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O emprego de ferramentas imersivas, como simuladores em realidade virtual, vem mostrando-se mais 

popular e eficiente no espaço didático acadêmico. Neste contexto, foi elaborado, em 2018, um simulador em 

realidade virtual para o processo de coleta de sangue, denominado VIDA Enfermagem. O projeto surgiu de 

uma parceria entre o Laboratório de Tecnologias Interativas da USP (Interlab) e a Escola de Enfermagem da 

USP de Ribeirão Preto. 

O protótipo do VIDA Enfermagem foi validado através de testes com estudantes e profissionais da 

Enfermagem e o feedback coletado fomentou o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso dos 

alunos Fábio Fusimoto Pires e Gabriel Roberti Passini, orientados pelo professor Dr. Romero Tori. Este trabalho 

visa endereçar dois pontos recorrentes nos comentários de feedback: a necessidade por maior independência 

do aluno, em relação ao professor, durante a aprendizagem e a ausência de um retorno tátil no processo 

virtual.

Para se aprimorar o simulador nos pontos levantados, foram desenvolvidos três sistemas:

● Sistema de ajuda: exibe vídeos didáticos na televisão do consultório virtual, visando orientar a execução 

dos passos do procedimento;

● Sistema de avaliação: atribui uma nota ao procedimento executado pelo usuário, baseando-se em sua 

performance de acordo com métricas de interesse;

● Sistema de feedback tátil: torna o VIDA Enfermagem uma aplicação de Realidade Mista ao se incluir um 

braço sintético e uma seringa real no procedimento. O posicionamento do braço e seringa virtuais é 

coerente com suas contrapartidas reais, possibilitando o retorno tátil quando da perfuração das veias.

Os sistemas de ajuda e avaliação foram desenvolvidos através da linguagem visual da Unreal Engine, a 

game engine em que é construída o VIDA Enfermagem. O sistema de feedback tátil foi desenvolvido 

separadamente, em um servidor dedicado escrito em Python. O servidor encontra-se conectado a uma 

webcam que estima a posição do braço e da seringa através de marcadores do tipo ArUco. A comunicação 

entre o simulador e o servidor é mediada através de requisições HTTP.

No dia 16/12, os alunos responsáveis apresentarão, via videoconferência, os resultados obtidos pela 

elaboração deste projeto e se encontrarão disponíveis para discutir o trabalho como um todo. Esta 

apresentação faz parte da feira virtual de exposição de trabalhos de formatura, organizada pela Poli-USP.


