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      Comente

Pesquisador do Paraná

desenvolve sistema de

visualização dos movimentos

do corpo humano

  

Computação

Da redação - 18/02/2008 - 13:47

São Paulo, 18 de fevereiro de 2008 - Uma nova
tecnologia permitirá visualizar em tempo real o
movimento dos membros do corpo humano. Batizado 
de BioFeed, o sistema permitirá fazer uma análise
precisa e rápida das necessidades de tratamento de
um paciente de fisioterapia. A novidade foi 
desenvolvida por uma empresa incubada pelo Instituto
de Tecnologia do Paraná e já ganhou reconhecimento
internacional. 

A nova aplicação permitirá corrigir e indicar o
tratamento mais adequado aos pacientes. O sistema 
permite a visualização do movimento do membro por
meio de imagens e gráficos. A partir desse diagnóstico
o fisioterapeuta consegue estimular o paciente a 
melhorar. 

Essa visualização é feita por meio de sensores de
movimento colocados na musculatura. Eles 
transmitem dados ao receptor, em um programa de 
computador, que funciona por radiofrequência e com
baterias recarregáveis.

O BioFeed foi desenvolvido por Leonardo Rodrigues,
mestre em Engenharia Biomédica, na empresa
BioSmart, incubada pelo Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar). “Equipamentos equivalentes
existentes hoje são muito complexos e exigem um
grande manuseio de aparelhos pelo terapeuta, tendo
que ser feito em um ambiente adequado, ao contrário
do que pensamos para o Biofeed’, disse Rodrigues ao
site Paraná Online.

Testado em pacientes durante seis meses, o BioFeed
é um subproduto do sistema desenvolvido por
Rodrigues, que permite aos deficientes físicos maior
controle sobre os movimentos, o que reduz os danos 
causados por impactos sobre membros inferiores e
articulações.

Fora o BioFeed, há mais seis equipamentos que
fazem parte da linha de reabilitação física idealizada
pela empresa. “Tivemos reconhecimento de
pesquisadores da Espanha e da França, que
comprovaram que o que está sendo desenvolvido aqui
é o que há de mais moderno no mundo para o
tratamento”, informou Rodrigues.
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que acontece por lá.
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