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 thinkMOTION    

 
Motores em miniatura proporcionam um grande desempenho para 
analisadores médicos  
     

 
Os analisadores médicos são elementos 

fundamentais do setor de diagnósticos médicos. São 
ferramentas versáteis com diversas funções – do 

teste de fluidos corporais humanos, como sangue e 
urina, ao processamento de estudos de interação 

entre medicamentos e proteínas que fornecem 
informações-chave para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças.  

 
Diversos tipos de analisadores movimentam as 

amostras para análise, com várias soluções 
motorizadas (motor, encoder) e mecanismos de 

transmissão (polia, correia, engrenagem). E, na 
busca de projetar analisadores médicos para 

proporcionar uma assistência médica melhor, mais 
segura, mais personalizada e rentável, os critérios 

mais comuns para a automação de analisadores são 

alta qualidade, ruído baixo e vida útil longa a um 

custo atraente.  

 

Vários motores/engrenagens/encoders são usados 
para transportar fluidos, frascos ou ensaios dentro 

de analisadores médicos. Motores de passo são 
ideais para analisadores de amostragem de taxa 

baixa, como os testadores de açúcar no sangue que 
processam 1-10 amostras por hora; por outro lado, 

as tecnologias de motor sem núcleo com ou sem 
escova de última geração funcionam bem em 

aplicações de alto rendimento (com mais de 1.000 

ensaios por hora), como a imunoquímica ou triagem 
de DNA. Alguns analisadores médicos adotam uma 

Figura 1:  Mesa de giro 
motorizada com ensaios.  
A quantidade de ensaios 
depende do rendimento 
necessário.  

Figura 2:  Um ensaio sendo puncionado e uma amostra 
sendo retirada para análise usando um mecanismo de CC 
sem núcleo e com escova em um acionamento de êmbolo. 
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abordagem baseada em mesa de giro (figura 1) para empilhar ensaios que são identificados, marcados e 
serializados para rastrear fluidos humanos, permitindo que os laboratórios deem um feedback preciso e pontual aos 

profissionais de assistência médica.  

 
Motores de passo 

 

 
Nas versões mais simples desses analisadores com mesa de giro, em que a velocidade não é importante, os 

motores de passo são um método confiável e rentável de preencher os requisitos funcionais do analisador. Um motor 
de passo é, basicamente, um motor BLDC com vários polos; sendo assim, a corrente em cada fase tem que ser 

comutada várias vezes em cada volta. Por exemplo, um motor de passo de 2 fases com 100 passos/volta precisará 
de 25 reversões de corrente em cada fase para fazer uma volta completa. O fato de ter várias posições estáveis 

(passos) por volta e, ao mesmo tempo, fornecer um torque alto para um determinado tamanho (por exemplo: um 

motor de disco magnético Portescap 16 mm pode oferecer até 5-6 m Nm de torque) é uma vantagem importante para 
os analisadores que usam motores de passo. A desvantagem de usar um motor de passo é que esse motor não 

consegue operar em alta velocidade (> 2.000 rpm), devido à indutância combinada com a frequência de comutação e 
às perdas de ferro (já que a corrente é invertida muitas vezes).  

 
Considerando esses fatos, há uma variedade de motores de passo – de ímã permanente, híbridos e lineares – 

disponíveis para suprir as necessidades das aplicações. Os motores de passo can stack de ímã permanente são 
adequados para os analisadores quando as demandas de espaço e potência são críticas. Os motores de passo 

híbridos são suficientemente pequenos, potentes e rentáveis para serem usados nos analisadores. Os sistemas de 

passo lineares também são ideais para várias aplicações de analisador, proporcionando vantagens – como 
manutenção e desgaste limitados, integração simples e redução de peças – em comparação com os sistemas 

rotativos padrão. Normalmente, os sistemas rotativos precisam de mecanismos de conversão para transferir o 
movimento rotativo para o movimento linear, aumentando o número de peças e a complexidade da integração. Os 

motores de passo lineares são ideais para analisadores que requerem cargas leves e desempenho em circuito 
aberto e, devido à menor inércia associada à menor quantidade de componentes, normalmente eles conseguem 

acelerar mais rapidamente que os sistemas rotativos.  

 
Motores CC sem núcleo e sem escova  
 
Para aplicações de alto rendimento - em que mais de mil ensaios são analisados em uma hora - motores de alta 

eficiência e velocidade mais alta, como os motores CC com escova são uma opção adequada. A baixa inércia do 
motor (um motor Portescap de 22 mm de diâmetro tem uma inércia de motor na faixa de (10 – 30) x 10-6 kgm2) 

juntamente com uma constante de tempo mecânica baixa torna esses motores ideais para essas aplicações. Por 
exemplo, um motor CC com escova, sem núcleo Portescap de 22 mm oferece uma velocidade sem carga de 8.000 

rpm e uma constante de tempo mecânica de 6,8 milissegundos. O tempo necessário para o motor atingir essas 

velocidades é determinado pela equação:  
 

𝜔 = 𝜔o (1- exp (-𝜏/ 𝜏m)) 
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Figura 4:  Motorredutor CC com escova sem 
núcleo com encoder Portescap  

           Engrenagem          Motor               Encoder 

onde 𝜔o é a velocidade sem carga, 𝜏m é a constante de tempo mecânica do motor e 𝜔 é a velocidade obtida 
depois de um determinado período de tempo 𝜏. Com base nas características do motor, 90% da velocidade sem 
carga podem ser atingidos na aplicação de mesa de giro em cerca de 15 milissegundos, como mostra a Figura 3. 

Deve-se ressaltar que as características de carga do motor, dependendo do torque necessário para girar a mesma 
de amostra do ensaio a uma certa velocidade, determinariam o tempo real que o motor leva para atingir uma 
determinada velocidade.   
 

 

 
 

 
 

 
 

Os motores de passo com disco magnético e motores 
CC sem escova também podem funcionar em variantes 

dessa aplicação com base em nos requisitos de 

velocidade, aceleração, desempenho e custo.  
 

Outra função de analisador que desempenha um papel 
fundamental na saída é coletar amostras dos frascos ou 

ensaios e fornecê-las para sistemas de medição com 
base em fotometria, cromatografia ou outros esquemas 

adequados.  Os ensaios de amostras no formato de tubo 

aberto ou fechado normalmente são apresentados a um 
mecanismo de perfuração ou êmbolo por meio da mesa 

de giro para sugar a amostra do frasco, com distribuição 

para um sistema de medição (figura 2).  Em algumas 
aplicações críticas, em que o tamanho da amostra 

disponível para análise é limitado, as características do 

Figura 3:  O gráfico acima ilustra o período de tempo necessário para que um 
motor CC com escova atinja as velocidades de operação sem carga. 
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Figura 5:  Sequência de pulsos em um encoder magnético 

Figura 6:  Motores de passo 
híbridos 

motor – como velocidade, torque, eficiência e 
precisão do posicionamento – desempenham 

um papel significativo. Também neste caso, 

um motor CC com escova e sem núcleo é 
altamente aplicável, devido à densidade de 

potência que ele proporciona em uma 
estrutura de pequeno porte. Conforme o 

mencionado anteriormente, a baixa inércia 
dos motores CC de escova e sem núcleo 

auxilia no transporte eficiente de fluidos, principalmente nos casos em que os requisitos de disponibilidade da 

amostra se encontram na faixa dos microlitros. Normalmente, um encoder incremental pode ser usado para o 
feedback com um motorredutor CC com escova e sem núcleo (Figura 4) para medir a posição e a velocidade do 

motor.  Esses encoders incrementais podem ser ópticos ou magnéticos e produzem pulsos (Figura 5) proporcionais à 
velocidade e à distância. A alta resolução do encoder, de > 128 linhas, normalmente é desejada em velocidades 

mais baixas, de < 1.000 rpm – por exemplo: durante os estágios finais da sucção de fluidos dos frascos. 

 
 

Motores de passo híbridos 
 
Uma extensão da aplicação usa bombas com motores de passo para fornecer 
certos reagentes aos ensaios para auxiliar no processo de análise. Esses 

motores de passo podem ser controlados usando o feedback em circuito aberto 

ou fechado.  Um motor híbrido, como o mostrado na Figura 6, pode ser usado em 
eixos diferentes para posicionar as amostras de teste sob os distribuidores dos 

reagentes correspondentes. Em um caso como esse, um sistema em circuito 
fechado, apesar de mais caro, pode ser justificável.  Um motor típico do tipo can 

stack tem posições angulares delimitadas, em que o eixo é mantido em posições 
delimitadas usando um torque de retenção. Por exemplo: um motor do tipo can 

stack de 15 mm com um ângulo de passo de 18 graus pode ser operado em 

circuito aberto sem um sensor de feedback, mas o posicionamento seria 
grosseiro. Por outro lado, um motor híbrido com sistema de circuito fechado pode 

ter um encoder para dar o feedback de posição para a parte eletrônica do acionamento, com custos adicionados de 

US$ 10 a US$ 25 referentes ao encoder e custos relativos aos aprimoramentos na eletrônica do acionamento.  

 

Resumo 
 
Em última análise, a proporção entre desempenho e preço de uma solução de movimento adequada depende da 
complexidade do analisador, juntamente com a precisão, eficiência e condições ambientais necessárias para a 

operação. Uma série de tecnologias de motor diferentes pode ser aplicada a diversos requisitos de movimento e eixos 
de operação em um analisador médico, como mostra a Tabela 1.  Se a densidade de potência, eficiência, velocidade e 

valor são critérios muito importantes, a tecnologia CC com escova e sem núcleo pode ser a mais adequada. Se os 

requisitos principais são o posicionamento sem eletrônica adicionada e baixo custo, como nos analisadores de 
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amostragem de taxa baixa, os motores de passo podem ser a melhor opção. O usuário deve fazer uma seleção com 
base das necessidades de desempenho em relação ao preço, mantendo em perspectiva os custos associados à 

eletrônica de controle e aos acionamentos, juntamente com a vida útil desses analisadores que podem operar por 15 a 

20 anos e as necessidades de aplicação que os analisadores suprem no segmento de assistência médica.   
 

 
BÔNUS! 

Relação entre preço e desempenho de diversas tecnologias de motor aplicáveis  
ao uso em analisadores médicos 

 

                                        Tecnologias de motor 

Atributos 

CC com 
escova 

sem 
núcleo 

CC com 
escova e 
núcleo de 

ferro 
BLDC 

ranhurado 

BLDC 
sem 

ranhuras 

Motor de 
passo can 

stack 

Motor de 
passo 

híbrido 
Desempenho             

Densidade da potência Alta Baixa Alta Média Baixa Baixa 

Velocidade Média Baixa Alta Alta Baixa Baixa 

Ruído Média Alta Baixa Baixa Média Média 
Posicionamento  
sem eletrônica Não Não Não Não Sim Sim 

Tensão de partida Baixa Alta Alta Alta Alta Alta 

Eficiência Alta Baixa Média Média Baixa Baixa 

         
Valor em uso       

Preço Média Baixa Alta Alta Baixa Média 

Custo da propriedade Baixa Alta Alta Média Alta Média 

Facilidade de integração Sim Sim Não Não Sim Sim 

         
Flexibilidade do projeto       
Compactação (potência 
em relação ao tamanho) Alta Baixa Média Alta Média Baixa 

Personalização Média Média Alta Média Média Baixa 
 

* A densidade de potência reflete a potência de saída do motor em um determinado encapsulamento  
* A velocidade reflete a velocidade no eixo de saída do motor, em rpm  

* A eficiência é uma medida da potência de entrada que é convertida em potência de saída  
* O custo de propriedade é uma combinação de preço, eletrônica, vida útil do motor, facilidade de instalação e serviço  

* A personalização reflete as necessidades específicas da aplicação do projeto do produto – portanto, um BLDC 
ranhurado irá precisar de um alto nível de personalização, em comparação com o motor de passo híbrido, tendo 

como resultado custos muito mais altos. 
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