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Introdução: Quantificar os dados durante uma avaliação, para saber o nível da disfunção de 

um paciente é um passo crucial para uma boa evolução de tratamento, pois os relatos dos 

pacientes são dados subjetivos, como dor, função, atividades de vida diária e participação 

social, por isso ao quantificar esses dados, torna mais fácil a tomada de decisão durante uma 

intervenção, por este fato se faz cada vez mais necessário o uso de questionários que 

estabeleçam valores numéricos de uma avaliação. Cada vez mais, a tecnologia móvel abre 

possibilidades para uma nova abordagem dentro da área da saúde, oferecendo um grande 

poder de processamento de informações, assim como feedbacks instantâneos para os clientes, 

recursos feitos com um simples toque na tela, substituem o uso de papel e caneta, tornando 

algo mais prático e simples de ser utilizado¹. Assim, a avaliação é aplicada desde o tempo 

antigo e está presente nas diversas áreas da saúde assim como na fisioterapia, percebe-se 

quando se realiza de maneira correta e objetiva, a avaliação é fundamental para um bom 

diagnóstico e uma intervenção coerente e certeira para uma determinada disfunção, por isso o 

uso de aplicativos que auxiliam durante uma avaliação passa a ser condição necessária em um 

serviço de qualidade². Dessa forma, pode-se afirmar que as tecnologias de informação móveis 

se encontram nos principais temas discorridos atualmente no meio científico, estes 

proporcionam o surgimento de uma série de questões positivas e negativas acerca de suas 

vantagens no âmbito da saúde, os quais incluem menor tempo de avaliação, maior praticidade 

e, melhor fidelização e segurança do uso de dados entre o paciente e o fisioterapeuta, o 

desenvolvimento de novas e criativas tecnologias móveis, das quais os aplicativos de 

avaliação fazem parte, tem disponibilizado a empregação das mesmas no contexto prático-

clínico³. Assim, o monitoramento dos dados de forma quantitativa associados a prática regular 

de atividade física ajuda os profissionais da saúde a mensurarem o nível de comprometimento 

motor dos pacientes, planejando da melhor forma planos terapêuticos e físicos, uma vez que a 

utilização dos dispositivos são de fácil aplicação e baixo custo, tornando mais fidedigna sua 

avaliação, por meio de plataformas computadorizadas, dispositivos eletrônicos para uso 

profissional e até aplicativos de celular, que são adaptados e utilizados para essa função4. 

Objetivos: Descrever a experiência de uma avaliação fisioterapêutica auxiliada por um 

aplicativo de smartphone, bem como a praticidade que o mesmo traz para a avaliação. 

Descrição da Experiência: A experiência ocorreu no primeiro semestre de 2019 durante a 

execução das atividades de estágio supervisionado na área de traumato-ortopedia de uma 

universidade particular do município de Belém do Pará, as quais competiam de avaliação, 

tratamento e reavaliação dos pacientes. Assim com o auxílio do aplicativo “Physiotherapy 

Questionnaires”, o qual traz várias escalas para a avaliação de tornozelo, joelho, lombar, 

ombro, cotovelo/punho e cervical e após os resolução dos questionamentos das mesmas 

estabelece um score quantitativo sobre determinada condição do paciente, um acadêmico em 

prática no serviço avaliou um paciente, que apresentava dor anterior no joelho, dificuldade de 

subir escadas, dor ao levantar-se após longo período sentado com os joelhos flexionados, 

tendo o diagnóstico clinico sugestivo de síndrome da dor patelofemoral, seguiu-se o protocolo 
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de avaliação padrão da clínica e em seguida, aplicou-se a escala de Kujala, presente no 

aplicativo na interface de joelho, dessa forma o aplicativo era iniciado, adicionado os dados 

pessoais do paciente (nome, e-mail, tempo de tratamento, data de nascimento, membro 

avaliado, sexo e alguma anotação específica) e ao aparecer o questionário era solicitado que o 

paciente marcasse de acordo com seus sintomas, deixando-o livre para responder a vontade. 

Kujala é um questionário utilizado para avaliar sintomas subjetivos de limitações funcionais e 

dor anterior no joelho, causados pela SDPF, a pontuação da mesma varia de 0 a 100, na qual 

100 expressa que o paciente encontra-se sem dor e limitações e o 0 altas limitações e dor 

constante. Sendo assim após as respostas, obteve-se um score mediano. Ademais, após o 

período de estágio, que durou 7 dias, o mesmo acadêmico reavaliou o paciente com a mesma 

escala, na qual o paciente pontuou um score superior. Resultados: A experiência do uso do 

aplicativo “Physiotherapy Questionnaires” em uma avaliação fisioterapêutica mostrou que a 

tecnologia pode cada vez mais ser englobada dentro da fisioterapia, a fim de tornar o 

atendimento mais objetivo e de melhor quantificação dos resultados, pois o aplicativo torna 

algo qualitativo e subjetivo, como a dor e as limitações funcionais em um valor numérico, a 

partir do qual se pode acompanhar a evolução do paciente durante o tratamento. Sob o ponto 

de vista do paciente, percebeu-se que o aplicativo possui uma linguagem acessível, pois o 

indivíduo avaliado conseguiu realizar o questionário sozinho, favorecendo para que não 

houvesse interferência do avaliador, além do mesmo poder acompanhar sua evolução, visto 

que toda avaliação feita pode ser enviada para o e-mail do mesmo. Em relação ao aplicativo é 

evidente sua aplicabilidade dentro da prática profissional devendo ser cada vez mais 

difundido, pois é uma tecnologia que está acessível e sem custo nenhum, assim como outras 

ferramentas que podem auxiliar dentro de uma avaliação, visto que a mesma é a chave para 

um bom tratamento e prognóstico. Conclusão: Dessa forma, a experiência de avaliação 

fisioterapêutica com o auxílio de um aplicativo de smatphone contribuiu positivamente para 

despertar que temos tecnologias que podem melhorar o atendimento ao cliente, tornando-o 

mais objetivo e demonstrando melhor os resultados que conseguimos alcançar com uma 

determinada intervenção. Além disso, percebeu-se que as tecnologias estão presentes dentro 

da fisioterapia e cabe a nós iniciarmos o uso da melhor forma possível, melhorando a 

qualidade do tratamento e o feedback para o paciente. 

 

Descritores: Avaliação, Fisioterapia, Recurso tecnológico. 
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