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RESUMO 
 

A capacitação de profissionais da área da saúde requer o ensino de diversos             

procedimentos práticos. Dentre estes, o treinamento do processo de coleta de           
sangue é fundamental para a formação no curso de Enfermagem. Vista essa            

necessidade, o Interlab (PCS - Poli USP) desenvolveu, em parceria com a Escola de              

Enfermagem de Ribeirão Preto, o projeto nomeado VIDA Enfermagem: um          
simulador de coleta de sangue em realidade virtual. 

O protótipo do VIDA Enfermagem foi testado por alunos e profissionais da            
área de Enfermagem. As principais críticas e sugestões de melhoria          

concentraram-se em dois aspectos: possibilitar um feedback tátil durante a          

simulação e dar uma maior autonomia de aprendizado ao aluno que utilizasse o             
simulador. 

Para trazer melhorias no realismo, desenvolveu-se um sistema de         
rastreamento de marcadores, para que estes fossem percebidos por uma câmera,           

uma vez anexados a um braço sintético e uma seringa real. O objetivo foi criar um                

ambiente virtual coerente com as contrapartidas reais do braço e da seringa (uma             
aplicação de realidade mista); de modo que os movimentos do usuário no simulador             

tivessem equivalência no mundo real e causasse uma sensação de retorno tátil            
quando da perfuração do braço por parte da seringa. 

Para tratar das demandas por independência no processo de aprendizagem,          

foram implementados dois sistemas: um de ajuda (que mostra vídeos explicativos na            
televisão do consultório virtual de acordo com o próximo passo que o aluno deve              

tomar na simulação) e outro de avaliação (que atribui uma nota ao aluno baseado no               
seu desempenho na simulação). 

Os sistemas de ajuda e avaliação foram majoritariamente finalizados e          

estarão disponíveis em versões subsequentes do VIDA Enfermagem. O sistema de           
feedback tátil, entretanto, precisa de um maior refinamento antes de poder ser            

integrado à versão existente do protótipo. Elencou-se uma série de sugestões que            
podem conferir viabilidade ao sistema de feedback tátil, de forma a fomentar a             

elaboração de trabalhos futuro que aprimorem este projeto. 

Palavras-chave: Realidade Virtual. Realidade Mista. Simulação Didática.       
Coleta de Sangue 

 
 



 

ABSTRACT 
 

Training professionals within the health area requires teaching several         

practical procedures. Among these, the training to perform blood collection is           
fundamental for graduating on the Nursery course. Given this need, the Interlab            

(PCS - Poli USP) developed, in partnership with the Escola de Enfermagem de             

Ribeirão Preto, the project named VIDA Enfermagem; a virtual reality simulator for            
blood collection. 

The prototype for VIDA Enfermagem was tested by students and          
professionals in the Nursery area. The main criticism and improvement suggestions           

were concentrated in two aspects: enabling tactile feedback during the simulation           

and providing more learning autonomy for students who used the simulator. 
In order to improve realism, a marker tracking system was developed, so that             

markers could be perceived by a camera once attached to a synthetic arm and a real                
syringe. The goal was to create a virtual environment which was coherent with the              

arm’s and syringe’s real life counterparts (a mixed reality application); so that the             

user’s movements within the simulator would be equivalent to the ones in the real              
world, thus causing a tactile feedback sensation when the syringe perforates the arm. 

To address the demands for independence on the learning process, two           
systems were implemented: a helper system (which displays explanatory videos,          

according to the next step the student should take in the simulation) and an              

evaluation system (which assigns a score based on the student’s performance in the             
simulator). 

The helper and the evaluation systems were mostly finished and will be            
available in subsequent versions on VIDA Enfermagem. The tactile feedback system,           

however, needs more refinement before it gets integrated into the prototype’s current            

version. A series of suggestions which may make the tactile feedback system viable             
was listed, in order to foment the elaboration of future works to improve this project. 

Keywords: Virtual reality. Mixed reality. Didactic Simulation. Blood Collection. 
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1 - Introdução 
Na área da Enfermagem, habilidades práticas são tão importantes quanto          

conhecimentos teóricos, visto que profissionais interagem diretamente com        

pacientes. Por este motivo, é vital que cursos ofereçam treinamentos de qualidade            
para seus alunos. Contudo, diversos procedimentos realizados frequentemente por         

enfermeiros são invasivos, como a coleta de sangue, e a má prática destes podem              

causar ferimentos nos pacientes. 
Com o intuito de oferecer um treinamento sem riscos de ferir voluntários, o             

Interlab da Poli/PCS/USP, em colaboração com a Escola de Enfermagem da USP            
de Ribeirão Preto, desenvolveu o projeto VIDA Enfermagem, cuja elaboração e           

testes foram detalhados nos trabalhos de (HIRANO, 2018) e (SOUZA-JUNIOR,          

2018). Este projeto consiste de uma simulação imersiva e realista utilizando           
Realidade Virtual, que permite ao estudante ser transportado a um consultório,           

interagir com o paciente e manusear os equipamentos necessários para realizar o            
procedimento de coleta de sangue por punção a vácuo. 

O VIDA Enfermagem busca oferecer uma alternativa para o treinamento do           

procedimento de coleta de sangue por punção a vácuo, que tradicionalmente é            
ensinado realizando-o em voluntários ou utilizando um braço prostético de silicone,           

plástico ou borracha. Ambas as maneiras tradicionais não são ideais: a realização            
em voluntários pode acarretar em acidentes e danos devido a erros dos estudantes,             

que ainda estão aprendendo e não dominam a técnica, e os braços prostéticos são              

pouco convincentes (geralmente precisam que uma pessoa bombeie o sangue falso           
para a agulha depois de ser inserida) e precisam de constante troca e manutenção,              

devido aos constantes furos feitos pelas agulhas.  
Outras opções tecnológicas tampouco atendem todas as especificações        

necessárias para o ensino adequado da técnica, não possuindo realismo (como o            

controle por joysticks) ou interatividade (apenas observação do procedimento). 
Baseado no Trabalho de Conclusão de Curso de (HIRANO, 2018) orientado           

pelo professor Romero Tori, identificaram-se as principais oportunidades de melhoria          
do protótipo do VIDA Enfermagem, entre elas foram abordados neste trabalho as            

seguintes: sistema de feedback tátil, sistema de ajuda e sistema de avaliação. 
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1.1 - Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver funcionalidades que        

complementam o projeto VIDA Enfermagem. 

As funcionalidades desenvolvidas são: sistema de feedback tátil através da          
marcação da agulha e do braço do paciente; sistema de ajuda robusto que possa              

dar autonomia no aprendizado; e um sistema de avaliação que possa pontuar o             

desempenho do aluno automaticamente. 
O feedback tátil é proporcionado pela adição de um braço sintético e uma             

agulha real à cena, de modo que ambos sejam constantemente rastreados, de forma             
a se obter uma coerência entre as ações do usuário no mundo real e no virtual.                

Estas adições visam trazer mais realismo ao procedimento, visto que o retorno tátil é              

importante para o aprendizado da técnica de punção venosa. 
O sistema de ajuda busca revisar e melhorar o tutorial existente, permitindo            

maior clareza e praticidade aos usuários que optarem por ter esta ajuda,            
especialmente alunos iniciantes que necessitam de um passo a passo detalhado. A            

melhoria se dá principalmente pela inserção de vídeos que demonstram o que deve             

ser feito na etapa atual do procedimento. 
O sistema de avaliação monitora variáveis de interesse ao longo do           

treinamento e, ao final deste, exibe uma nota. De acordo com tais variáveis, a nota               
inicial de 100 é gradualmente diminuída a cada erro cometido pelo usuário e ao final               

da operação é revelada. 

 
1.2 - Justificativa 

Utilizando feedbacks dos testes dos trabalhos originais, o VIDA Enfermagem          
foi avaliado como ferramenta didática promissora, mas que não se equipara ao            

procedimento tradicional por conta de limitações tecnológicas, principalmente na         

questão de retorno tátil ao longo do procedimento. O uso da Realidade Mista,             
portanto, serve como um passo no sentido de aproximar ambientes real e virtual,             

trazendo o melhor dos dois mundos. 
Para resolver este problema, identificaram-se inicialmente duas alternativas:        

utilização de dispositivos hápticos, ou o uso de Realidade Mista, inserindo-se um            

braço físico no treinamento. O uso de dispositivos hápticos encareceria o projeto            
como um todo e o tornaria menos acessível, o que vai contra os princípios do VIDA                
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Enfermagem de oferecer uma opção de treinamento de qualidade e que seja            

economicamente viável. Optou-se, portanto, pela Realidade Mista. 
Os sistemas de ajuda e avaliação foram aprimorados devido à constante           

busca de melhores usabilidade, praticidade e didática no programa, permitindo que           
usuários de todos os níveis de conhecimento possam utilizar o programa e perceber             

seu valor. 

De maneira geral, as funcionalidades desenvolvidas têm como motivo o          
aumento do realismo da operação e da autonomia do usuário, permitindo-o utilizar o             

programa sem dificuldades e receber resultados que agreguem ao aprendizado,          
diminuindo a necessidade de supervisão. 
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2 - Aspectos conceituais 
Nesta seção, apresentam-se os principais conceitos que permeiam a         

elaboração do projeto. A descrição desses aspectos está dividida em quatro           

subseções: a primeira para explicar o procedimento da punção venosa periférica; a            
segunda para discorrer sobre realidade virtual; a terceira para explanar acerca de            

transformações de sistemas de coordenadas; e a última para apresentar um modelo            

de funcionamento de câmeras e esclarecer o que é estimativa de pose. 
 

2.1 - Procedimento de punção venosa periférica 
Na concepção de Souza-Junior (2018), a punção venosa periférica é definida           

como a inserção de um dispositivo para acessar a corrente sanguínea através de             

uma veia periférica. É um procedimento comum nos ambientes hospitalar e           
laboratorial, porém complexo e exige perícia por parte do profissional que o está             

realizando. A punção venosa periférica é necessária em diversos contextos, com           
destaque para a realização de diagnósticos e exames, e a terapia intravenosa. 

A punção venosa periférica a vácuo, por sua vez, é realizada inserindo um             

intermediário — adaptador que atua como encaixe entre a agulha e o tubo à vácuo               
utilizado na coleta — com uma agulha na veia do paciente. Em seguida, um tubo               

com uma pressão interna menor do que a corrente sanguínea, selado por uma             
membrana de borracha, é conectado ao intermediário. O intermediário perfura esta           

membrana com uma agulha interna iniciando o fluxo de sangue para o dispositivo. 
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Figura 1 - Intermediário sem (à esquerda) e com (à direita) a agulha acoplada 

 

Fonte: Prime Cirúrgica 

 

A ligação do interior do tubo com a corrente sanguínea faz com que o sangue               

seja sugado para dentro do tubo até que sua pressão se estabilize. Outro tubo pode               
ser conectado ao intermediário para se retirar mais sangue, até se obter a             

quantidade necessária. A coleta de sangue por punção a vácuo é a técnica mais              
recomendada para hemogramas, pois oferece segurança e conforto para os          

pacientes. 

 
2.2 - Realidade Virtual, Contínuo de Virtualidade e Virtualidade Aumentada 

Realidade Virtual (RV) se utiliza de várias tecnologias computacionais para          
possibilitar que usuários explorem um ambiente tridimensional em 360 graus e           

interajam com elementos nesse ambiente através de interfaces específicas. 

Esta tecnologia não está necessariamente atrelada a dispositivos acoplados à          
cabeça, como visores, apesar de várias aplicações assim o utilizarem. RV é uma             
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simulação que usa computação gráfica a fim de criar um mundo visualmente            

realista. 
Os principais conceitos relacionados à RV são a Imersão, a Interação e a             

Imaginação. Imersão está associada à simulação convincente do mundo real.          
Interação é a capacidade de modificações no mundo virtual baseadas em ações do             

usuário. A Imaginação se refere à capacidade da mente humana de perceber coisas             

não existentes e preencher os “vazios” que a simulação pode ocasionalmente gerar. 
Contínuo de Virtualidade (Reality-Virtuality Continuum, no inglês original) é a          

escala contínua, elaborada inicialmente por Kishino, Milgram, Takemura, Utsumi,         
(1994), que abrange, em seus extremos, o completamente virtual, virtualidade (ou           

Realidade Virtual), e o completamente real, realidade. Este contínuo engloba,          

portanto, todas as possibilidades e composições de objetos reais e virtuais. A figura             
2 demonstra este conceito. 

 
Figura 2 - Contínuo de Virtualidade 

 
Fonte: Cervi; Dalbosco; Pavan; Rovadosky, 2012 

 

A área entre os dois extremos é denominada Realidade Mista (ou Misturada),            
e é composta pela Realidade Aumentada, onde o virtual aumenta o real, e a              

Virtualidade Aumentada, onde o real aumenta o virtual. Virtualidade Aumentada,          
portanto, é uma categoria de Realidade Mista, onde elementos do mundo real são             

inseridos no ambiente da simulação virtual, e se pode interagir com os mesmos em              

ambas as esferas. 
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2.3 - Transformações entre sistemas de coordenadas 
Em diversas situações práticas (no contexto de computação gráfica), pode ser           

útil expressar as coordenadas de um mesmo ponto no espaço em diferentes            

sistemas de coordenadas. Para tal, é necessário denotar as rotações e translações            
entre as origens e os eixos dos respectivos sistemas. Para as deduções desta             

seção, serão considerados dois sistemas (X1,Y1,Z1) e (X2,Y2,Z2) descritos por vetores           

ortogonais e unitários. Serão utilizadas coordenadas homogêneas para poder         
representar rotações e translações através de um único produto entre matrizes,           

como as demonstrações irão esclarecer. As deduções expressas nesta seção          
baseiam-se naquelas feitas por Radzevich (2006). 

Considere a figura 3, que denota os sistemas 1 e 2 rotacionados de φ1,φ2 e φ3                

entre si em torno dos eixos X1,Y1 e Z1 respectivamente, mas mantendo a mesma              
origem. 

 
Figura 3 - Rotações entre sistemas de coordenadas 1 e 2 

 
Fonte: Radzevich, 2006 

 

Sendo (x1,y1,z1) as coordenadas de um determinado ponto expressas no          
sistema 1 e considerando as rotações isoladamente, pode-se expressar as          

coordenadas (x2,y2,z2) tomando como base o sistema 2 através da equação abaixo: 
 

(x2,y2,z2,1)T = Rt(φK, K) * (x1,y1,z1,1)T 

 
Onde Rt(φK, K) é denominada matriz de rotação em torno do eixo K. A              

composição desta matriz varia de acordo com o eixo, como demonstrado a seguir. 
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Figura 4 - Rotações em torno dos eixos X, Y e Z, expressos matricialmente nesta ordem 

 
Fonte: Radzevich, 2006 

 
Para representar rotações em torno de múltiplos eixos simultaneamente, a          

matriz de rotação composta é obtida através do produto Rt(φZ, Z) * Rt(φY, Y) * Rt(φX,                
X). A matriz Rt resultante possui o seguinte formato: 

 
Figura 5 - Representação matricial das três rotações combinadas 

 

Fonte: Radzevich, 2006 

 

A representação das translações é trivial com o uso de coordenadas           
homogêneas. Considerando que a origem do sistema 2 esteja deslocada de           

(ax,ay,az) em relação ao sistema 1 (nas coordenadas de 1), o efeito de translação              
pode ser modelado através do produto da matriz de translação T à esquerda: 
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Figura 6 - Representação matricial de translações em coordenadas homogêneas 

 

Fonte: Radzevich, 2006 

 

O efeito de translação somado à rotação pode ser modelado através de um             

produto de T e R, que resulta na matriz de transformação M, como demonstrado a               
seguir: 

 
Figura 7 - Rotações e translações expressas através produto de matrizes 

 

Fonte: Radzevich, 2006 

 

Nota-se que é possível obter a perspectiva inversa. Seja V2 = (x2,y2,z2) a             
origem do sistema 2 descrito no sistema de coordenadas 1, pode-se obter V1 =              

(x1,y1,z1), a origem do sistema 1 nas coordenadas de 2, através do seguinte produto: 
 

 

 
Tal dedução pode também ser estendida para qualquer ponto cujas          

coordenadas do sistema 1 sejam conhecidas. 
Para expressar mudanças consecutivas de sistemas de coordenadas,        

realiza-se uma composição de transformações. Imagina-se que haja uma situação          

como a da figura 8, em que as matrizes de transformação de sistemas de              
coordenadas 1 e 2 sejam conhecidos, em relação a uma origem comum; e se queira               

determinar as matrizes de conversão T3 e R3 de 2 em relação a 1 (isto é, determinar                 
as coordenadas da origem do sistema 2 em relação a origem de 1 nas coordenadas               

de 1). 
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Figura 8 - Ilustração do problema de posição relativa, conhecendo-se as matrizes de transformação 

em relação a um sistema comum 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Tais matrizes são obtidas através dos seguintes produtos: 

 

 

 

2.4 - Estimativa de pose e modelo de operação de câmeras 
Há um campo de estudo dentro da Inteligência Artificial que preocupa-se em            

realizar, de forma automatizada, a extração de informação através de imagens. Tais            
informações podem ser de reconhecimento de padrões, criação de modelos          

tridimensionais de elementos da cena, extração de texto, dentre outros. A esta área             

do conhecimento dá-se o nome de Visão Computacional. 
Uma das tarefas recorrentes dentro desta área é conhecida como estimativa           

de pose, que trata de inferir o posicionamento e orientação bi ou tridimensional de              
elementos selecionados em uma imagem. Buscar a equivalência entre coordenadas          

bidimensionais da imagem e elementos tridimensionais da cena é conhecido como           

problema de PnP (do inglês Perspective-n-Point, perspectiva e ponto). Diferentes          
elementos podem ser rastreados, como marcadores de propósito específico ou até           

mesmo seres humanos, como mostram as figuras 9 e 10. 
 

 

 

 



18 

Figura 9 - Estimativa de pose de um marcador do tipo ArUco 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 10 - À esquerda: modelo de esqueleto humano criado pela Universidade Carnegie Mellon 

(CMU). À direita: resultado da aplicação do algoritmo de reconhecimento de esqueleto humano do 

OpenPose (biblioteca desenvolvida por pesquisadores da CMU) 

 
Fonte: Repositório do OpenPose (CMU Perceptual Computing Lab) 
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Na figura 9, as coordenadas (X,Y,Z) denotam a distância entre o centro do             

marcador e a câmera; e os ângulos roll, pitch e yaw medem o desalinhamento entre               
os eixos de coordenadas da câmera e os do marcador (expressos nas cores             

vermelho, verde e azul). 
Para que se possa fazer inferências sobre a posição de determinados objetos            

em relação à câmera, é necessário um modelo que reflete como a cena é capturada,               

de forma que seja possível também analisar e quantificar as distorções na imagem             
obtida. Será detalhado o modelo de funcionamento de câmera conhecido como           

“câmera de orifício”. As deduções desta seção são baseadas naquelas          
documentadas por Hata e Savarese (2006). 

A figura 11 ilustra a intuição por trás do modelo, onde a imagem se projeta               

sobre um filme plano, sendo a passagem da luz permitida apenas através de um              
orifício de tamanho infinitesimal. 

 
Figura 11 - Modelo de câmera de orifício - Visão intuitiva 

 
Fonte: Hata; Savarese, 2006 

 

De maneira mais formal, o “filme” é nomeado plano da imagem, o orifício é              
chamado centro da câmera e a distância entre o orifício e o plano da imagem é                

nomeada distância focal (f). É possível então definir um sistema de coordenadas            
tridimensional da câmera, tomando a direção perpendicular ao plano da imagem           

como um dos eixos (nomeado eixo óptico) e dois vetores não alinhados quaisquer             

deste plano (em geral, toma-se dois vetores perpendiculares entre si). A figura 12             
ilustra a distribuição de eixos e planos conforme descrito anteriormente: 
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Figura 12 - Modelo de orifício - Visão formal. Destaca-se o ponto principal, que é a interseção do eixo 

óptico com o plano da imagem. O sistema de coordenadas da câmera está denotado por (xc,yc,zc). 

 
Fonte: Camera Calibration and 3D Reconstruction - OpenCV Docs 

 

Sendo P um ponto qualquer nas coordenadas (X, Y, Z), para projetá-lo sob o              
plano da imagem e obter-se o ponto P’ descrito pelas coordenadas (x’, y’) do              

sistema (x,y), em azul tracejado, basta observar a semelhança de triângulos: 

 
Para imagens digitais, a origem normalmente encontra-se no canto superior          

esquerdo da mesma, ao passo que no modelo de orifício, o sistema de coordenadas              

está na intersecção do eixo ótico com o plano da imagem. Para contemplar essa              
transformação, são adicionados dois parâmetros extras de offset ao modelo, isto é,            

reescreve-se as coordenadas de acordo com os eixos (u,v) tracejados na figura 12: 

 
Coordenadas em imagens digitais são expressas em pixels, portanto         

adiciona-se dois parâmetros multiplicativos k e l para converter distâncias em pixels.            
A equação toma a seguinte forma: 
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Os parâmetros α e β são comumente nomeados distâncias focais. Pode-se           
reescrever essa relação através de um único produto aproveitando-se de          

coordenadas homogêneas, isto é, adicionando mais uma dimensão “fictícia” e          

reformulando as equações. 
 

 
 

É possível decompor a matriz M, como ilustra a equação a seguir: 

 

 

 
A matriz K resultante é comumente denominada matriz da câmera e seus            

termos (α, β, cx e cy) são nomeados parâmetros intrínsecos. 

As equações acima descritas são válidas para câmeras perfeitas; entretanto,          
todas as imagens capturadas por câmeras digitais estão sujeitas a algum grau de             

distorção, seja por imperfeição de suas lentes ou por imprecisão de seus sensores.             
As distorções fazem com que a projeção de um ponto do espaço não ocorra na               

posição esperada no plano da imagem. 

As distorções costumam ser segregadas em componentes radial e tangencial.          
Desta forma é possível encontrar coeficientes que quantificam o grau de alteração            

na imagem relativa a cada componente de maneira independente. O efeito de            
anomalia tangencial ocorre quando a lente e o sensor da câmera possuem            

desalinhamento, ao passo que as distorções radiais se dão quando as lentes            
ampliam a imagem de forma assimétrica em sua superfície. 

 



22 

As figuras 13 e 14 ilustram o efeito das distorções mencionadas: 

 
Figura 13 - Distorção tangencial ilustrada através de um padrão xadrez. Nota-se que o tabuleiro, que 

deveria ser plano, apresenta-se “entortado”, com alguns pontos aparentemente mais próximos que os 

demais 

   
Fonte: Chaoc; Martinez; Sheikh; Simin; Wei, 2018  
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Figura 14 - Distorção radial ilustrada através de um padrão xadrez, nas quais diferentes graus de 

ampliação ficam evidentes. A imagem da esquerda ilustra a distorção do tipo “barril” e a da direita a 

do tipo “almofada” 

 
Fonte: Chaoc; Martinez; Sheikh; Simin; Wei, 2018 

 
Não existe uma forma fechada para expressar as imperfeições. Há diversos           

modelos parametrizáveis que visam quantificar a distorção através de coeficientes          
radiais e tangenciais. Um modelo bastante robusto (e que serviu de base para             

muitos outros) foi proposto por Weng, Cohen e Herniou (1992). 

O desenvolvimento matemático deste modelo é bastante extenso e, portanto,          
foi suprimido; aqui está expresso apenas o resultado final. Sejam (x’,y’) as            

coordenadas resultantes da projeção do objeto no plano da imagem (as mesmas            
denotadas no caso da câmera ideal) e α e β as distâncias focais; pode-se calcular as                

coordenadas (x’’,y’’) das projeções corrigidas de acordo com as distorções e o ponto             

(u,v) tomando a origem da imagem digitalizada (vide eixos u e v da figura 12)               
através das seguintes expressões: 
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Figura 15 - Equações que descrevem as projeções no plano da imagem, considerando parâmetros de 

distorção 

 

 

 

 
Fonte: Camera Calibration and 3D Reconstruction - OpenCV Docs 

 

Os termos k1...6 representam os parâmetros de distorção radial e p1,2 os de             

distorção tangencial. Para distorções radiais do tipo “barril”, usualmente tem-se k1 >            
0 e para “almofada”, tem-se k1 < 0. 

A priori, é impossível dizer quais são os parâmetros intrínsecos e de distorção             
de uma dada câmera, mas há diversos métodos para se estimar tais constantes. A              

solução proposta por Zhang (2000) está descrita a seguir (omitindo-se alguns dos            

desenvolvimentos matemáticos): 
1. Imprima um padrão determinado e o prenda numa superfície plana.          

(um tabuleiro de xadrez com quadrados de tamanho regular e          
conhecido, por exemplo). 

2. Obtenha ao menos 3 fotos do padrão, de posições e ângulos distintos. 

3. Detecte os pontos chave nas imagens, isto é, para um padrão           
determinado, a disposição de determinados pontos conhecidos. Para o         

tabuleiro de xadrez, os cantos dos quadrados podem ser utilizados. 
4. Determine a matriz B = K-T K-1 (onde K é a matriz da câmera) através               

de pelo menos 3 fotos do padrão e resolva para K; obtendo assim os              
parâmetros intrínsecos. 

5. Para cada uma das n imagens obtidas, computar a matriz de rotação R             

e as translações t da origem do padrão em relação à câmera. 
6. Refine os parâmetros intrínsecos e determine os de distorção através          

da minimização da seguinte expressão (com um estimador de máxima          
verossimilhança): 
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Onde representa a projeção do ponto Mj na         

imagem i e Ri e ti representam as rotações e translações da câmera em              
relação a referência da i-ésima imagem. 

Conhecidos os parâmetros intrínsecos e de distorção, é possível determinar a           

translação e rotação de objetos de geometria pré-determinada, em relação à           
câmera. Este processo é um exemplo de estimativa de pose tridimensional, que            

possui diversas aplicações nas áreas da robótica e realidade aumentada. 
Para ilustrar esse conceito, considere a figura 16: 

 
Figura 16 - Tabuleiros de xadrez com eixos tridimensionais solidários à sua superfície e origem 

centrada no canto inferior esquerdo 

 
Fonte: Pose Estimation - OpenCV Docs 
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Nas imagens estão presentes tabuleiros de xadrez planos com quadrados de           

tamanho d. Estando as coordenadas globais solidárias aos tabuleiros, com a origem            
centrada em um de seus cantos, resolver o problema de PnP significa determinar as              

transformações geométricas (translação e rotação) que mapeiam coordenadas da         
imagem em coordenadas globais.  

Os pontos do espaço tridimensional correspondentes aos cantos dos         

quadrados que compõem o tabuleiro estão bem definidos no sistema de           
coordenadas solidário, por conta da geometria do mesmo: (0,0,0), (d,0,0), (2d,0,0) e            

assim por diante se considerada a borda inferior e (0,0,0), (0,d,0), (0,2d,0) se             
considerada a borda esquerda. Os pontos correspondentes na imagem podem ser           

determinados através de algoritmos de processamento de imagem, analisando-se o          

alto contraste entre as cores preta e branca e disposição regular da alternância de              
cores (uma vez que os quadrados estão equiespaçados). 

Conhecidas as correspondências, há uma série de métodos para computar as           
rotações e translações (ambas tridimensionais) do tabuleiro em relação à câmera,           

dentre eles destacam-se: P3P (CHENG; GAO; HOU; TANG, 2005), P3P Algébrico           

(KE; ROUMELIOTIS, 2017) e o RANSAC (acrônimo em inglês para “Random           
Sample Consensus”). 
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3 - Sistema VIDA Enfermagem 
O VIDA Enfermagem é um ramo do projeto VIDA do Interlab/Poli/PCS/USP           

com foco em atividades da área de enfermagem. Este foi desenvolvido em parceria             

com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, em 2018. 
O sistema VIDA Enfermagem visa substituir treinamentos de coleta de sangue           

tradicionais por um método virtual utilizando RV. O programa transporta o usuário            

para um ambiente de consultório virtual, onde ele deve realizar a operação de coleta              
de sangue com o método de punção venosa periférica a vácuo no paciente. 

As etapas do procedimento simulado são: 
 

1. Colocar os óculos; 

2. Lavar as mãos; 
3. Garrotear o braço do paciente; 

4. Fazer antissepsia da pele no local que será puncionado pela agulha; 
5. Fixar a veia com a mão dominante; 

6. Puncionar a veia do paciente com a outra mão; 

7. Introduzir tubo a vácuo; 
8. Verificar fluxo de sangue; 

9. Desgarrotear braço do paciente; 
10.Aguardar enchimento do tubo; 

11.Retirar o tubo; 

12.Homogeneização da amostra com movimentos leves de inversão (5 a          
10 vezes) 

13.Aproximar algodão seco ao local que a agulha está perfurando o braço; 
14.Retirar a agulha; 

15.Colocar algodão e pressionar o local levemente. 

 
A simulação pode ser guiada passo a passo e uma nota pode ser atribuída ao               

final da operação. Ambas estas configurações, e algumas outras, podem ser           
alteradas no menu inicial do programa antes de iniciar o treinamento. 

O sistema VIDA Enfermagem foi testado por 15 graduandos da Escola de            

Enfermagem de Ribeirão Preto e 15 profissionais da área. Estes usuários, ao fim da              
simulação, responderam a um questionário e o resultado deste feedback foi que o             

sistema VIDA Enfermagem é uma ferramenta válida e promissora para o ensino da             
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técnica de coleta de sangue por punção venosa periférica a vácuo, contudo, no             

estado atual, não deve ser a única ferramenta utilizada e não substitui a prática              
tradicional. 

 
  

 



29 

4 - Tecnologias utilizadas 
O VIDA Enfermagem foi originalmente desenvolvido na Unreal Engine (UE),          

uma game engine de código aberto amplamente difundida. Por questões de           

continuidade, as alterações aqui propostas no procedimento também foram         
desenvolvidas através da Unreal. 

As alterações no VIDA Enfermagem foram desenvolvidas através de         

Blueprints, uma interface de Programação Visual exclusiva da Unreal Engine, cuja           
programação utiliza blocos e nós. Os blocos representam funções ou eventos do            

sistema e são ligados entre si por nós, que podem representar tanto variáveis (linhas              
coloridas) como fluxos de execução do programa (linhas brancas). As linhas de fluxo             

ditam a ordem de execução das funções (comumente lê-se um programa da            

esquerda para a direita). 
 

Figura 17 - Programação em Blueprints 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os blocos, com exceção daqueles que são eventos, possuem parâmetros de           

entrada, que se situam na esquerda, e parâmetros de saída, situados à direita, que              
carregam o resultado da ação do bloco. 

 
Figura 18 - Bloco padrão 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Eventos são blocos especiais que correspondem a acontecimentos        

assíncronos disparados para iniciar a execução de um fluxo dentro do programa. Os             
eventos não são funções por si só, apenas registros de acontecimentos, logo não             

faz sentido que os mesmos possuam parâmetros de entrada. A Unreal disponibiliza            
uma multitude de eventos que podem ser escutados, tais como: timeout,           

sobreposição de dois objetos, pressionamento de uma tecla, dentre outros. Um           

exemplo de bloco de evento é o EventTick, que dispara a cada renderização de um               
frame do programa. 

 
Figura 19 - Bloco de evento tique 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Duas grandes vantagens desta ferramenta de Blueprints são: possibilitar que          
designers e outros usuários sem conhecimento prévio de linguagens de          

programação sejam capazes de desenvolver softwares e possuir uma interface          
visual e intuitiva de programação. 

Para se poder executar aplicações de realidade virtual, foi utilizado o OSVR            

HDK2, disponibilizado pelo professor orientador. O HDK2 conta com acelerômetros          
capazes de computar sua rotação nos três eixos e uma câmera infravermelha            

acessória que pode rastrear sua rotação e translação. Além disso, este HMD conta             
com um plugin de integração com a Unreal Engine, tornando sua utilização            

plug-and-play. 

A ferramenta que permite com que os usuários utilizem o movimento de suas             
mãos para interagir com a simulação é o Leap Motion. Trata-se de um pequeno              

equipamento retangular equipado com câmeras infravermelhas capazes de        
reconhecer o movimento de mãos e braços. Através de plugins, é possível            

renderizar as mãos reconhecidas em posições compatíveis com a realidade dentro           

de aplicações na Unreal Engine. 
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Para se realizar o processamento das imagens, adotou-se o OpenCV (Open           

Source Computer Vision Library): uma biblioteca de código aberto que agrega uma            
multitude de algoritmos de visão computacional (rastreamento de objetos, estimativa          

de pose, dentre outros), extração e processamento de imagem e funções e            
estruturas auxiliares que permitem, dentre outras possibilidades, capturar o vídeo de           

uma webcam ou realizar transformações geométricas. 
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5 - Metodologia do trabalho 
O desenvolvimento do projeto foi dividido em duas frentes: uma para elaborar            

o sistema de feedback tátil e outra para cuidar dos sistemas de ajuda e avaliação.               

Cada frente foi tocada por um aluno, havendo encontros semanais online para            
relatar o andamento das entregas e discutir eventuais dificuldades e alternativas de            

solução. 

Inicialmente, foram levantadas as melhorias pretendidas, através de consultas         
aos trabalhos de Hirano (2018) e Souza-Junior (2018) e de conversas com o             

professor orientador. 
O projeto seguiu com uma etapa de familiarização de cunho tecnológico. Para            

a elaboração do feedback tátil, foram estudados métodos de rastreamento de           

objetos quaisquer, tomando como base soluções de empresas fabricantes de          
instrumentos de realidade virtual (como Oculus e HTC) e pesquisas na literatura            

relevante. Para a construção dos sistemas de ajuda e avaliação, buscou-se entender            
a implementação até então existente do VIDA Enfermagem, através da inspeção do            

código fonte e de conversas com um dos alunos responsáveis pelo projeto original,             

visando levantar alternativas de desenvolvimento. 
Levantadas as alternativas, iniciou-se a etapa de implementação dos         

sistemas acima mencionados, através do desenvolvimento das funcionalidades        
fundamentais. 

Desenvolvido o MVP, acrônimo em inglês para Minimum Viable Product          

(Produto Mínimo Viável), foram realizados testes de validação de caráter técnico,           
para quantificar erros e imprecisões e nortear o refinamento da solução inicial . 

A etapa seguinte foi a de refinamento, no qual foram levantadas e aplicadas             
soluções que buscaram melhorar as métricas levantadas nos testes. 

Por fim, a última etapa correspondeu à finalização da documentação do           

projeto e à entrega do mesmo.  
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6 - Projeto 
Os sistemas de ajuda e de avaliação não foram desenvolvidos do zero. A             

versão prévia do VIDA Enfermagem já contava com algumas funcionalidades desta           

natureza. A maior parte do trabalho concentrou-se em aprimorá-las e deixá-las mais            
robustas. 

Do código atual, o principal elemento que foi reaproveitado é a máquina de             

estados do programa. Cada estado representa uma etapa do procedimento de           
coleta de sangue e os sistemas de ajuda e avaliação realizam ações pertinentes à              

etapa atual. 
Para o sistema de ajuda, alguns dos requisitos funcionais já foram cumpridos            

quando foi desenvolvido o sistema em 2018, sendo eles as etapas no processo de              

coleta de sangue. Com o intuito de aprimorar o sistema de ajuda atual, as instruções               
passadas para os usuários por texto foram acrescidas de vídeos curtos           

demonstrando a ação a ser tomada na etapa atual do procedimento. Estes vídeos             
são apresentados em loop na televisão presente no ambiente virtual do consultório. 

O sistema de avaliação requer uma reformulação mais extensiva do que o de             

ajuda. Previamente, ele apenas avaliava se o usuário seguiu os passos do            
procedimento em ordem, reduzindo pontos caso alguma etapa fosse pulada. Para           

aprimorar este sistema, variáveis de interesse são monitoradas ao longo da           
simulação a fim de realizar uma avaliação mais precisa e rígida. Exemplos de             

variáveis de interesse são o ângulo de entrada da agulha no braço do paciente e os                

tempos passados em cada etapa. 
Para se desenvolver o sistema de feedback tátil foi necessário rastrear a            

posição do HMD em relação a um ou mais pontos fixos do ambiente, cujas              
coordenadas estejam pré-estabelecidas. Além disso, deve-se conhecer, a cada         

instante, as posições do braço e da agulha (com precisão milimétrica), para que haja              

sincronismo entre os espaços real e virtual, de modo a possibilitar o feedback. 
O rastreamento de posição é possibilitado pela presença de marcadores do           

tipo ArUco distribuídos no ambiente. Estes marcadores possuem padrões         
assimétricos, de forma que sua translação e rotação em relação a câmera possam             

ser univocamente identificadas nas imagens. Além disso, a biblioteca OpenCV conta           

com algoritmos eficientes para estimar a pose dos marcadores ArUco em relação à             
câmera, o que facilita a sua utilização para o propósito de rastreamento. 

 
 



34 

Figura 20 - Exemplos de marcadores ArUco. Nota-se que cada padrão possui um identificador 

numérico associado, que as bibliotecas de processamento de imagem são capazes de identificar. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Para tornar os marcadores visíveis ao sistema, optou-se por anexar uma           

câmera ao HMD que tenha um campo de visão similar àquele do participante da              
simulação; isto porque é provável que, num procedimento real de coleta de sangue,             

quase não haja interação com elementos fora do campo de visão do indivíduo. A              

câmera escolhida foi a de um celular, pois esta possui uma qualidade maior que as               
webcams comerciais (além de eliminar a necessidade de obtenção de um eletrônico            

adicional). A figura 21 mostra o arranjo do HMD, com o celular e o Leap Motion                
anexados: 
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Figura 21 - HMD com o celular e o Leap Motion acoplados 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para o desenvolvimento do sistema de feedback tátil, adotou-se uma          

arquitetura de cliente e servidor: o servidor é responsável por tomar imagens a partir              
do feed de vídeo da câmera do celular e estimar a pose dos objetos (HMD, braço                

sintético e seringa) em relação a uma referência; e o cliente (no caso, a Unreal               

Engine) renderiza a cena virtual de acordo com as poses estimadas. 
Optou-se por criar um servidor dedicado pela flexibilidade e facilidade de           

implementação. O sistema de Blueprints da Unreal não permite a execução de            
código arbitrário, estando seu funcionamento restrito às Blueprints existentes e aos           

plugins. Além disso, escrever algoritmos complexos em linguagens visuais tende a           
ser demorado e gerar código pouco legível. A comunicação entre cliente e servidor é              

mediada por requisições HTTP. 

A linguagem escolhida para implementação do servidor foi Python, pela          
familiaridade dos integrantes com a mesma e principalmente por contar com uma            

implementação da biblioteca OpenCV (originalmente escrita em C/C++). 
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O fluxo de comunicação na arquitetura proposta ocorre da seguinte maneira: 

 
1. A cada renderização (correspondente à ocorrência do EventTick), o         

cliente realiza uma requisição HTTP, indicando para quais objetos         
(representado pelos marcadores) a pose deverá ser calculada. 

2. O servidor intercepta a requisição e lê quais os marcadores foram           

requisitados para ter sua posição estimada. 
3. Um frame do vídeo (este que é constantemente atualizado de acordo           

com a taxa de quadros de gravação da câmera) é capturado,           
resultando numa imagem. 

4. A imagem é processada, de modo a se encontrar os marcadores com            

os identificadores solicitados e estimar suas poses. 
5. As coordenadas estimadas são traduzidas para um sistema de         

coordenadas compatível com o cliente solicitante. 
6. Após traduzidas, as coordenadas são codificadas num formato aceito         

pelo solicitante (um JSON, por exemplo) e retornadas. 

 
A figura 22 ilustra o fluxo descrito anteriormente: 

 
Figura 22 - Arquitetura cliente-servidor descrita através de seus blocos funcionais 

 

Fonte: Autoria própria 
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7 - Implementação 
Esta seção discorre sobre detalhes de implementação dos sistemas         

propostos, evidenciando eventuais mudanças, adaptações e melhorias em relação         

ao projeto original, apresentado na seção anterior. 
 

7.1 - Sistema de feedback tátil - Servidor 
Para este projeto, utilizou-se a câmera traseira de um celular Samsung J7            

Pro, conectado ao computador através de um cabo USB 2.0, atuando como uma             

webcam. Conforme abordado na seção teórica, para estimar a pose tridimensional           
de um objeto, é necessário conhecer os parâmetros intrínsecos e de distorção da             

câmera. As funções mencionadas nesta seção fazem parte da biblioteca OpenCV,           

ao menos que se diga o contrário. 
Optou-se por calibrar a câmera em questão na resolução de 1280 x 720, que              

é a maior resolução em que a conexão USB 2.0 suporta uma transmissão de vídeo a                
30 quadros por segundo. Foram utilizadas 100 fotos de um tabuleiro de xadrez preto              

e branco para fomentar o processo de calibragem. 

O OpenCV conta com múltiplas funções para o propósito de calibragem. Para            
aquela com o tabuleiro de xadrez, utiliza-se o método findChessboardCorners,          

informando-se a quantidade de quadrados dispostos horizontal e verticalmente e o           
tamanho dos mesmos. Esta função, por sua vez, identifica os pontos de intersecção             

dos quadrados e atribui coordenadas espaciais aos mesmos (da mesma forma que            

a discutida na seção teórica). 
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Figura 23 - Tabuleiro após passar pelo processo de calibragem. Nota-se as linhas coloridas 

interligando seus cantos, indicando que o padrão foi encontrado 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Conhecidos os pontos tridimensionais e suas projeções no plano da imagem,           

os parâmetros da câmera são obtidos através da função calibrateCamera. Criou-se           
um script que executa as funções de calibração, tendo como argumentos uma            

sequência de fotos tiradas pela câmera que se quer calibrar. O script também salva              
os parâmetros estimados num arquivo YAML para serem reutilizados futuramente. 

Para se estimar a pose de um marcador ArUco em relação à câmera,             

utiliza-se as funções detectMarkers e estimatePoseSingleMarkers, que tem como         
argumentos a imagem para a qual se quer a estimar a pose, os parâmetros da               

câmera e, opcionalmente, o tamanho dos marcadores (para ser utilizado como fator            
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de escala, para que os resultados retornados estejam com a unidade de medida             

desejada). 
Para se obter a pose da câmera em relação a um dado marcador, basta              

inverter a perspectiva, conforme discutido na seção teórica. Basta atentar-se ao fato            
de que os marcadores ArUco possuem um sistema de coordenadas próprio,           

originado nos seus respectivos centros, como mostra a figura 24. 

 
Figura 24 - Marcadores ArUco com seus eixos de coordenadas solidários destacados. As cores 

vermelho, verde e azul representam os eixos X, Y e Z, respectivamente 

 

Fonte: Pose Estimation - OpenCV Docs 

 
Durante o procedimento simulado virtualmente, observou-se que o usuário         

rotaciona a cabeça cerca de 180° ao longo do processo, para que os itens com os                
quais o mesmo interage tornem-se visíveis. Percebeu-se que a rotação da cabeça            

era tão grande que apenas um marcador fixo (que daqui para frente será nomeado              

pivô) não seria suficiente para rastrear o movimento completo do HMD. Foi            
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implementada uma maneira de alternar entre pivôs (em posições distintas) de forma            

automática e quase imperceptível ao usuário. 
Imagina-se uma situação como a da figura 25, em que o pivô R (referência)              

representa a origem do sistema de coordenadas e o vetor PR (que representa a              
pose da referência em relação ao pivô P, nas coordenadas de P) seja conhecido.              

Supõe-se também que o campo de visão da câmera C contempla P, mas não R.               

Ainda sim é possível estimar a pose de R em relação a C (ou vice-versa)               
utilizando-se uma composição de transformações, como visto na teoria. 

 
Figura 25 - Esquema de utilização de múltiplos marcadores para ampliar a zona em que a pose do 

HMD pode ser estimada. As linhas azuis delimitam o campo de visão da câmera 

 

Fonte: Autoria própria 

 
Determinar a pose da referência em relação a cada um dos marcadores pode             

ser feito numa etapa de calibração antes de se executar a simulação, isto porque os               

pivôs permanecem fixos durante todo o procedimento. Logo, para cada pivô, basta            
tomar uma foto que contenha o pivô e a referência, estimar as poses e salvá-las em                

algum arquivo para que, durante a simulação, seja necessário que apenas um pivô             
(a referência também conta como pivô) esteja visível para que a posição do HMD              

seja estimada. 
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As posições relativas são persistidas num arquivo JSON e carregadas em           

memória quando o servidor é inicializado. Carregá-las em memória é crucial porque            
as estimativas de pose são feitas diversas vezes por segundo e ter que acessar              

arquivos em disco introduziria ainda mais latência nas requisições. 
O diagrama da figura 22 mostra uma visão simplificada de como o servidor             

opera, mas esconde alguns detalhes de implementação cruciais para o correto           

funcionamento do sistema. Tem-se a impressão de que a captura de um quadro só é               
realizada quando há uma requisição, o que seria inviável na prática, devido à alta              

latência de comunicação serial com o celular (maiores detalhes serão fornecidos na            
seção de testes). 

A captura de novos quadros é feita numa thread separada, de modo que esta              

operação não bloqueie a execução das demais etapas. Numa taxa fixa, os quadros             
são capturados, decodificados e armazenados no atributo frame da classe          

USBCamVideoStream, que foi criada para permitir a captura de quadros de forma            
paralela. A captura de um quadro no diagrama, portanto, refere-se apenas à leitura             

do atributo frame. Com esta estratégia, as requisições passam a demorar menos,            

pois não têm que esperar pela leitura e decodificação da imagem (apesar do frame              
capturado corresponder a uma imagem passada, o que é inevitável, visto a latência             

de comunicação). 
Por meio de testes com protótipos, observou-se que as estimativas de pose            

da câmera em relação aos pivôs encontravam-se sujeitas a ruídos (vide figura 40 da              

seção de testes), que faziam com que a visão do usuário no ambiente virtual              
trepidasse excessivamente, a ponto de inviabilizar a execução do procedimento.          

Para contornar esse empecilho, implementou-se um filtro de Kalman. 
O OpenCV conta com uma implementação própria deste filtro, disponível no           

módulo KalmanFilter da biblioteca. Para utilizá-lo, basta definir o vetor de estado e             

as equações do sistema dinâmico que regem o funcionamento do sistema das quais             
as amostras de posição e rotação estão sendo coletadas. 

Baseando-se no trabalho de Kam, Wong e Yu (2018), elaborou-se um filtro            
com 18 variáveis de estado: as translações em X, Y e Z, as rotações em relação a                 

tais eixos e as respectivas velocidades e acelerações referentes à essas translações            

e rotações. A matriz de transição assume que os movimentos são uniformemente            
acelerados, isto é, desconsiderando-se os erros, atualiza-se a translação ou rotação           

em relação ao eixo A do estado n-1 para n através da relação: 
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(n) A(n ) (n )Δt A =  − 1 + Ȧ − 1 + 2
Ä(n−1)Δt²  

 
Onde Δt representa o tempo decorrido entre os estados n e n-1, Ȧ é a               

velocidade naquele eixo e Ä a aceleração naquele eixo. As variáveis amostradas            

são apenas as translações e rotações em torno dos eixos. As estimativas de             
velocidades e acelerações são atualizadas automaticamente por conta da         

construção do modelo de transição. 
Outra vantagem de se utilizar um filtro de Kalman é a possibilidade de ter uma               

estimativa da pose mesmo que se capture um quadro em que nenhum pivô é visível.               

Basta pular a etapa de atualização dos parâmetros estimados, fazendo uma           
predição que assume velocidades e acelerações constantes desde o último quadro           

em que um pivô pôde ser observado. 
Conforme dito anteriormente, as poses são estimadas assumindo-se que a          

referência está na origem do sistema de coordenadas, com os mesmos eixos do             

marcador que a representa (vide figura 24). Entretanto, em aplicações reais, os            
eixos podem ter orientações diferentes e a posição do marcador de referência pode             

não estar na origem. Para compatibilizar tais diferenças, implementou-se uma          
camada de tradução de coordenadas. 

No contexto do VIDA Enfermagem, as coordenadas estão convencionadas de          

acordo com a regra da mão esquerda (pois é desta forma que a orientação na               
Unreal é construída); ao passo que os marcadores possuem um sistema orientado            

pela regra da mão direita. Por conta desta e de outras diferenças, as translações e               
rotações estimadas em torno dos eixos X, Y e Z do marcador são mapeadas de               

forma coerente para o contexto da Unreal, aplicando-se os offsets necessários. 

Nota-se que este sistema de estimativa de pose baseada em marcadores           
ArUco foi construído de forma agnóstica ao cliente que o utilizará, exceção feita à              

etapa de tradução de coordenadas. Esta solução permitirá, no futuro, que outros            
trabalhos no campo de realidade mista possam usufruir desta contribuição e           

aprimorá-la, se preciso. 
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7.2 - Sistema de feedback tátil - Cliente (VIDA Enfermagem) 
A primeira etapa para integrar o VIDA Enfermagem com o servidor que faz a              

estimativa de poses é possibilitar a comunicação entre eles. A Unreal não conta com              

Blueprints nativas para comunicação via requisições HTTP. Para fomentar tal          
necessidade, utilizou-se o plugin VaRest, disponível no Marketplace da engine. Este           

plugin é capaz de fazer as requisições e parsear os campos do JSON retornado pelo               

servidor, atribuindo os valores lidos para as variáveis das Blueprints. 
O posicionamento da câmera no ambiente virtual (correspondente à visão do           

usuário no HMD) também sofreu mudanças. Antes, a rotação e translação da            
câmera virtual tinham correspondências diretas com as do HMD e eram estimadas a             

partir de seus sensores. Foi necessário desabilitar a configuração que as vincula            

(opção “Lock to HMD” na blueprint de câmera) e definir posições e rotações             
manualmente, partindo da resposta do servidor. 

Outro item rastreado através de marcadores é a seringa. Esta teve que ser             
remodelada para ser compatível com aquela ao qual os alunos tiveram acesso e             

utilizaram nos testes. A blueprint da seringa também possui funções para definir sua             

posição e rotação a partir da resposta do servidor (similar à da câmera). 
 

Figura 26 - Seringas real e modelada 
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Fonte: Autoria própria 

 

7.3 - Sistema de ajuda 
Todo o desenvolvimento deste sistema foi feito na plataforma do Unreal           

Engine, utilizando a ferramenta de Blueprints. Para tal, majoritariamente         

modificou-se o arquivo WBP_TelevisionText, o arquivo de Widget Blueprint (WBP)          
relacionado à televisão presente no consultório virtual, e criou-se o arquivo           

BP_MediaPlayerActor. O WBP originalmente gerenciava apenas os textos que eram          

apresentados na tela, sendo eles as instruções para o usuário e a nota do              
procedimento. 

As alterações envolveram criar um diretório Movies na pasta Content e criar            
dois arquivos dentro, sendo eles um MediaPlayer (asset de vídeo que permite incluir             

e tocar vídeos dentro do programa) e um MediaTexture (asset de textura de vídeo)              

associado a ele. No arquivo WBP, inseriu-se uma área para imagem dentro da tela e               
associou-se o MediaTexture a essa área para que, assim que o MediaTexture seja             

atualizado, o vídeo correto seja exibido. 
 

Figura 27 - Diretório do UE com assets de vídeo 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 28 - Visual do Widget da televisão do consultório virtual 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 29 - Atribuição do asset de vídeo para o Widget 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Os vídeos a serem exibidos na simulação são escolhidos através de um            

arquivo textual de configuração (extensão txt ou csv) que possua uma lista dos             

caminhos dos vídeos (um valor para cada estado do programa), separados por            
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vírgula, sem espaços. Posteriormente, insere-se no UE o caminho a este arquivo            

como linha de comando do programa utilizando um parâmetro com nome           
"configurations''. 

Ao ser inicializado, o arquivo BP_MediaPlayerActor resgata os parâmetros da          
linha de comando do programa e parsea os resultados até encontrar o desejado (no              

caso, “configurations”) e obtém-se o caminho do arquivo textual. A cada EventTick,            

esta Blueprint verifica o estado atual da simulação. Caso o estado atual seja             
diferente do estado do MediaPlayer, ele utiliza o arquivo textual para recuperar o             

caminho do vídeo correto e, por fim, abre o arquivo de vídeo no MediaPlayer e               
atualiza o estado do vídeo. 

Os principais blocos utilizados foram: Open File, CompareInt e Get Command           

Line. Open File (figura 30) é utilizado para abrir um certo vídeo através de um File                

Path em um determinado MediaPlayer. CompareInt (figura 31) realiza uma          

comparação entre dois valores numéricos inteiros, possui duas entradas, uma para           
cada valor a ser comparado, e as saídas possíveis são: primeiro valor maior que o               

segundo; primeiro valor igual ao segundo; ou primeiro valor menor que o segundo.             

Get Command Line (figura 32) recupera todos os parâmetros de linha de comando e              
retorna uma string com todos eles, é necessário parsear tal string para recuperar o              

parâmetro desejado. 
 

Figura 30 - Bloco Open File 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 31 - Bloco CompareInt 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 32 - Bloco Get Command Line 

 

Fonte: Autoria própria 
 

7.4 - Sistema de avaliação 
Assim como o sistema de ajuda, o sistema de avaliação também foi            

desenvolvido inteiramente dentro do Unreal Engine, através de Blueprints.         
Primariamente, as alterações foram realizadas nos arquivos BP_ProcedureFSM,        

BP_ScoreHandler e BP_Syringe. O primeiro é a máquina de estados que gerencia o             

procedimento como um todo, o segundo controla a nota da simulação, deduzindo            
pontos de acordo com o comportamento do usuário, o último é o blueprint que define               

o comportamento e ações da seringa. 
Na máquina de estados, adicionou-se timers em cada etapa do programa.           

Estes armazenam o tempo gasto em cada etapa e, caso seja maior do que um               

determinado tempo limite para a etapa específica, pontos são deduzidos da nota do             
usuário. 

Em relação à seringa, avalia-se o ângulo de entrada da agulha no braço do              
paciente. Este é realizado adquirindo-se o ângulo global da agulha (em relação às             

coordenadas do programa), pegando seu valor absoluto e subtraindo-se o ângulo do            
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braço do paciente, calculado em um valor próximo a 15 graus. Caso o ângulo da               

agulha em relação ao braço não esteja dentro de um intervalo aceitável (por padrão,              
entre 10 e 30 graus), são deduzidos pontos do usuário. 

 
Figura 33 - Lógica de aquisição do ângulo da agulha relativo ao braço do paciente 

 

Fonte: Autoria própria 
 
Na avaliação, parâmetros podem ser inseridos pelo usuário, assim como no           

sistema de ajuda. São eles: tempo limite dos timers, dedução de nota por erro dos               

timers, ângulo aceitável da agulha e dedução de nota por erro da agulha. O método               
para inserir esses dados do usuário é o mesmo descrito na seção 7.3, alterando-se              

apenas o nome dos parâmetros da linha de comando, o caminho dos arquivos             
textuais e o número de valores presentes no arquivo. Os nomes dos parâmetros             

utilizados foram: “timelimits” para o tempo limite dos timers dos estados (possui um             

valor para cada estado do programa), “timedeductions” para a dedução de           
pontuação caso ocorra timeout (possui um valor para cada estado do programa),            

“angle” para os ângulos de entrada aceitáveis da seringa (possui dois valores, os             
limites inferior e superior do intervalo de ângulos aceitáveis) e “anglededuction” para            

a dedução de pontuação caso ocorra perfuração com angulação inadequada (possui           

um valor apenas). 
Os blocos principais para este sistema são: CompareInt, Set Timer by           

Function Name e Get Timer Elapsed Time by Handle. CompareInt foi detalhado na             
seção 7.3. Set Timer by Function Name (figura 24) dispara um timer que realiza uma               

função assim que o timer chega a zero, possui como entradas o nome da função a                

ser realizada, o tempo total do timer e um booleano para comandar se o timer entra                
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em loop ou não (caso queira se executar a função repetidamente). Get Timer             

Elapsed Time by Handle (figura 25) é um bloco que recebe uma referência de timer               
e retorna quanto tempo passou no mesmo desde que iniciou sua contagem. 

 
Figura 34 - Bloco Set Timer by Function Name 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 35 - Bloco Get Timer Elapsed Time by Handle 

 

Fonte: Autoria própria 
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8 - Testes e avaliação 
Foram realizados testes de cunho exclusivamente técnico, de modo a          

evidenciar a viabilidade e as limitações das soluções desenvolvidas, visto as           

tecnologias empregadas. Num cenário ideal, o protótipo resultante seria submetido a           
testes de usabilidade conduzidos com alunos e profissionais da Enfermagem, mas           

isto é inviável no contexto de pandemia de COVID-19. O sistema de feedback tátil foi               

testado separadamente em relação aos outros dois. 
 

8.1 - Sistema de feedback tátil - Testes estáticos 
Os testes iniciais para este sistema tiveram por objetivo quantificar a           

imprecisão na estimativa de posição através da detecção dos marcadores ArUco.           

Para tal, utilizou-se uma folha de cartolina com diversas marcações de distância e             
ângulo em relação a um marcador posicionado numa das extremidades. 

 
Figura 36 - Arranjo para os testes de precisão de estimativa de pose 

 

Fonte: Autoria própria 
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Para garantir a consistência nos resultados, o celular utilizado foi preso a uma             

base, que garantia angulação constante em relação à mesa (aproximadamente          
perpendicular), para que este fator não afetasse os testes. 

 
Figura 37 - Celular perpendicular à mesa, apoiado na base 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Para avaliar a precisão na estimativa de distância, posicionou-se a câmera a            
15 cm do marcador e tomou-se 3 fotos (em posições ligeiramente diferentes, mas             

todas a 15 cm). Repetiu-se o processo, aumentando-se a distância de 5 em 5 cm,               
até atingir 45 cm. Um processo similar foi utilizado para se estimar os ângulos, mas               

com amplitude de -70° até 70° e incrementos de 10°. Os resultados obtidos estão              

expressos nas tabelas 1 e 2, no Apêndice A. As fotos foram inicialmente tiradas na               
resolução de 1280 x 720. 

Observou-se que, em média, a estimativa de distância apresentou um erro de            
cerca de 7 mm; alterando-se pouco conforme distanciou-se a câmera do marcador            

de referência. O erro em ângulo, por sua vez, foi maior quando a câmera está quase                
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paralela ao marcador. Entre 10° e 30° o erro manteve-se em cerca de 1,5° e               

diminuiu conforme o desalinhamento aumentou; tornando-se menor que 1º para          
ângulos maiores que 50º. 

Repetiu-se os testes acima detalhados mudando a resolução da câmera para           
4128 x 2322 para verificar o efeito da resolução. Os resultados foram compilados             

nas tabelas 3 e 4 do Apêndice A. Os resultados foram bastante similares aos obtidos               

na resolução inicial. O erro médio de estimativa de distância foi de cerca de 5 mm e                 
os erros de estimativa de ângulo mantiveram-se maiores com desalinhamentos          

pequenos (menores de 30º); havendo pouca diferença na estimativa em ambas as            
resoluções testadas. 

É importante ressaltar que obter precisões melhores que as apresentadas (e           

validar o resultado) seria bastante difícil. Elaborar uma metodologia de testes capaz            
de posicionar a câmera em relação ao marcador com precisão milimétrica tomaria            

bastante tempo e um arranjo com ferramentas bastante específicas; que foge ao            
escopo deste trabalho. 

Para garantir que o usuário pudesse movimentar a cabeça com angulação           

ampla, foi desenvolvido um sistema que permite a orientação através de múltiplos            
pivôs (como abordado na seção de implementação). Validar esta implementação          

inclui garantir que, para uma dada posição de câmera e estando a posição dos pivôs               
fixa e calibrada; a pose da câmera estimada em relação a um marcador seja a               

mesma (ou ao menos muito similar) àquela estimada em relação ao outro marcador. 

Para testar esta consistência, calibrou-se a posição relativa entre os dois           
marcadores através de uma foto inicial e, para a mesma foto, estimou-se a posição              

da câmera em relação a um dos marcadores duas vezes, tomando cada um dos              
marcadores como referência. Então tirou-se mais duas fotos de ângulos diferentes           

(mas mantendo os marcadores fixos) para verificar o quão díspares as poses            

estimadas seriam. Tomou-se 4 arranjos distintos para o teste (isto é, posicionou-se            
os marcadores de quatro formas distintas e estimou-se a pose). Os resultados foram             

compilados nas tabelas 5 e 6 do Apêndice A. 
Nota-se que, na resolução de 1280 x 720, a divergência entre as duas             

estimativas de pose foi de, no máximo, 2,4 cm. Também observa-se que a diferença              

é bem menor quando a posição da câmera é igual, ou bem próxima, àquela em que                
foi realizada a calibração (basta observar a distância euclidiana da primeira linha da             
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tabela e ir pulando de três em três, que são as amostras equivalentes aos pontos de                

calibragem). 
A diferença pode parecer pequena, mas pode acarretar num erro no           

procedimento, visto que o mesmo requer precisão de nível milimétrico. A figura 38             
ilustra um cenário em que a pose é estimada para o mesmo ponto, partindo-se de               

marcadores bastante distantes e angulados entre si. Na imagem da esquerda, a            

pose foi estimada a partir de um marcador anexado ao bíceps do braço virtual da               
cena. Na da direita, a pose foi calculada baseando-se na posição de um marcador              

posicionado cerca de 45 cm à direita do braço 
 
Figura 38 - Comparação da pose estimada para a câmera em relação a referência partindo-se de dois 

pivôs distintos 

           

Fonte: Autoria própria 

 

Além dos testes de precisão, foram executados testes de latência para se            

levantar as razões pelas quais há um atraso notável entre a movimentação da             
câmera e seu correspondente movimento na simulação. Há duas fontes de latência:            

a comunicação entre o computador e a câmera (o que inclui a compressão da              
imagem e a transmissão via USB) e o processamento da imagem (que inclui             

interceptar a requisição HTTP, reconhecer os marcadores, estimar a pose e           

responder à requisição). 
A latência de comunicação é o período entre o programa solicitar a captura de              

uma imagem e a mesma estar disponível em memória e pronta para o             
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processamento. Para medir essa quantia, criou-se um script automatizado. A ideia é            

apontar a câmera para a tela do computador e fazer a mesma piscar em preto e                
branco e medir quantos quadros se passam entre a tela piscar e a imagem em               

percebida (e salva numa variável do script) estar com a respectiva cor. O tempo              
transcorrido, em segundos, pode ser obtido dividindo a quantidade de quadros pela            

taxa de quadros de captura. A figura 39 ilustra o arranjo para este teste. 

 
Figura 39 - Arranjo para o teste de latência da comunicação entre o computador e a câmera. Nota-se 

que o monitor está com uma luz branca, ao passo que a imagem capturada ainda é preta; visto o 

atraso na captura. 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Os testes apontam que há um atraso de 4 a 8 quadros para que a imagem                

capturada corresponda à real; o que equivale a uma latência de 133 ms até 266 ms                

(considerando a taxa de captura do vídeo, que é de 30 quadros por segundo).              
Executando-se o teste por um minuto, verificou-se que a latência média é de cerca              

de 167 ms. 
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Outra medida de atraso relevante é o tempo de processamento de imagem.            

Para estimar esta latência, foram executadas uma série de requisições através do            
Postman (uma ferramenta para gerenciar coleções de requisições HTTP a fim de            

testar endpoints de servidores), variando-se a quantidade de marcadores visíveis e a            
posição da câmera em relação aos mesmos. Tomando-se 20 amostras, obteve-se           

um tempo de resposta médio de 45,8 ms, com desvio padrão de 8,3 ms. 

Somando-se os dois efeitos de latência, obtém-se uma latência média de           
cerca de 213 ms; que é perceptível a olho nu, mas não muito prejudicial ao processo                

didático como um todo. 
 

8.2 - Sistema de feedback tátil - Testes dinâmicos 
Outro aspecto importante testado foi a suavidade do movimento no contexto           

virtual. Movimentos com trepidações são ruins para um procedimento que requer           

alta precisão. Além disso, podem causar desconforto ao usuário, impossibilitando          
sessões longas no simulador. 

O gráfico da figura 40 mostra a coordenada X da câmera, estimada em             

relação a um marcador, enquanto a câmera estava se movimentando com           
velocidade positiva exclusivamente na direção X. O eixo horizontal expressa o           

tempo desde a primeira amostra (em ms) e o eixo vertical a coordenada X da               
câmera em relação ao marcador. 

 
Figura 40 - Coordenada X da câmera em relação ao marcador. A movimentação foi exclusivamente 

na direção positiva de X 

 

Fonte: Autoria própria 
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Este gráfico assinala dois problemas de se usar o output da estimativa de             

pose sem nenhum tratamento. A região A sugere uma movimentação na direção -X;             
ao passo que em B há um salto abrupto (de cerca de 1 cm) de um quadro para                  

outro. Ambos os efeitos não correspondem ao que ocorre na realidade. Para            
mitigá-los, aplicou-se um filtro à estimativa de pose, conforme detalhado na seção            

de implementação. 

A utilização do filtro de Kalman trouxe melhoras significativas na estabilidade            
do posicionamento do HMD, reduzindo consideravelmente as trepidações de câmera          

e mitigando o efeito das estimativas incertas. Repetiu-se o teste com movimentação            
constante na direção positiva de X. O resultado está apresentado no gráfico da             

figura 41. 

 
Figura 41 - Comparação da estimativa de pose sem e com o filtro

 

Fonte: Autoria própria 
 

Nota-se que as oscilações diminuem bastante de amplitude (o que resulta           

num movimento muito mais suave) e o deslocamento no sentido negativo de X             

praticamente não é observado. Há dois pequenos pontos negativos que vale           
destacar. Em primeiro lugar, movimentos oscilatórios de alta velocidade podem não           

ser capturados corretamente (mas a ocorrência destes é altamente improvável, visto           
o contexto da aplicação). Além disso, há uma latência do filtro para tornar-se             

coerente com o movimento real (correspondente aos primeiros 500 ms no gráfico),            

visto que ele sempre é construído com condições iniciais nulas; mas este efeito logo              
desaparece. 
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Como abordado na seção de implementação, o emprego do filtro traz um            

benefício adicional à aplicação por conseguir prever a posição quando da oclusão            
dos pivôs (assumindo-se movimento uniformemente acelerado). O gráfico da figura          

42 mostra a previsão da coordenada X do deslocamento. Destaca-se que, no            
intervalo entre 2000 ms e 3000 ms, as estimativas sem filtro não foram computadas,              

pois o pivô não foi encontrado na imagem. 

 
Figura 42 - Previsão de pose sob oclusão mediante a atuação do filtro de Kalman

 

Fonte: Autoria própria 

 
As predições nem sempre têm grande acurácia (pois os movimentos podem           

não ser uniformemente acelerados), mas cobrem muitos casos de oclusão de           
maneira satisfatória. 

Um outro aspecto que interfere na inferência do movimento do HMD é a             

capacidade da câmera de estabilizar os quadros capturados, de modo a gerar            
figuras em que o padrão do marcador ArUco seja plenamente visível. Para testar             

essa qualidade da câmera, realizou-se sequências de capturas de 600 quadros,           
enquanto se movia a câmera de maneira suave, como faria um usuário ao exercitar              

o procedimento de coleta de sangue. 
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Os testes apontam que em cerca de 1% e 3% dos quadros capturados, o              

marcador não pôde ser identificado, apesar do mesmo estar visível. Nestes, a            
imagem apresenta-se borrada por conta da estabilização de imagem insuficiente          

para produzir uma visualização clara do marcador (mesmo sem movimentos          
repentinos). A figura 43 ilustra uma ocorrência deste caso. 

 
Figura 43 - Imagem borrada do marcador proveniente do feed de vídeo da câmera do celular, com o 

mesmo em movimento 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Um último fator importante para permitir a coerência entre os mundos real e             
virtual é garantir que as mãos reais e virtuais estejam em locais compatíveis. Os              

testes com o plugin de integração do Leap com a Unreal mostram que as mãos não                

estão sendo renderizadas no local esperado, conforme mostra a figura 44. 
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Figura 44 - Imagem capturada pela câmera (lado esquerdo) e seu correspondente virtual (lado 

direito).  

    

Fonte: Autoria própria 

 

Teoriza-se que a inconsistência no posicionamento das mãos deve-se ao fato           

que o Leap renderiza as mãos de acordo com a rotação do HMD captada pelos seus                
sensores. A saída destes sensores é ignorada para estimar a pose do HMD no              

ambiente virtual, uma vez que tal estimativa é feita através do vídeo da webcam. 
 

8.3 - Sistema de feedback tátil - Testes de integração com o VIDA Enfermagem 
Para cumprir os 15 passos apresentados na seção 3, o usuário tem que virar              

muito a cabeça para interagir com os elementos dispostos no consultório virtual            

(como a pia, o óculos de proteção e o tubo a vácuo). Vistas as imprecisões e                
limitações apresentadas nas subseções anteriores, verificou-se que concluir o         

procedimento completo, da forma que o mesmo havia sido anteriormente concebido,           

seria inviável. Optou-se, portanto, por elaborar um teste com um procedimento           
simplificado de modo a validar o protótipo desenvolvido num ambiente com maiores            

chances de conclusão. 
O procedimento simplificado pode ser descrito por 7 das 15 etapas do            

completo, são elas: 

 
1. Garrotear o braço do paciente; 

2. Fazer antissepsia da pele no local da punção com algodão com álcool; 
3. Introduzir a seringa; 

4. Desgarrotear o braço do paciente; 

5. Aguardar o enchimento do tubo; 
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6. Retirar a agulha; 

7. Colocar o algodão seco e pressionar levemente o local da punção. 
 

Foi necessário também remodelar o consultório para que todos os elementos           
de interação ficassem próximos do usuário, eliminando-se a necessidade do mesmo           

virar muito a cabeça. A figura 45 mostra o consultório virtual remodelado para o              

processo simplificado acima descrito: 
 

Figura 45 - Consultório virtual simplificado

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como se pode observar, foi utilizado um modelo de braço individual,           
separado do paciente herdado de versões anteriores do VIDA Enfermagem. Este           

braço foi importado de um repositório aberto e ligeiramente redimensionado para ser            

compatível com o modelo anatômico fornecido pelo orientador. 
Na região correspondente à área penetrável do braço anatômico, foram          

inseridos dois volumes de colisão (de formato cilíndrico) para se detectar a            
perfuração das veias (por ação da seringa) durante a simulação. O diâmetro destes             

volumes de colisão é de cerca de 2 centímetros, que é consideravelmente maior do              
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que de veias reais, mas tal exagero atua para compensar as imprecisões nas             

estimativas de pose da seringa. 
Optou-se também por substituir o intermediário e o tubo a vácuo por uma             

única seringa de tamanho maior, modelada com base numa seringa real que estava             
de porte dos alunos. Objetos muito pequenos (como o intermediário) requerem           

marcadores proporcionalmente reduzidos, o que mostrou-se problemático nos testes         

(os mesmos não eram identificados em situações que marcadores maiores eram).           
Além disso, o manuseio de itens pequenos é bastante difícil, pois há uma tendência              

a se ocluir o marcador de forma não intencional, o que impossibilita o rastreamento              
(visto que também não é possível se colocar mais de um marcador em objetos              

pequenos, por restrições de espaço). 

A adoção de um modelo de seringa como o da figura 26 da seção de               
implementação permite o manuseio sem a oclusão do marcador (já que o mesmo             

encontra-se na ponta oposta em relação àquela em que se segura a seringa). Este              
modelo não corresponde fielmente ao procedimento real, mas foi a melhor           

alternativa encontrada para garantir certa coerência entre as posições real e virtual. 

O arranjo para o teste de procedimento simplificado ainda utiliza mais de um             
marcador pivô (para lidar com situações onde um dos marcador não encontra-se            

visível), tendo o marcador na parte do bíceps como referência. A figura 46 captura a               
disposição utilizada para este teste. 
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Figura 46 - Arranjo utilizado para testes de integração com o VIDA Enfermagem 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O procedimento foi testado na íntegra, utilizando o celular com o Leap            

acoplado, mas sem equipar o HMD, observando-se a simulação apenas através da            
tela do computador (que exibe a mesma imagem que seria projetada no HMD).             

Houve uma série de problemas de configuração do OSVR HDK2 e não foi possível              
projetar a imagem nos displays do dispositivo, mesmo testando-se vários drivers em            

mais de um computador. 

Contanto que o usuário movimente a cabeça de forma suave, é possível            
finalizar as 7 etapas propostas sem maiores problemas. Nos casos em que os pivôs              

permanecem ocultos por um curto período, o filtro dá conta de suavizar o             
movimento, evitando deslocamentos bruscos ou inesperados. Os testes também         

revelam que a câmera e a seringa encontram-se em posições consistentes com            

suas contrapartidas reais, sendo a intersecção da seringa com o braço percebida            
com precisão satisfatória (suficiente para criar a sensação de penetração). 
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O procedimento continua comportando-se de forma similar ao protótipo         

anterior e, portanto, majoritariamente compatível com a realidade. Isto quer dizer           
que, por exemplo, o sangue apenas flui para o interior do tubo quando o braço do                

paciente é desgarroteado. 
Apesar da coesão entre elementos reais e virtuais observada nos testes, há            

problemas esporádicos na simulação que impedem a mesma de ser concluída. Além            

dos empecilhos mencionados nas seções anteriores, o filtro de Kalman apresenta           
comportamentos inesperados quando os pivôs ficam oclusos durante muitos         

quadros (estimando uma pose cada vez mais distante da real). Tal comportamento            
não é observado em todas as ocasiões; normalmente o filtro consegue se ajustar             

depois de 1 ou 2 segundos após longos períodos sem ter uma referência visível.              

Acredita-se que este erro seja proveniente de algum bug da implementação do filtro             
da biblioteca OpenCV. 

Outro empecilho que se torna mais evidente no teste de integração com o             
VIDA Enfermagem é o atraso. Nos testes individuais foi constatada uma latência            

média de 213 ms, mas este valor chega a triplicar quando da operação do protótipo               

do VIDA Enfermagem. Este aumento se dá por conta da decodificação da imagem             
(por parte do software que possibilita a utilização do celular como webcam), que             

torna-se consideravelmente mais lenta enquanto a simulação é executada, pois a           
mesma requer uso intenso da CPU para funcionar. Este torna-se ainda maior            

quando as mãos estão sendo visualizadas pelo Leap: aparenta haver alguma           

concorrência pela comunicação serial, mas não foi possível diagnosticar a causa ou            
elaborar uma solução. O atraso, apesar de perceptível, não impede a execução do             

procedimento. 
 

8.4 - Sistema de ajuda 
Os testes dos sistemas de ajuda e avaliação foram de cunho funcional. Visto             

que não houve muitos obstáculos tecnológicos para o desenvolvimento destes          

sistemas, os testes percorreram o programa em fluxos específicos para checar sua            
integridade e comportamento. 

Com o intuito de testar este sistema, foi preciso criar o arquivo textual de              

configuração descrito na seção 7.3. Para gerar esse tipo de texto, é necessário             
utilizar um editor que não aplique formatações especiais ao arquivo (como fazem o             

Microsoft Word ou o Excel). Para essa finalidade recomenda-se o uso do aplicativo             
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Bloco de Notas (do Windows) ou outro editor simples equivalente em outros            

sistemas operacionais. É importante também que os caminhos para os vídeos não            
possuam caracteres especiais (como acentos ou cedilhas), nem espaços, uma vez           

que estes mostraram-se problemáticos ao serem abertos através da Unreal Engine. 
O último passo de configuração antes que os vídeos possam ser           

reproduzidos é indicar para o UE qual o caminho do arquivo textual, através da              

passagem de argumentos.  
Em ambiente de desenvolvimento, a configuração de interesse encontra-se         

no seguinte menu: Edit > Editor Preferences > Level Editor > Play > Play in               

Standalone Game > Additional Launch Parameters. O programa espera a          

designação do argumento configurations; e para inserí-lo é necessário alterar o           

campo Additional Launch Parameters com o valor “configurations=CAMINHO”, onde         
“CAMINHO” é o caminho completo do arquivo textual (por exemplo,          

C:/Users/Documentos/Videos/configuration.txt ou qualquer caminho análogo),     
bastando agora só escolher iniciar o jogo como Standalone Game. A figura 47             

demonstra essa configuração.  

 
Figura 47 - Configuração do Unreal Engine para inserção de arquivo na linha de comando 

 
Fonte: Autoria própria 

 
No arquivo executável do programa, a configuração ocorre da seguinte forma:           

clicar com o botão direito e abrir as configurações, em seguida, adicionar, no campo              

“Destino”, o parâmetro “configurations=CAMINHO” ao fim. 
Como preparação para o teste do sistema de ajuda, criou-se os arquivos de             

vídeo (um vídeo para cada estado do programa) e o arquivo textual com os              
caminhos para os vídeos. Em seguida, adicionou-se o parâmetro         

“configurations=C:\Users\gabri\OneDrive\Documentos\Vídeos\configuration.txt” no  

campo Additional Launch Parameters. A figura 48 mostra um exemplo de arquivo            
textual. Nele, os elementos são separados por vírgula, sem espaços. 

 



65 

 
Figura 48 - Exemplo de arquivo textual contendo lista de caminho para os vídeos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Para o sistema de ajuda, foi realizado o procedimento de coleta de sangue,             
observando se a máquina de estados continua agindo corretamente, inclusive com           

mudanças fora do fluxo esperado (etapas puladas). 

Para tal, configurou-se, temporariamente para âmbito de testes, teclas que,          
ao serem pressionadas, definem o estado do programa para uma etapa específica            

da simulação. Observou-se que, alterando os estados do programa, os vídeos           
acompanharam corretamente as etapas, as figuras 49, 50 e 51 mostram, como            

exemplo, as três primeiras etapas da simulação. 

 
Figura 49 - Visão da televisão no treinamento: etapa de colocar óculos 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 50 - Visão da televisão no treinamento: etapa de lavar as mãos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 51 - Visão da televisão no treinamento: etapa de garrotear o braço 

 
Fonte: Autoria própria 
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8.5 - Sistema de avaliação 
Para o sistema de avaliação, testou-se as avaliações dos timers e da agulha             

separadamente. 

Em primeiro lugar, necessitou-se criar arquivos textuais contendo os dados          
definidos pelo usuário e indicar à Unreal Engine o caminho a estes. O método é o                

mesmo descrito na seção 8.4. 

Na avaliação dos timers, utilizou-se a mesma técnica que para o teste do             
sistema de ajuda, atribuiu-se a teclas a função de mudança de estado. O teste foi               

realizado aguardando tempos diferentes em cada etapa, transitando entre os          
estados e observando se a nota do usuário foi alterada corretamente. 

 
Figura 52 - Simulação em ambiente de desenvolvimento: teste dos timers 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A figura 52 demonstra o estado do programa e da televisão após avançar da              
primeira etapa do procedimento para a segunda. Observa-se, no canto superior           

esquerdo, as mensagens de depuração do código em ambiente de desenvolvimento.           

Vê-se que a primeira etapa durou 23 segundos. Para âmbito de testes,            
configurou-se o tempo limite das etapas para 10 segundos, portanto, neste caso,            

houve um erro de timer, assim foram-se descontados 20 pontos do usuário, como             
mostra a pontuação na parte inferior da televisão (originalmente 100, antes da etapa             

ser passada). 
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Para a avaliação da agulha, utilizou-se uma mistura de controle da simulação            

por mouse e teclado e uso do Leap Motion para o manuseio da agulha, devido a                
problemas de hardware do óculos de realidade virtual disponível. Testou-se diversos           

ângulos de entrada da agulha e observou-se a nota do usuário. 
 
Figura 53 - Simulação em ambiente de desenvolvimento: teste da perfuração do braço 

 
Fonte: Autoria própria 

 
A figura 53 mostra a simulação em ambiente de desenvolvimento da etapa de             

inserção da seringa no paciente, no canto superior esquerdo há as mensagens de             
depuração do programa. Observa-se que, neste caso, o usuário inseriu a agulha            

num ângulo aceitável e, portanto, não ocasionou em desconto de nota. No caso de o               

usuário inserir a seringa em um ângulo não aceitável, pontos serão descontados de             
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sua nota e, em ambiente de desenvolvimento, aparecerá a mensagem: “Erro…           

ângulo de entrada: X” sendo “X” o valor do ângulo de entrada. 
Através dos testes de timers e da inserção da seringa em vários cenários             

diferentes, tanto de sucesso quanto de fracasso, observou-se que o sistema está            
agindo conforme o esperado. 
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9 - Considerações finais 
Esta seção contém um balanço entre as pretensões levantadas na etapa de            

projeto e os resultados obtidos após a implementação e o refinamento, elencando-se            

as principais semelhanças e diferenças entre as mesmas. Serão destacadas          
também as contribuições deste trabalho para o projeto VIDA Enfermagem,          

focando-se nos aspectos melhorados e ainda passíveis de melhoria para iterações           

futuras. 
 

9.1 - Conclusões sobre o projeto de formatura 
Os esforços deste trabalho almejavam trazer melhorias de realismo para a           

simulação e independência para o estudante que treinasse através da mesma. O            

grau de independência foi aprimorado com a implementação da ajuda e da            
avaliação. Os benefícios de realismo proporcionados pelo feedback tátil, entretanto,          

não superam as limitações impostas pelo sistema que o permite existir. 
A ideia inicial para se construir o sistema de feedback era se aproveitar do              

rastreamento de translação e rotação do OSVR HDK2 (através de uma câmera            

infravermelha presente no kit) e utilizar os marcadores apenas para calibragem, a            
fim de saber a posição inicial da seringa; e deixar a movimentação a cargo do               

conjunto de sensores do HMD e do Leap. O rastreamento do HDK2, entretanto,             
apresentava erros grosseiros e frequentes na estimativa de posição; forçando a           

elaboração de um sistema próprio para esse fim. 

Houve outros episódios em que limitações de hardware foram grandes          
empecilhos e estenderam o tempo de desenvolvimento. Alguns dos problemas          

levantados pela adoção de novas tecnologias puderam ser solucionados, como a           
imprecisão das estimativas, que foi drasticamente reduzida pela aplicação do Filtro           

de Kalman; e outros não, como as inconsistências para a estimativa de pose das              

mãos (gerada pelo Leap) ou o atraso da comunicação USB. 
Com o sistema de rastreamento desenvolvido, atingiu-se parcialmente os         

requisitos de precisão e coesão entre os ambientes real e virtual, que são suficientes              
para concluir o procedimento, mas idealmente teriam erro milimétrico. O movimento           

estimado também é bastante suave, como se desejava de início. 

Em relação aos sistemas de ajuda e avaliação, os requisitos levantados           
foram, em sua maioria, cumpridos. Para o sistema de ajuda, incluiu-se vídeos para             

auxiliar as instruções presentes na televisão do consultório digital. No sistema de            
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avaliação, criou-se avaliações referentes aos tempos que o usuário gasta em cada            

etapa do procedimento e ao ângulo de entrada da agulha no braço do paciente. 
No sistema de avaliação, não foi concluída a consulta à Escola de            

Enfermagem de Ribeirão Preto, inicialmente planejada para levantamento de         
aspectos de avaliação na simulação. Ao invés, utilizou-se o critério do ângulo de             

entrada da agulha, levantado em (SOUZA-JUNIOR, 2018), e os tempos das etapas.            

Implementou-se, adicionalmente, uma maneira para que os usuários consigam         
passar parâmetros para o programa e, assim, consigam configurar quais vídeos           

serão reproduzidos, quais os tempos limites de cada etapa, quais os ângulos            
aceitáveis de entrada da agulha e as deduções de nota associadas aos timers e à               

agulha. 

No fim, não foram completados todos os requisitos levantados inicialmente,          
contudo houve a implementação de um novo requisito que impacta na experiência            

dos usuários e facilita a configuração e personalização do programa, aspectos           
considerados importantes no escopo do projeto VIDA Enfermagem. 

Apesar das melhorias aqui apresentadas, acredita-se que o procedimento         

virtual ainda não é capaz de substituir o tradicional, em especial por não ter precisão               
e sensação tátil satisfatórias; que foram as principais críticas dos profissionais da            

saúde, levantadas por (SOUZA-JUNIOR, 2018), em relação à primeira versão.          
Entretanto, o protótipo produzido apresenta melhorias notáveis em relação ao seu           

antecessor na forma de um sistema de ajuda configurável e uma avaliação simples             

de desempenho. 
 

9.2 - Contribuições 
Conforme abordado nas seções anteriores, os esforços deste trabalho         

trouxeram melhorias imediatas para o VIDA Enfermagem no quesito de          

independência por parte do estudante. O sistema de feedback tátil, apesar de não             
conformar com todas as expectativas projetadas, opera razoavelmente bem. 

A implementação até então existente do sistema de feedback tátil fornece           
uma plataforma que, vista a natureza iterativa do VIDA Enfermagem, pode ser            

expandida futuramente. Além disso, conforme abordado na seção de         

implementação, este sistema foi construído de forma majoritariamente agnóstica ao          
contexto de operação; podendo, com poucas alterações, ser reaproveitado em          

outras aplicações pertinentes (em especial de realidade virtual ou robótica). 
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9.3 - Perspectivas de continuidade 
Os testes documentados neste trabalho preocuparam-se principalmente em        

levantar limitações técnicas das soluções desenvolvidas e, quando possível, elencar          
possíveis razões por trás das mesmas. Tais levantamentos servem não só para            

validar os protótipos como também evidenciar os principais pontos de melhoria, de            

modo a fomentar o desenvolvimento de iterações futuras no VIDA Enfermagem. 
O sistema de ajuda é robusto e, no momento, não há pontos de melhoria              

óbvios ou urgentes. Para levantar tais pontos, seria necessário realizar testes com            
alunos e profissionais de enfermagem no intuito de fornecer um feedback com as             

principais reclamações. 

Para o sistema de avaliação, existem alguns pontos de melhorias que já            
podem ser elencados: 

 
1. Consulta com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto para identificar           

outros quesitos do procedimento a serem avaliados; 

2. Geração de relatório de resultados no fim do procedimento, explicitando os           
erros cometidos e possivelmente oferecendo sugestões de como melhorar; 

3. Mudança dos parâmetros de um arquivo textual para um menu (aplicável para            
o sistema de ajuda, também). 

 

O primeiro ponto, em especial, pode eventualmente criar diversas tarefas a           
serem realizadas em trabalhos posteriores. 

O sistema com maior gama de melhorias possíveis é o de feedback tátil, visto              
que o mesmo não atingiu todos os requisitos esperados e há uma série de aspectos               

que podem ser trabalhados. Os parágrafos seguintes fornecem uma breve descrição           

de ideias pertinentes ao sistema de feedback que não foram implementadas por            
restrições de tempo ou recursos, mas que podem trazer melhorias significativas ao            

mesmo. 
A inconsistência entre a posição real e virtual das mãos impede a execução             

do procedimento com o HMD equipado (por ocluir a visão da cena). Pensou-se em              

duas alternativas possíveis para contornar esse empecilho: alterar o código fonte do            
plugin do Leap para desconsiderar a rotação estimada do HMD ou criar Blueprints             

que compensam essa rotação, analisando a pose estimada pelo servidor. 
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Estima-se que substituir o celular por uma webcam ou utilizar um aparelho            

com suporte à conexão USB 3.0 pode reduzir a latência, possibilitando uma maior             
coerência temporal entre as ações reais e seus correspondentes no procedimento           

virtual. 
Uma outra alternativa que pode mitigar o atraso (de processamento, não o de             

aquisição da imagem) é reescrever as funções de estimativa de pose na linguagem             

C++, cujo código gerado pode ser integrado diretamente à Unreal. A implementação            
original do OpenCV é em C++ e há alternativas para se incluir esta biblioteca no               

desenvolvimento do simulador, combinando códigos em texto com o sistema de           
Blueprints. 

Por fim, para melhorar a precisão do movimento, pode-se estudar os           

benefícios de se utilizar mais de um marcador ArUco por vez no momento da              
estimativa. A implementação atual considera apenas o primeiro pivô encontrado e           

ignora os demais. A estratégia de utilizar múltiplos pontos como referência é            
utilizada por HMDs da Oculus e OSVR para estimar sua pose (através de sensores              

infravermelhos) e pode trazer melhorias para este sistema. 
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11 - Apêndice A - Resultados dos testes de precisão 
O erro médio relativo nas tabelas aqui demonstradas é calculado tomando-se           

a diferença relativa entre a média das amostras e o valor esperado, expresso             

percentualmente. 
 

Tabela 1 - Erros na estimativa de distâncias para fotos na resolução 1280x720 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 2 - Erros na estimativa de angulação para fotos na resolução 1280x720 

 

Valor 
esperado 

(cm) 

Amostra 1 
(cm) 

Amostra 2 
(cm) 

Amostra 3 
(cm) 

Erro médio 
absoluto 

(cm) 

Erro médio 
relativo 

(%) 

15 14,6 14,7 14,62 0,36 2,41 

20 19,34 19,35 19,25 0,68 3,42 

25 24,34 24,28 24,24 0,71 2,85 

30 29,2 29,26 29,15 0,8 2,66 

35 34,19 34,21 34,1 0,83 2,38 

40 39,24 39,35 39,24 0,73 1,81 

45 44,26 44,36 44,34 0,68 1,51 

Valor 
esperado 

(°) 

Amostra 1 
(°) 

Amostra 2 
(°) 

Amostra 3 
(°) 

Erro médio 
absoluto 

(°) 

Erro médio 
relativo 

(%) 

-70 -69,41 -69,26 -69,41 0,64 0,91 

-60 -60 -60,55 -59,89 0,14 0,24 

-50 -50,26 -48,52 -48,57 0,88 1,77 

-40 -39,26 -39,77 -38,66 0,77 1,92 

-30 -30,06 -29,27 -30,21 0,15 0,51 

-20 -20,11 -20,2 -19,84 0,05 0,26 

-10 -9,44 -9,23 -8,59 0,91 9,12 

10 9,01 8,92 6,85 1,74 17,4 
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Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 3 - Erros na estimativa de distâncias para fotos na resolução 4128 x 2322 

Fonte: Autoria própria 
 

Tabela 4 - Erros na estimativa de angulação para fotos na resolução 4128 x 2322 

 

20 17,94 19,29 18,18 1,53 7,67 

30 28,87 28,53 28,5 1,37 4,56 

40 38,4 37,94 38,42 1,74 4,36 

50 48,89 49,28 48,01 1,27 2,54 

60 59,37 59,86 60,18 0,2 0,33 

70 70,01 71,04 70,14 0,4 0,57 

Valor 
esperado 

(cm) 

Amostra 1 
(cm) 

Amostra 2 
(cm) 

Amostra 3 
(cm) 

Erro médio 
absoluto 

(cm) 

Erro médio 
relativo 

(%) 

15 15,2 15,19 15,07 0,15 1,03 

20 20,44 20,32 20,46 0,41 2,03 

25 25,74 24,96 25,85 0,52 2,07 

30 30,2 30,03 31,09 0,44 1,47 

35 35,29 36,54 35,28 0,7 2,01 

40 40,34 40,19 40,53 0,36 0,89 

45 45,68 47,8 45,6 1,36 3,02 

Valor 
esperado 

(°) 

Amostra 1 
(°) 

Amostra 2 
(°) 

Amostra 3 
(°) 

Erro médio 
absoluto 

(°) 

Erro médio 
relativo 

(%) 

-70 -70,15 -70,66 -69,91 0,24 0,35 

-60 -60,46 -60,89 -63,04 1,46 2,44 

-50 -49,73 -51,29 -50,92 0,65 1,29 

-40 -41,67 -40,2 -40,61 0,83 2,07 
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Fonte: Autoria própria 
 

Tabela 5 - Erros de consistência na estimativa de pose para dois marcadores na resolução de 1280 x 

720. As cores denotam o agrupamento de cada arranjo (três fotos por arranjo) 

 

-30 -30,11 -31,45 -29,21 0,26 0,85 

-20 -20,15 -20,5 -21,5 0,72 3,6 

-10 -14,2 -11,85 -10,29 2,11 21,14 

10 9,41 9,24 9,57 0,59 5,93 

20 18,56 18,54 19,46 1,15 5,74 

30 30,69 29,77 28,02 0,51 1,7 

40 40,68 39,47 40,29 0,15 0,37 

50 49,29 52,5 48,9 0,23 0,45 

60 59,74 59,57 61,05 0,12 0,2 

70 72,05 69,9 72,66 1,54 2,2 

Roll (rad) Pitch 
(rad) 

Yaw 
(rad) X (cm) Y (cm) Z (cm) 

Distância 
Euclidiana 

(cm) 

0 0,003 0,001 0,073 0,005 0,048 0,088 

0,001 0,006 0,003 0,144 0,053 0,152 0,216 

0,008 0,033 0,003 1,227 0,347 0,173 1,287 

0 0,007 0,001 0,224 0,008 0,116 0,252 

0,02 0,012 0,003 0,727 0,725 0,319 1,076 

0,016 0,008 0,008 0,405 0,106 0,094 0,429 

0,016 0,002 0,011 0,055 1,161 0,127 1,169 

0,005 0,021 0,004 1,085 0,746 0,447 1,39 

0,027 0,011 0,011 0,715 1,049 2,852 3,121 

0 0,016 0,001 1,188 0,015 0,067 1,19 
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Fonte: Autoria própria 
 

Tabela 6 - Erros de consistência na estimativa de pose para dois marcadores na resolução de 4128 x 

2322. As cores denotam o agrupamento de cada arranjo (três fotos por arranjo) 

Fonte: Autoria própria 

 

0,032 0,005 0,002 0,793 2,097 1,019 2,463 

0,018 0,022 0,009 0,97 0,528 1,694 2,022 

6,277 0,003 0,005 0,086 0,157 0,098 0,204 

0,016 0,018 0,006 0,639 0,582 1,058 1,366 

0,023 0,007 0,011 0,583 0,972 0,317 1,177 

Roll (rad) Pitch 
(rad) 

Yaw  
(rad) X (cm) Y (cm) Z (cm) 

Distância 
Euclidiana 

(cm) 

0,017 0,006 0,002 0,221 0,733 0,146 0,78 

0,018 0,037 0,014 1,46 0,835 0,477 1,748 

0,008 0,051 0,011 1,005 3,575 4,144 5,565 

0,01 0,003 0,004 0,095 0,363 0,103 0,389 

0,016 0,104 0,001 3,466 2,097 5,851 7,117 

0,074 0,057 0,003 0,709 3,01 5,088 5,954 

0,018 0 0,01 0,522 1,585 0,25 1,687 

0,021 0,013 0,022 0,185 1,443 2,101 2,556 

0,046 0,012 0,048 0,794 6,669 1,823 6,96 

0,004 0,011 0 0,488 0,223 0,163 0,561 

0,01 0,097 0,012 5,005 1,193 3,54 6,245 

0,019 0,106 0,033 2,872 3,187 1,639 4,593 

0 0,003 0,001 0,114 0,092 0,188 0,238 

0,034 0,04 0,07 2,163 1,895 3,001 4,156 

0,051 0,09 0,082 6,518 0,857 5,343 8,471 


