
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR 

AL2166 PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS 

Carga horária: 60h Créditos teóricos: 3 Créditos práticos: 1 

Pré-requisito(s):  Eletrônica Aplicada e Instrumentação (essencial). 

Semestre recomendado: 6º semestre 
 

OBJETIVOS 

Compreender os conceitos de amostragem e amplificação de sinais para o projeto de 
um sistema de aquisição de sinais biomédicos. Conhecer as características dos sinais 
eletroencefalográfico (EEG), eletrocardiográfico (ECG) e eletromiográfico (EMG). 
Compreender os conceitos de filtragem e projetar filtros digitais aplicados a sinais  
biomédicos. Programar algoritmos para extração e detecção de características em 
sinais biomédicos. 

 

EMENTA 

Conceitos básicos de sinais em tempo discreto. Transformada de Fourier de sinais em 
tempo contínuo e em tempo discreto. Transformada rápida de Fourier (FFT). 
Transformada de Gabor. Introdução a sinais biomédicos; aquisição, relação sinal-
ruído e propriedades; quantização e amostragem; sinais eletroencefalográficos (EEG), 
eletrocardiográficos (ECG) e eletromiográficos (EMG); potenciais evocados e 
potenciais relacionados a eventos. Circuitos de aquisição; amplificador de 
instrumentação e filtros ativos. Filtragem de sinais biomédicos; filtro de média móvel; 
filtros passa-baixa, passa-altas, passa-faixas e filtros espaciais. Detecção de padrões 
em sinais biomédicos. Conceitos básicos de extração de características e classificação 
de padrões por árvores de decisão e algoritmo do vizinho mais próximo (K-NN). 
Conceitos básicos de técnicas de agrupamento pelo algoritmo k-médias. 
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