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Plataforma de complemento fisioterápico baseada em captura de 
imagens 

Estudantes desenvolvem plataforma que facilita o acesso de 
pacientes de fisioterapia ao tratamento por jogos 

São Paulo, 07 de Dezembro de 2020. 

 

Uma das grandes dificuldades da fisioterapia é manter o paciente engajado, o que é essencial para a 
eficácia do tratamento. Os exercícios a serem realizados podem ser longos e cansativos, levando 
uma pessoa a desistir antes de se recuperar totalmente de sua lesão. Diversos estudos têm 
comprovado que a inclusão de jogos neste contexto pode ser benéfica, trazendo mais diversão e 
descontração e, por consequência, aumentando a adesão dos pacientes. Muitos desses projetos 
dependem de produtos caros e específicos, como sensores dedicados, o que reduz o acesso do 
paciente a esta alternativa. 
 
Com isso em mente, os estudantes da Poli-USP Danilo Oliveira Sobral e Kaíque Maestrini Sacchi, sob 
orientação do Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra, em conjunto com Victor Fernandes Mariano 
Marcelino, estudante do Inatel, se propuseram a criar uma plataforma que não apenas leve a opção 
do tratamento por jogos a mais pessoas, mas também dê ao fisioterapeuta uma ferramenta de 
monitoramento da evolução do paciente. 
 

A solução proposta foi a criação de uma 
arquitetura que une dois módulos 
desenvolvidos pelo grupo: uma ferramenta 
baseada em redes neurais que simplifica o 
desenvolvimento de jogos para celular 
controlados por gestos do usuário e uma 
infraestrutura WEB, que dá ao profissional 
responsável pelo tratamento acesso ao 
andamento da reabilitação. A apresentação 
do projeto ocorrerá nos dias 15 e 16 de 
Dezembro de 2020. 
 

 
Jogo sendo controlado pelos gestos do paciente. 


