
Manufatura e tratamento de superfícies de sensores magneto-elásticos para o 
desenvolvimento de um imunossensor para a detecção do Zika Vírus

Materiais magneto-elásticos apresentam várias vantagens na utilização como transdutores para desenvolvimento de dispositivos de biossensoriamento. Uma
característica de especial interesse é a possibilidade de detecção wireless do sinal emitido utilizando bobinas de campo, sem a necessidade de contato do sistema de
análise com a amostra. No entanto, a degradação do transdutor pelo contato com soluções utilizadas em técnicas biológicas dificulta sua utilização por interferir na
reprodutibilidade e resposta do sinal. Neste estudo foram avaliadas a degradação, reprodutibilidade e eficiência de captura de antígenos para transdutores fabricados
com a liga amorfa Metglas™ 2826 MB.
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Conclusão
Os resultados alcançados a partir dos testes realizados foram superfícies
homogêneas obtendo-se uma melhora topográfica das superfícies das fitas. Teste
de formação de interface biológica e captura de antígeno permitiram determinar
o desempenho dessas amostras polidas em comparação com amostras não
polidas.

Resultados

Polimento 

Figura 1: Imagens topográficas da superfície de fitas
magneto-elásticas Metglas® 2826MB3 ™ polidas e não
polidas. A) e B) lado liso e lado rugoso da fita não polida,
respectivamente. C) e D) lado liso e lado rugoso após o
processo de polimento da superfície.

Tabela 1: Rugosidade da superfície de fitas
Metglas® 2826MB3 ™ polidas e não
polidas.

Deposição de ouro 

Figura 2: Imagem das fitas antes e após
imersão por 5horas em PBS.

Variação da frequência sensores expostos a HRP (100ng/ml)
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Figura 3: Variação da frequência de sensores
funcionalizados com anticorpos anti-HRP expostos a
100ng/ml de HRP.

Figura 4: Imagens de MEV/FEG, captura de nanopartículas na superfície com HRP imobilizada. A)
sensor não funcionalizado; B) condição de deposição A1; C) condição de deposição A3; e D)
Condição de deposição A4.
Os resultados mostram um melhor funcionamento na captura de HRP nas condições A1 e A4. A A3
apresentou um menor deslocamento da frequência indicando uma menor captura de HRP em sua
superfície, entretanto apresentou um menor desvio padrão.

Materiais e Métodos

Polimento 

Metglas® 2826MB3 ™ Corte compatível com o 
suporte de polimento

Protocolo de polimento utilizando 
Struers Tegramin 30

Caracterização

Medidas de Frequência

Corte 

As amostras foram cortadas na CEITEC-SA- Utilizando um equipamento de corte automatizado. 
Para o corte foi utilizado um disco de 30µm de espessura e rotação de 20000rpm 

Sensores com dimensões de 5 mm x 1 mm x 15μm

Deposição de ouro
Camadas de titânio, cromo e ouro foram depositadas sobre as superfícies dos sensores para
melhorar a resistência à corrosão e resultar em uma superfície apta para a formação de uma
interface de biosenssoriamento.

Sputtering: As deposições
foram realizadas a uma
pressão de 5 mTorr e fluxo de
Ar de 50 sccm. As correntes
utilizadas para deposição do
titânio, cromo e ouro foram,
respectivamente, 150 mA,
200 mA e 50 mA.

Para a avaliação de adesão e 
qualidade da superfície, foram 
preparadas 5 estruturas:

Cr(120)/Au(120)

Ti(20)/[Cr(10)/Au(10)]5/Au(50)

Ti(20)/Cr(10)/Au(80)

Cr(60)/Au(120)

Imobilização de anticorpos

Sensor magneto-elástico com 5 condições diferentes de deposição de ouro.

Cistamina 20mM em 9:1 etanol/água
PrG+ EDC 4mg/mL 15 min Anticorpos anti-HRP

Introdução

Objetivos gerais e específicos

Este trabalho tem como objetivos gerais o desenvolvimento e a padronização de métodos de fabricação de sensores magneto-elásticos para utilização como
biossensores e como objetivos específicos, a adequação de um método de polimento de fitas magneto-elásticas para redução de espessura bem como a avaliação da
interface biológica e captura de antígenos para determinar o desempenho de amostras polidas em comparação com amostras não polidas.

ZIKA VÍRUS
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