
Nome do Componente Curricular: Introdução à Ótica Biomédica

Pré-requisitos: Fenômenos do Contínuo

Carga Horária Total: 72h

Carga Horária Prática: 0h Carga Horária Teórica: 72h

Objetivos: 

Gerais

 Proporcionar aos alunos uma visão teórica e abrangente a cerca dos conceitos básicos das 
interações entre radiações não ionizantes e material biológico. 

Especificos

 O curso de Introdução à Ótica Biomédica visa formar discentes capazes de compreender as 
principais aplicações do laser de alta e baixa potencia em terapias aplicadas nas áreas da 
saúde assim como as principais aplicações das técnicas de espectroscopia no diagnostico 
Médico. 

Ementa:

 Introdução à estrutura vibracional e eletrônica da matéria. 
 Introdução às radiações não ionizantes. Grandezas físicas empregadas em Ciências da Vida. 
 Propriedades ópticas dos tecidos biológicos – reflexão; espalhamento; transmissão; 

absorção; 
 Propriedades da luz: lasers, LEDs e diodos. 
 Espectro eletromagnético; aplicações das radiações ultravioleta, visível, infravermelha (IR 

próximo, médio e distante) nas ciências da vida; 
 Introdução à fototerapia: interação laser-tecido biológico; 
 Principais lasers médicos; normas técnicas de proteção no uso dos lasers. 
 Lasers de alta intensidade: princípios de funcionamento; interações com tecidos biológicos; 

dosimetria; aplicações em medicina e odontologia. 
 Lasers de baixa intensidade: princípios de funcionamento; interações com tecidos biológicos;

dosimetria; aplicações em medicina, odontologia e fisioterapia. 
 Terapia fotodinâmica: princípios e principais aplicações médicas. 
 Foto-bioestimulação: princípios e principais aplicações médicas. 
 Termoterapias: princípios e principais aplicações médicas 
 Conceitos básicos e aplicações de espectroscopia de absorção, fluorescência, espectroscopia 

vibracional (FTIR e Raman) e suas aplicações em diagnóstico 

Metodologia de Ensino Utilizada:

Aulas expositivas; apresentação de conceitos e exemplos de aplicações. Resolução de lista de 
exercícios

Recursos Instrucionais Necessários:



Sala de aula com lousa e projetor multimídia. Acesso ao MOODLE.

Critérios de Avaliação:

O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela unidade curricular no início 
das atividades letivas devendo ser aprovado pela Comissão de Curso e divulgado aos alunos. O 
sistema adotado deve contemplar o processo de ensino e aprendizagem estabelecido neste 
Projeto Pedagógico, com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. A 
promoção do aluno na unidade curricular obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria
de Graduação, tal como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
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