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Figura 4. (a) Leitura do sensor Doppler. (b) Espectro de frequências do sinal

Figura 1. Arquitetura do eHealth Monitor

Objetivo
O objetivo desse trabalho é projetar, desenvolver e testar um

ambiente inteligente de monitoramento de saúde remoto, capaz

de adquirir dados acerca das condições ambientes e sinais vitais

do indivíduo sob observação, com o intuito de melhorar a

qualidade de vida e contribuir para tratamentos e

acompanhamentos médicos que necessitem de períodos de

observação contínua.

Motivação
•Envelhecimento da população;

•Sobrecarga e encarecimento dos serviços de healthcare;

•Redução dos impactos causados pelos métodos tradicionais de

monitoramento.

Arquitetura

Hardware
Características da rede de sensores sem fio:

• Sistema operacional Contiki;

• Protocolo CoAP.
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Figura 2. (a) TelosB. (b) Sensor de efeito 

Doppler (HB100)

Software
Funcionalidades presentes no backend:

• Descoberta de dispositivo e recursos;

• Requisição e armazenamento dos dados;

• Processamento dos dados do sensor Doppler;

• Interface de visualização das medidas;

(a)

(b)

Figura 3. (a) Atualização em tempo real das medições. (b) 

Histórico temporal das medições. 

Resultados
Experimento:

• Período de amostragem: 10s;

• Taxa de amostragem: 100 amostras/s;

• Distância de 30cm.
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