
Engenharia Biomédica

Mestrado em

ECTS | 120 
Duração | 4 Semestres 

Horário e Regime de Frequência
Pós-Laboral e Presencial 

MAIS INFO 



Equipamentos Médicos e Processamento de Imagem
Biomecânica, Ortoprotesia e Órgãos Artificiais
Diagnóstico Molecular e Medicina Regenerativa
Gestão de Informação e de Equipamentos Hospitalares

O Mestrado em Engenharia Biomédica proporciona uma formação multidisciplinar
e abrangente, na área de interface entre a Engenharia e a Medicina, uma área de
crescente procura no mercado nacional e internacional. Apresenta diferentes
Unidades Curriculares que visam desenvolver e aprofundar os conhecimentos de
base do candidato preparando-o para a aquisição com sucesso das matérias mais
avançadas.
Resulta de uma colaboração entre Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa (ESTeSL-IPL) e o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL-IPL), o
que possibilita uma formação verdadeiramente interdisciplinar, atual e inovadora,
contando com um elevado leque de especialistas nas diversas áreas de
intervenção.
Permite ainda a frequência de unidades curriculares opcionais, o que possibilita
uma maior abrangência de perfis profissionais em áreas como:

Objet ivos

Aquisição de uma sólida preparação em ciências da especialidade de
Engenharia Biomédica.
Desenvolvimento das capacidades de análise integrada de conhecimentos em
áreas de interface e emergentes entre a Medicina e a Engenharia.
Capacidade de projetar e/ou simular produtos ou processos de Engenharia
Biomédica.
Capacidade de propor modificações às diferentes metodologias abordadas.
Apreender a necessidade futura de atualização de conhecimentos científicos
e técnicos.
Desenvolvimento de capacidade de pesquisa de nova informação, e de
análise crítica da informação recolhida.
Formar profissionais competentes e empreendedores, com capacidade de
usar os conhecimentos apreendidos de forma criativa, inovando e
acrescentando em áreas estratégicas do Setor da Saúde.



Licenciados na área da saúde, ciências naturais ou áreas afins e de
engenharia que pretendam desenvolver ou atualizar conhecimentos no
domínio da engenharia com elevada aplicabilidade na medicina, com
enfoque na área de diagnóstico e terapêutica médica:
Licenciados em Engenharia Química e Biológica, Eletrotécnica, Mecânica
ou outra Engenharia
Licenciados na área da Saúde
Licenciados em Ciências Naturais
Candidatos com currículo considerado adequado pela Comissão Científica
de Coordenação do Mestrado como por exemplo Profissionais da indústria
de dispositivos médicos, do setor regulador da saúde e outro

Dest inatár ios

Porquê escolher  este  mestrado?
Plano curricular multidisciplinar
Conteúdos diferenciados e atualizados
Corpo docente especializado, qualificado e com participações de docentes
internacionais de renome
Ambiente de aprendizagem de elevada proximidade, que permite um
acompanhamento mais individualizado do estudante
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Plano de  Estudos  
1º ano 
1º Semestre ECTS
Seminários I 3

Nanotecnologia e Biossensores 5.5

Gestão da Qualidade em Saúde 6.5

Sensores e Eletrónica (Opção a) 6

Biomecânica (Opção a) 5.5

Física Médica II (Opção a) 5

Imagiologia (Opção a) 5

Anatomofisiologia (Opção a) 6

Fundamentos de Processamento de Imagem Médica (Opção a) 5

Processamento de Imagem e Visão (Opção a) 6

Métodos Matemáticos em Engenharia Biomédica (Opção a) 5

2º Semestre ECTS
Seminários II 3

Engenharia de Células e de Tecidos 6

Dispositivos Médicos e Órgãos Artificiais 6

Engenharia Genética e Diagnóstico Molecular (Opção b) 5

Análise Multiparamétrica de Imagens Médicas (Opção b) 5

Física Médica III (Opção b) 5

Instrumentação Médica, Sensores e Circuitos (Opção b) 6

Sistemas de Informação para a Saúde (Opção b) 5

1º Semestre ECTS
Aprendizagem Automática 6

Empreendedorismo (Opção c) 6.5

Gestão de Equipamentos Médicos (Opção c) 6

Terapia Génica e Farmacogenómica (Opção c) 6

Avaliação Funcional de Dispositivos Biomédicos (Opção c) 6

2º ano 

Opção a) Os estudantes devem escolher entre as UCs de opção até completarem 16 ECTS.

Opção b) Os estudantes devem escolher entre as UCs de opção até completarem 15 ECTS.

Anual ECTS
Trabalho Final de Mestrado 42
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