
  

Termo de Abertura do Projeto   

   

Título do Projeto: PAIN FREE 
Professor Orientador: Daniel Callegari 
Semestre: Segunda e Quarta JK – 2021.1 
 
Justificativa do Projeto: Dores nas costas são a segunda principal queixa de dores no mundo, perdendo apenas 
para dores de cabeça. Muitas dores estão intimamente relacionadas a posturas estáticas e principalmente a 
posição sentada. Auxiliar no monitoramento de tempo nesta posição, se torna fundamental, para que o indivíduo 
consiga ter hábitos posturais mais saudáveis. Educar através do movimento e do conhecimento, trona-se peça 
chave no tratamento de qualquer dor ou disfunção. 
 
Objetivos do Projeto: Desenvolver um aplicativo gratuito de autoeducação em postura e dor, para monitorar e 
auxiliar as pessoas com dores relacionadas a postura, em especial, a postura sentada. O aplicativo será um 
instrumento de educação para o movimento que vai permitir que a pessoa conheça mais das inúmeras 
possibilidades de ter menos sofrimento. O aplicativo deverá ser multiplataforma. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
• Login (e-mail e senha) 
• Cadastro de paciente (Nome, idade, profissão, gênero) 
• Avaliação do paciente através da coleta de informações como: peso, altura, tempo estimado sentado diário. 
• Calcular IMC (Índice de Massa Corporal) 
• Mapeamento (boneco da dor): 

 para cabeça e cervical 
 para membros superiores e dorsal 
 para membros inferiores e lombar 

• Orientações posturais e auto manejo da dor 
• Avaliar confirme escala analógica de dor 
• Alarme de posicionamento 
• Disponibiliza conteúdo informativo e de educação em saúde. 
 
Jornada do usuário: 
O app, será direcionado para usuários de 25 e 55 anos, com atividade laboral ou educacional intensa e que 
apresentem as possíveis consequências de posturas estáticas por muito tempo. 
 

Tecnologia: Aplicativo móvel. 

 

 

 

 

 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.   
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