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“Há pessoas que se apegam a sua opinião não porque seja verdadeira, mas porque é 

sua.” 

Agostinho. 

 

 

 

“Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro de gigantes.” 

Isaac Newton. 
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RESUMO 

 

Durante o processo de recuperação da funcionalidade física de indivíduos a área de 

Fisioterapia utiliza de artefatos tradicionais, como, por exemplo, bola e plataforma elástica, a 

fim de estimular o envolvimento e engajamento destas pessoas durante as sessões. Assim 

como as demais áreas sociais e de negócios, essa também pode ser contemplada pelos avanços 

da tecnologia, beneficiando tanto os profissionais da área quanto os usuários dos serviços por 

ela prestados. Diversas clínicas de fisioterapia utilizam de jogos comerciais, como o Nintendo 

Wii, por exemplo, como elemento de apoio no processo de recuperação dos indivíduos. 

Porém, pelo fato de estes jogos serem desenvolvidos para um público generalizado, muitas 

vezes estes recursos podem não ser adequados e utilizados por pessoas que não possuem, em 

seu devido estágio de recuperação da função física, mobilidade suficiente para interagir. Esta 

dissertação tem como objetivo desenvolver e aplicar um sistema computacional na área de 

Fisioterapia, avaliando a sua utilização na terapia de indivíduos em processo de recuperação 

do equilíbrio corporal, como um novo meio de interatividade para o paciente e uma nova 

ferramenta para análise e armazenamento de dados estatísticos para os profissionais da área. 

Os objetivos definidos para o projeto foram alcançados através de testes realizados tanto com 

pacientes da clínica de Fisioterapia quanto com voluntários da equipe de suporte ao projeto. O 

sistema mostrou-se flexível com relação às possibilidades de parametrização por parte do 

fisioterapeuta, ajustando-o de acordo com as características próprias de cada usuário. Além 

disto, os resultados alcançados pela avaliação automática de movimentos baseada na versão 

reduzida da Escala de Berg e a visualização dos dados estatísticos pelos profissionais foram 

satisfatórios quanto aos objetivos propostos pelo projeto. 

 

Palavras-chave: exergame, equilíbrio corporal, Escala de Berg, Kinect. 

 

 

 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

In the process of physical function recovery the Physical Therapy area uses traditional 

artifacts, like balls and elastic platform, in order to encourage the involvement and 

engagement of the people during the sessions. Like other social and business areas this may 

also be covered by advances in technology, benefiting both professionals and users of the 

services it provides. Several physical therapy clinics use commercial videogames, such as the 

Nintendo Wii, as an aid in the recovery process of individuals. However, due to the fact that 

these games are designed for a general users, these resources often may not be adequate when 

used by people who are recovery physical function, with a minimum mobility to interact. This 

project aims to develop and implement a computer system in the field of physical therapy, 

evaluating their use in the therapy of individuals who are recovering the body balance as a 

new means of interactivity for the patient and a new tool for analysis and storage of statistical 

data for the professionals. The goals set for the project have been achieved by testing patients 

from the physiotherapy clinic as well as volunteers from the support project team. The system 

proved to be flexible with respect to the possibilities of parameterization by the 

physiotherapist, adjusting it according to specific characteristics of each user. Moreover, the 

results achieved by the automatic evaluation of movements based on the reduced version of 

the Berg Scale and the visualization of statistical data by the professionals was satisfactory 

regarding the objectives proposed by the project. 

 

Keywords: exergame, body balance, Berg Scale, Kinect. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A era da informação e da revolução tecnológica trouxe possibilidades inimagináveis 

até poucos anos, permitindo que novos conceitos sejam criados e aplicados nas mais diversas 

áreas sociais. Uma destas áreas é a de sistemas de telemonitoramento, onde novos consoles de 

games fazem uso de dispositivos de baixo custo para detectar os movimentos dos jogadores 

para o controle de jogos, como o Nintendo Wii e o Microsoft Kinect (MA e BURGSTEINER, 

2011). A Figura 1 abaixo ilustra o dispositivo Kinect. 

 

 

Figura 1 - Microsoft Kinect. 

Fonte: Microsoft, 2012. 

 

Um dos exemplos de inovações proporcionadas pelo Kinect é demonstrado pela 

própria fabricante do produto, no site promocional (MICROSOFT, 2012). Seu uso é útil em 

procedimentos cirúrgicos, onde o médico tem a necessidade de manipulação e visualização de 

imagens adquiridas durante a cirurgia. Neste caso, o Kinect colabora com a diminuição da 

probabilidade de infecções que possam surgir devido ao manuseio do mouse e do teclado pelo 

cirurgião na visualização destas imagens. Através deste dispositivo, o cirurgião pode navegar 

entre as imagens simplesmente através do movimento das suas mãos. A Figura 2 ilustra a 

situação. 

 

 

Figura 2 - Uso do Kinect na visualização de imagens cirúrgicas. 

Fonte: Microsoft, 2012. 
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Além da área da Medicina, a tecnologia pode auxiliar também na área de Fisioterapia. 

Para Jones, Muller e Morris (2010) a tecnologia pode oferecer solução para as necessidades e 

os recursos requeridos nas etapas de fisioterapia e recuperação de pacientes, através dos 

avanços nos campos de robótica, e realidade aumentada e virtual, por exemplo, aumentando 

desta forma a eficiência, a eficácia e disponibilidade dos serviços fornecidos. 

 

Apesar da existência de determinados sistemas para reabilitação física, estes ainda são 

muito caros e difíceis de configurar, além de serem intrusivos quanto ao ambiente de 

tratamento, visto a necessidade da colocação de sensores pelo corpo do paciente (HSIEH et 

al., 2012). 

 

Neste trabalho é proposto o desenvolvimento, aplicação e avaliação de um sistema 

computacional que utilize técnicas de computação gráfica e que possa ser utilizado como 

recurso adicional aos procedimentos terapêuticos para restabelecimento do equilíbrio corporal 

na área de Fisioterapia, tanto como alternativa para interatividade quanto para mecanismo de 

avaliação do usuário. 

 

1.1 Motivação  

 

Os métodos empregados tradicionalmente na área de Fisioterapia tendem a fazer com 

que os pacientes não se sintam motivados ou estimulados na execução dos exercícios, com 

maior probabilidade de ocorrência quando estes exercícios são aplicados em uma seqüência 

extensa, ou repetitiva, e utilizando sempre os mesmos recursos de interação (CHANG et al., 

2012). Além disto, tem-se a dificuldade de acesso a recursos tecnológicos para a área (tanto 

do ponto de vista financeiro quanto operacional), que possam servir como ferramenta de 

interação e aquisição automática de dados dos exercícios executados pelos pacientes, de 

forma com que os profissionais da área possam dispor de uma base de conhecimento para 

histórico e para consultas futuras. 

 

Com base nestes problemas, tem-se a possibilidade do emprego de tópicos da 

computação, como computação gráfica, realidade virtual e captura de movimentos, no 

desenvolvimento de uma aplicação que possa servir como um componente de apoio para 
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inovação e análise aos procedimentos terapêuticos atualmente adotados na área de 

fisioterapia.  

 

Por parte dos pacientes, o presente projeto pode dispor de uma nova forma de 

interatividade no processo de recuperação de equilíbrio corporal. Neste sentido, em um 

processo de recuperação a longo prazo, que exige uma frequência maior de repetição de 

determinados exercícios, pode-se utilizar diferentes objetos, imagens e sons virtuais 

projetados nos mini-jogos de interação, fazendo com que o paciente se sinta engajado na 

prática dos exercícios, sem a existência de uma dada monotonia, ou percepção de que os 

exercícios devem ser executados somente porque são necessários para a recuperação da sua 

funcionalidade. 

 

Já para os fisioterapeutas, este projeto pode oferecer uma forma auxiliar e inovadora 

no processo de avaliação da recuperação destes pacientes. A execução dos mini-jogos geram 

dados que são armazenados em um banco de dados estatísticos, e desta forma estes 

profissionais dispõem de um módulo de acompanhamento dos exercícios executados pelos 

usuário, utilizando de recursos como gráficos, tabelas e relatórios. Além dos dados dos 

exercícios, o software proposto também oferece mecanismo para avaliação automática do 

equilíbrio do usuário, utilizando a versão reduzida da Escala de Berg executada pelo 

computador, sendo que os dados desta avaliação também são armazenados no banco de dados. 

 

1.2 Objetivo Geral  

 

O objetivo principal do projeto é desenvolver e aplicar um sistema computacional 

baseado em computação gráfica e na captura de movimentos através do dispositivo Kinect, 

que possa ser empregado na execução de exercícios interativos e na avaliação automática de 

movimentos de indivíduos em processo de recuperação do equilíbrio corporal, bem como 

oferecer aos profissionais da área de Fisioterapia uma plataforma para visualização dos dados 

estatísticos capturados durante a utilização do software.  
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1.2.1 Objetivos específicos  

 

Os objetivos específicos do projeto são os seguintes:  

 

 Desenvolver um módulo com mini-jogos no sistema proposto o qual, utilizando o 

dispositivo Kinect juntamente com técnicas de computação gráfica, possibilite maior 

interatividade nos procedimentos terapêuticos para pessoas em recuperação do 

equilíbrio corporal; 

 Desenvolver um módulo na aplicação que seja baseada na versão reduzida da Escala 

de Berg e que possibilite a interpretação dos movimentos executados pelo jogador e a 

pontuação automática do movimento executado;  

 Desenvolver um módulo na aplicação para visualização e análise dos dados 

estatísticos dos pacientes, adquiridos e armazenados durante o processo de execução 

dos exercícios e da versão reduzida da Escala de Berg;  

 Aplicar e validar o projeto juntamente com a área de Fisioterapia da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. 

 

1.3 Contribuições 

 

Este projeto possui semelhança com os abordados na literatura, pois utiliza o Kinect 

para inovar nos processos da área de Fisioterapia. A diferença deste projeto é que este não 

insere o usuário em um cenário totalmente tridimensional, como a maioria dos trabalhos 

abordados na literatura faz. O presente projeto permite ao indivíduo realizar a sua 

visualização na aplicação, atuando assim como um recurso de feedback, ao mesmo tempo em 

que insere objetos bidimensionais e específicos na cena para possibilitar interação do usuário 

com a tecnologia. 

 

Além disto, a diferença deste projeto é que o mesmo estuda a implementação da 

versão reduzida da Escala de Berg em software, avaliando a pontuação automática pelo 

computador através da análise dos movimentos executados pelo usuário do sistema. 
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Por fim, o projeto busca oferecer uma plataforma completa aos profissionais da área, 

abrangendo interatividade, monitoramento e análise e armazenamento dos dados capturados 

durante a utilização do sistema. 

 

1.4 Organização do trabalho 

 

 

Este trabalho está organizado do seguinte modo. No Capítulo 2 faz-se apresentação da 

revisão bibliográfica referente às áreas relacionadas ao projeto. No capítulo 3 é descrita a 

metodologia utilizada para alcançar o objetivo do trabalho. No capítulo 4 aborda-se sobre o 

sistema proposto. No capítulo 5 são abordados os resultados obtidos através da validação do 

projeto. Por fim, apresenta-se a conclusão e os trabalhos futuros para o presente projeto. 
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