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Descrição:  

As doenças periodontais como, por exemplo, a gengivite e periodontite, são resultantes de fatores 

complexos, envolvendo desde a ação bacteriana nos tecidos periodontais até a resposta imunológica do 

hospedeiro frente aos patógenos. Trata-se de um conjunto de condições inflamatórias, de caráter crônico, que 

começa afetando o tecido gengival e pode levar, com o tempo, a perda dos tecidos de suporte dos dentes. Os 

atuais métodos de diagnósticos são limitados a inspeções visuais, palpações na gengiva e o uso de sonda 

periodontais [1-2]. 

A proposta específica deste projeto é o desenvolvimento de um biossensor capaz de identificar as 

bactérias responsáveis por ocasionar as doenças periodontais. Um biossensor classicamente é definido como um 

dispositivo que incorpora um elemento de reconhecimento biológico (enzimas, anticorpos, etc.) em contato 

íntimo com um elemento transdutor [3-4]. Esta integração assegura a conversão conveniente dos eventos 

biológicos em um sinal elétrico quantificável. Classifica-se um biossensor em relação à biocamada (enzimático, 

imunobiosensores e celulares) e o tipo de transdutor utilizado (eletroquímico, óptico, acústico e calorímetro) [3-

4]. A princípio, a biocamada utilizada será à base de peptídeos antimicrobianos e o transdutor será do tipo 

eletroquímico [4]. A caracterização será por meio da espectroscopia de impedância eletroquímica. O projeto será 

desenvolvido em parceria com o laboratório de Engenharia Biomédica da UFPE.  
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