra matriz, 

que possuirá cada elemento como sendo uma combinação linear entre todos os elementos 

presentes em uma linha da matriz original. 

3 Para estes cálculos foram utilizados o toolbox StatisticsTM, da Matlab, e o software StatisticaTM, 

da Statsoft. 
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Figura 6.12 Proposta 6 – Calibração por Análise Multivariada 

 

Concentrações 
LIKA (mg/dl) 

Valores encontrados 
em laboratório (mg/dl) 

Valores encontrados pelo 
aparelho (mg/dl) Erros Relativos (%) 

10 10 23,249 132,49 
40 37,71 45,104 19,609 
70 70,93 71,686 1,0657 
100 96,94 102,31 5,5434 
130 132,8 123,78 6,7884 
160 157,4 151,77 3,5794 
190 183,5 178,19 2,8938 
220 223,4 215,71 3,4442 
250 259,4 247,67 4,5221 
280 280,9 277,03 1,3773 
310 333,3 313,67 5,8885 
340 351,5 349,72 0,50769 
370 377,3 371,16 1,628 
400 405,3 389,62 3,8679 
430 428,1 445,44 4,0513 
460 477,6 466,26 2,3734 
520 549 534,63 2,6173 
550 588,5 559,66 4,8998 
580 616,3 548,32 11,03 

Tabela 6.6 ERPs entre os valores esperados e encontrados com a utilização da Proposta 6 
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6.8 Comparação entre as Propostas 
 

Nesta seção é realizada a comparação entre as seis propostas estudadas. Os 

parâmetros analisados foram os valores encontrados para os erros relativos 

percentuais (ERP) e percentuais médios (ERPM); o intervalo de tempo necessário 

para a descoberta da concentração de uma amostra sob análise, e ainda; o 

número de intensidades de corrente necessárias à busca glicêmica. 

O primeiro destes parâmetros pode ser visualizado no gráfico apresentado na 

figura 6.14, a seguir. O eixo das abscissas representa os 19 valores das 

concentrações conhecidas (em mg/dl), e o eixo das ordenadas, representa os 

valores dos erros relativos percentuais encontrados a partir do uso de cada uma 

das propostas anteriormente discutidas.  

 

Figura 6.13 Erros Relativos Percentuais encontrados pelas Propostas 1,2,3,4,5 e 6 

 

Nesta figura, o ideal seria que todas as curvas fossem retas sem inclinação, 

ou seja, que a diferença entre as concentrações esperadas e encontradas fosse 

2

6

1
4
3
5
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zero para todos os métodos analisados. Porém, todas elas apresentam um 

comportamento diferente do ideal e, por isto, será elegível a proposta que possuir 

uma reta que mais se aproxime da inclinação nula. 

Um outro fato observado nesta figura são as más respostas encontradas, por 

todos os métodos, para as concentrações localizadas nos extremos da faixa de 

medição, principalmente nas amostras com baixas concentrações, reforçando 

mais uma vez a discussão abordada na seção 6.1 deste capítulo. 

Os demais parâmetros de comparação se encontram dispostos a seguir, na 

tabela 6.7. Nela é possível observar que o menor tempo de resposta para os 

métodos propostos foi de 9,4 segundos (proposta 2); que a menor quantidade de 

intensidades de corrente capturadas que são necessárias à busca glicêmica, foi 

de apenas uma (propostas 4 e 5), e; que os menores erros relativos percentuais 

médios foram de 3,1413% (proposta 5) e 3,3432% (proposta 6). 

 

Proposta Tempo para 
encontrar C4 

Quantidade necessária de 
intensidades de corrente 

ERPM 
(%) 

1 – Área de ixt é igual a Q 25s 800 4,9181 
2 – Crescimento Repentino 9,4s 2 17,433 
3 – Coeficiente Angular da reta 
igual a K.C 15s 2 6,2419 

4 – ti.  é constante 22,5s 1 4,4984 
5 – Ajuste Linear Simples 18s 1 3,1413 
6 – Análise Multivariada 10,2s 10 3,3432 

Tabela 6.7 Parâmetros utilizados para a comparação entre as propostas de determinação 
glicêmica 

 

Os dados desta tabela informam quantitativamente que a proposta 5 se 

apresenta como um bom compromisso entre os parâmetros analisados: tempo de 

resposta de 18 segundos; somente uma intensidade de corrente necessária para a 

descoberta do valor glicêmico, e um ERPM de 3,1413%. 

Entretanto, esta proposta, como também todas as outras que dependem de 

um número muito pequeno de pontos da curva cronoamperométrica, mostram-se 

vulneráveis em situações onde os valores das correntes capturadas possam vir a 

                                                 
4 Estes valores de tempo foram obtidos através do temporizador do MSP430, utilizado neste 

projeto como unidade microcontroladora. 
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estar errados – isto pode acontecer, por exemplo, através da má manipulação dos 

tips biossensores durante experimentações. 

Esta problemática, no entanto, pode ser resolvida com a aplicação do método 

previsto pela sexta proposta: como a concentração de glicose é encontrada a 

partir da análise de várias intensidades de corrente elétrica, mesmo que uma 

delas venha a estar errada, a incerteza na resposta encontrada será atenuada 

devido à sua dependência com os vários valores de correntes capturadas, e não 

com uma única. Tais características conduziram à adoção desta proposta para a 

construção do sistema de monitoramento glicêmico desta dissertação. 

 

6.9 Considerações finais 

 

Este capítulo teve como objetivo a exposição e comparação de modelos 

matemáticos que se destinam ao cálculo da concentração glicêmica de amostras 

sob análise. Como resultado desta análise, levando-se em conta os valores das 

incertezas encontradas por cada um destes modelos, o método mais estável foi o 

escolhido para ser implementado neste projeto.  
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7 Sistema de Monitoramento Glicêmico 
 

Este capítulo descreve o sistema de monitoramento glicêmico projetado nesta 

dissertação, através de uma breve descrição de sua estrutura interna, com a 

abordagem dos módulos que o compõem, bem como através de suas duas 

versões construídas: a versão Handheld e a versão Laptop. 

 

7.1 Estrutura interna 
 

Uma vez tendo o tip biossensor sido corretamente inserido e suficientemente 

dosado, conforme discutido no capítulo 5, todo o processo de análise corrente-

tensão, conversão e processamento do sinal biológico, é realizado, de acordo com 

a figura 7.1 a seguir. 

 

 
Figura 7.1 Estrutura interna do dispositivo de monitoramento glicêmico 

 

Entre os terminais do biossensor será aplicada uma diferença de potencial 

gerada pelos módulos “Tensão de Referência” (0V) e conversor “DA”, que é capaz 
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de gerar tensões entre 0 e 2V1.  O resultado deste processo será a informação 

obtida a partir dos fenômenos eletroquímicos originados no tip biossensor. 

Este sinal, de natureza amperométrica, tem baixa amplitude (cerca de 200 nA) 

e por este motivo, deve ser amplificado para que possa ser capturado e analisado 

pela unidade computacional do projeto. O módulo utilizado para esta finalidade é o 

“Amplificador”, que, além de realizar esta atividade, também converterá tais 

informações de corrente em níveis de tensão. 

Em seguida, as saídas dos módulos “Amplificador” e conversor “DA”, serão 

colocadas como entradas de um terceiro módulo da arquitetura, o conversor 

“AD”2, que realizará a subtração entre estes valores para retirar a interferência 

introduzida pelo conversor “DA” nos níveis de tensão gerados. 

Esta nova informação, que é diretamente proporcional à intensidade de 

corrente elétrica que circula no eletrodo sensor do tip sob análise, será convertida 

em um valor digital correspondente, que, em seguida, será passado serialmente 

para o módulo microcontrolador do glicosímetro (o “µc MSP430”). 

Após a captura de todos os valores oriundos da reação eletroquímica ocorrida 

no tip, o aparelho estará apto para realizar os cálculos necessários à descoberta 

do nível glicêmico da amostra sob análise. 

 

7.2 Versões do Sistema de Monitoramento Glicêmico 
 

Este aparelho consiste de uma unidade microcontrolada, que tem como 

requisitos o baixo consumo de potência (low-power); a possibilidade de adaptação 

a outros biossensores de natureza amperométrica, e; a capacidade de 

armazenamento e apresentação das medições aferidas tanto localmente, quanto 

remotamente, através do uso de um computador que poderá realizar análises 

imediatas, ou futuras. 

                                                 
1 Conversor DA de 8 bits 

2 Conversor AD de 12 bits. Melhoramentos neste protótipo são pensados a partir do uso do 

conversor AD de 12 bits do próprio microcontrolador. 
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Todo o software deste sistema possui 1200 linhas de código desenvolvido em 

linguagem C, que foram validadas pela plataforma de desenvolvimento EW430TM 

da IAR Systems [95], conforme discutido anteriormente no capítulo 43. 

Este projeto foi desenvolvido em duas versões: Handheld e Laptop. 

 

7.2.1 Versão Handheld 
 

Nesta versão, apresentada na figura 7.2, este aparelho tem capacidade para 

armazenar de forma stand alone, as afericões de pacientes, às quais podem ser 

visualizadas localmente através de um display LCD 16x2. 

 

 

Figura 7.2 Sistema na sua versão Handheld 

 

Um teclado associado ao sistema permitirá, além do armazenamento das 

informações dos pacientes (através de seus CPFs), a transmissão destas para um 

computador hospedeiro – versão discutida na próxima subseção. 

Esta versão tem capacidade para armazenar apenas 60 taxas glicêmicas de 

pacientes, que serão identificadas a partir de seus CPFs.  Contatou-se que para 

                                                 
3 Também foram desenvolvidas 800 linhas de código no software do MatlabTM [103] para a 

validação dos algoritmos de mensuração glicêmica (discutidos no capítulo anterior). 
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uso em campo seria mais interessante uma versão de CPU com mais memória 

Flash, ou ainda, com a adoção de uma Flash Card externa. 

 

7.2.2 Versão Laptop 
 

Nesta versão, além do armazenamento local dos resultados encontrados, será 

possível a transmissão serial destes dados para um “PC”, através de uma 

interface RS-232C. A figura 7.3, a seguir, exibe a estrutura deste aparelho nesta 

versão4. 

 

 
Figura 7.3 Sistema na sua versão Laptop (interação entre o biossensor, o sistema e um 

computador hospedeiro) 

 

No computador, os resultados glicêmicos podem ser exibidos ou 

armazenados, o que mostra que esta versão pode ser utilizada como um 

gerenciador glicêmico, já que consegue oferecer a profissionais de saúde a 

possibilidade de acompanhamento das aferições realizadas em seus pacientes, de 

forma local, ou remota.  

 

 

 

                                                 
4 O software hospedado no PC e utilizado para a captura e visualização das informações 

passadas pelo glicosímetro, foi desenvolvido em C++. 
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7.3 Considerações finais 
 

Este capítulo descreveu o sistema de monitoramento glicêmico construído 

neste trabalho, através da exposição de seus componentes internos, bem como 

através da descrição de suas duas versões: a versão Handheld, que realiza 

aferições de taxas glicêmicas de forma local (stand alone), e; a versão Laptop, que 

faz uso de um computador remoto para armazenar várias aferições realizadas.  

 



 95

8 Conclusões e trabalhos futuros 

 

Neste trabalho de dissertação foi desenvolvido o protótipo de uma arquitetura 

utilizada para a busca da taxa glicêmica de pacientes a partir da aquisição e 

tratamento dos sinais biológicos provenientes de reações de natureza 

eletroquímica, originadas no processo de oxidação da glicose presente em 

amostras sob análise. 

Alguns modelos matemáticos para a mensuração glicêmica foram propostos, 

proporcionando a obtenção de níveis mínimos de incerteza nas respostas 

encontradas pelo sistema, quando comparadas às obtidas por glicosímetros 

comerciais analisados por este trabalho [51]. 

Entretanto, para que esta plataforma possa ser difundida comercialmente, 

ainda se faz necessário o uso de algumas técnicas estatísticas sobre tais níveis de 

incerteza: uma destas poderia ser a de Análise de Erros em Grade (Error Grid 

Analysis), por exemplo [121],[122],[123]. 

Ainda, faz-se necessária a realização de testes com fluidos de seres 

humanos, para que alguns parâmetros possam ser ajustados de acordo com a 

presença de certos elementos biológicos que interferem diretamente nos 

resultados encontrados, como os níveis de oxigenação sangüínea, de 

hematócritos e de ácido ascórbico (vitamina C), por exemplo. 

Testes também poderiam ser realizados para a verificação do tipo de fluido 

biológico a ser utilizado nestas aferições: sangue completo, plasma ou soro 

sangüíneo (alguns estudos mostram que a quantidade de glicose encontrada em 

amostras de plasma é cerca de 7% maior do que a obtida com a utilização de 

sangue completo [53]). 

Propomos ainda como trabalhos futuros, a generalização deste aparelho para 

a análise glicêmica com outros biossensores comerciais de glicose; bem como 

também para a análise de outras substâncias de interesse clínico.  Como um dos 

pontos principais deste trabalho, esperamos incorporar a este sistema, o 

biossensor de glicose em desenvolvimento no LIKA-UFPE, parceiro deste projeto.  
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Por fim, a interação deste aparelho com o computador pessoal poderia ser 

substituída pela interação com dispositivos computacionais de mão, como 

Palmtops e PockectsPC, por exemplo – esta nova plataforma melhoria em muito o 

conceito de mobilidade proposto por este trabalho [44],[45]. 
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