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PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA / PPGEB 

 

 

Área de Concentração: Engenharia Biomédica 

 

Linhas de Pesquisa: 

 - Análise e Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes e de Saúde. 

 - Física Médica e Bioengenharia. 

 - Sistemas Eletrônicos e Instrumentação Biomédica. 

 - Processamento de Sinais e Imagens. 

 

  

LINHAS DE PESQUISA: DESCRIÇÃO 

 

 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES E DE SAÚDE 

 

 

Descrição: Relaciona os aspectos ligados à análise, desenvolvimento, aquisição, representação e 

descoberta do conhecimento para a produção de sistemas inteligentes e de saúde. É uma área 

multidisciplinar, que apoia a tomada de decisão, diagnóstico, tratamento e desenvolvimento de técnicas 

para prática na saúde. Aborda os principais avanços teóricos e práticos de metodologias e técnicas 

utilizadas no desenvolvimento de Sistemas Inteligentes e de Saúde. As principais áreas de investigação 

são: Análise e modelagem de dados epidemiológicos; Análise de sistemas de saúde; Gestão e avaliação 

de tecnologias em saúde; Engenharia Clínica; Inteligência Artificial; Aprendizado de Máquina; Sistemas 

Baseados em Conhecimento; Paradigmas Simbólicos; Conexionistas, Evolutivos e Híbridos; Inteligência 

Computacional; Nanotecnologia; entre outras. 

 

 

FÍSICA MÉDICA E BIOENGENHARIA 

 

 

Descrição: Relaciona a aplicação e as consequências das radiações ionizantes e não ionizantes na 

área da saúde, que a cada dia se tornam mais complexas e desafiadoras. Isso exige que os profissionais 

da área possuam uma formação específica de grande qualidade em diferentes campos, tais como física, 

biologia e química. Ademais, estes profissionais devem dominar os fundamentos de proteção radiológica 

e conhecer normas nacionais e recomendações internacionais a ela relacionadas, visando a sua própria 

proteção, bem como à proteção do paciente, do público geral e do meio ambiente. O constante e rápido 

desenvolvimento tecnológico e de conhecimento científico que ocorre nas áreas de radioterapia, 

radiodiagnóstico e medicina nuclear exige que novas pesquisas sejam desenvolvidas. A linha está 

relacionada ainda à engenharia de sistemas biológicos, que diz respeito à aplicação de conceitos e 

métodos de biologia (e, secundariamente, de física, química, matemática e ciências da computação) 

para resolver problemas do mundo real relacionados às ciências da vida ou suas aplicações, usando 

metodologias analíticas e sintéticas próprias da engenharia. As principais áreas de investigação são os 

fundamentos teóricos em aplicações médica de lasers, técnicas ópticas e espectroscópicas, aplicações 

das radiações para diagnóstico e tratamento, bionanotecnologia e instrumentação biomédica. 
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SISTEMAS ELETRÔNICOS E INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA 

 

 

Descrição: Abrange a pesquisa e o desenvolvimento de transdutores, equipamentos, aparelhos ou 

sistemas microprocessados de uso biológico ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial. A linha 

aborda o desenvolvimento e análise tanto de software como de hardware, abrangendo componentes e 

técnicas de microeletrônica, circuitos integrados e dispositivos programáveis. A ênfase diz respeito a 

aplicações em prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação. Em comparação com outros produtos 

de engenharia, a instrumentação biomédica se distingue por obter seus sinais de entrada a partir de 

seres vivos ou seus extratos, e ainda por aplicar energia (eletromagnética, mecânica, térmica) 

diretamente a tecidos vivos. As principais áreas de investigação são: Desenvolvimento de eletrodos 

ativos; Aquisição de sinais biológicos e biomédicos; Estimulação de tecidos ou sistemas biológicos e 

biomédicos; Desenvolvimento e análise de dispositivos microeletrônicos; Projetos e configuração de 

dispositivos programáveis; Projeto de circuitos integrados. 

 

 

 

PROCESSAMENTO DE SINAIS E IMAGENS 

 

 

Descrição: Sinais e imagens são representações da realidade, na forma de funções matemáticas a 

serem submetidas a métodos rigorosos e eficientes de extração e tratamento de informação. Pode-se 

definir um sinal como um conjunto físico, abstrato ou simbólico de dados de interesse específico (i.e., 

informação) que muda ao longo do tempo ou do espaço. Uma imagem, especificamente, é conceituada 

como uma representação visual, real ou pictórica, parcial ou total, de uma estrutura, um ser ou até 

mesmo de ideias. É possível agrupar sinais e imagens como um mesmo tipo de objeto matemático, 

sendo que as imagens constituem sinais em domínios de duas ou mais dimensões. Processamento de 

sinais e imagens, portanto, consiste em utilizar métodos científicos e técnicas de engenharia para 

trabalhar com toda a informação contida nestas representações, conforme definido pela Sociedade de 

Processamento de Sinais do IEEE em 2009. Isto significa o uso de representações, formalismos e 

técnicas matemáticas, estatísticas, computacionais, heurísticas e/ou linguísticas na informação existente 

para fins de representação, modelagem, análise, síntese, revelação, recuperação, percepção, 

identificação, aquisição, extração, aprendizagem, segurança e/ou análise forense. Na engenharia 

biomédica, a linha de processamento de sinais é fundamental para aplicações como desenvolvimento de 

sistemas de auxílio a diagnóstico, formação de imagens médicas, controle de próteses e outros 

dispositivos médicos, desenvolvimento de métodos eficientes de tratamento e condicionamento físico, 

análise científica de dados relacionados à saúde etc. 

 


