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Introdução. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% da população mundial tiveram, tem ou terão algum 
problema relacionado a coluna ao longo da vida. Destes, cerca de 90% serão solucionados por meio de tratamento 
fisioterapêutico, o que demostra a grande abrangência deste profissional. No entanto, a subjetividade da avaliação 
observacional, assim como a carência na obtenção de métricas confiáveis, são fatores que dificultam a avaliação, as-
sim como a padronização desta, por parte do profissional. Em formulário aplicado com 70 pacientes que passaram por 
algum tratamento fisioterapêutico, concluiu-se que 30% não terminaram o tratamento; 68% receberam prescrição de 
algum exercício para ser realizado fora da clínica; 42% tiveram dúvida quanto ao tratamento prescrito; 40% não tiveram 
grande confiança no tratamento; 33% sentiram a necessidade de conversar com fisioterapeuta fora da clínica; 49% não 
tiveram boa observação da evolução do tratamento. Objetivos. Diante destes fatos, o objetivo do projeto foi o desen-
volvimento de um sistema computacional que fortaleça a relação dos profissionais com seus pacientes, aumentando a 
confiabilidade que os mesmos têm em relação ao tratamento. Método. Após pesquisa realizada com 16 fisioterapeu-
tas, estabeleceu-se uma sequência de prioridades dentre as possíveis funcionalidades do sistema. Afim de atender os 
requisitos levantados, o sistema foi projetado para o ambiente web, tendo como foco principal a interação dos fisiotera-
peutas com seus pacientes. O sistema foi então composto por dois ambientes independentes, mas interligados, sendo 
um exclusivo para os fisioterapeutas e outro para os pacientes. Além das ferramentas de biofotogrametria, o sistema é 
formado por ferramentas para acompanhamento do histórico do tratamento, formulário dinâmicos, administração dos 
horários e compromissos e mecanismos para orientação e prescrições on-line aos pacientes. Resultados. Imple-
mentação de uma plataforma on-line, capaz não só de apoiar o profissional fisioterapeuta na utilização de seus conheci-
mentos, assim como gerir com maior facilidade os tratamentos, além de melhorar significativamente a relação com os 
pacientes. Assim, mantendo um histórico clínico dos pacientes, o sistema tende a fortalecer a confiança que estes tem 
no profissional e melhorar a observação da evolução do tratamento. O sistema pode ser acessado e avaliado por meio 
do endereço eletrônico www.physioeasy.com. Conclusão. Auxiliando o fisioterapeuta na aplicação de seus conheci-
mentos, no acompanhamento clínico e na sistematização dos processos de avaliação, Physioeasy fornece ao terapeuta 
uma forma rápida, precisa e menos subjetiva de atuação, contribuindo para uma melhor qualidade dos tratamentos e 
beneficiando diretamente os pacientes.


