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Resumo. A Realidade Virtual (RV) está cada vez mais presente no apoio do
processo de reabilitação motora de pacientes, promovendo desde o incentivo e
realização das atividades nas seções até o treinamento dos profissionais envol-
vidos. Para tal, a RV insere os pacientes em ambientes simulados, por exemplo,
com tarefas diárias, para a realização dos exercı́cios. Apesar da imersão nes-
tes ambientes ser alcançada facilmente com head-mounted displays (HMDs), a
interação natural dos usuários é ainda um desafio, pois demanda equipamen-
tos e softwares especı́ficos. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar
duas aplicações voltadas para o apoio de sessões de reabilitação nas quais a
interação é por intermédio de sensores inerciais que capturam o movimento dos
pacientes. Para isso, foi utilizado o asset BSNAsset, que oferece uma solução
para o motor de jogos Unity que facilita o desenvolvimento de novas aplicações.
Palavras-chave: Realidade Virtual, Rastreamento Corporal, Reabilitação Neu-
romotora, Unity.

Abstract. Virtual Reality (VR) is increasingly used to support the motor rehabi-
litation process of patients, promoting the incentive and the carrying out of the
exercises in the sessions and even the training of the professionals involved. For
such, RV inserts the patients in simulated environments, for example, daily tasks
to carry out the exercises. Despite the immersion in these environments being
easily achieved through head-mounted displays (HMDs), the users’ natural in-
teraction is still a challenge since it demands specific equipment and software.
Thus, this paper aims to present two applications to support rehabilitation ses-
sions with interaction through inertial sensors that capture the patient’s move-
ments. For this, the asset BSNAsset was used, which offers a solution for the
Unity game engine that facilitates the development of new applications.
Key-words: Virtual Reality, Body Tracking, Neuromotor Rehabilitation, Unity.

1. Introdução
As aplicações de Realidade Virtual (RV) vem desempenhando um papel importante nos
dias atuais e estão presente nas mais diversas áreas, incluindo como ferramenta no auxı́lio
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de reabilitação [Aramaki et al. 2019, Cano Porras et al. 2018]. Nestas aplicações, a
interação entre o usuário e o ambiente simulado é parte essencial do engajamento dos
pacientes. Esta interação pode ser alcançada por meio de controles, toques ou até mesmo
gestos e deve ser, idealmente, a mais natural possı́vel. Nos casos em que a imersão im-
possibilita o uso de teclados, mouses e telas sensı́veis ao toque, a interação fica limitada a
soluções especı́ficas como joysticks, gestos e voz. Em casos onde o usuário é incapaz de
operar um joystick ou quando se deseja estimular a movimentação corporal, a interação
por meios de gestos corporais se mostra uma excelente escolha.

A indústria de jogos tem usado com sucesso dispositivos de rastreamento óticos,
tal como o Kinect da Microsoft ou soluções Mocap1, que utilizam visão computacional
para rastrear o corpo humano [Pfister et al. 2014]. Apesar da facilidade de uso de dis-
positivos como Kinect, existem alguns obstáculos, como a falta de liberdade, precisão
restritas e oclusão, o que limita os movimentos dos usuários ao campo de visão do dis-
positivo e impossibilita a captura de movimentos deles em posição lateral (se utilizado
apenas um dispositivo). Tais problemas são inexistentes utilizando as soluções Mocap,
visto que utilizam múltiplas câmeras de captura e diversos marcadores anexados ao corpo
do usuário, porém o preço elevado é um fator obstante na escolha de uma solução boa e
razoavelmente barata.

Tecnologias de rastreamento corporal vêm sendo utilizadas largamente na
indústria de jogos, o que tem permitido a criação de aplicações seguindo o modelo de
Interface Natural de Usuário. Segundo Wigdor [Wigdor and Wixon 2011], a Interface
Natural de Usuário, ou Natural User Interface (NUI), não é uma interface natural,
mas sim uma interface que permite ao usuário agir e sentir como se fosse natural. Em
outras palavras, “interface natural” não é uma interface natural de usuário, mas sim uma
interface de uso natural. A NUI tem sido empregada como meio de interação em sistemas
de RV com o intuito de aprimorar a experiência do usuário com os ambientes virtuais.

Da combinação de interfaces de RV e NUI, surge a possibilidade de diversas
soluções. Segundo Holden [Holden 2005], a RV provê elementos para o aprendizado
motor como a repetição, retroalimentação e motivação. Se combinado com a indústria
de jogos, torna-se viável seu uso como ferramenta de apoio ao processo de reabilitação
de pacientes. Considerando as soluções usadas nos jogos comerciais nota-se que
existem algumas limitações, pois não foram desenvolvidos para atividades especı́ficas
de reabilitação. Contudo, o surgimento dos dispositivos vestı́veis (NUI) tornou possı́vel
o desenvolvimento e adaptação de aplicações voltadas especificamente para apoiar as
sessões de reabilitação de pacientes.

Este artigo apresenta duas aplicações desenvolvidas voltadas para apoiar o
processo de realibilitação motora de pacientes. Elas foram construı́das levando em
consideração os princı́pios de NUI e RV. Para isso, foram implementadas utilizando um
(Biomechanics Sensor Node (BSN) e o asset2 BSNAsset da Unity 3 como forma principal

1Rastreamento corporal por meio de marcadores presos ao corpo do usuário e diversas câmeras de alta
definição circundando o ambiente.

2é a representação de um recurso que pode ser usado em um projeto Unity, criado dentro ou fora do
motor de jogos. Exemplos incluem materiais, modelos 3D, objetos e até soluções completas com scripts
prontos.

3http://unity.com
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de controle e interação. A primeira aplicação é denominada Mazze, que um simulador de
labirinto no qual o paciente move uma esfera pelos corredores; e a segunda é um Simula-
dor de Pênalti.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresentada
a ferramenta usada para incluir interação natural nas aplicações, o BSNAsset e o sensor
inercial; na Seção 3 são apresentadas as duas aplicações desenvolvidas; e, por fim, a Seção
4 apresenta as considerações finais.

2. BSNAsset
O Biomechanics Sensor Node (BSN) (Figura 1a) é um dispositivo
vestı́vel [Billinghurst and Starner 1999] provido de sensores inerciais, acelerômetro,
giroscópio e magnetômetro. Sua conexão se dá por meio da tecnologia Bluetooth Low
Energy(BLE). Este dispositivo é capaz de se conectar a outros com a tecnologia, o que
possibilita o envio de dados brutos dos sensores e também a orientação do dispositivo
representada por quatérnios gerados a partir da fusão dos sensores.

O BSN foi apresentado por [Brandão et al. 2020], que em conjunto como com
uma versão inicial de BSNAsset permita o uso dele nas aplicações Unity. Posteriormente,
em [Ribeiro 2021], foi apresentado uma versão aperfeiçoada deste asset com algumas
melhorias, tais como: (1) Conexão de até 7 dispositivos; (2) Interface de usuário amigável
que permite a busca, conexão, e mapeamento, indicando qual objeto da cena o dispositivo
deve controlar (como uma perna, braço ou uma caixa, por exemplo) (Figura 1b); (3)
Possibilidade de utilizar a interface de configuração remotamente; (4) Importação plug-
and-play para uso básico de rotação; e (5) API4 para uso avançado, oferecendo acesso
tanto aos dados de rotação (Quatérnio/Ângulos de Euler), quanto aos dados brutos, sendo
eles o giroscópio, acelerômetro, bússola e vetor gravidade.

Para o desenvolvimento de aplicações é necessário importar para a game engine
Unity o BSNAsset. Após ser adicionado na aplicação e inicializado, os BSNs presos no
corpo dos pacientes são detectados e é inicializado o rastreamento corporal. Todos os
movimentos dos pacientes são detectados e disponibilizados para o devido tratamento na
aplicação, por exemplo, armazenamento em um banco de dados ou detecção de movi-
mentos para geração de interações no ambiente simulado.

3. Resultados
Como resultados, são exibidos nesta seção dois jogos criados para utilizar o BSN como
forma principal de interação: Mazze e Simulador de Pênalti. Ambos os jogos foram
desenvolvidos no motor de jogos Unity, e utilizam o BSNAsset, além de darem suporte a
RV e NUI.

3.1. Mazze
O Mazze é um jogo composto de um labirinto gerado aleatoriamente (obtido em
[Styanton 2021]), dentro do qual são posicionadas moedas douradas e uma esfera (Fi-
gura 2). O objetivo do jogo é coletar todas as moedas no menor tempo possı́vel, deslo-
cando a esfera pelo labirinto.

4Application Programming Interface (API) é um conjunto de rotinas disponı́veis a partir de uma biblio-
teca ou serviço.
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(a) Dispositivo BSN. (b) Interface de usuário do BS-
NAsset.

Figura 1. Solução completa do BSN: em (a) são apresentados dois dispositivos
BSN e em (b) uma captura da tela de configuração durante o uso do asset
em um smartphone

.

Durante o jogo, o jogador rotaciona o BSN para controlar o labirinto, que também
é rotacionado, reproduzindo de forma fidedigna o movimento realizado pelo usuário,
movendo a esfera pelos corredores. Como é utilizada apenas a rotação do dispositivo
(ângulos de Euler), o BSNAsset foi utilizado apenas da forma plug-and-play, pois apenas
necessita indicar que o labirinto deve ser controlado pelo dispositivo. O BSN deve ser
posicionado horizontalmente, podendo estar situado no dorso ou palma da mão, como
mostra a Figura 2.

Figura 2. Estado inicial do jogo Mazze

O Mazze pode ser utilizada em processos de reabilitação motora das mão. Assim,
o paciente poderá fazer exercı́cios enquanto joga.
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3.2. Simulador de Pênalti

O Simulador de Pênalti possibilitou o uso de todos os recursos disponibilizados pelo
BSNAsset. Nesta aplicação, são utilizados os dados brutos do BSN, disponı́veis via API
do asset. O jogo consiste em um campo de futebol virtual com um goleiro e o jogador,
como pode ser observado na Figura 3.

Figura 3. Cenário do Simulador de Pênalti

Durante a simulação o usuário controla a perna e canela do avatar com um par
de BSNs colocados na parte anterior da coxa e inferior da canela, respectivamente. A
movimentação dos membros é feita utilizando o modo plug-and-play do asset, que apenas
indica no Unity que estes objetos devem ser controlados pelo BSN. Por sua vez, a força
do chute é obtida a partir da API do asset, que fornece os dados do acelerômetro do
dispositivo.

No momento em que o pé do avatar entra em contato com a bola, a força do
chute é calculada multiplicando a aceleração obtida do acelerômetro do BSN por um
valor pré-definido (representando a massa). Em seguida, a força é aplicada na bola como
um impulso na mesma direção e em sentido contrário à normal da colisão.

A defesa do goleiro é feita calculando-se a posição em que a bola chegará no gol
usando equações de movimento balı́stico. Em seguida, é disparada a animação em que o
goleiro mais se aproxima da bola. Entretanto, como as animações foram criadas de forma
determinı́stica, os pontos que o goleiro consegue defender são limitados.

Desta maneira, o fisioterapeuta pode usar o simulador para execução de exercı́cios
referentes às pernas de forma lúdica.

4. Conclusão

Atualmente, a RV desempenha importante papel nas mais diversas áreas e integra sistemas
imersivos nos quais a interação é o principal fator no engajamento dos usuários. Nesse
sentido, a combinação da NUI e da RV é capaz de melhorar a experiência do usuário, pois
permite a criação de sistemas ainda mais imersivos graças à possibilidade de interações
mais naturais.
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Desta forma, este artigo apresentou dois jogos desenvolvidos no motor de jogos
Unity e levando em consideração a NUI e a RV: o Mazze, um labirinto virtual, e o Simula-
dor de Pênalti, que simula uma cobrança de pênalti do futebol. Ambos os jogos utilizam a
interface do asset BSNAsset para permitir o uso do dispositivo vestı́vel BSN como princi-
pal forma de controle; isto permite que os jogadores interajam com as aplicações a partir
de movimentos corporais.

Estes jogos foram projetados para que sejam utilizados em sessões de reabilitação
motora de pacientes. Espera-se que este trabalho possa servir como guia para que outras
aplicações possam ser desenvolvidas. Além disso, planeja-se, após a COVID-19, realizar
testes com pacientes em clı́nicas de reabilitação.
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