
Nome do Componente Curricular: Transdução de Grandezas Biomédicas
Pré-requisitos: Circuitos Elétricos II
Carga Horária Total: 72h
Carga Horária Prática: 20h Carga Horária Teórica: 52h
Objetivos
Gerais:
-  Desenvolver  a  capacidade  e  habilidade  dos  alunos  em  análise  de  projetos  de  eletrônica  de
instrumentação e transdução de grandezas biomédicas;
- Propiciar o conhecimento sobre sensores e transdutores biomédicos nas diferentes aplicações no
contexto da engenharia biomédica.
Específicos:
-  Fornecer ao aluno conhecimentos teóricos e práticos de sensores e eletrodos para medição de
biopotenciais e sinais biológicos.
-  Entender  o  princípio  de  funcionamento  de  transdutores  e  dos  circuitos  amplificadores  para
medições de temperatura, deslocamento, velocidade, aceleração, força, pressão e fluxo, no contexto
da aplicação biomédica.
-  Desenvolver  a  capacidade  de  relacionar  os  circuitos  e  dispositivos  estudados  com  disciplinas
correlatas e o uso na engenharia biomédica.
Ementa:
Sistema de medida e definição de sensores e transdutores biomédicos. Condicionamento de sinais
biomédicos e análise de ruídos. Arquitetura dos sistemas de medida. Tipos de sensores biomédicos.
Métodos de medidas CC e AC. Sistema de amplificação de biopotencial. Métodos de amplificação de
sensores  e transdutores no contexto biomédico.  Projetos  de circuitos  para amplificação de sinais
elétricos  gerados  por  biopotencial  e  sensores/transdutores  biomédicos.  Sensores  biomédicos  e
aplicações clínicas.
Conteúdo Programático:

 Sistema  de  medida:  definição  de  sensores  biomédicos  –  conceitos  básicos  e  classificação
(físico, químico e biológico) –.

 Sinais biomédicos e ruídos: bioelétrico, biomagnético e detecção de parâmetros fisiológico e
bioquímico.

 Arquitetura dos sistema de medida: dinâmica entrada/saída do sensor, sistema amortecido,
sub-amortecido e criticamente amortecido.

 Tipos  de  sensores:  resistivo,  capacitivo,  indutivo,  geradores  de  tensão  –  termopares,
fotovoltaicos, piezoelétricos e piroelétricos –.

 Métodos de medidas em corrente alternada e contínua.
 Sistema de amplificação de biopotencial:  amplificadores de instrumentação, amplificadores

isoladores e proteção elétrica para paciente/equipamento,  sistema de redução de ruído e
filtros.

 Método  de  amplificação  de  sensores  e  transdutores  biomédicos,  tais  como,  pressão,
temperatura e luminosidade.

 Projeto,  desenvolvimento  e  construção  de  eletrocardiógrafo:  amplificadores,  shield  driver,
filtro  passivo,  amplificador  isolador,  filtros  ativos,  acoplamento  AC,  conversor  ADC  e
visualização de sinais.

 Projeto  e  construção  de  circuito  de  amplificação  de  sensores  e  trandutores,  tais  como,
piezoelétrico, fotoresistivos e termoresisitivos.



 Sensores biomédicos: pressão, fluxo, respiratório, movimento e força, temperatura e químico.
Metodologia de Ensino Utilizada:
Aulas expositivas, demonstração (prática realizada pelo professor) e laboratório (atividades práticas
no desenvolvimento de circuitos para a transdução de grandezas biomédicas).
Recursos Instrucionais Necessários:
Sala de aula com lousa, projetor multimídia e laboratório de eletrônica.
Critérios de Avaliação: 
O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela unidade curricular no início das
atividades letivas devendo ser aprovado pela Comissão de Curso e divulgado aos alunos. O sistema
adotado  deve  contemplar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  estabelecido  neste  Projeto
Pedagógico, com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. A promoção do
aluno na unidade curricular obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal
como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
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