
Tecnologia Wearable: proposta de um sistema de auto-
reabilitação motora para membros superiores
Autores: Natália Kintschner, Ana Grasielle Dionísio Corrêa, Gabriel Henrique Serapião Tavares, Victor Zuchi Campos, Alecssander
Gabriel Senhorini Simões, Silvana Maria Blascovi-Assis

Palavras-chave: PARALISIA CEREBRAL, realidade virtual, Jogos de vídeo, destreza motora

Introducao: Recursos tecnológicos em fisioterapia podem trazer benefícios ao tratamento de pacientes com Paralisia Cerebral (PC). O
uso de sensores de movimento das mãos (Leap Motion) e óculos de realidade virtual (VR headsets), integrados e controlados por
smartphones, podem promover a interação com jogos que estimulem o desenvolvimento das habilidades motoras.

Objetivos: Desenvolver, em parceria com profissionais da Tecnologia da Informação (TI), um sistema de auto-reabilitação motora para
membros superiores, baseado em jogos de realidade virtual e controlado por tecnologias vestíveis (Leap Motion e headset integrados)
para uso em ambiente domiciliar com clientela com PC.

Método: Foi feito um levantamento bibliográfico em busca de pesquisas relacionadas com “realidade virtual” e “reabilitação motora”.
Foram selecionados 27 trabalhos que abordavam o uso do Leap Motion para reabilitação motora. Foram realizadas reuniões com
fisioterapeutas e profissionais da TI para discussão da especificação do sistema e desenvolvimento de jogos para favorecer a reabilitação
de membros superiores. O sistema permite que um paciente, sentado ou em pé, faça uso de óculos de realidade virtual integrado ao
sensor de movimento das mãos (Leap motion) para interagir com jogos de realidade virtual. Os dados dos exercícios (tempo inicial/final,
tempo das tarefas, acertos e tentativas) são coletados e enviados para uma base de dados em nuvem. Dessa forma, o terapeuta poderá
acompanhar esses dados remotamente por meio de um aplicativo. A ideia é que o paciente possa realizar os exercícios em casa e que o
terapeuta possa ter acesso aos resultados.

Resultados: Foram desenvolvidos três jogos que estimulam movimentos das mãos. No jogo 1 “Mercearia”, o jogador é estimulado a
fazer movimentos para pegar e soltar frutas dentro de uma caixa. No Jogo2: “Festa Natalina” o jogador deve realizar movimentos de
pinça para pegar bolinhas de natal e armazená-las em uma caixa. No Jogo 3 “Baldinho de areia” o jogador deve encher um baldinho de
areia usando uma pá. Em todos os jogos, é gerada uma tabela com os dados sobre as tarefas do jogador. Essas informações são enviadas
para um banco de dados e são acessadas via aplicativo por um terapeuta.

Conclusão: Os jogos foram elaborados e testados pela equipe, passando por ajustes necessários para atender a necessidade de
movimentos das mãos indicada pelos fisioterapeutas. Foram priorizados os movimentos de flexão e extensão de cotovelo, punhos e
dedos. Os jogos serão testados em grupo de jovens com PC."
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