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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA / PPGEB  

  

  

Área de Concentração: Engenharia Biomédica  

  

Linhas de Pesquisa:  

- Instrumentação Biomédica  

- Bioengenharia  

- Engenharia Clínica 

- Processamento de sinais e imagens 

 

 

LINHAS DE PESQUISA: DESCRIÇÃO  

  

  

INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA  

  

 

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

integrados, 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, incluindo 

ainda o processamento imagens e sinais biológicos. A instrumentação biomédica se caracteriza por obter 

seus sinais de entrada a partir de seres vivos ou seus extratos, e por aplicar energia (eletromagnética, 

mecânica, térmica, entre outras) diretamente a tecidos vivos. Alguns exemplos de trabalhos nesta linha: 

Desenvolvimento de eletrodos ativos; Aquisição e processamento de sinais biológicos e biomédicos; 

Desenvolvimento de modelos biológicos; Desenvolvimento de Sistemas de Uso Terapêutico; Estimulação 

de tecidos ou sistemas biológicos e biomédicos; Desenvolvimento e análise de dispositivos 

microeletrônicos; Engenharia da Confiabilidade e Metalurgia Física; Desenvolvimento de ferramentas de 

apoio ao diagnóstico, projeto, implementação e análise de sistemas embarcados baseados em circuitos 

reprogramáveis (FPGA) e Sistemas Híbridos.  

Em resumo, nesta área os projetos visam desenvolver novas tecnologias e ferramenta para aplicação 

biomédica. 

 

  

BIOENGENHARIA  

 

Descrição: Trata da aplicação de ferramentas específicas das ciências exatas e engenharia no estudo de 

fenômenos biológicos. A linha está relacionada ainda à engenharia de sistemas biológicos, engenharia de 

controladores orgânicos, biomateriais e biotecnologia. Alguns exemplos de trabalhos nesta linha: 

Modelamento matemático e simulação de sistemas biológicos; Estudo da biomecânica e biofísica dos 

movimentos; Estudos eletrofisiológicos in vitro e in vivo; Aplicações biomédicas de radiações ionizantes e 

não-ionizantes; Aplicações biomédicas de nanomateriais; Síntese e caracterização de materiais para 

aplicação em dispositivos médicos e em fármacos;  
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Em resumo, nesta área os projetos visam responder perguntas pertinentes ao entendimento de problemas 

biológicos e médico, usando metodologias analíticas e sintéticas próprias da engenharia e das ciências 

extas. 

 

 

  

ENGENHARIA CLÍNICA 

 

Descrição: Abrange a aplicação de técnicas da engenharia no gerenciamento dos sistemas de saúde e 

dos parques de equipamentos médico-hospitalares, sempre com o objetivo de proporcionar uma maior 

eficiência dos sistemas para garantir o melhor bem-estar do paciente. Está relacionada à engenharia da 

fatores humanos, ao uso de ferramentas de tecnologia da informação para fins médicos, e a gestão de 

riscos no ambiente hospitalar, bem como ao desenvolvimento de ferramentas de apoio a tomada de 

decisão na gestão dos sistemas de saúde. Alguns exemplos de trabalhos nesta linha: Análise e 

modelagem de dados epidemiológicos; Análise de sistemas de saúde; Gestão e avaliação de tecnologias 

em saúde; Estudos da usabilidade de tecnologias médicas; Avaliação da segurança de dados biomédicos; 

Caracterização dos riscos associados ao uso de equipamento médico-hospitalares.  

Em resumo, nesta área os projetos visam aplicar métodos e ferramentas da engenharia na avaliação de 

tecnologias e na gestão de sistemas de saúde. 

 

 

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 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. Processamento de sinais e imagens, portanto, consiste em utilizar métodos científicos e técnicas 

de engenharia para trabalhar com toda a informação contida nestas representações. Abrange sistemas 

de controle de sistemas dinâmicos contínuos, discretos e híbridos; robótica; sistemas computacionais em 

tempo real, engenharia de software, inteligência artificial e aprendizagem de máquina, informática 

hospitalar, sistemas de visão computacional e de controle.  

Em resumo, nesta área os projetos visam 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 e análise científica de 

dados relacionados à saúde. 

   

 

 

 

 

 

 

 


