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Com vista a criar uma gestão mais ágil e benéfica para utentes e profissionais, surgiu o FisioZero, um software criado pela Clinoud. 
Neste momento, fisioterapia e osteopatia são as duas áreas onde o programa se tornou uma mais-valia fundamental para o bom 
funcionamento dos serviços. Contudo, Eduardo Luís, CEO da marca, adiantou à Revista Pontos de Vista que, num futuro próximo, 

poderemos ver o software alargado à psicologia.

A TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO 
fundamental de trabalho

O FisioZero é um software que pro-
move uma maior organização da in-
formação em clínicas de fisioterapia 
e osteopatia. Em que consiste exata-
mente este programa? Quais são as 
suas mais-valias no dia-a-dia de con-
sultórios dedicados a estas duas espe-
cialidades?
O FisioZero consiste numa ferra-
menta de trabalho fundamental para 
quem deseja ter o seu gabinete/clínica 
mais organizado e funcional. Num 
único software, estão disponíveis para 
consultas e registos: calendário de 
marcações, anamneses, avaliações aos 
pacientes, envio de ficheiros de apoio 
às consultas (raios-x, fotos, relatórios 
médicos...), gestão de pagamentos, 
envio automatizado de mensagens de 
texto, entre outras ferramentas úteis 
e indispensáveis. O software possui 
ainda campos personalizáveis para 
ajustar o mesmo às necessidades do 
utilizador. 

Aquando da conceção deste software, 
por que motivo optaram pela fisio-
terapia e osteopatia especificamen-
te? Existia ainda uma lacuna nestas 
áreas? No futuro poderemos ver este 
programa adequado a outras especia-
lidades?
O Fisiozero, tal como o nome indica, 
nasceu em virtude da ausência de sof-
tware na área dos registos exclusivos 
para Fisioterapia – corria o ano de 
2012. O recurso habitual era o registo 
escrito em papel ou folhas de Excel, 
que estão longe de trazer a dinâmica 
e as ferramentas que o Fisiozero ofe-
rece. Este ano foi ainda introduzido 
o módulo de Osteopatia e prevemos 
que em 2016 seja inserido um outro 
módulo, a  psicologia, numa tentativa 
de ir alargando o software a outras es-
pecialidades.

O Multi Terapeuta é uma outra fer-
ramenta que permite a partilha de 
conhecimentos e opiniões entre pro-
fissionais. De que modo esta solução 
permite uma maior qualidade no tra-
tamento de doentes?
Esta é sem dúvida uma funcionalida-
de bastante importante para que o pa-
ciente seja bem acompanhado. Exis-
tem clínicas com vários terapeutas e 
nem sempre é possível o paciente ser 
seguido pelo mesmo terapeuta. Neste 
contexto, é necessário que todos os 

terapeutas possam aceder ao histó-
rico do paciente de forma a que este 
seja avaliado de forma consistente e 
contínua. Outra vantagem desta fer-
ramenta é a possibilidade de partilha 
da agenda de marcações.

O software proporciona uma melhor 
gestão em ambiente de consultório e 
maior qualidade médica, mas contém 
ainda uma componente direcionada 
para os pacientes. O envio de SMS 
aquando da aproximação da data de 
consulta é um exemplo desta ques-
tão. Assim, de que forma os pacientes 
saem beneficiados com o FisioZero?
O envio automatizado de mensagens 
de texto traz grandes vantagens a to-
dos os seus intervenientes e é já uma 
prática comum em centros hospita-
lares privados e públicos. A clínica 
beneficia com uma menor taxa de 
absentismo dos seus pacientes e há, 
consequentemente, um melhor fluxo 
das marcações. Outra vantagem é a 
questão de proximidade e cumplici-
dade que se gera entre todos os inter-
venientes, principalmente através das 
mensagens de aniversário.

A nível tecnológico, este software tem 
ainda mais-valias que beneficiam os 
seus utilizadores, nomeadamente a 
facilidade de utilização e a não obri-
gatoriedade de atualizações. O que 
podem dizer-nos sobre este programa 
num contexto mais técnico?
O Fisiozero, desde o primeiro dia que 
nasceu, foi desenvolvido com dois 
objetivos centrais: ser simples - neces-
sitando de poucos minutos para ficar 
a conhecer globalmente o software; e 
ter uma linguagem de acesso universal 
e comum a todos os dispositivos ele-
trónicos – através de linguagem web. 
Este tipo de linguagem permite-nos 
criar novas funcionalidades que ficam 
disponíveis imediatamente para os 
nossos clientes, sem qualquer necessi-
dade da sua intervenção. Outra vanta-
gem é libertar por completo o cliente 
das cópias de segurança de ficheiros 
informáticos que possam ter de exe-
cutar - no caso de usarem qualquer 
outra base de dados de pacientes ou 
registos -  essa passa a ser uma respon-
sabilidade do Fisiozero.

Fazendo um balanço do que tem sido 
a atuação do FisioZero nos consultó-
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rios médicos, o que mudou desde a 
sua entrada no mercado? O que pode-
rá ainda mudar no futuro?
O feedback obtido dos nossos clien-
tes é muito positivo e motivador. 
Referem que adquiriram uma maior 
dinâmica interna nas suas clínicas, 
maior rapidez e facilidade na gestão 
das marcações, acesso imediato a todo 
o histórico do paciente, uma gestão 
simples e facilitada de pagamentos e 
a possibilidade de consulta de estatís-
ticas. Referem ainda uma maior ren-
tabilidade proporcionada com o envio 
automatizado de mensagens de texto 
e com a rápida consulta das fichas dos 
pacientes.

O que podem os vossos clientes contar 
com o Fisiozero hoje e no futuro?
As nossas principais premissas são o 
respeito pelos dados dos clientes e, 
por isso, temos de os manter salva-
guardados através do uso de tecnolo-
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gia de ponta. Uma outra premissa é a 
inovação contínua através da imple-
mentação de novas funcionalidades 
que proporcionem uma maior renta-
bilidade. 


