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NOVAS PLATAFORMAS IMUNOSSENSORAS PARA DETECÇÃO DE BIOMARCADORES
DA DOENÇA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
Data Collection
What data will you collect or create?
Este projeto de pesquisa trabalha com as seguintes formas de dados:
(I) busca bibliográfica para otimizar e subsidiar todo o desenvolvimento da pesquisa, levando em consideração as melhores e mais atuais referências à respeito da área de
sensores, biossensores, tintas condutoras, sistemas microfluídicos, diagnóstico de biomarcadores de doenças e novas plataformas 3D;
(II) Atividades laboratoriais por meio de diversas técnicas, como: otimização dos parâmetros para a tinta condutora, preparo da matéria prima dos suportes 3D e microfluídicos,
condutividade elétrica, medidas de fluidez e resistência mecânica, etc.;
(III) Dados a partir dos dispositivos já finalizados, como: técnicas voltamétricas ( voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada, voltametria de pulso diferencial)
gerenciado por um potenciostato/galvanostato AutoLab, Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), Difração de raio X (DRX), Microscopia
eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de impedância (EIS);
(IV) tratamento de dados quantitativos a partir da utilização do software NOVA 2.1.4 e o OriginPro 2016.
How will the data be collected or created?
Para o levantamento bibliográfico, serão utilizados textos de livros, além de artigos científicos, dissertações e teses das principais bases acadêmicas, como: portal de periódicos
da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a plataforma Google Acadêmico, o ScienceDirect (página web operada pela editora angloholandesa Elsevier, plataforma para acesso de aproximadamente 2500 revistas científicas e mais de 26000 e-books), além de demais plataformas que possuam estudos
pertinentes com o tema do projeto.
Dado a obtenção de todos os dados por meio digitais, todo e quaisquer resultados serão armazenados em serviços de nuvem, como o Google Drive, sabendo-se que o e-mail
instrucional proporciona espaço ilimitado nesta plataforma. Além disto, serão salvos em HD externo e pen drives.
As pastas serão nomeadas e separadas por data de realização da atividade e qual atividade foi desenvolvida.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
Os dados serão documentados das seguintes forma:
(I) Para a confecção do sensor eletroquímico descartável, para a confecção do dispositivo microfluídico e os eletrodos 3D:
1- ambos passarão por testes eletroquímicos para que seja obtida a melhor perfil voltamétrico possível para cada tipo de dispositivo, utilizando de sondas eletroquímicas
já bem estabelecidas na área;
2- os resultados obtidos serão comparados a trabalhos presentes na literatura que possuam parâmetros similares laboratoriais, como reversibilidade do sistema redox, valor
da área eletroativa dos dispositivos, valores de repetibilidade e reprodutibilidade, etc;
3- fotos e vídeos de ambos dispositivos no momento da confecção e no momento de análises laboratoriais.
(II) A partir da caracterização eletroquímica inicial, as imagens obtidas por técnicos especializados em cada técnica (FTIR, MEV, DRX) servirá para se conhecer as
características físico-químicas da composição dos materiais dos dispositivos e suas influências, de modo a entender suas caracteristicas morfológicas;
(III) Técnicas quantitativas eletroquímicas, como as voltametrias e a EIS, darão os resultados na determinação dos biomarcados em forma de gráficos, com possibilidade de
comparação com demais trabalhos da literatura. Com essa etapa é possível o levantamento da curva analítica de cada dispositivo, obtendo a faixa linear e os limites de
detecção.
Todos os dados serão armazenado no tipo .txt, de forma a ser gerenciado pelo OriginPro de forma mais eficiente, sendo especificado cada arquivo conforme forem sendo
realizadas as análises de cada etapa.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
Esta pesquisa não requer aprovação de Comitê Ético
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
Os dados obtidos a partir desse projeto não priva quaisquer indivíduo de sua utilização. Todos os artigos e trabalhos que queiram utilizar de quaisquer dados, informações,
resultados e/ou referências, devem ter os devidos créditos dado para cada autor de cada estudo (artigo, dissertação, tese), tal como dos resultados/dados disponibilizados.
Estou ciente e de acordo com a utilização desse plano de gestão de dados como base para a confecção de um outro plano por terceiros.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
Todos os dados serão armazenados no Google Drive institucional do pesquisador responsável, tal como HD externo e do notebook do próprio. Os três tipos de armazenamento
é para garantir segurança aos dados, evitando que se percam.
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How will you manage access and security?
Dado que o armazenamento por Google Drive é online e gratuito, há a possibilidade de compartilhar quaisquer dados caso haja procura por algum possível colaborador ou
interessado no projeto.
Todos os resultados, relatórios ou dados obtidos ao longo do projeto serão de acesso público, com edição restrita ao pesquisador e orientador apenas. A plataforma garante que
senhas sejam colocadas nos arquivos o que garante a seguridade de todas as informações.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
Por se tratar da confecção de dois dispositivos com técnicas distintas, todos os dados podem ser considerados de longo prazo. Levando em consideração a etapa de
levantamento bibliográfico que se estenderá ao longo de todo o projeto, realização das análises laboratórios, etc., os dados vão se dar a longo prazo.
(I) Para a tinta condutora: Ajuste das quantidades dos materiais a serem utilizados, tempo de secagem, caracterização morfológicas e eletroquímica, análises dos
biomarcadores, comparação com dados a literatura;
(II) Para o dispositivo microfluídico e os eletrodos 3D: construção da plataforma na impressora 3D, estudo de impermeabilidade do papel microfluídico, ativação dos eletrodos
impressos em 3D, caracterização morfológicas e eletroquímica, análises dos biomarcadores, comparação com dados a literatura;
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Os dados ficarão disponíveis, em forma de tabelas (do tipo OriginPro) e organizados em apresentações (do tipo PowerPoint), na nuvem (Google Drive) e estarão disponíveis
para toda a comunidade acadêmica que solicitar o acesso.

Data Sharing
How will you share the data?
Os dados parciais e final serão disponibilizados a partir do relatório científico, além de apresentação dos mesmo em congressos, eventos acadêmicos e publicações de artigos
em revistas internacionais.
Are any restrictions on data sharing required?
Não há restrições para uso destes dados por qualquer pesquisador ou interessado, desde que em caso de citação ou menção ao respectivo trabalho, deverá ser feito a devida
referência e menção de créditos ao pesquisador/pesquisa que gerou os dados.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
O pesquisador será responsável pelo gerenciamento dos dados gerados nesta pesquisa.
What resources will you require to deliver your plan?
Os recursos necessários consistem em amplo acesso a plataformas online, análises e testes em laboratórios, utilização de equipamentos de caracterização, que permitam a
coleta dos dados a serem armazenados.
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