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Movimento em analisadores médicos 
Menor, mais rápido, mais forte. Como os motores em miniatura estão ajudando os 
equipamentos de diagnóstico a avançar. 
 
 
 
 
Os diagnósticos médicos fazem parte da vida 
cotidiana – não importando se vamos ao médico 
para um exame médico de rotina e um exame de 
sangue ou ao pronto socorro. Os médicos se 
baseiam nos resultados dos analisadores médicos 
para nos informar sobre as mudanças no nosso 
corpo ou administrar um remédio que pode salvar 
vidas. A precisão e velocidade da análise são 
críticas para essas máquinas, e a responsabilidade 
em relação a isso cabe ao controle de movimento 
da máquina. 
 
Uma máquina de diagnóstico médico toma uma 
amostra e a analisa em relação a vários itens ou um 
item específico. A amostra passa por vários estágios da máquina, da preparação à 
análise final, utilizando o controle de movimento em todas as funções. O tubo de 
ensaio (ou poço) deve mover-se até a posição correta para que a amostra seja 
retirada. Uma agulha é baixada até o tubo de ensaio (ou poço) para retirar a amostra; 
em seguida, os reagentes são adicionados à amostra. Os motores controlam todo 
esse movimento – e falaremos das especificidades de cada uma dessas aplicações. 
 
I Principais funções de movimento em analisadores médicos. 
 
 
As amostras ficam em tubos de ensaio (ou poços), colocados em bandejas que 
podem conter até 96 tubos até 1.024 poços. A bandeja é carregada no estágio de 
preparação de amostra, e o conteúdo de cada tubo é carregado no computador  
ou identificado por uma etiqueta de código de barras no tubo de ensaio. 
Transportadoras ou estágios lineares movem a pipeta até a posição correta para  
que a amostra seja coletada. Já que o diâmetro dos tubos de ensaio é pequeno,  
a precisão do movimento é crítica para que a amostra seja tomada rapidamente. 
Quanto mais rapidamente a amostra for processada pela máquina, menor será o 
tempo necessário para dar os resultados ao médico. 
 
Depois que a pipeta assume a posição correta para a retirada da amostra, ela desce 
e entra no tubo de ensaio (ou poço) para retirar a amostra. Em muitas máquinas, 
várias pipetas operam ao mesmo tempo. O movimento necessário para a pipeta é 
linear, impulsionando a pipeta para baixo e, em seguida, puxando-a de volta para a 
posição inicial. A temporização adequada é necessária, já que a pipeta deve 
alcançar a profundidade adequada na amostra para retirar a quantidade necessária 
e aguardar na posição para que a retirada da amostra seja concluída.   
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Após a retirada da amostra, o passo seguinte é a análise. A análise da amostra 
envolve a introdução de reagentes por meio de operações de bombeamento ou 
pipetagem. As bombas usadas vão das peristálticas às de seringa, dependendo dos 
requisitos da amostra. Após a conclusão da análise, a amostra e os resíduos 
adicionais devem ser removidos do sistema. Isso também é realizado por meio da 
operação de bombeamento ou pipetagem. 
 

 
 

 
II Especificações técnicas para cada eixo 
 
Examinaremos as especificações técnicas de cada uma das funções. Conforme o 
mencionado acima, diversos tipos de bomba são utilizados nos analisadores médicos. 
As bombas são definidas por sua capacidade de fluxo e volume e são selecionadas 
com base nas necessidades de cada função. Um motor – normalmente CC com 
escova, CC sem escova ou de passo – fornece a potência mecânica para operar a 
bomba. A escolha do motor deve se basear em vários critérios: 

- Especificações técnicas – torque em velocidade, eficiência, ruído 
- Vida útil necessária para a aplicação 
- Custo 

 
 

 
 
Os fabricantes de bomba podem intercambiar a tecnologia do motor para ajustar a 
bomba ao requisito de eixo específico. A tecnologia sem escova e os motores de 
passo são favoráveis a uma vida útil longa. Já que várias bombas podem ser usadas 
em um analisador médico, é possível ver todas as três tecnologias de motor nas 
bombas da máquina 
 
O movimento da pipeta – o eixo Z – deve ser rápido e preciso. Uma força alta também 
pode ser necessária para perfurar a tampa da amostra ou cortar uma ponta de agulha. 
O espaço nesse eixo é valioso, já que é possível agrupar várias pipetas para coletar 
amostras simultaneamente. Já que o volume da amostra é crítico para a análise, a 
precisão do movimento é confirmada por meio de um encoder. O movimento é obtido 
usando um sistema de correia, cremalheira e pinhão ou um fuso. A velocidade do motor 
é importante – portanto, motores de alta velocidade, como motores de passo de disco 
magnético ou motores CC sem escova e sem ranhuras são usados.   
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Se o espaço para o acionamento da pipeta é limitado, o objetivo é otimizar o 
desempenho do atuador. Nesse caso, o engenheiro de projeto irá projetar o 
enrolamento do motor para operar em alta velocidade, maximizando a potência, 
mesmo se houver necessidade do redutor. O torque contínuo máximo que o motor 
pode fornecer está relacionado à tecnologia selecionada, mas também depende do 
tamanho. Portanto, para ter o menor tamanho de pacote do motor, é melhor gerar a 
potência mecânica usando a velocidade e o torque líquido. 
 
Exemplo típico de uma aplicação de agulha para o movimento Z: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características típicas: 
 

• Deslocamento – 0,2 m 
• Tempo para movimentar para cima ou para baixo – 1 segundo 
• Massa (o peso é equilibrado intencionalmente para eliminar o efeito da 

gravidade) – 0,2 kg 
• Força para manter quando a agulha está abaixada – 5 N durante 1 segundo 
• Raio da polia – 4 mm 

 
 
Torque versus tempo 
 

 
  
Essa aplicação requer a manutenção de um torque máximo, 15 X 4-3 Nm em parada  
e deve ser capaz de gerar torque para aceleração e desaceleração (o atrito é baixo). 
Se considerarmos que o torque para manter a posição é igual ao torque para acelerar, 
a aceleração será 50 m/s^2. Se a velocidade média é 0,2 m/s, o tempo de aceleração 
é 4 ms; portanto, podemos considerar um perfil de movimento trapezoidal. 
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Precisamos de um motor capaz de fornecer um torque máximo de 20 mNm e uma 
velocidade máxima de (0,2m/s)/(4-3m) = 50 rad/s.  
 
Para encontrar o menor design, selecionaremos um motorredutor, já que geraremos 
a potência mecânica com mais velocidade do que torque, já que o torque está ligado 
ao tamanho do motor.  
 
Seleção do redutor: 
 
A relação da caixa do redutor é selecionada por sua velocidade de entrada mais alta – 
em um redutor pequeno, a velocidade máxima varia entre 7.500 a 10.000 rpm. 
 
Considerando 7.500 rpm, a relação de engrenagem ideal será: 785 rad/s / 50 rad/s = 16 
 
A eficiência dessa relação, que provavelmente requer 2 pilhas, será de 85%. 
Portanto, o motor deve fornecer um torque de: 20 mNm / (16 * 0,85) = 1,5 mNm 
Nesse caso, podemos usar um motor CC com escova de 8 mm ou motor BLDC de  
8 mm combinado com um redutor planetário de 8 mm. 
 
Caso o tamanho do motor não seja um problema, podemos considerar um acionamento 
direto para o motor de passo. Nesse caso, o torque é de 20 mNm e a velocidade máxima 
é 50 rad/segundo = 477 rpm. Um híbrido NEMA 17 cumprirá a função facilmente. 
 
O movimento da amostra até a sua posição para a retirada é realizado por um 
sistema de pórtico. Até agora, vimos que os motores selecionados estavam de 
acordo com as experiências da equipe de engenharia. Na seleção típica, os motores 
de passo híbridos operam em circuito aberto (sem feedback). No entanto, essa 
solução tem limitações de velocidade, atingindo apenas 1.000 rpm. Para obter um 
movimento mais rápido, aplica-se um motor CC com ou sem escova. Os motores CC 
sem escova proporcionam uma vida útil mais longa, sendo, por isso, uma opção 
melhor para os requisitos de longa vida. 

 
 
 
III Tendências dos Analisadores Médicos 
 
O objetivo dos analisadores médicos é reduzir o tempo necessário para concluir a 
análise, sem afetar a sua qualidade. O objetivo é aumentar o rendimento – ou seja,  
o número de amostras analisadas por hora – trabalhando com mais amostras 
simultaneamente. Os componentes de movimento do analisador têm um impacto direto 
sobre essa capacidade. Analisaremos as tendências de cada eixo de movimento. 
 
Em relação ao movimento da pipeta, a tendência é que mais pipetas se movimentem 
simultaneamente. Para isso, as pipetas devem estar mais próximas entre si, em 
comparação com os projetos atuais. Os requisitos para movimentar as pipetas para 
cima e para baixo são iguais – portanto, o mesmo movimento deve ser realizado 
usando um motor de menor diâmetro. Sendo assim, a velocidade e a precisão do 
motor aumentam. 
 
Graças à nova tecnologia magnética disponível hoje, pode-se manter a saída do 
motor com uma redução drástica no diâmetro. Os ímãs de neodímio podem atingir a 
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potência de 50 MGoe, muito maior do que o conteúdo de energia disponível 
anteriormente. Agora, uma aplicação atual que usa um motor sem escova de 16 mm 
pode ser acionada por um motor de 8 mm de diâmetro. Além disso, a tecnologia de 
disco magnético tem a vantagem da baixa inércia, permitindo que o motor pare 
rapidamente e evite problemas devido ao zumbido. É possível obter uma solução de 
acionamento direto com o motor de passo de disco magnético dessa forma. 
 
A nova tecnologia do encoder, como os encoders magneto-resistivos, oferece alta 
resolução em um pacote pequeno. É possível obter até 512 linhas em um 
encapsulamento com 8 mm de diâmetro. Isso permite fechar o circuito, para obter 
feedback de posição e precisão. 
 
Também há a tendência de movimentos mais rápidos com maior precisão. 
Observamos uma tendência forte a usar motores de passo acionados no modo de 
circuito fechado. Para aplicações que precisam de um torque alto, até 2.000 – 
3.000 rpm, os motores de passo de circuito fechado são uma solução rentável.  
Por exemplo: qualquer projeto existente que utilize motores de passo de circuito 
aberto pode aumentar os desempenhos em 30% acrescentando um encoder. 
 
O gráfico abaixo demonstra o torque dinâmico que podemos usar durante o 
movimento quando: 
 
1) O motor é acionado como um motor de passo com um perfil de velocidade ideal 
2) O motor é acionado como um motor de passo com um perfil padrão usando 
aceleração constante 
3) O motor é acionado em circuito fechado 
 

 
 
Podemos ver imediatamente o benefício de acionar o motor de passo como um 
servo – maior torque em toda a faixa de velocidade 
     
Ao manter uma posição depois do movimento, a posição é mantida fechando o 
circuito ou voltando para o modo de motor de passo. O motor de passo tem uma 
grande vantagem na posição – fornece alta rigidez que seria difícil de obter ao 
acionar o motor em circuito fechado.   
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A figura abaixo mostra o torque estático que pode ser obtido com um motor de passo. 
Por exemplo: um motor de passo com um torque de retenção de 1 Nm e 200 passos/ 
volta (ou seja, uma constante de torque com uma periodicidade de 50 por volta) irá 
apresentar uma rigidez em torno do torque zero de: Torque de retenção X número de 
períodos por revolução = 50 Nm/rad. Para obter a mesma rigidez em um sistema de 
circuito fechado de BLDC, seria necessário um ganho alto, que poderia deixar o 
projeto instável. 
 

 
 
 
IV Conclusão 
 
A tendência na área de analisadores médicos é que eles sejam menores, mais 
rápidos e mais precisos. As tecnologias de motor ajudam os projetistas de máquinas 
a conseguir isso. Novos ímãs ajudam os projetos de motor a serem menores e mais 
fortes. Avanços na tecnologia de componentes eletrônicos aumentam a resolução e, 
ao mesmo tempo, reduzem o tamanho do pacote. Novos materiais, como MIM e 
CIM, aumentam a saída de torque dos redutores em um pacote menor. 
Microcontroladores permitem acionar um motor de passo como um servomotor, 
permitindo um torque maior ao longo da faixa de velocidade. Como vimos, não existe 
uma tecnologia de motor universal. Há várias tecnologias de motor, cada uma com 
seus próprios benefícios, permitindo que os projetistas de máquinas tenham a 
flexibilidade de deixar as máquinas menores e mais rápidas.  
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