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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

 

CÓDIGO:
 

COMPONENTE CURRICULAR:
INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA II

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA

SIGLA:
FEELT

CH TOTAL TEÓRICA:
60 horas

CH TOTAL PRÁTICA:
30 horas

CH TOTAL:
90 horas

 

1. OBJETIVOS

Obje�vo Geral:

Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de:

1. Iden�ficar conceitos e caracterís�cas importantes dos instrumentos médicos básicos usados nos hospitais, clínicas e laboratórios de análises clínicas;

2. Entender o princípio de funcionamento dos equipamentos médicos básicos u�lizados no ambiente hospitalar;

3. Analisar, especificar ou desenvolver projetos de novos instrumentos médicos des�nados ao segmento.

 

Obje�vos Específicos:

1. Pressão sanguínea e sons cardíacos

* Familiarizar-se com o instrumental u�lizado nos métodos diretos e indiretos de medição da pressão sanguínea;

* Entender o princípio de funcionamento dos diferentes instrumentos u�lizados para ausculta dos sons cardíacos;

2. Medições de fluxo e volume de sangue
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* Aprender o princípio de funcionamento dos diversos disposi�vos u�lizados para medir de forma invasiva e não-invasiva o fluxo e o volume sanguíneos;

 

3. Medições do sistema respiratório

* Conhecer as principais variáveis u�lizadas para avaliar o funcionamento do sistema respiratório do paciente, bem como os respec�vos equipamentos
u�lizados para sua medição;

 

4. Biosensores químicos

* Aprender o princípio de funcionamento dos principais sensores u�lizados para detecção variáveis bioquímicas importantes para avaliar o estado fisiológico
do paciente.

 

5. Instrumentação clínico-laboratorial

* Conhecer os principais métodos de análises clínicas e os respec�vos instrumentos que possibilitam sua aplicação nos laboratórios;

 

6. Disposi�vos terapêu�cos e proté�cos

* Aprender o princípio de funcionamento do instrumental básico u�lizado no monitoramento e terapia de pacientes em ambiente hospitalar;

* Conhecer os disposi�vos proté�cos mais comuns u�lizados para correção de disfunções fisiológicas diversas nos pacientes;

 

7. Segurança elétrica

* Conhecer as diretrizes de segurança elétrica a serem observadas no projeto dos equipamentos médicos;

* Aprender as técnicas básicas de proteção do paciente e operador dos equipamentos médicos quanto a riscos de macro e microchoques.

 

2. EMENTA

* Medida da pressão sanguínea e sons cardíacos;

* Medida do fluxo e volume de sangue;

* Medidas do sistema respiratório;

* Biosensores químicos;

* Instrumentação clínico-laboratorial;
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* Disposi�vos terapêu�cos e proté�cos;

* Segurança elétrica.

 

 

3. PROGRAMA

1. Pressão sanguínea e sons cardíacos

a. Medições diretas

b. Sons cardíacos

c. Cateterização cardíaca

d. Medições indiretas

 

2. Medições de fluxo e volume de sangue

a. Métodos de diluição do indicador

b. Fluxômetros eletromagné�cos

c. Fluxômetros ultrassônicos

d. Ple�smografia sanguínea

 

3. Medições do sistema respiratório

a. Modelagem do sistema respiratório

b. Medição de pressão

c. Medição de fluxo de gases

d. Volume pulmonar e. Ple�smografia respiratória

 

4. Biosensores químicos

a. Sensores eletroquímicos

b. Fibrosensores químicos
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c. Transistores de efeito de campo especiais

d. Monitoramento não invasivo de gases no sangue

e. Sensores de glicose do sangue

 

5. Instrumentação clínico-laboratorial

a. Espectrofotometria

b. Analisadores químicos automa�zados

c. Cromatografia d. Eletroforese

e. Hematologia

 

6. Disposi�vos terapêu�cos e proté�cos

a. Marcapassos cardíacos e outros es�muladores elétricos

b. Desfibriladores e cardioversores

c. Próteses e órteses cardiovasculares mecânicas

d. Hemodiálise

e. Litotripsia

f. Ven�ladores

g. Incubadoras para recém-nascidos

h. Disposi�vos de infusão intravenosa

i. Instrumentos cirúrgicos eletroeletrônicos e a laser

 

7. Segurança elétrica

a. Efeitos fisiológicos da eletricidade

b. Parâmetros importantes de suscep�bilidade

c. Distribuição da potência elétrica

d. Riscos de macro e micro choques
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e. Padrões e códigos de segurança elétrica

f. Técnicas básicas para proteção contra choques

g. Analisadores de segurança elétrica
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