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Engenharia Biomédica

Ícaro dos Santos, Antônio P. L. Bó e

João Luiz A. Carvalho

•Instrumentação biomédica

•Materiais biocompatíveis

•Biomecânica

•Sinais biológicos

•Sistemas biológicos

•Biotransporte

•Engenharia celular

•Engenharia clínica

•Engenharia de tecidos

•Engenharia de reabilitação

•Agricultura – Monitoramento de solo

•Botânica - Medição de metabolismo

•Genética– Projeto de genoma humano

•Medicina - Anestesiologia

•Microbiologia – Análise de tecidos

•Farmácia – Monitoração de reações químicas

•Veterinária – Parâmetros fisiológicos

•Indústria

•Governo

•Instituições clínicas

•Universidade

Processamento de sinais

Microeletrônica

Controle e Automação

Biomédica

Laboratório de Engenharia Biomédica
Ensaios em Equipamentos Eletromédicos

Prof. Icaro dos Santos

icaro@pgea.unb.br
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Laboratório para certificação de 

equipamentos

•Instrumentação biomédica

•Materiais biocompatíveis

•Biomecânica

•Sinais biológicos

•Sistemas biológicos

•Biotransporte

•Engenharia celular

•Engenharia clínica

•Engenharia de tecidos

•Engenharia de reabilitação

•Agricultura – Monitoramento de solo

•Botânica - Medição de metabolismo

•Genética– Projeto de genoma humano

•Medicina - Anestesiologia

•Microbiologia – Análise de tecidos

•Farmácia – Monitoração de reações químicas

•Veterinária – Parâmetros fisiológicos

•Indústria

•Governo

•Instituições clínicas

•Universidade

Laboratório para certificação de 

equipamentos
LaB oferece o ambiente ideal para:

� Avaliar as condições de seu protótipo

� Executar testes de desempenho, segurança

elétrica, compatibilidade eletromagnética

em equipamentos eletro-eletrônicos

De acordo com as normas preconizadas pela

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

e pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia

Industrial).

Laboratório para certificação de 

equipamentos

� Atualmente, estamos em processo de 
acreditação do LaB junto ao Inmetro
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Projeto Câmara Anecóica Projeto Câmara Anecóica

Câmara Anecóica

Projeto Câmara Anecóica Projeto Quanta

Projeto Positivo

• Conjunto de soluções de acessibilidade e 
segurança para computador pessoal 

• Foram desenvolvidas três soluções em 
software:
– Interface para acessibilidade;

– Login por símbolo gráfico;

– Biblioteca para cliente de e-mail.

Projeto Telemikro

• Aplicativo embarcado de videoconferência 
para rede 3G
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Projeto Telemikro

• Uso de videoconferência para transmissão de 
parâmetros e sinais biomédicos

Validação do aparelho 

HandBankImage

� 100 mil leituras de cheques

� Elaboração relatório de erros e defeitos 
ocorridos durante o processo de validação 

� Tratamento estatístico

� 2 equipamentos Tipo scanner de cheques e 
documentos HandBankImage

� Software de teste

� 303 documentos de cheques de bancos.

Validação do aparelho 

HandBankImage
� condições ambientais de temperatura, 

umidade relativa e alimentação elétrica para 
fazer as leituras. 

Diferentes tipos de
procedimentos experimentais
de leitura de cheques mais
comuns no banco, procurando
analisar como o aparelho
responde a diferentes tipos de
situações trabalhando em um
ambiente mais parecido com a
aplicação real

Projeto ARMMED

• Desenvolvimento de um equipamento 
multiparamétrico portátil com conexão wireless

• Utilização de um ARM para aquisição de sinais
biomédicos

Projeto Smartphone Projeto Smartphone
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Funcionalidades Projeto MTR

• Detecção em Tempo-Real do Estado de Alerta 
de Condutores Veiculares 

Projeto MTR

• Porcentagem de Acerto acima de 95%

• Coeficientes iguais para dia e noite

Projeto Intelbras

• Pesquisa e desenvolvimento de solução de 
arquitetura de hardware e software para 
telefonia IP com características de 
acessibilidade

Projeto Intelbras Projeto WEM Ablação

• Sistema de ablação hepática de tumores
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Projeto Astus

• Sistema de endoscopia controlada por 
comando de voz

Robótica médica

• Guiagem de agulhas flexíveis auxiliada por robô

– Perspectivas futuras: minituarização do sistema e controle
baseado em imagens de ultrassom

Mariana Bernardes et al.

Robótica de reabilitação

• Próteses robóticas para amputados de membro
inferior

– De 2004 a 2011: ensaios em bancada experimental

– De 2011 até hoje: adaptação do protótipo para
experimentos com indivíduos amputados

Estimulação elétrica funcional

• Uso de estimulação elétrica para reabilitação e 
assistência

– E.g. compensação de tremores patológicos

– Controle em malha fechada

– Perspectivas futuras: avaliação clínica

Prof. João Luiz A. Carvalho

• Ph.D., University of Southern California, 2008

• Linhas de pesquisa:

– Processamento de sinais biomédicos

• Variabilidade da frequência cardíaca

• Eletromiografia

– Ressonância magnética cardiovascular

• Aquisição

• Reconstrução

• Processamento

Orientandos

Doutorado Mestrado Graduação
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Variabilidade da frequência cardíaca

• Controle do sistema nervoso autônomo sobre 
a frequência cardíaca

– Ramo simpáNco: ↑ frequência cardíaca 

– Ramo parassimpático: ↓ frequência cardíaca 

Variabilidade da frequência

cardíaca: análise

Daniel L. F. Almeida

iniciação científica

Fernanda S. Leite

projeto final de

graduação

Variabilidade da frequência cardíaca: 

classificação neural Rosana R. Lima

projeto final de

graduação

1) extração de parâmetros

2) Redução de dimensionalidade:

rede auto-organizável ou

análise de componentes principais

3) Classificação:

rede perceptron multi-camada

Eletromiografia de superfície (S-EMG)

• Sinais elétricos musculares medidos com eletrodos

– Estudos sobre fadiga muscular

– Localização de zonas de inervação

vetor de eletrodos
sinal de S-EMG

Velocidade de condução (CV) dos potenciais de 

ação das unidades motoras (MUs)

Fabiano A. Soares

doutorado

estimação usando processamento de imagens

Estudo multidimensional da 

fadiga muscular usando 

matriz de eletrodos

Gustavo Mendonça

projeto final

de graduação

Fabiano Soares

doutorado
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Fluxo sanguíneo

Ultrassom Ressonância

Fluxo a cores
→ visualização

Doppler espectral
→ quanNficação
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Ressonância 

magnética de fluxo: 

aquisição dos dados

sequência de pulsos dados adquiridos:
espaço-k

Ressonância magnética de fluxo

• Objetivos:

– Reduzir tempo de aquisição dos dados

– Reduzir tempo de reconstrução das imagens

• Desafios

– Amostragem não uniforme

– Amostragem abaixo da taxa de Nyquist

– Multi-dimensionalidade

• Oportunidades:

– Informação a priori / redundância

– Esparsidade → compressed sensing

– Reconstrução usando placas gráficas (GPU/CUDA)

RM de fluxo: reconstrução

Redução do tempo deconstrução de 

RM de fluxo
Antes: 5 minutos

Método proposto: 5 segundos

Reduzindo ainda mais:

placas gráficas (GPU)

Thales H. Dantas

mestrado

Em GPU/CUDA: 135 ms (instantâneo!)

Redução do tempo de aquisição:

explorar redundâncias nos dados

100% dos dados
25% dos dados

(aliasing)
25% dos dados

(imageamento paralelo)

Davi M. Lyra Leite

ex-bolsista de iniciação científica

atualmente: doutorado nos EUA
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Redução do tempo de aquisição:

explorar esparsidade dos dados

Gabriel L. S. L. Oliveira
iniciação científica

representação esparsa

reconstrução por
compressed sensing

Processamento de imagens de fluxo: 

segmentação

Gustavo M. Q. Mendonça
iniciação científica

ANTES

AGORA

Obrigado!

http://pgea.unb.br/~icaro
http://lara.unb.br/~antonio

http://pgea.unb.br/~joaoluiz


