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Resumo – Este artigo tem como objetivo apresentar o 

ARPhysio, um sistema de suporte ao trabalho dos 

fisioterapeutas no âmbito da análise do movimento humano. 

Para tal fim, são utilizadas técnicas de Realidade 

Aumentada para capturar imagens do paciente, rastrear a 

evolução dos movimentos realizados por ele e então fazer a 

sobreposição à imagem, em tempo real, de informações 

relativas à atividade realizada. A arquitetura e as 

funcionalidades do sistema são detalhadas e um estudo de 

caso sobre uma análise do movimento da articulação do 

tornozelo é apresentado. 
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Abstract – This paper aims to present ARPhysio, a system 

that supports the work of the physiotherapists in human 

movement analysis. To achieve this, Augmented Reality 

techniques are used to capture images of the patient, track 

the evolution of the movements executed by him and then 

superimpose over the image, in real time, information 

relative to the executed task. The architecture and the 

features of the system are detailed and a case study related 

to an analysis of the ankle movement is presented. 
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1. INTRODUÇÃO 

A área de Realidade Aumentada (RA) vem crescendo 
vertiginosamente nos últimos anos, tendo suas técnicas 
aprimoradas e participando de várias maneiras no cotidiano 
humano, como em sistemas de suporte à medicina e em jogos 
de computadores [1]. Um dos desafios dos profissionais do 
ramo no momento é encontrar novas aplicações sofisticadas 
para a tecnologia desenvolvida até então. 

O objetivo deste artigo é apresentar o ARPhysio, um 
sistema que explora as técnicas de RA, aplicado na área de 
fisioterapia, em especial no tocante à análise do movimento 
humano, verificando informações relevantes como 
velocidade, aceleração e angulação do movimento articular e 
gerando informações que possibilitem avaliar a evolução do 
paciente. A análise do movimento humano é bastante 

empregada, por exemplo, em casos de reabilitação de 
enfermidades que prejudicam a locomoção, como lesão 
ligamentar, acidente vascular cerebral (AVC) e doença de 
Parkinson [2]. 

O ARPhysio detecta de forma automática, a partir 
simplesmente de imagens fornecidas por uma webcam, o 
movimento realizado pelo paciente. Os dados obtidos pelo 
sistema são mostrados ao usuário em tempo real, dando a 
oportunidade de o movimento ser alterado enquanto ainda 
está em execução. Além disso, a apresentação das 
informações se dá de forma que facilite o entendimento das 
mesmas, sendo exibidas sobrepostas à imagem do paciente. 
Desta forma, utilizando uma infra-estrutura de baixo custo, o 
profissional especializado pode dispor de uma aplicação que 
apresenta todos os dados necessários para uma avaliação 
precisa no exato momento em que o paciente acabou de 
realizar o movimento, provendo maior interatividade ao 
processo. 

A seção 2 detalha a análise do movimento humano, assim 
como os sistemas existentes atualmente para dar suporte à 
realização dessa tarefa. A seção 3 se dedica à proposta do 
sistema, sua arquitetura e as funcionalidades da aplicação. Os 
resultados obtidos são ilustrados na seção 4 através de um 
estudo de caso. Por fim, a seção 5 traz as dificuldades 
enfrentadas no desenvolvimento desse sistema. 

2. ANÁLISE DO MOVIMENTO HUMANO 

A área que trata da análise e estudo do movimento dos 
seres vivos é chamada de biomecânica [2]. O tipo de análise 
possível depende da ferramenta utilizada. A natureza, o tipo 
e a magnitude dos dados são limitados pela ferramenta que é 
escolhida. Muitas são as ferramentas disponíveis para o 
estudo do movimento, tais como sensores magnéticos e 
exoesqueletos mecânicos [3]. Entretanto, os sistemas ópticos 
são os mais utilizados, pois eles apresentam vantagens como 
maior precisão, menor suscetibilidade a interferências e a 
possibilidade de sincronizar a imagem do paciente com 
gráficos adicionais em uma tela, o que é possível por meio de 
uma imagem dividida ou efeitos especiais. Além disso, pode-
se fazer a transmissão direta e imediata da imagem para um 
computador, tornando o sistema capaz de fornecer feedback 
imediato para quem executa o movimento e para quem o 
analisa [2]. 
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