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Palavra do 
Presidente

Fazer do mandato 
2014/2018 uma gestão 
acolhedora e participativa 
é verdadeira obsessão para 
os atuais conselheiros do 
CREFITO-4. Não por acaso, 
2015 foi intitulado “Ano da 
Aproximação” pelo cole-
giado, pois marcou a radi-
calização da escolha de um 
modelo democrático e des-
centralizado de administrar, 
mais próximo da categoria 
fisioterapêutica e terapêu-
tica ocupacional e, conse-
quentemente, mais permeá-
vel às suas demandas. 

O processo de aproxima-
ção não cessará ao fim des-
te ano: será cada vez mais 
qualificado e aprofundado, 
da mesma maneira que a 
renovação alcançada em 
2014 ganhou novo impul-
so nos 12 meses seguintes. 
Em 2016, “Ano dos Avan-
ços”, pretendemos conjugar 
simultaneamente os verbos 
renovar e aproximar, am-
pliando os mecanismos de 
participação criados pelo 
atual colegiado.

Os conselheiros da au-
tarquia, no entanto, não 
se satisfarão em conjugar 
sozinhos os verbos do ano 
que se avizinha. Isso por-
que nunca foram os únicos 
construtores do novo CRE-
FITO-4, que conta com de-
zenas de outros colaborado-
res atuando em comissões 
técnicas ou como delegados 
de representação política. 
A esse grupo se somarão 
novos atores, pois trabalha-
mos com portas abertas.

“Minas é muitas”, como 
sentenciou o grande ro-
mancista do sertão de nos-

so estado. E, logicamente, o 
caráter plural das Alterosas 
se reflete na comunidade de 
fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais espalhada por 
nosso generoso mapa. Uma 
gestão acolhedora e partici-
pativa precisa, portanto, va-
lorizar não apenas a plurali-
dade de opiniões existente 
nesse universo de profissio-
nais, mas também a diversi-
dade de suas experiências.

Nossa gestão criou o 
Núcleo de Apoio ao Profis-
sional (NAP), para dirimir 
dúvidas técnicas e produzir 
estatística sobre temas de 
interesse dos circunscritos, 
e a Ouvidoria CREFITO-4, 
que recebe sugestões e re-
clamações. Promovemos 
também ações pontuais 
para estímulo e escuta à 
participação, como a con-
sulta regional virtual a 
respeito do possível des-
membramento das duas 
profissões e a pesquisa so-
bre conhecimento e uso da 
Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapa-
cidade e Saúde (CIF).

O CREFITO-4 disponi-
biliza, ainda, um canal des-
tinado à acolhida de ideias 
que podem ser incorporadas 
aos projetos do colegiado: o 
e-mail gestaoparticipativa@
crefito4.org.br. Propostas e 
críticas de todos os profis-
sionais de Minas são bem-
-vindas. Para avançar em 
2016, queremos continuar 
conjugando os verbos da 
mudança no plural, contan-
do sempre com a voz ativa 
e reflexiva dos sujeitos da 
transformação de sua pró-
pria profissão.

Dr. Anderson Luís CoelhoAno da Aproximação
Presidente do CREFITO-4 faz balanço das ações de 2015

Voz ativa e reflexiva
Diferenciando as instituições
Entenda as funções de conselho, sindicatos e associações

Fiscalização a todo vapor
Frota de veículos é ampliada; fiscais percorrem o estado

Decodificando a CIF
Artigo explica a importância da utilização da ferramenta 

CREFITO Jovem
Membros da equipe diretiva do projeto são eleitos

Mundo acadêmico
CREFITO-4 promove 2º encontro de coordenadores

Frente Mineira
Movimento em defesa das profissões é fundado

13 de outubro
No dia das profissões, CREFITO-4 distribui informativo

Mecanoterapia e termalismo
Conheça as Thermas Antônio Carlos, em Poços de Caldas

Brinquedotecas hospitalares
CREFITO-4 promove ação para inserir terapia ocupacional

Fisioterapia esportiva
Saiba como é o dia a dia de um profissional da área

Jubileu de pérola
Solenidade marca 30 anos e celebra novo ciclo histórico

Atendimento multiprofissional
CER de Diamantina é o único do gênero em Minas

CREFITO-4 em Ação
Veja a cobertura fotográfica do Ano da Aproximação

Agenda científica
Fique por dentro dos congressos de 2016 já divulgados
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“Procuramos qualificar e
aprofundar as mudanças”

Inovação e intensidade estão en-
tre as palavras que resumem o ano 
de 2015 no Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 4ª Região (CREFITO-4). Presi-
dente da autarquia há 19 meses, o 
professor e fisioterapeuta Dr. An-
derson Luís Coelho atribui a rápi-
da transformação ocorrida nesse 
período ao “modelo participativo e 
acolhedor de gestão” adotado pelo 
atual colegiado. Confira abaixo a 
entrevista completa do presidente.

Em seus primeiros 19 meses 
de mandato, foi possível realizar 
muitas ações da carta-programa 
que sua chapa havia apresenta-
do durante o processo eleitoral? 
Dr. Anderson – Nossa gestão 
já concretizou cerca de 70% das 
ações previstas na carta-programa 
em menos da metade do mandato 
para o qual fomos eleitos. Nesse 
período, buscamos e conseguimos 
contemplar todos os cinco eixos 
programáticos de nossa platafor-
ma de campanha: atendimento e 
comunicação; apoio ao profissional; 
democratização e descentralização; 
relacionamento institucional; fis-
calização e orientação. Isso só tem 
sido possível graças ao empenho 
conjunto dos conselheiros, servi-
dores, colaboradores e parceiros do 
CREFITO-4 e ao apoio dos profis-
sionais mineiros da terapia ocupa-
cional e da fisioterapia.

Como você avalia a recep-
tividade dos profissionais de 
Minas em relação às mudanças 
que têm sido promovidas pelo 
novo colegiado da autarquia?  
Dr. Anderson – Antes e depois de 
eleitos, os atuais conselheiros do 

Presidente do CREFITO-4 comenta realizações de 2015, ‘Ano da Aproximação’

CREFITO-4 mantiveram um traço 
comum no comportamento profis-
sional e político: a capacidade de 
ouvir os anseios individuais e de 
interpretar as necessidades coleti-
vas de seus colegas de categoria. É 
por esse motivo que fazem parte 
de nosso colegiado – e também por 
isso representam a mudança que 
nossa classe profissional quer ver 
realizada no CREFITO-4. Portanto, 
avalio que os fisioterapeutas e tera-
peutas ocupacionais que atuam em 
nosso estado reconhecem a firmeza 

desse compromisso de promover 
transformações na condução da 
autarquia. Percebo que tem havido 
apoio às mudanças já efetivadas e 
compreensão diante da dificuldade 
de mudar aquilo que ainda precisa-
mos superar.

Como tem sido desenvol-
vida a fiscalização no estado 
desde que sua equipe assumiu? 
O CREFITO-4 tem encontra-

do muitas irregularidades? 
Dr. Anderson – A fiscalização do 
exercício profissional não depen-
de da vontade dos dirigentes ou 
das prioridades de uma gestão: é 
a principal finalidade dos órgãos 
componentes do Sistema COFFI-
TO/CREFITOs, estabelecida pelo 
primeiro artigo da lei federal que o 
criou; é um objetivo institucional 
permanente, um dever que jamais 
pode ser ignorado pelo conselho 
regional. Essa obrigação legal deve 
ser cumprida com rigor, porém 
sem autoritarismo. Por essa razão, 
implementamos uma nova política 
de fiscalização, com atuação mais 
ampla e ênfase em ações educati-
vas. Reestruturamos e equipamos o 
Departamento de Fiscalização, que 
em 19 meses visitou mais de 100 
municípios, encontrando, princi-
palmente, profissionais e pessoas 
jurídicas em débito ou sem registro 
no CREFITO-4, exercício ilegal ou 
irregular da fisioterapia e da terapia 
ocupacional.

No “Ano da Aproximação”, 
como o novo colegiado do CRE-
FITO-4 buscou estar mais próxi-
mo dos profissionais mineiros? 
Dr. Anderson – Ao longo do ano 
de 2015 procuramos qualificar e 
aprofundar as mudanças ocorridas 
durante o “Ano da Renovação”, ini-
ciado em meados de 2014, quan-
do fomos empossados. O “Ano da 
Aproximação” foi planejado com 
muito cuidado e carinho, contan-
do com uma série de iniciativas de 
descentralização administrativa, 
interiorização de ações e articula-
ção de segmentos. Para melhorar 
a qualidade e a agilidade de nossos 

“Nossa gestão já 
concretizou cerca 
de 70% das ações 
previstas na car-
ta-programa em 

menos da metade 
do mandato para o 
qual fomos eleitos”

“



serviços no interior, instalamos ou 
reorganizamos as subsedes de Go-
vernador Valadares, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Pouso Alegre e 
Uberlândia. Investimos também na 
exação profissional e na qualidade 
assistencial ao oferecer, em todas 
essas regiões, capacitações voltadas 
à funcionalidade e ao empreende-
dorismo. Além disso, criamos pro-
jetos como o CREFITO Jovem e o 
Café Científico.  

Desde que assumiu, a atual 
gestão criou diversas comissões 
regionais. Como é o trabalho 
dos grupos e como eles podem 
contribuir para o crescimen-
to das profissões no estado? 
Dr. Anderson – Depois de 28 anos 
de uma estrutura de poder unipes-
soal que afastou o CREFITO-4 da re-
alidade plural e complexa vivida por 
nossa categoria em Minas Gerais, o 
novo colegiado adotou um modelo 
participativo e acolhedor de gestão. 
A criação das comissões regionais 
faz parte desse esforço democráti-
co de abrir espaço para um núme-
ro cada vez maior de protagonistas 
do novo ciclo histórico do conselho. 
Cada grupo reúne profissionais que 
se destacam em determinado cam-
po ou aspecto de atuação. Já estão 
em funcionamento as comissões de 
Saúde Suplementar, de Saúde Fun-
cional, de Desenvolvimento Cientí-
fico e Educação, de Procedimentos 
e Honorários e de Saúde Pública. 
Outros grupos serão instituídos no 
final deste ano e em 2016.

Como tem sido o traba-
lho da autarquia junto aos 
parlamentares e quais os ob-
jetivos dessa aproximação? 
Dr. Anderson – Em 2014, por oca-
sião das eleições gerais, o CREFI-
TO-4 elaborou uma carta-compro-
misso com a fisioterapia e a terapia 
ocupacional, à qual aderiram vários 
candidatos a deputado estadual e 
federal. Os signatários da carta que 
se elegeram vêm honrando esse 
compromisso, mas, em 2015, deci-

dimos ampliar nossa rede de conta-
tos parlamentares com o objetivo de 
encontrar novos parceiros na defesa 
da inserção das duas profissões em 
políticas públicas. Assim, o conselho 
realizou pesquisa e contato com a 
Justiça Eleitoral para levantamento 
de fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais em exercício de mandatos 
legislativos no estado. Foram iden-
tificados 19 parlamentares fisiotera-
peutas (um deputado estadual e 18 
vereadores), com quem o conselho 
tem se reunido bimestralmente des-
de maio deste ano.

O que o novo colegiado da 
autarquia tem planejado para 
2016, o “Ano dos Avanços”? 
Dr. Anderson – Os avanços que 
esperamos atingir no próximo ano 

serão resultantes de nosso empe-
nho para consolidar a renovação de 
2014 e a aproximação de 2015. De 
quais avanços estamos tratando? 
Pretendemos fazer de 2016 o ano 
da eficiência na prestação de servi-
ços, da profissionalização de nossos 
projetos e da avaliação do caminho 
percorrido como preparação para 
2017 – o “Ano da Valorização”, ou 
seja, ano dos resultados semeados 
pela atual gestão. Eficiência, pro-
fissionalização e avaliação forma-
rão o tripé do “Ano dos Avanços”. 
Não fizemos isso antes? Sim, mas 
queremos que 2016 seja tempo de 
aperfeiçoar o já feito e de planejar o 
que será. “E o que foi feito é preciso 
conhecer para melhor prosseguir”, 
como diz a bela canção mineira.
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CREFITO, associações e  
sindicatos têm funções distintas

Algumas instituições têm siglas 
com sonoridade semelhante ou no-
mes com palavras em comum, mas 
é preciso conhecer suas funções para 
saber quais são os serviços que cada 
uma presta. Existem dezenas de or-
ganismos ligados às áreas de fisiote-
rapia e terapia ocupacional, que se 
enquadram em três tipos principais: 
conselhos, associações e sindicatos.

Os conselhos de fisioterapia e tera-
pia ocupacional são encabeçados por 
um órgão de nível federal (COFFITO) 
e atuam em todo o território nacional 
por meio de representações regionais 
(CREFITOs). Tanto o COFFITO quan-
to os CREFITOs são autarquias – ou 
seja, órgãos da administração pública 
com autonomia administrativa. O 
Sistema COFFITO/CREFITO foi cria-
do pela Lei Federal 6.316, em 1975, 
e tem como atribuições principais 
regular, orientar e fiscalizar o exer-
cício profissional de fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais. Cabe aos 
CREFITOs expedir registros profis-
sionais; arrecadar anuidades, multas 
e emolumentos; além de julgar infra-
ções e aplicar penalidades previstas 
pela legislação brasileira. Já o COF-
FITO deve, entre outras atribuições, 
aprovar resoluções e julgar recursos 
relacionados a procedimentos éticos 
e administrativos.

As associações são, em regra, so-
ciedades de caráter científico e po-
dem ter abrangência local, estadual 
ou nacional. Ao contrário dos conse-
lhos, não são estatais, já que devem 
ser criadas e geridas pelos próprios 
profissionais (de uma ou mais cate-
gorias). As associações costumam 
promover atividades que auxiliam 
estudantes e profissionais de de-
terminadas áreas a aprimorar seus 

conhecimentos, como cursos, con-
gressos, jornadas e outros eventos de 
cunho científico. Geralmente, esse 
tipo de entidade se destina a congre-
gar seus sócios e a defender as áreas 
em que atuam, não desenvolvendo, 
porém, atividades sindicais.

Os sindicatos têm como in-
cumbência primordial a luta por 
condições dignas de trabalho e por 
remunerações justas a todos os tra-
balhadores que pertencem à sua base. 
Os dirigentes sindicais representam 

fisioterapeutas e/ou terapeutas ocu-
pacionais em negociações salariais 
com os empregadores, sejam eles 
empresas ou órgãos públicos. São os 
sindicatos que fiscalizam o cumpri-
mento dos direitos trabalhistas, das 
cláusulas de acordos e convenções 
coletivas, da jornada de trabalho e do 
piso salarial de cada categoria. Para 
tanto, oferecem assistência jurídica 
aos profissionais sindicalizados, que 
são obrigados a pagar uma contribui-
ção sindical periódica.

Entenda como cada instituição trabalha em prol da fisioterapia e da terapia ocupacional 



CREFITO-4 amplia frota de 
carros da fiscalização

O Conselho Regional de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional da 4ª 
Região (CREFITO-4) tem lutado 
incansavelmente em prol da fisio-
terapia e da terapia ocupacional. 
Uma das prioridades da atual ges-
tão é impedir que pessoas despre-
paradas exerçam ilegalmente as 
profissões, colocando em risco a 
saúde da população mineira. Por 
este motivo, a autarquia ampliou 
sua frota de carros para a fiscali-
zação no segundo semestre deste 

ano. As cinco novas viaturas foram 
adquiridas por meio do proces-
so licitatório nº 30/2015 (pregão 
eletrônico nº 05/2015), dando se-
quência ao planejamento do cole-
giado para a restruturação admi-
nistrativa da autarquia. 

De acordo com o presidente do 
CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Co-
elho, as novas aquisições mostram 
que o conselho está cada dia mais 
próximo dos profissionais e da so-
ciedade mineira. “Nossa reestrutu-

ração está sendo contínua e grada-
tiva. A chegada dos novos carros 
significa mais proteção à sociedade 
contra o exercício irregular e ile-
gal das profissões de fisioterapia e 
de terapia ocupacional, bem como 
mais defesa das prerrogativas pro-
fissionais no estado, protegendo, 
consequentemente, o exercício 
daqueles profissionais que atuam 
com ética e legalidade. É o dinheiro 
sendo bem investido na segurança 
das profissões”, finaliza. 

Viaturas foram adquiridas no segundo semestre deste ano, dando sequência à restruturação administrativa da autarquia 
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FISCALIZAÇÃO
RESPONDE

Ações de fiscalização do 
CREFITO-4 percorrem 

Minas Gerais

Síntese de fiscalização de 2015
1. Abaeté
2. Alfenas
3. Alterosa
4. Araújos
5. Araxá
6. Areado
7. Augusto de Lima
8. Azurita
9. Barbacena
10. Belo Horizonte
11. Barroso 
12. Betim
13. Bocaiúva
14. Bom Despacho
15. Brumadinho
16. Buenópolis
17. Camanducaia
18. Capelinha
19. Capitão Enéas
20. Carlos Chagas
21. Carmo do Rio Claro
22. Carmópolis de Minas
23. Cataguases 
24. Cedro de Abaeté
25. Congonhal
26. Contagem
27. Corinto
28. Curvelo
29. Diogo Vasconcelos
30. Divinópolis
31. Dom Viçoso
32. Dores do Indaiá
33. Elói Mendes
34. Esmeraldas

35. Estiva
36. Francisco Sá
37. Governador Valadares
38. Guaxupé
39. Ibirité
40. Igarapé
41. Igaratinga
42. Ipuiuna
43. Itabirito
44. Itajubá
45. Itamonte
46. Itatiaiuçu
47. Itaúna
48. Juatuba
49. Juiz de Fora
50. Lagoa Santa
51. Lavras
52. Leandro Ferreira
53. Machado
54. Mantena
55. Mariana
56. Mário Campos
57. Martinho Campos
58. Mateus Leme
59. Matias Barbosa
60. Moema
61. Monsenhor Paulo
62. Montes Claros
63. Muriaé
64. Nanuque
65. Nepomuceno
66. Nova Lima
67. Nova Serrana
68. Onças do Pitangui

69. Ouro Preto
70. Pará de Minas
71. Passatempo
72. Patos de Minas
73. Perdigão
74. Perdões 
75. Pitangui
76. Poços de Caldas
77. Ponte Nova
78. Pouso Alegre
79. Pouso Alto
80. Quartel Geral
81. Ribeirão das Neves
82. Sabará
83. Santa Luzia
84. Santa Rita do Sapucaí
85. Santo Antônio do Monte
86. São Bento do Abade
87. São Gonçalo do Sapucaí
88. São João del-Rei
89. São Joaquim de Bicas
90. São Lourenço
91. São Sebastião do Oeste
92. São Thomé das Letras
93. Sarzedo
94. Sete Lagoas
95. Soledade de Minas
96. Teófilo Otoni
97. Três Corações
98. Três Pontas 
99. Ubá
100. Uberaba
101. Uberlândia
102. Varginha

A fiscalização do CREFITO-4 tem percorrido cons-
tantemente todo o estado de Minas Gerais, a fim de 
garantir o exercício legal e regular da fisioterapia e da 
terapia ocupacional. Até outubro deste ano os fiscais 
realizaram 1.118 atos fiscalizatórios, 2.283 autos e 34 
termos de visitas. Os autos mais frequentes de janei-
ro a outubro de 2015 são por débitos de pessoa física 
(530), ausência de prontuário de paciente (326), in-
conformidades com o Referencial Nacional de Proce-
dimentos Fisioterapêuticos – RNPF (266), publicidade 
indevida (214), ausência de registro de empresa (175), 
conivência com exercício ilegal da profissão (169),  in-
conformidades com parâmetros assistênciais (153), 
ausência de registro de consultório (99), débitos de 
pessoa jurídica (84), ausência da Declaração de Regu-
laridade de Funcionamento – DRF (81) e inconformi-
dades com a RDC-7 em hospitais (47).

Você pode colaborar com a fiscalização da fisiote-
rapia e da terapia ocupacional em Minas Gerais. Todo 
profissional tem o dever ético de denunciar irregulari-
dades. Acesse o site do CREFITO-4 (www.crefito4.org.
br) e saiba como pode contribuir para combater o exer-
cício ilegal das profissiões no estado.

É obrigatório o registro de 
prontuário em clínicas?  E 
se o fisioterapeuta traba-
lhar apenas com método 
Pilates? 
Sim. A Resolução COFFITO n° 
415, de 19 de maio de 2012, dis-

põe sobre a obrigatoriedade do registro em pron-
tuário pelo terapeuta ocupacional e a Resolução 
COFFITO nº 414, de 23 de maio de 2012, dispõe 
sobre a obrigatoriedade do registro em prontuá-
rio pelo fisioterapeuta, inclusive se o profissional 
utilizar o método Pilates, pois de acordo com a  
Resolução COFFITO n° 386/2011, artigo 1°, o Pi-
lates é um recurso cinesioterapêutico e mecanote-
rapêutico que promove a educação e reeducação do 
movimento corporal, composto por exercícios te-
rapêuticos de promoção, prevenção e recuperação 
da saúde físico-funcional; e que a avaliação, pres-
crição e a evolução da intervenção fisioterapêutica 
constarão de prontuário, cuja responsabilidade 
deverá ser assumida pelo profissional.

Como deve ser feito o registro em prontu-
ário fisioterapêutico e em prontuário tera-
pêutico ocupacional?
Não existe um padrão de prontuário. O profissio-
nal tem autonomia para elaborar o melhor modelo 
que atenda às suas necessidades e às do paciente. 
De acordo com a Resolução COFFITO n° 414 e nº 
415, artigo 1°, existem alguns itens que devem ser 
seguidos: o prontuário deve conter identificação 
do paciente, história clínica, exame clinico/físico, 
exames complementares, diagnóstico/prognós-
tico fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional, 
plano terapêutico, evolução da condição de saúde 
funcional em cada atendimento e identificação do 
profissional que prestou a assistência.

Por que a Declaração de Regularidade de 
Funcionamento (DRF) da minha empresa ou 
consultório não chegou pelos Correios neste 
ano?
Até o ano de 2014, a Declaração de Regularidade 
de Funcionamento (DRF) era enviada aos profis-
sionais pelos Correios, após o pagamento de uma 
taxa para sua expedição. A partir do ano de 2015, 
o CREFITO-4 extinguiu o pagamento dessa taxa 
para expedir a DRF e a mesma começou a ser emiti-
da, gratuitamente, pelo site (www.crefito4.org.br). 
Para emissão do documento, o profissional preci-
sa acessar o site, clicar em “SERVIÇOS ONLINE” e 
em seguida em “EMISSÃO DE DRF”. O documento 
deve ser impresso e fixado em local visível.

*Relatório de visitas de janeiro a outubro de 2015
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Decodificando a CIF
A Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF) é um instrumento cria-
do pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para descrever de for-
ma universal e padronizada a saúde 
e os estados relacionados à saúde de 
indivíduos e populações por meio 
da utilização de códigos alfanumé-
ricos. A CIF faz parte da família 
de classificações internacionais da 
OMS, cujo membro mais conhecido 
é a Classificação Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde (CID). Enquanto a CID des-
creve as doenças, distúrbios e ou-
tras condições de saúde, a CIF des-
creve os aspectos da funcionalidade 
humana. Estes instrumentos são 
complementares e seu uso conco-
mitante permite que se tenha uma 
visão ampla das condições de saúde 
de pessoas e populações.

A situação de qualquer pessoa 
pode ser classificada pela CIF, inde-
pendentemente da presença ou não 
de uma doença. A CIF classifica os 
componentes da funcionalidade e 
incapacidade (funções do corpo, es-
truturas do corpo, atividade e parti-
cipação) e os componentes dos fato-
res contextuais (fatores ambientais 
e fatores pessoais). Os dados gera-
dos em cada um dos componentes 
são utilizados dentro do modelo 
biopsicossocial que permite a visu-
alização integral dos determinantes 
da saúde e as interações entre eles.

As unidades de classificação da 
CIF são as categorias. Elas são for-
madas por uma letra seguida por 
números. Para as funções do corpo, 
a letra é o “b” (body); para estrutu-
ras, “s” (structure); para atividade 
e participação, “d” (domain); e para 
fatores ambientais, “e” (enviro-
ment). Os números que se seguem 
às letras completam a categoria. 

Quanto mais números, maior é o 
nível de detalhamento da categoria 
(por exemplo, s750 é uma categoria 
de dois níveis que significa estrutu-
ra do membro inferior e s75001 é 
uma categoria de quatro níveis que 
significa estrutura da articulação do 
quadril).

Para que uma categoria se trans-
forme em um código, um ponto-fi-
nal ou um sinal de + (só para fatores 
ambientais, quando quiser indicar 
um facilitador) deve ser adiciona-
do ao final da categoria e, à frente 
dele, pelo menos um número deve 
ser adicionado. Este número é o 
qualificador que sinalizará a mag-
nitude do problema, barreira ou 
facilitador. Os qualificadores obe-
decem a uma escala genérica onde: 
0 = ausência (0 a 4%), 1 = leve (5 a 
24%), 2 = moderado (25 a 49%), 3 
= grave (50 a 95%) e 4 = completa 
(96 a 100%). Os qualificadores 8 e 
9 significam, respectivamente, não 
especificado e não aplicável. Como 
exemplo, a categoria b4200 signi-
fica pressão arterial aumentada e o 
código b4200.2 significa pressão ar-
terial moderadamente aumentada.

A CIF não foi elaborada para ser 
usada apenas por profissionais da 
saúde, qualquer pessoa pode uti-
lizar o instrumento. Afinal, a CIF 
pode ser usada para gerar dados es-
tatísticos nas mais diversas áreas de 
conhecimento, para avaliar e reava-
liar os efeitos de intervenções sobre 
as pessoas ou no ambiente em que 
elas vivem, para avaliar o impacto 
de barreiras ou facilitadores no am-
biente, para a elaboração de políti-
cas públicas e sociais, para a elabo-
ração de programas pedagógicos e 
educativos, dentre outros.

A adoção da CIF pelos fisiotera-
peutas e terapeutas ocupacionais é 
determinada pela Resolução nº 370 

do Conselho Federal de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional (COFFITO), 
em vigor desde novembro de 2009. 
Estimulando o cumprimento dessa 
norma e reconhecendo a importân-
cia desse instrumento, o Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Região (CREFI-
TO-4), por meio da Comissão Re-
gional de Saúde Funcional, forma-
da pelos profissionais Dr. Andrei 
Pereira Pernambuco, Dra. Janaine 
Cunha Polese e Dra. Raquel Lana de 
Carvalho Campelo, está oferecendo 
capacitações gratuitas para o uso da 
CIF a profissionais de todo o esta-
do. Somente no segundo semestre 
de 2015 foram realizados sete even-
tos (dois em Belo Horizonte e um 
em Montes Claros, Poços de Caldas, 
Governador Valadares, Uberlândia 
e Juiz de Fora). Além disso, o CRE-
FITO-4 promove em dezembro o 2º 
Fórum de Saúde Funcional de Mi-
nas Gerais.

Dr. Andrei Pereira Pernambuco  
Coordenador da Comissão Regional  

de Saúde Funcional do CREFITO-4
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CREFITO-4 cria projeto para se  
aproximar do mundo acadêmico

Em 2015, ano intitulado como 
da aproximação, o Conselho Regio-
nal de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 4ª Região (CREFITO-4) 
criou o CREFITO Jovem, projeto 
composto por acadêmicos de todo 
o estado. A iniciativa tem como ob-
jetivos a aproximação dos acadêmi-
cos com a realidade política de clas-
se, permitindo que atos normativos 
das profissões sejam assimilados 
com mais tranquilidade; o envolvi-
mento dos estudantes nos proces-
sos de normatização e fiscalização 
das profissões; a orientação dos alu-
nos nas questões que envolvam as 
tendências mercadológicas e o per-
fil profissiográfico, para atender às 
necessidades de saúde da população 
nos próximos anos; a orientação 
sobre dúvidas técnicas, jurídicas e 
normativas, a fim de que os acadê-
micos saiam da faculdade com mais 
informações a respeito de todas as 
leis e normas de sua profissão; entre 
outros.

Os membros do CREFITO Jo-
vem foram indicados por institui-
ções de ensino, organizações estu-
dantis e delegados do conselho no 
primeiro semestre de 2015. Ao todo, 
61 alunos integram o projeto. A elei-
ção da equipe diretiva aconteceu no 
dia 23 de agosto, no auditório da 
OAB/MG, onde havia acontecido no 
dia 22 de agosto o 1º Encontro Esta-
dual de Estudantes de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional de Minas Ge-
rais, com a presença de mais de 200 
acadêmicos mineiros.

“Com a criação do CREFITO Jo-
vem esperamos um envolvimento 
antecipado dos acadêmicos com a 
realidade política de classe, o que, 

Membros do CREFITO Jovem foram indicados por instituições de ensino,  
representações estudantis e delegados do conselho no primeiro semestre de 2015

Diretoria do CREFITO-4 juntamente com equipe diretiva do projeto

Membros da equipe diretiva e dos departamentos do CREFITO Jovem

em regra, acontece somente após 
anos de formação, quando aconte-
ce. A diretoria do CREFITO-4 ficou 
muito satisfeita com a participação 
dos acadêmicos no CREFITO Jovem 
e no primeiro encontro de estudan-
tes e espera, a partir de agora, um 
contato maior com esses futuros 
profissionais”, comenta o presidente 

do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís 
Coelho. Os membros da equipe di-
retiva do CREFITO Jovem recebem 
apoio institucional e acompanha-
mento da autarquia para organizar 
encontros temáticos, simpósios, 
palestras, congressos e grupos de 
discussão e para criar material edu-
cativo de interesse dos acadêmicos.

*Confira no quadro ao lado os nomes dos acadêmicos eleitos para a direção e departamentos do CREFITO Jovem  ->
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Confira fotos do  
1º Encontro Estadual  

de Estudantes de  
Fisioterapia e de  

Terapia Ocupacional

Acadêmicos eleitos para a equipe diretiva e departamentos do CREFITO Jovem:

Presidente: Cleiton Oliveira Silva (Pitágoras)
Vice-presidente: José Magno Simões Júnior (PUC Minas)
Secretária: Glauciane Alves Rezende (PUC Minas)
Primeiro-tesoureiro: Hiltomar Martins Oliveira Júnior (UFJF-GV)
Segunda-tesoureira: Isabela Cristina de Lima (UNIARAXÁ)

Coordenadora do Departamento Científico: Ana Clara Santana de Souza (FCMMG)
Vice-coordenadora do Departamento Científico: Adriele de Lima Lopes (UNIVÁS)
Coordenador do Departamento de Apoio e Orientação ao Discente: Matheus Antônio Werneck Freitas (UNIVALE)
Vice-coordenador do Departamento de Apoio e Orientação ao Discente: Christiano Vieira da Silva (FAMINAS)
Coordenadora do Departamento de Eventos: Paula Andrade Melo (UNILESTE)
Vice-coordenadora do Departamento de Eventos: Suéllen Letícia Martorelli (UNIPAC)
Coordenador do Departamento de Mobilização Política e Movimento Estudantil: Paulo Henrique R. de Souza (FUNORTE)
Vice-coordenador do Departamento de Mobilização Política e Movimento Estudantil: Mateus Campos de Lemos (UFMG)
Coordenadora do Departamento de Publicidade: Vilma Gonçalves da Costa (Estácio de Sá)
Vice-coordenador do Departamento de Publicidade: Pedro Henrique Santiago (Estácio de Sá)
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CREFITO-4 promove 2ª edição  
de encontro de coordenadores

Representantes de diversas insti-
tuições públicas e privadas de ensino 
superior de Minas Gerais participa-
ram no dia 9 de outubro do 2º En-
contro Estadual de Coordenadores 
de Cursos de Graduação em Fisio-
terapia e em Terapia Ocupacional, 
promovido em Belo Horizonte, pelo 
Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 4ª Região 
(CREFITO-4). A edição deste ano 
aconteceu no Chrystal Room do 
Dayrell Hotel & Centro de Conven-
ções e foi organizado pela Comissão 
Regional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Educação do CREFITO-4. 
Além de coordenadores de cursos de 
graduação, participaram professores 
que atuam em núcleos docentes es-
truturantes (NDE) e representantes 
da Associação Brasileira de Ensino 
em Fisioterapia (ABENFISIO).

A pauta do encontro contou com 
diversos temas como especialidades 
profissionais, DCNs e mercado de 
trabalho; reponsabilidades acadêmi-
cas, financeiras e sociais inerentes 
do coordenador; o papel da direção 
acadêmica e relação desejável com a 
coordenação de cursos; o que a fun-
dação mantenedora espera do coor-

denador e gestão do centro de cus-
tos do seu curso; a lógica do ENADE 
e do conteúdo avaliado; como utili-
zar os resultados do ENADE para o 
aprimoramento dos cursos; e, por 
fim, processo administrativo, lide-
rança, marketing e gestão de com-
posto mercadológico de cursos, cap-
tação e retenção de alunos e política 
de egressos.

O Encontro de Coordenadores 
e os outros projetos da Comissão 
de Desenvolvimento Científico e 
Educação são promovidos em con-
sonância com o termo de colabora-
ção firmado em 2010 entre o COF-
FITO e o Ministério da Educação. A 
partir da celebração do acordo, os 
Conselhos Federal e Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
passaram a desempenhar função 
consultiva no processo de regulação 
e supervisão da educação superior. 
Por isso, o CREFITO-4 tem realiza-
do ações para estimular a exação no 
exercício profissional desde os anos 
de formação, tendo as instituições 
de ensino como parceiras na execu-
ção de serviços úteis à fiscalização 
que resultam em uma melhor quali-
dade assistencial à população.

Confira depoimentos de coordenadores e professores:

“Esse encontro dos coordenadores de curso com o CREFITO-4 é uma iniciativa excelente, pois dá para a gente a oportunidade de estar discutindo 
uma série de pontos que são muito relevantes para os cursos, para a formação e atuação do fisioterapeuta. O encontro deste ano permitiu a discussão 
de algumas questões que são muito importantes para o coordenador. Ele falou da habilidade que o coordenador tem que ter para gerir um curso. A 
nossa formação é fisioterapia e de repente nos deparamos como professor e, da noite para o dia, a gente se torna coordenador de curso. Portanto, 
com as palestras que tivemos aqui e com o curso que vai ser oferecido, vai ser uma oportunidade de adquirirmos mais conhecimentos e habilidades 
na nossa formação” - Dra. Juliana de Melo Ocarino, coordenadora do curso de fisioterapia da UFMG.

“O encontro promovido pelo CREFITO-4 é de extrema importância, pois é a oportunidade que os gestores têm de compartilhar suas dúvidas, difi-
culdades, facilidades e principalmente essa questão de como se tornar coordenador e como se estruturar para esse trabalho. Espero que o encontro 
de coordenadores não pare por aqui, que também ocorra nos próximos anos” - Dra. Viviane Gontijo Augusto, coordenadora do curso de 
fisioterapia da UEMG, Campus Divinópolis.

“Achei o evento muito proveitoso, gostei muito da abordagem dos palestrantes e acredito que seja uma problematização que todos os cursos vêm enfren-
tando referente aos temas tratados. Foi muito útil para todos que estiveram aqui. Eu acho que o CREFITO-4 deve manter este encontro todos os anos e 
que outros assuntos também venham a ser discutidos” - Dra. Cláudia Silva Dias, professora da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico.

“Iniciativa muito bacana do CREFITO-4. Muitas informações valorosas para os professores, núcleo docente estruturante e coordenadores de cursos. 
Excelentes palestras sobre gestão, avaliação e regulamentação junto ao MEC. Aproveito para parabenizar nosso presidente, Dr. Anderson Luís Coe-
lho, e toda a equipe do conselho pela iniciativa e por estarem trabalhando para o engrandecimento das profissões em Minas Gerais e no Brasil. Que 
venham outros encontros para o nosso crescimento profissional” - Dr. Gustavo Nunes Tasca Ferreira, professor do curso de fisioterapia 
do Izabela Hendrix e Faseh.
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Frente em defesa das profissões
é fundada em Minas Gerais

Movimento pela fisioterapia e terapia ocupacional surge em reunião no CREFITO-4

Conselheiros do CREFITO-4 e parlamentares criaram o grupo

Os terapeutas ocupacionais e 
fisioterapeutas que atuam em Mi-
nas Gerais contam agora com mais 
um instrumento político para lutar 
pela valorização de suas profissões. 
Criada em julho deste ano, a Frente 
Mineira em Defesa da Fisioterapia e 
da Terapia Ocupacional é resultado 
da aproximação dos parlamentares 
fisioterapeutas do estado, que em 
2015 passaram a ter reuniões bi-
mestrais realizadas pelo Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Região (CREFI-
TO-4), em Belo Horizonte.

A formação do movimento 
suprapartidário foi proposta por 
vereadores participantes do 1º En-
contro de Parlamentares Fisiotera-
peutas de Minas Gerais, no dia 14 
de maio, na sede da autarquia. Na 
segunda reunião do grupo, em 10 

de julho, após rápida movimenta-
ção envolvendo legisladores com 
formação em fisioterapia e con-
selheiros do CREFITO-4, a frente 

aprovou seu manifesto de 
criação e discutiu suas ati-
vidades e metas iniciais, 
dando origem a projetos 
que já estão em desenvol-
vimento pelos membros 
fundadores.

O manifesto explica 
que o movimento “sur-
ge da necessidade de se 
constituir um fórum 
permanente para dis-
cussão e articulação 
de atores políticos, en-
tidades de classe e or-
ganismos estatais em 
torno dos temas de 
interesse de ambas 
as profissões”. De 
acordo com o docu-
mento, são aceitas 
adesões de “lide-
ranças de classe e 
autoridades públi-
cas comprometi-

das em apoiar a fisioterapia e a te-
rapia ocupacional em Minas Gerais, 
desde o aprimoramento do arcabou-
ço jurídico até mobilizações para in-
serção e valorização profissionais”.

A frente defende o fortaleci-
mento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para possibilitar “um salto 
quantitativo e qualitativo da cober-
tura assistencial fisioterapêutica e 
terapêutica ocupacional à popula-
ção mineira”. O movimento prega 
também maior participação políti-
ca da categoria. Em julho, elaborou 
carta aberta aos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais incenti-
vando-os a participar das eleições 
municipais de 2016 e, no dia 12 de 
setembro, realizou o 1º Ciclo de Pa-
lestras de Formação Política, com 
apoio do CREFITO-4.

As iniciativas e discussões da 
Frente Mineira são divulgadas em 
seu site (www.frentemgfto.com.br) 
e sua página na rede social Face-
book (www.facebook.com/frentem-
gfto). Contatos com o grupo podem 
ser feitos pelo e-mail frentemgfto@
frentemgfto.com.br.



CREFITO-4 distribui informativo 
no Dia do Fisioterapeuta e do  

Terapeuta Ocupacional
Material voltado para a população foi divulgado em todas as regiões do estado

Em comemoração ao Dia Nacio-
nal do Fisioterapeuta e do Terapeu-
ta Ocupacional (13 de outubro), o 
Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 4ª Região 
(CREFITO-4) veiculou um material 
institucional em todas as regiões do 
estado de Minas Gerais, voltado para 
a população no sentindo de informar 
que todos têm direito ao atendimen-
to com fisioterapeuta e com terapeu-
ta ocupacional e que podem contri-
buir com a fiscalização do conselho, 
denunciando irregularidades. Os 
jornais foram distribuídos em diver-
sas cidades, com impacto maior nos 
municípios onde o CREFITO-4 pos-
sui subsedes (Governador Valadares, 

Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso 
Alegre e Uberlândia).

Na capital mineira, a divulgação 
foi realizada com uma tiragem de 
aproximadamente 60 mil exempla-
res. Os principais objetivos do infor-
mativo foram de disseminar para a 
sociedade que ela tem direito ao aten-
dimento fisioterapêutico e terapêuti-
co ocupacional e que deve exigir isso 
nos serviços em que os profissionais 
estão inseridos por lei e também in-
formar ao cidadão que ele deve pro-
curar por atendimentos de qualidade, 
verificando se o profissional está de-
vidamente inscrito no conselho e se 
está apto para exercer a profissão.

O exemplar veiculado no Dia do 

Fisioterapeuta e do Terapeuta ocu-
pacional contempla, ainda, informa-
ções sobre denúncia, cientificando 
a população de que ela pode e deve 
denunciar irregularidades cometi-
das por profissionais da fisioterapia 
e terapia ocupacional. O conteúdo 
divulgado surgiu a partir de um le-
vantamento realizado pela Comis-
são Regional de Saúde Pública do 
CREFITO-4, formada pelos fisiotera-
peutas Dra. Flávia Cristina Campos, 
Dr. Hermann Alecsandro Rodrigues 
e Dr. Peterson Marco de Oliveira 
Andrade, e pelos terapeutas ocupa-
cionais Dra. Álida Fernanda Corgo-
zinho Murta Andrade e Dr. Bruno 
Souza Bechara Maxta.
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Saiba em quais serviços de saúde os 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estão 
incluídos por recomendação do Ministério da Saúde

*Informações veiculadas no informativo produzido pelo CREFITO-4 no Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
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Poder sob as águas. Ciência  
por trás do movimento

Thermas Antônio Carlos, de Poços de Caldas, combinam mecanoterapia e termalismo

Uma cadeira posicionada de fren-
te para a parede, com aparência que 
destoa suavemente do conjunto de 
equipamentos ao redor, à primeira 
vista não atrai a atenção de quem 
visita a sala de mecanoterapia das 
Thermas Antônio Carlos, em Poços 
de Caldas, Sudoeste de Minas. Com 
o olhar um pouco mais atento depois 
de circular sobre o amplo piso de ma-
deira que recebe luz natural através 
de grandes janelas, é possível perce-

ber que ali há 27 aparelhos com outro 
design, caracterizado por rodas orna-
mentadas e bases semipiramidais.

A cadeira flexo-extensora de joe-
lhos e o grupo de equipamentos que 
esteticamente se diferencia dela têm 
grande valor histórico não apenas 
para a sala de mecanoterapia: ajudam 
também a reconstituir a memória 
da fisioterapia e do Brasil. As 27 má-
quinas – como eram chamadas ori-
ginalmente – foram projetadas pelo 

sueco Gustav Zander no século XIX 
e fabricadas na Alemanha em 1929. 
A aquisição da aparelhagem ocorreu 
por decisão do então governador de 
Minas Gerais, Antônio Carlos Ribei-
ro de Andrada, que mais tarde daria 
nome às Thermas.

Não é por acaso que a cadeira se 
distingue do conjunto produzido na 
Europa. O equipamento tem proce-
dência nacional e não fazia parte da 
montagem da sala de mecanoterapia 
quando o estabelecimento termal foi 
inaugurado, em 1931. Hoje solitária 
na simplicidade de seu aspecto visu-
al, a peça já viveu dias de glória. As 
Thermas encomendaram a confecção 
da cadeira especialmente para o tra-
tamento de sua paciente mais ilus-
tre à época, Darcy Vargas, que desde 
1930 era a primeira-dama do país.

A família do presidente Getúlio 
Vargas costumava passar tempora-
das em estâncias hidrominerais do 
Sul e Sudoeste de Minas, mas foi a 
partir de um acidente automobilís-
tico na estrada Rio-Petrópolis, em 
1937, que Dona Darcy se tornou fre-
quentadora assídua de Poços de Cal-
das. Ironicamente, o espaço em que 
ela tratou sua lesão no joelho havia 
sido construído por um político que 
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sonhava assumir outra cadeira, jus-
tamente aquela ocupada por Getúlio 
no Palácio do Catete.

O balneário integra um complexo 
de obras escolhidas por Antônio Car-
los para a remodelação urbanística 
de Poços, assim como o Palace Hotel 
e o Palace Casino. Com essas e outras 
realizações a tiracolo, o governador 
mineiro seria o sucessor natural do 
paulista Washington Luís na Presi-
dência da República, porém os líde-
res da elite de São Paulo acabaram 
rompendo o pacto com Minas, o que 
levou Antônio Carlos a apoiar Getú-
lio, derrotado nas urnas mas alçado 
ao poder pela Revolução de 1930.

“As Thermas Antônio Carlos são 
o primeiro balneário moderno e o 
mais suntuoso construído na Améri-
ca Latina”, comenta a fisioterapeuta 
Dra. Miriam Cristina Baioni, mem-
bro da equipe que atua na sala de me-
canoterapia utilizando os aparelhos 
instalados oito décadas atrás. Dra. 
Miriam explica que apenas a “cadei-
ra de Dona Darcy” e duas bicicletas 
são de fabricação brasileira. Os de-
mais dispositivos mecânicos datam 
da época da inauguração do espaço e 
impressionam pela durabilidade.

Para a também fisioterapeuta 
Dra. Teresa Cristina Alvisi, primeira 
profissional da área contratada pelas 
Thermas, a resistência do ferro fun-
dido e da madeira empregados na 
produção causam menos espanto do 
que a sofisticação técnica dos equi-
pamentos. “Nossa sala de mecano-
terapia é um museu vivo da fisiote-

rapia, com requinte de biomecânica 
e ergonomia. Zander foi visionário 
e é extremamente contemporâneo”, 
opina Dra. Teresa.

De acordo com a equipe de fisio-
terapia do balneário, nenhum dos 
aparelhos é considerado obsoleto, 
embora o acervo componha o patri-
mônio histórico estadual. As peças 
são resistentes e passam por manu-
tenção periódica, realizada por um 
torneiro mecânico. A roda de ombro 
é um dos dispositivos que, segundo 
Dra. Miriam, apresentam resultados 
superiores aos dos instrumentos no-
vos por permitir dupla regulagem (de 
amplitude da circundução e de altura 
do ombro). Todos os equipamentos 
são reguláveis, não se ajustando, en-
tretanto, às medidas de uma criança.

O serviço de fisioterapia das Ther-
mas combina recursos da mecanote-
rapia e do termalismo. A fisioterapeu-
ta Dra. Izabella Perez Ferreira Corrêa 
explica que o banho de imersão em 
água sulfurosa, parte do protocolo 
para todos os pacientes, é coadjuvan-
te nos tratamentos, sendo eficaz para 
analgesia, relaxamento e ação anti-
-inflamatória. “Procuramos utilizar 
os recursos naturais das Thermas. 
Priorizamos os exercícios e o banho, 
e só utilizamos a eletroterapia em úl-
timo caso”, salienta Dra. Izabella.

O setor de hidrologia conta com 
59 banheiras de hidromassagem – as 
originais, esmaltadas e refratárias, 
foram importadas da Inglaterra. A 
água usada nos banhos é captada na 
Fonte Pedro Botelho e bombeada até 

o reservatório das Thermas, que a 
redistribui para o prédio. As banhei-
ras recebem água com temperatura 
de aproximadamente 37ºC. A área 
reservada para banhos sofreu obras 
nos últimos anos. Além da constru-
ção de uma piscina para hidroginás-
tica e de ofurôs, as instalações foram 
adaptadas para assegurar acessibili-
dade aos usuários.

A histórica vocação de Poços de 
Caldas para o uso e o estudo das 
águas termais não está restrita ao im-
ponente prédio do balneário. O curso 
de fisioterapia oferecido no municí-
pio pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais (PUC Minas) 
foi o primeiro do país a adotar o ter-
malismo como componente curricu-
lar e área de estágio supervisionado. 
“Achávamos inconcebível termos um 
curso de fisioterapia numa cidade 
formada em torno de suas águas sem 
dar ênfase ao termalismo, que é um 
ramo da fisioterapia”, relembra Dra. 
Teresa Alvisi, integrante do corpo 
docente da instituição.

A conjugação de termalismo e 
mecanoterapia nas Thermas Antônio 
Carlos atende, majoritariamente, a 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Construído quando a assis-
tência à saúde era privilégio de uma 
minoria, o estabelecimento termal 
recebe hoje, em torno da cadeira en-
comendada para uma primeira-da-
ma, homens e mulheres de diferentes 
classes sociais que deságuam na mes-
ma busca: qualidade de vida no poder 
das águas e na ciência do movimento.

*Confira mais fotos em www.flickr.com/crefito4 
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CREFITO-4 promove ação para 
inserir terapeutas ocupacionais 
em brinquedotecas hospitalares

Um levantamento para viabili-
zar a inserção de terapeutas ocupa-
cionais nas brinquedotecas hospita-
lares de Minas Gerais foi realizado 
no segundo semestre deste ano pelo 
Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 4ª Região 
(CREFITO-4). A recomendação foi 
enviada, inicialmente, a 385 hos-
pitais do estado que oferecem in-
ternação pediátrica, mas que ainda 
não contam com terapeutas ocupa-
cionais, segundo levantamento do 
Departamento de Fiscalização (DE-
FIS) do CREFITO-4 em março deste 
ano. A Lei Federal nº 11.104/2005 
tornou obrigatória a instalação de 
brinquedotecas nas unidades de 
saúde que ofereçam atendimento de 
internação pediátrica, tendo em vis-
ta a relevância dos efeitos terapêuti-
cos do brincar na cura das crianças.

A iniciativa do CREFITO-4 foi 
fundamentada na resolução nº 
324/2007, do Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(COFFITO), que recomenda que 
“os serviços inerentes ao desenvol-
vimento de atividade de brincar e 
utilização do brinquedo como re-
cursos terapêutico-ocupacionais 
na assistência ao ser humano, em 
brinquedotecas ou outros serviços, 

estejam sob a coordenação e res-
ponsabilidade técnica do Terapeuta 
Ocupacional”, e foi inclusive sociali-
zada com os demais CREFITOs em 
maio deste ano.

As brinquedotecas têm papel 
fundamental na melhora do esta-
do de saúde das crianças. É um lo-
cal para brincar e conhecer outras 
crianças que estão hospitalizadas. 
Dentro das brinquedotecas, o tera-
peuta ocupacional pode atuar para 
identificar os efeitos das atividades 
para o desenvolvimento infantil em 
todos os seus aspectos; na valoriza-
ção do ato de brincar; no desenvol-
vimento da linguagem corporal e 
oral; na ampliação do convívio so-
cial; na promoção da continuidade 
do desenvolvimento global; na rea-
lização de atividades psicomotoras; 
na preservação da saúde emocional; 
na preparação da criança para situ-
ações novas, procedimentos e con-
sequências que estes podem trazer; 
entre outras intervenções.

Com a ação, o CREFITO-4 acre-
dita que os hospitais serão sensibili-
zados para o papel fundamental da 
presença do terapeuta ocupacional, 
tendo inclusive já recebido respos-
tas de alguns hospitais no sentido 
de programarem futuras contrata-

ções. O conselho já está trabalhan-
do, ainda em relação ao âmbito hos-
pitalar no estado, no levantamento 
da garantia de assistência terapêu-
tica ocupacional à beira dos leitos 
de UTI, nas unidades de oncologia 
e nos Hospitais de Cuidados Prolon-
gados (HCP).

SAIBA MAIS
O texto em vigor da Constituição Fe-

deral, promulgada no dia 5 de outubro de 
1988, diz que a saúde e o lazer figuram en-
tre os direitos sociais (artigo 6º), cabendo ao 
Estado assegurar o primeiro e incentivar o 
segundo (artigo 196, caput, e artigo 217, § 
3º, respectivamente), com absoluta priori-
dade à criança, ao adolescente e ao jovem 
(artigo 227).

A Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te) preceitua atendimento integral, univer-
sal e igualitário à saúde em ambos os grupos 
etários (artigo 11), determina que os esta-
belecimentos de saúde “deverão proporcio-
nar condições para a permanência em tem-
po integral de um dos pais ou responsável, 
nos casos de internação” (artigo 12) e ga-
rante à criança e ao adolescente o direito à 
liberdade (artigo 15), nele incluídos os atos 
de “brincar, praticar esportes e divertir-se” 
(artigo 16, inciso IV).

A Lei Federal nº 11.104, de 21 de mar-
ço de 2005, torna obrigatória a existência 
de brinquedotecas em todas as unidades de 
saúde que ofereçam atendimento pediátrico 
em regime de internação (artigo 1º).
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Brincadeira levada a sério  
pela terapia ocupacional

“O brincar é o papel ocupacional 
principal da criança. É através dele 
que a criança vai aprender as coisas, 
começar a explorar o ambiente e a 
si mesma”: estas foram as palavras 
iniciais da terapeuta ocupacional 
Dra. Roberta Perret Fantaguzi em 
entrevista à Assessoria de Comuni-
cação do Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 
4ª Região (CREFITO-4). Inaugurada 
em 2009, a brinquedoteca do Hos-
pital das Clínicas Samuel Libânio, 
em Pouso Alegre, no Sul de Minas, é 
uma das referências estaduais desse 
tipo de espaço com atendimento te-
rapêutico ocupacional.

Dra. Roberta coordena a brin-
quedoteca da instituição desde fe-
vereiro de 2010. Ela comenta que o 
terapeuta ocupacional é responsável 
por estimular a criança internada a 
brincar. “Devido a todos os efeitos 
negativos que ocorrem quando a 
criança está hospitalizada, a gente 
tem a bagagem de conseguir anali-
sar e indicar as atividades lúdicas, 
levando em conta a questão social 
dela, o que é hábito e o que não é há-
bito. Avaliamos quais são as dificul-
dades que ela tem ao desempenhar o 
brincar e se são dificuldades trazidas 
pelo seu contexto ambiental ou não. 

Tudo isso a gente vai levar em con-
sideração, as brincadeiras para cada 
faixa etária e como se desenvolve a 
relação familiar dela”, conta.

Para a terapia ocupacional, o ato 
de brincar é tanto um recurso tera-
pêutico quanto um fim em si. Dra. 
Roberta explica que a atividade fun-
ciona nas duas vertentes. “O nosso 
trabalho é estimular que essa crian-
ça, mesmo no período da internação, 
não perca o seu papel ocupacional de 
brincante”. Ela completa dizendo que 
quando a criança é internada, existe 
uma ruptura do seu ambiente. “Ela 
se afasta do núcleo familiar e deixa 
de ter contato com os brinquedos. 
Isso tudo, somado aos procedimen-
tos médicos e de enfermagem, que às 
vezes são invasivos e causam muita 
dor e sofrimento para a criança, faz 
com que ela às vezes deixe de brincar 
e tenha um atraso no seu desenvol-
vimento neuropsicomotor e, como 
terapeuta ocupacional, estou aqui 
para estimular e fazer com que isso 
não aconteça ou pelo menos aconteça 
de uma forma minimizada”, ressalta. 

Questionada se acredita que a 
presença de um terapeuta ocupa-
cional em brinquedotecas hospita-
lares é essencial, sem titubear Dra. 
Roberta responde: “É fundamental, 

sim, a presença do terapeuta ocupa-
cional na brinquedoteca. Temos um 
olhar muito específico da análise da 
atividade [humana] e isso vem con-
tribuir com o objetivo que a gente 
quer alcançar. E o brincar não é só 
uma brincadeira. O brincar é coisa 
séria. A ausência dele traz muitos 
prejuízos. A brinquedoteca faz a in-
ternação ser menos traumática para 
a criança”, opina. Ao ser indagada 
sobre um momento marcante em 
sua trajetória na brinquedoteca, ela 
diz: “O que marca de verdade é aque-
la criança que foi embora e um dia, 
quando volta ao hospital, pede para 
a mãe para dar um ‘oi’ para a ‘tia da 
terapia ocupacional’. Isso é o que 
marca mais”. Dra. Roberta finaliza 
dizendo: “Um dia é diferente do ou-
tro, uma brincadeira é diferente da 
outra, mesmo que seja a mesma”.

Conheça um bom exemplo de brinquedoteca hospitalar em atividade no estado

O hospital de Pouso Alegre atende a pa-
cientes de 16 microrregiões de Minas Ge-
rais, correspondendo a mais de 190 mu-
nicípios. A brinquedoteca hospitalar está 
localizada na área do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e recebe crianças das alas de 
pediatria e oncologia do SUS, convênio e 
particular. O espaço conta hoje com cerca 
de 1.000 livros e mais de 1.500 brinque-
dos. A faixa etária atendida com mais fre-
quência no local é de 3 a 10 anos.
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Fisioterapeutas contam  
experiência na área esportiva

As atividades esportivas exigem 
um bom condicionamento físico e 
fazem com que o atleta se empenhe 
muito. Esse esforço, agregado à roti-
na de treinamentos diários, expõe o 
esportista a sobrecargas na postura, 
repetição constante de movimentos 
e aplicação de forças demasiadas 
que podem resultar em lesões. A 
fisioterapia esportiva é grande alia-
da nestes casos. Em Minas Gerais, 
existem alguns profissionais que se 
destacam nessa área. Um deles é a 
Dra. Natalia Franco Bittencourt, fi-
sioterapeuta do Minas Tênis Clube 
há cerca de 11 anos. Ela sempre teve 
a fisioterapia esportiva como foco 
de vida. “Desde que entrei na gra-
duação, já disse que queria trabalhar 
na área esportiva. Sempre caminhei 
nesta direção”, conta. 

Depois de formada, Dra. Nata-
lia pôde perceber o quanto o dia a 
dia do fisioterapeuta esportivo pode 
ser cheio e complexo. Segundo ela, o 
profissional precisa atuar na reabili-
tação dos atletas lesionados, fazer a 
integração com a comissão técnica, 
além de acompanhar os trabalhos 
preventivos que são feitos por meio 
de intervenções, em parceria com 
o profissional de educação física. 
Sobre a diferença das responsabili-
dades da fisioterapia esportiva das 
demais especialidades da equipe em 
que trabalha, Dra. Natalia deixa cla-
ro que o grupo que cuida da saúde do 
atleta no Minas Tênis Clube é mul-
tidisciplinar e que cada profissional 
possui um papel fundamental no 
bem-estar do atleta.

A lesão é, sem dúvida, um dos 
momentos mais complicados na vida 
de qualquer esportista profissional. 
Na fase do tratamento, além da aju-

da fisioterapêutica, muitas vezes o 
jogador necessita também da boa e 
velha conversa, que serve como uma 
espécie de apoio moral e aprendizado. 
O fisioterapeuta mineiro e membro 
da Confederação Brasileira de Judô 
(CBJ) Dr. Gustavo Braga explica que 
normalmente é esclarecida ao atleta a 
importância da intervenção preven-
tiva, seja na forma de palestra ou em 
conversa informal após o treino ain-
da no tatame, ou seja, na hora em que 
está passando os exercícios de aqueci-
mento ele vai mostrando e falando o 
que sabe sobre prevenção e desenvol-
vimento da capacidade física. 

No caso da prevenção por exer-
cícios, Dr. Gustavo gosta de mostrar 
as evoluções do treino. “Na sele-
ção começamos com um exercício 
de prancha no primeiro dia e, no 
último, o atleta já aprende outras 
variações deste mesmo exercício. 
Registramos tudo e enviamos para 
o desportista e, baseado nas avalia-
ções que fazemos, o orientamos a 

O CREFITO-4 conversou com profissionais das principais equipes de Minas Gerais

“Trabalhamos mui-
to na prevenção da 

lesão. Logicamente, 
quando o atleta se 
encontra contun-

dido, a gente tenta 
recuperá-lo da me-
lhor maneira possí-
vel para que ele não 
venha a apresentar 
outras lesões que o 

atrapalhem...”  

“

Dr. Guilherme Reis
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partir de qual variação ele deve fa-
zer no clube”, conta. Questionado 
ainda sobre como lida com a pressão 
para que o atleta seja reinserido na 
prática esportiva no menor tempo 
possível, Dr. Gustavo, já experien-
te, afirma que muitas vezes é difícil, 
pois há momentos em que o fisiote-
rapeuta esportivo tem que ‘bater de 
frente’ com membros da comissão 
técnica que precisam do atleta e que 
isso pode interferir no processo de 
reabilitação. “Temos que achar um 
meio termo para que o atleta não 
saia prejudicado”, ressalta.

“Vencer, vencer, vencer, esse é 
o nosso ideal”. Quem gosta de fu-
tebol sabe que este é um trecho do 
hino do Clube Atlético Mineiro ou 
‘Galo’, para os torcedores. O lema 
tem muito a ver com o que pensa o 
fisioterapeuta da equipe mineira, Dr. 
Guilherme Fialho Reis. Para ele, que 
está no clube há cerca de cinco anos, 
a conquista dos títulos é o objetivo 
principal dele e de sua equipe. “Tra-
balhamos muito na prevenção da 
lesão. Logicamente, quando o atle-
ta se encontra contundido, a gente 
tenta recuperá-lo da melhor manei-
ra possível para que ele não venha a 
apresentar outras lesões que o atra-
palhem no desenvolvimento do bom 
futebol”, comenta.  Dr. Guilherme, 
que é formado pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) e pós-
-graduado em fisioterapia esportiva, 
afirma que seu dia a dia é bem varia-
do, dependendo muito da demanda. 
Quando tem treinamento, ele traba-
lha a parte de prevenção com tarefas 
específicas. Indagado se está feliz na 

área esportiva, ele foi enfático: “es-
tou realizado”, finaliza emocionado.

Na área esportiva há cerca de 
nove anos do Cruzeiro Esporte Clu-
be, Dr. Ronner Fabiano Bolognani 
de Barros tem certeza de que a fi-
sioterapia esportiva é uma das prin-
cipais áreas de atuação do fisiotera-
peuta. Segundo ele, cada vez mais o 
profissional se torna indispensável 
para que o atleta alcance o melhor 
desempenho no esporte de alto ren-
dimento. “Fatores biomecânicos, ci-
nesiológicos e funcionais, são todos 
passíveis de intervenções positivas 
por parte do fisioterapeuta espor-
tivo. Toda e qualquer intervenção 
que tenha como objetivo potencia-
lizar qualquer parâmetro envolvido 
nessas variáveis pode exercer papel 
determinante no resultado final de 
uma competição”, destaca.

Sobre um dos momentos mais 
marcantes na sua carreira, Dr. Ron-
ner não tem dúvidas: “Foi trabalhar 
em 2013 e 2014, anos em que o Cru-
zeiro alcançou dois títulos nacionais 
consecutivos, se tornando tetracam-
peão brasileiro. Foi extremamente 
gratificante”, relatou. Atualmente, 
a fisioterapia esportiva é uma das 
principais áreas de atuação do fisio-
terapeuta, que por sua vez tende a 
garantir os resultados funcionais po-
sitivos em torno do tratamento ao 
qual se submetem os pacientes que 
pratiquem alguma atividade física e 
que tenham pretensões de retornar 
ao exercício de forma segura.

Arquivo pessoal: Dr. Gustavo Braga

Flickr: Clube Atlético Mineiro

SAIBA MAIS
O Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (COFFITO), consi-
derando a importância do esporte para a 
saúde, bem como a manutenção da saú-
de funcional do indivíduo para a prática 
esportiva, reconheceu como especiali-
dade da fisioterapia, em 8 de novembro 
de 2007, por meio da resolução nº 337, a 
fisioterapia esportiva. 
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Solenidade com homenagens a 
personalidades e organizações 
marca 30 anos do CREFITO-4

O Conselho Regional de Fisio-
terapia e Terapia Ocupacional da 4ª 
Região (CREFITO-4) completou em 
maio deste ano seus 30 anos de cria-
ção. No dia 6 de outubro, uma reu-
nião especial no Palácio Francisco Bi-
calho, sede da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, marcou a comemora-
ção do jubileu de pérola da autarquia 
e o início de um novo ciclo histórico. 
Durante o evento solene, o conselho 
homenageou personalidades e orga-
nizações que têm contribuído para 
o crescimento e fortalecimento da 
fisioterapia e da terapia ocupacional 
em Minas Gerais. Os profissionais, 
figuras públicas e instituições ho-
menageados foram escolhidos pela 
diretoria do CREFITO-4 por meio 
de indicações. O evento contou com 
a presença de diversas autoridades, 
entre as quais do secretário de Esta-
do de Saúde, Dr. Fausto Pereira dos 
Santos; do secretário de estado de Ci-
ência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Dr. Miguel Corrêa Júnior; do secretá-
rio-adjunto de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Dr. Vinícius Barros 
Rezende; e dos parlamentares Dr. Ri-
cardo Faria (deputado estadual), Dr. 
Antônio Jorge (deputado estadual) 
e Dr. Ronaldo Gontijo (vereador em 

Belo Horizonte).
As homenagens foram divididas 

em sete categorias. A primeira ca-
tegoria, de Honra ao Mérito Comu-
nitário, foi destinada ao reconheci-
mento de indivíduos que se dedicam 
a ações em benefício da coletivida-
de, sobretudo nas políticas públicas 
de saúde, desenvolvidas nos níveis 
municipal, estadual e federal. A 
comenda de Honra ao Mérito Le-
gislativo é uma distinção voltada a 
figuras públicas que se empenham 
para o aperfeiçoamento de normas 
jurídicas relacionadas à saúde, com 
especial atenção às necessidades 
dos usuários de serviços públicos 
de fisioterapia e terapia ocupacio-
nal. Na categoria Honra ao Mérito 
por Serviços Prestados ao CREFI-
TO-4 foram homenageadas pessoas 
físicas e jurídicas que se destacam 
pela colaboração ao desenvolvimen-
to institucional da autarquia.

Já a comenda de Honra ao Mé-
rito Científico é uma deferência 
do conselho aos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais que pres-
tam notória contribuição ao apri-
moramento técnico-científico das 
profissões em Minas Gerais a partir 
de seu trabalho no ambiente aca-

dêmico. Para a categoria de Honra 
ao Mérito Empresarial foram esco-
lhidos, pelo CREFITO-4, serviços 
privados de fisioterapia e terapia 
ocupacional em funcionamento no 
território mineiro que primam pela 
qualidade assistencial ofertada a 
seus clientes, respeito às normas 
que regem as duas profissões e vi-
são empreendedora conjugada à 
responsabilidade social.

A categoria de Honra ao Mérito 
Profissional foi uma oportunidade 
para enaltecer trajetórias indivi-
duais desenvolvidas com compro-
misso ético e rigor científico, tanto 
na fisioterapia quanto na terapia 
ocupacional, com amplo reconheci-
mento dos colegas de profissão que 
atuam em Minas Gerais. Na catego-
ria de Honra ao Mérito Docente, por 
fim, foram reunidos profissionais 
fisioterapeutas e terapeutas ocupa-
cionais com destacadas carreiras na 
docência de ensino superior, alguns 
dos quais foram indicados por seus 
alunos em instituições mineiras.

Para o presidente do CREFI-
TO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, 
“ao completar 30 anos de criação e 
comemorar o Dia Nacional do Fisio-
terapeuta e do Terapeuta Ocupacio-
nal, o CREFITO-4 celebra também 
as conquistas obtidas pelas profis-
sões em Minas Gerais nas últimas 
décadas”. Ele destaca ainda que “a 
reunião especial realizada na Câ-
mara Municipal de Belo Horizonte 
foi uma oportunidade para home-
nagear personalidades e organiza-
ções que contribuíram com essas 
conquistas e que participam no co-
tidiano, com sua atuação profissio-
nal ou institucional, do processo de 
desenvolvimento e valorização des-
sas duas áreas”.

Na ocasião, CREFITO-4 recebeu homenagem de vereador fisioterapeuta
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Conheça o centro público de  
reabilitação mais completo de Minas

A habilitação e a reabilitação vi-
sam garantir o desenvolvimento de 
habilidades funcionais das pesso-
as com deficiência para promover 
sua autonomia e independência. O 
programa “Viver sem Limite”, do 
governo federal, tem como meta a 
implantação de diversos Centros Es-
pecializados em Reabilitação (CER) 
no país, com o objetivo de ampliar 
o acesso e a qualidade desses ser-
viços no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). De acordo com in-
formações do site do Ministério da 
Saúde, há hoje em funcionamento 
no país 124 CERs. O único CER-IV 
no estado de Minas Gerais está em 
Diamantina. No mês de setembro, o 
presidente do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 4ª Região (CREFITO-4), Dr. An-
derson Luís Coelho, esteve no muni-
cípio e conheceu a unidade.

O CER-IV de Diamantina oferece 
serviços de reabilitação física, inte-
lectual, auditiva e visual. O centro 
atualmente recebe pacientes de mais 
de 50 municípios do Vale do Jequi-
tinhonha e entorno, contando com 
atendimento multiprofissional que 
inclui fisioterapia e terapia ocupacio-
nal. O CER foi inaugurado em 2013 
e toda a planta do prédio foi elabo-
rada considerando as normas de 
acessibilidade, com salas individuais 
para cada especialidade. No centro, 
a população de Diamantina e região 
pode ter acesso a atendimentos nas 
áreas social, médica, de psicologia, 
psicopedagogia, fonoaudiologia, te-
rapia ocupacional, fisioterapia, en-
fermagem, nutrição e educação físi-
ca. O CER-IV conta ainda com uma 
oficina de órteses e próteses.

Em sua visita, o presidente do 

Unidade localizada em Diamantina é a única do gênero no estado

CREFITO-4 foi recebido pela fisiote-
rapeuta Dra. Vanessa Cunha Agui-
lar, gerente do serviço de reabilita-
ção física e intelectual. Dra. Vanessa 
explicou o funcionamento do centro 
e destacou que a unidade de saúde 
atende a mais de 300 pacientes por 
dia, sendo 65% dos atendimentos 
reabilitação física e intelectual. Dr. 
Anderson conheceu as salas de aten-
dimento terapêutico ocupacional e 
fisioterapêutico, conversou com os 
profissionais e elogiou a estrutura 
e o serviço prestado à população. 
“É com muita satisfação que visito 
o único CER-IV em funcionamento 
em Minas Gerais, que é hoje uma 
referência no âmbito estadual. A 
qualidade dos equipamentos, da 
estrutura e do serviço prestado à 
comunidade pela equipe do CER-IV 
merece ser reconhecida e prestigia-
da”, comenta.

O CER-IV de Diamantina funcio-
na de segunda a sexta-feira, de 7h às 
18h, à rua Coronel Manoel César, nº 
180, Bairro Presidente. O telefone 
para contato é o (38) 3531-4257.

Atendimento multiprofissional inclui fisioterapia e terapia ocupacional
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Agenda de congressos  
e eventos de 2016 

Revista do Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4) 

Nº 02 | Novembro de 2015

XVIII Simpósio Internacional de Fisiote-
rapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia 
em Terapia Intensiva
Data: 08 a 11 de junho de 2016
Local: Minascentro, Belo Horizonte (MG)
Mais informações: www.sifr.com.br

VIII Congresso Internacional de  
Fisioterapia
Data: 15 a 18 de setembro de 2016
Local: Salvador (BA)
Mais informações: www.sbf.org.br

XI Congresso Norte-Nordeste de  
Terapia Ocupacional – CONNTO 
Data: a definir
Local: Fortaleza (CE)
Mais informações: www.abratobrasil.com.br

XV Encontro Nacional de Docentes de 
Terapia Ocupacional e IV Seminário  
Nacional de Pesquisa em Terapia  
Ocupacional
Data: 06 a 10 de novembro de 2016
Local: Vitória (ES)

XXI Congresso Brasileiro de Fisioterapia 
Data: segundo semestre de 2016
Local: Recife (PE)
Mais informações: www.afb.org.br

*Levantamento realizado a partir de eventos já divulgados pelas associações

Edição: Cíntia Ferreira (MTB 14.425) 
Diagramação: Cíntia Ferreira
Redação: Cíntia Ferreira, Jonas Costa e Raphael Jota
Fotos: Assessoria de Comunicação (ASCOM)
Impressão: Rettec, Artes Gráficas e Editora
Tiragem: 26 mil exemplares

Diretoria
Dr. Anderson Luís Coelho (presidente)
Dra. Daniela Rodrigues Villani (vice-presidente)
Dra. Flávia Massa Cipriani (diretora-secretária)
Dr. Hermann Alecsandro Rodrigues (diretor-tesoureiro)

Conselheiros
Dra. Cristiane Luisa Renger
Dr. Gustavo Oliveira Rocha
Dr. Hugo Pereira Goretti
Dra. Jocimar Avelar Martins
Dra. Luisa Amélia Alves de Castro

Nossos Contatos

Sede Belo Horizonte
Rua da Bahia, nº 1148, Conj. 831,  
Centro, Belo Horizonte/MG 
CEP: 30.160-906 | (31) 3218-7400

Delegacia de Juiz de Fora
Avenida Rio Branco, nº 2817, Sala 806,
Centro, Juiz de Fora/MG
CEP: 36.010-020 | 4003-1055

Delegacia de Uberlândia
Rua Rodrigues da Cunha, nº 49,  
Bairro Martins, Uberlândia/MG
CEP: 38.400-362 | 4003-1055

Delegacia de Pouso Alegre
Rua Gabriel Baret de Barros, nº 205,
Jardim Alvorada, Pouso Alegre/MG
CEP: 37.550-000 | 4003-1055

Delegacia de Montes Claros
Av. Corrêa Machado, Condomínio Ibituruna, nº 1079,
Bloco B, Ibituruna, Montes Claros/MG
CEP: 39.401-254 | 4003-1055

Delegacia de Governador Valadares
Rua Peçanha, nº 800, Loja 12,  
Centro, Governador Valadares/MG
CEP: 35.010-161 | 4003-1055

II Congresso Internacional de  
Fisioterapia em Coluna Vertebral
Data: 12 a 14 de maio de 2016
Local: Fortaleza (CE)
Mais informações: www.conific.com.br

XV ENETO Encontro Nacional de  
Estudantes de Terapia Ocupacional
Data: 18 a 22 de janeiro de 2016
Local: Campinas (SP)
Mais informações: exneto.wordpress.com






