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Os equipamentos utilizados para a fisioterapia e educação
física não sofreram grandes mudanças desde que essas
profissões foram regulamentadas. Mesmo com todo o
crescimento tecnológico presenciado no mundo, a área de
tratamento físico pouco foi agraciada com essas inovações.
Através da Incubadora Tecnológica de Curitiba (INTEC), foi
desenvolvido um equipamento para monitorar os
movimentos humanos, que vai auxiliar fisioterapeutas e
preparadores físicos. O nome do produto é BioFeed,
produzido pela empresa BioSmart, de Curitiba.
O equipamento é formado por sensores
capazes de medir a inclinação de um
membro em relação ao solo e o grau de
abertura de uma articulação, indica
também as acelerações a que o membro
foi submetido. Os dados fornecidos
pelos sensores são lidos por um
software gráfico onde é possível
acompanhar em tempo real os
movimentos do paciente, permitindo também que seja utilizado
como um sistema de biofeedback.
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Além disso, os dados de uma sessão de treinamento podem ser
gravados e comparados a outros para fins de análise da evolução
da terapia utilizada.
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Os sensores comunicam s e c o m o c o m p u t a d o r p o r r á d i o 
freqüência, dispensando fios para conexão.
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Entre os principais benefícios do BioFeed estão a Introdução de
parâmetros confiáveis para comparação entre as sessões e a
possibilidade de funcionamento em qualquer ambiente, ampliando a
gama de terapias aplicáveis.
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