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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.
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De olho nessa realidade, o fundador
da BioSmart, Leonardo Rodrigues da
Silva, fez mestrado na área e teve
grande reconhecimento internacional
ao apresentar seu trabalho em
grandes congressos, sendo quatro deles na Europa.
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No Brasil, ele encontrou uma grande dificuldade ao buscar parcerias para
produzir seu equipamento, pois as empresas não estavam dispostas a apostar
em produto tão inovador. Finalmente, encontrou na Aconsermed, uma empresa
curitibana, o apoio necessário. Para aumentar a qualidade e colocar este e
outros produtos no mercado, auxiliando fisioterapeutas e educadores físicos no
seu diaadia, Leonardo buscou a Incubadora Tecnológica de Curitiba (INTEC),
para constituir uma empresa e colocar esta evolução em prática.
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Hoje a BioSmart é uma realidade e no próximo dia 21 de junho está lançando
seu primeiro produto, o BioFeed, um equipamento para monitorar os
movimentos humanos. O evento ocorre no Sebrae/PR simultaneamente à Feira
de Inovação Tecnológica de Curitiba – Fitec, onde nos dias 21 e 22 de Junho a
BioSmart e outras empresas incubadas estarão apresentando suas inovações.
Leonardo utilizou o longo tempo de internamentos e fisioterapia, após um
acidente que o deixou tetraplégico em 1996, para estudar quais eram as
carências que este mercado sofria, utilizando sua graduação em Informática,
mestrado em Engenharia Biomédica e um espírito empreendedor para melhorar
essas áreas.
Mais informações podem ser obtidas pelo site www.biosmart.com.br, email
contato@biosmart.com.br ou pelo fone (41) 33463007.
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