
PLANO DE ENSINO 

Identificação 

Curso: Engenharia Eletrônica (código 235). 

Nome da disciplina: Instrumentação Biomédica (código EEL7125). 

Natureza: optativa profissionalizante – Engenharia Biomédica. 

Pré-requisito: Fundamentos de Engenharia Biomédica (código EEL7308). 

Carga horária: 4 horas-aula (por semana). 

Professor: Christine Fredel Boos (c.f.boos@ufsc.br). 

Objetivo da disciplina 

Fornecer ao aluno uma visão geral da área de Instrumentação Biomédica, mostrando a 

interligação entre os conhecimentos obtidos ao longo do curso de engenharia e a instrumentação 

utilizada na área médica. 

Ementa 

Sensores, Transdutores e Visão Geral de Sistemas de Instrumentação. Circuitos Básicos com 

Amplificador Operacional. Amplificador Operacional Real, Limitações no Desempenho. 

Amplificadores para Instrumentação. Cálculo de erros em sistemas de aquisição de dados. 

Instrumentação eletrônica. Sistemas de medição e Instrumentação Biomédica. Origem e medição de 

Biopotencias. Instrumentação de Laboratório Clínico. Instrumentos em geral utilizados em 

cardiologia. Equipamentos para o sistema respiratório. Sistemas de Imagem Médica. Tomografia 

computadorizada. Dispositivos Terapêuticos e Protéticos. O Conceito Integrado de Segurança 

Elétrica. Novos instrumentos e novas tecnologias. Aplicações e estudos de caso; experiência hands-

on com sensores e desenvolvimento de sistemas eletrônicos e dispositivos para medição de sinais 

biomédicos. 

Sistema de avaliação 

O desempenho do estudante será avaliado através uma prova escrita (𝑁1), um seminário (𝑁2) 

e um projeto prático (𝑁3). A nota final (𝑁𝐹) do semestre será composta pela média aritmética das 

avaliações da disciplina: 

𝑁𝐹 =
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3
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O aluno que faltar no dia das avaliações da disciplina deverá formalizar um pedido de 

segunda chamada da avaliação à Chefia do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica 

dentro do prazo de três dias úteis, conforme legislação da UFSC. Se aprovada pela Chefia do 

Departamento, a segunda chamada será realizada no final do semestre. 

O aluno com frequência suficiente e nota final do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula 

cinco) terá direito a uma realizar uma prova de recuperação no final do semestre, versando sobre 

todo o conteúdo da disciplina. A nota final do aluno que realizar a prova de recuperação será 

calculada através da média aritmética entre a média das avaliações da disciplina e a nota obtida na 

prova de recuperação. 

Critérios para aprovação 

Os critérios para aprovação na disciplina, conforme o estabelecido pela Resolução 

nº 017/CUn/97 de 30 de setembro de 1997 (Capítulo IV, Seção I) são: 

 Frequência nas aulas de, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento); 

 Nota final de, no mínimo, 6,0 (seis vírgula zero). 



Conteúdo programático 

Unidades e subunidades 
Procedimentos 

metodológicos 

Instrumentos e critérios 

de avaliação 

1  Medição e erro 

1.1 Definições do Vocabulário Internacional de Metrologia 

1.2 Medição 

1.2.1 Exatidão e precisão 

1.2.2 Sensibilidade e resolução 

1.2.3 Tipos de métodos de medição 

1.2.4 Tipos de sistemas de medição 

1.3 Erro 

1.3.1 Tipos de erros 

1.3.2 Fontes de erro 

1.3.3 Algarismos significativos 

Aula expositiva com 

recursos multimídia. 

 

Atividade de fixação: 

Lista de exercícios. 

Instrumento: prova 

escrita individual. 

 

Critérios: domínio 

conceitual, aplicabilidade 

coerente de conceitos na 

resolução de problemas, 

raciocínio lógico, 

argumentação teórica. 

2  Sinais biomédicos 

2.1 Definição 

2.2 Classificação/tipos 

2.3 Sinal de ECG 

2.3.1 Origem e características 

2.3.2 Aquisição 

2.4 Sinal de EMG 

2.4.1 Origem e características 

2.4.2 Aquisição 

2.5 Sinal de EEG 

2.5.1 Origem e características 

2.5.2 Aquisição 

Aula expositiva com 

recursos multimídia. 

Instrumento: prova 

escrita individual. 

 

Critérios: domínio 

conceitual, aplicabilidade 

coerente de conceitos na 

resolução de problemas, 

raciocínio lógico, 

argumentação teórica. 

3  Sensores e transdutores 

3.1 Definição 

3.2 Características 

3.2.1 Linearidade 

3.2.2 Faixa de atuação 

3.2.3 Alcance 

3.2.4 Resolução 

3.2.5 Zona morta 

3.2.6 Velocidade de resposta 

3.3 Classificações 

3.3.1 Classificação quanto à operação 

3.3.2 Classificação quanto à função 

3.3.3 Classificação quanto à grandeza física resultante 

3.4 Tipos de sensores 

Aula expositiva com 

recursos multimídia. 

Instrumento: prova 

escrita individual. 
 

Critérios: domínio 

conceitual, aplicabilidade 

coerente de conceitos na 

resolução de problemas, 

raciocínio lógico, 

argumentação teórica. 

4  Filtragem analógica e amplificação 

4.1 Amplificador operacional 

4.1.1 Características 

4.1.2 Tipos de amplificadores 

4.1.2.1 Seguidor de tensão 

4.1.2.2 Inversor e não inversor 

4.1.2.3 Somador 

4.1.2.4 Diferencial 

4.1.2.5 Diferenciador 

4.1.2.6 Integrador 

4.1.2.7 Instrumentação 

4.2 Circuitos comparadores 

4.2.1 Detector de cruzamento de zero 

4.2.2 Detector de nível 

4.3 Filtros ativos de 1ª ordem 
4.4 Exemplo de aplicação na Engenharia Biomédica 

Aula expositiva com 

recursos multimídia. 

 

Atividade de fixação: 

Lista de exercícios. 

Instrumento: prova 

escrita individual. 
 

Critérios: domínio 

conceitual, aplicabilidade 

coerente de conceitos na 

resolução de problemas, 

raciocínio lógico, 

argumentação teórica. 



Unidades e subunidades 
Procedimentos 

metodológicos 

Instrumentos e critérios 

de avaliação 

5  Equipamentos biomédicos 

5.1 Eletrocardiografia 

5.2 Pressão sanguínea 

5.3 Som cardíaco 

5.4 Fluxo e volume sanguíneo 

5.5 Sistema respiratório 

5.6 Novas tecnologias e instrumentos 

5.7 Instrumentação Biomédica no IEB-UFSC 

Aula expositiva com 

recursos multimídia e 

discussão em grupo para 

a preparação de 

apresentação de 

seminário. 

Instrumento: 

apresentação de 

seminário em grupo 
 

Critérios: correção na 

descrição técnica, 

argumentação teórica, 

pontualidade na 

apresentação e na entrega 

do material. 

7  Estudo de caso de instrumentação biomédica Aulas de laboratório para 

o desenvolvimento de 

projeto de cadeia de 

medição de sinal 

biomédico e aulas com 

discussão em grupo para 

o acompanhamento do 

projeto. 

Instrumento: projeto 

prático de uma cadeia de 

medição de sinal 

biomédico. 

 

Critérios: frequência na 

atividade, cumprimento 

da atividade conforme o 

solicitado, correção na 

descrição técnica, 

funcionamento do 

projeto, pontualidade na 

apresentação e na entrega 

do material. 

Cronograma 

O cronograma das aulas está disponível na página da disciplina no Moodle UFSC e está 

sujeito a alterações no decorrer do semestre. Eventuais alterações serão comunicadas aos alunos. 
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