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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com foco na automação domestica dedicada à assistência 
de pessoas portadoras de necessidades especiais. O presente trabalho visa desenvolver um modem 
capaz de transferir alguma forma de sinal biológico de um cômodo para outro de uma residência 
através da rede elétrica de um mesmo edifício. 
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INTRODUÇÃO 
 
Para diminuir a pressão sobre hospitais, tem 
se dado grande atencao às telecomunições 
para um uso mais eficiente dos recursos da 
medicina. A presença física de enfermeiros 
para a coleta de dados vitais de pacientes 
afeta negativamente a dinâmica deste 
trabalho. Por isso a importância daqueles 
dados serem transportados até a equipe 
médica. Tal ação possibilita atenção médica a 
domicílio, evitando transtornos e reduzindo 
custos para todos envolvidos.  
Em uma residência, o sistema de distribuição 
de energia elétrica está disponível em todos 
os ambientes e pode ser utilizado como meio 
de comunicação de dados. No caso de um 
paciente que não pode deixar o leito, a rede 
elétrica poderá ser utilizada para levar 
informações sobre o seu estado, permitindo 
que seja atendido por uma pessoa localizada 
em outro cômodo em caso de alterações 
perigosas em suas funções vitais. 
A tecnologia necessária para a comunicação 
via rede elétrica é reconhecida pela sigla PLC 
(Power Line Communication), que pode 
transformar a rede elétrica de um 
estabelecimento em uma verdadeira rede local 
de dados, reconhecida como LAN (Local Área 
Network). Isto permite desenvolver sistemas 
eficazes para o monitoramento remoto de 
pacientes. E este foi o objetivo do projeto aqui 
tratado. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O principio fundamental dessa tecnologia PLC 
está na diferença da ordem de freqüência do 
sinal da rede elétrica e a do sinal modulado 
injetado na rede, que transporta as 
informações desejadas. Deste modo, ambos 
os sinais podem existir em harmonia no 

mesmo canal sem que haja perda de 
informação. 
A linha de potência, entretanto, é um dos 
meios mais inóspitos à comunicação de 
dados, pois não foi desenvolvida com esta 
finalidade. Ela apresenta problemas tais como 
impedância variável à medida que são ligados 
ou desligados dispositivos na rede; efeito 
indutivo e capacitivo elevado; distorção de 
sinal gerada por freqüências com harmônicas 
iguais ou muito próximas à da portadora, 
dentre outros. Tamanha é a dificuldade de 
transmissão que somente nas ultimas décadas 
a idéia centenária de se utilizar a rede elétrica 
foi reconsiderada, devido ao desenvolvimento 
de novas técnicas de modulação e 
codificação. 
Para se sobrepor aos problemas, o módulo de 
transmissão via rede elétrica produzido neste 
projeto utiliza então de acurados dispositivos 
para injetar e recuperar o sinal da rede. E foi 
esta tarefa a parte crítica do projeto.  
O dispositivo responsável pela modulação do 
sinal foi o circuito integrado XR-2206. Este 
componente é diretamente acionado pelo 
microcontrolador, respondendo a cada nível 
lógico em sua entrada com sua freqüência 
correspondente na saída. Esta modulação é 
chamada de BFSK (Binary Frequency-shift 
Keying), que é uma variação em Modulação 
por Freqüência. A técnica consiste em variar 
uma portadora em duas freqüências diferentes 
de forma discreta. 
O circuito de acoplamento, que isola o circuito 
do modem para protegê-lo da tensão alta da 
rede, bem como filtrar sinais indesejados 
oriundos desta, é capacitivo.  
O sinal recebido da rede elétrica é filtrado e 
amplificado por um conjunto de três filtros 
sintonizados em 100 kHz e com largura de 
faixa suficiente para deixar passar os sinais 
correspondentes aos níveis lógicos 
transmitidos. Três integrados TL071 
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compuseram os filtros. Este integrado 
consegue responder às freqüências da 
modulação trabalhada.  
Para cada tom foi reservado um integrado 
LM567 (detector de tom). Este integrado 
coloca sua saída em nível baixo quando 
detecta uma determinada freqüência. Cada 
um dos detectores de tom está ligado a uma 
porta diferente do microcontrolador, podendo 
identificar, assim, três estados: bit 1, 0 ou 
nenhum. Na ausência das freqüências, não há 
identificação de bits, o que evita erros. 
O estágio da codificação e decodificação 
coube aos microcontroladores PIC16F873A. O 
dado coletado pelo sensor de sinal biológico é 
digitalizado pelo conversor interno A/D. Com 
sua interrupção por mudança de estado nas 
portas RB4-RB7 foi possível uma 
comunicação relativamente rápida através de 
duas portas, uma para cada tom recebido. O 
recurso de uso da comunicação RS-232 
permitiu uma interface de amostragem em 
computador, com o auxílio do integrado 
SP232ACP. 
A Figura 1 apresenta o diagrama em blocos do 
sistema desenvolvido. 
 

 
 
Figura 1 – Diagrama de blocos sistema. 
 
Devido às limitações de resposta em 
frequência dos circuitos integrados utilizados, 
o protótipo desenvolvido pode alcançar até 
100 bps, suficiente para obter a velocidade de 
um batimento cardíaco. 
 

CONCLUSÃO 
 
Na medida em que se torna simples e barata a 
comunicação via rede elétrica, esta tecnologia 
favorecerá muito ao tratamento domiciliar de 
enfermos, pois ter os dados biológicos de um 
paciente disponíveis em seu próprio 
computador é um grande avanço para o 
tratamento clínico, pois, além de alertar 
alguém que esteja próximo, se pode enviar os 
mesmos dados ao médico via internet, cujo 
alcance é mundial. 
O presente trabalho oferece, enfim, uma 
solução para o envio de dados para o 
computador, em um caso particular da 
telemedicina. 
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