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 Introdução. O uso de jogos de vídeo games interativos pode contribuir de forma significativa a adesão de pacientes 
ao tratamento fisioterapêutico, por criar um ambiente mais atrativo e proporcionar entretenimento, ao mesmo tempo em 
que podem auxiliar nos exercícios e monitoramento da evolução do quadro clinico. A reabilitação, usada como meio de 
agilizar os processos de recuperação funcional, através dessa técnica, mostra que o biofeedback permite ao indivíduo 
retreinar uma atividade fisiológica e tem o objetivo de aumentar a consciência corporal e o controle da mente sobre o 
corpo. Dessa forma um sistema capaz de gerar um feedback visual de acordo com os impulsos musculares do paciente 
pode ser de grande ajuda para seu tratamento. Objetivos. Desenvolver uma plataforma para jogo de vídeo interativo, 
de fácil entendimento e agradável para o paciente, capaz de interagir com sinais bioelétricos (EMG, ECG, EOG), ace-
lometria e pressão, utilizando tecnologia WiFi. Método. Neste trabalho foi utilizado a plataforma para o desenvolvido 
um jogo para aparelhos celulares (Smarphones-Android), devido a esse tipo de equipamento já ser bem difundido. Para 
a captação de sinais foi desenvolvido um hardware composto por uma cadeia de sensores, amplificadores, filtros, con-
versores (para eletromiografia-EMG) e um sistema de transmissão de informações para o celular. O jogo em si trata-se 
de uma simplificação dos games clássicos onde o personagem deverá saltar obstáculos, sendo assim os obstáculos 
se aproximam e em determinado momento o paciente deve gerar um impulso mioelétrico, que ao ser adquirido irá 
controlar a ação de salto do personagem. Resultados. Inicialmente o jogo desenvolvido foi testado utilizando o sen-
sor de toque do celular, onde foi possível ajustar os parâmetros de velocidade de aproximação do obstáculo e a altura 
do salto do personagem. Após foram realizados os testes em laboratório com sinal de EMG, apresentando uma boa 
sensibilidade e controlabilidade. E, por fim, a integração entre o hardware e o jogo. Conclusão. Com os resultados 
alcançados até o momento é possível iniciar o planejamento de testes em pacientes com algum déficit motor para com-
provar a eficiência do equipamento. Outro ponto a se destacar é o preço relativamente baixo já que a aplicação utiliza 
um aparelho celular que pode ser do próprio paciente o que permite a utilização residencial.
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