




Nesta edição:
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Palavra do 
Presidente

De tão corriqueiro em 
nosso país, o costume de 
se apresentar como defen-
sor da saúde reaparece no 
discurso de figuras públicas 
com a mesma naturalida-
de com que as formigas se 
ajuntam em torno de grãos 
de açúcar. Doença é tema 
antiquíssimo e saúde, em-
bora seja “invenção” bem 
mais recente, dificilmente 
terá inimigos declarados. Se 
não faz sentido ser contra, 
de onde vem a necessidade 
de se dizer favorável?

Uma das respostas pos-
síveis está na obra de Paulo 
Freire. “Venho aprendendo 
quão importante se faz to-
mar o óbvio como objeto 
de nossa reflexão crítica, 
para descobrir que não é, às 
vezes, tão óbvio quanto pa-
rece”, ensina o educador dos 
oprimidos.

Há quem diga que a 
saúde é subversiva por ter 
potencial de contrariar in-
teresses poderosos. Em 
mais um questionamento 
certeiro, Paulo Freire volta a 
lançar luz sobre o óbvio que 
precisa ser defendido: “Não 
há ordem opressora que su-
porte que um dia todos os 
homens acordem pergun-
tando ‘Por quê?’

O CREFITO-4 escolheu 
2016 como o “Ano dos 
Avanços” para marcar um 
tempo de busca incessante 
por respostas e caminhos a 
partir de diversos “porquês”. 
Não optamos pela reflexão 
estática nem pela autocríti-
ca interminável. Decidimos 
construir e reconstruir, pen-
sar e agir simultaneamente, 
evitando qualquer tipo de 
desperdício.
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O “Ano dos Avanços” 
é desdobramento de um 
planejamento cuidadoso, 
colocado em prática des-
de o início de nossa ges-
tão. Só avança quem tem 
consciência de onde partiu 
e convicção do rumo a ser 
seguido. No CREFITO-4, o 
horizonte estratégico é a 
saúde da população mineira 
mediante adequada assis-
tência fisioterapêutica e te-
rapêutica ocupacional.

Não sendo possível res-
ponder com precisão por 
que Minas ainda não alcan-
çou esse objetivo, o CRE-
FITO-4 ao menos encon-
trou meios de reagir a outra 
questão: Como? Como con-
tribuir para mudar? Serve 
de exemplo o empenho 
do conselho em superar o 
modelo meramente reabili-
tador por aquele conhecido 
como biopsicossocial e sim-
bolizado pela CIF.

Por essa razão, o CRE-
FITO-4 realizou, em 2015, 
capacitações regionais para 
uso da CIF. Em 2016, a ên-
fase na prevenção e pro-
moção da saúde fica nítida 
nas capacitações relativas a 
treinamento funcional e es-
trutura da prática da terapia 
ocupacional.

Entre as frentes de atua-
ção da autarquia neste ano 
está o combate a doenças 
crônicas não transmissí-
veis, inegável pandemia de 
nossos tempos. Os casos 
de microcefalia e o acesso a 
órteses e próteses também 
têm merecido nossa aten-
ção. Há muito a ser feito, 
pois saúde só se promove 
avançando limites. Luta ób-
via, mas necessária.



Levantamento mostra uma baixa representação 
política de fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais entre os candidatos eleitos nos 
últimos pleitos em Minas Gerais. 

É fundamental ampliar esse número já neste ano em 
que teremos eleições para prefeitos e vereadores. 

Nossas profissões precisam de mais 
representantes. Seja votando ou sendo votado, você 

pode exercer um papel muito importante.
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Integração sensorial  
e a terapia ocupacional

O nosso desempenho nas ativida-
des do dia a dia e a nossa aprendiza-
gem dependem da integração senso-
rial, que é um processo neurológico 
para organizar os estímulos sensoriais 
que recebemos do ambiente e de 
nosso próprio corpo, permitindo a or-
ganização do comportamento e o uso 
eficiente do nosso corpo. É um pro-
cesso natural, mas que nem sempre 
acontece da maneira adequada. 

Jean Ayres, terapeuta ocupacio-
nal norte-americana, na década de 
1960, levantou a hipótese de que di-
ficuldades motoras apresentadas por 
crianças com distúrbios de aprendi-
zagem tinham uma base sensorial, e 
a partir de suas pesquisas com essa 
população, criou a Teoria de Integra-
ção Sensorial, bem como instrumen-
tos de avaliação e a Terapia de Inte-
gração Sensorial (IS). Além de tentar 

explicar as dificuldades das crianças 
com base em transtornos de proces-
samento sensorial (na época ela os 
nomeou como “Disfunção de Inte-
gração Sensorial”, mas atualmente a 
terminologia utilizada é Transtorno de 
Processamento Sensorial), ela criou 
procedimentos para tratar as crianças. 

A Terapia de IS se baseia na pro-
moção de estimulação sensorial con-
trolada, especialmente – mas não 
exclusivamente – tátil, vestibular e 
proprioceptiva, por meio de brinca-
deiras e atividades significativas, com 
participação ativa da criança, tendo o 
objetivo de melhorar a autorregulação 
e aumentar atenção em atividades 
relevantes, além de melhorar coor-
denação motora e planejamento para 
maior sucesso no desempenho ocu-
pacional nas atividades do dia a dia.

Para ser possível a prática base-
ada nesta técnica de tratamento, é 
essencial ter um setting terapêutico 
adequado, que ofereça todos os tipos 

Por Dra. Álida Andrade e 
Dra. Ana Amélia Cardoso

de estímulos com variedade. Assim, o 
terapeuta utiliza de estruturas e equi-
pamentos suspensos para promover 
movimentos que ativam os sistemas 
sensoriais táteis, fazendo parte deste 
ambiente: balanços, redes, câmara de 
pneu, escorregador, piscina de boli-
nha, escalada, tirolesa, além de mate-
riais que promovam distintas experi-
ências sensoriais.

O terapeuta ocupacional traba-
lha essencialmente com a atividade. 
Independentemente do diagnóstico 
ou do ambiente terapêutico, a me-
lhora no desempenho de atividades é 
uma meta final na intervenção da te-
rapia ocupacional. Portanto, a terapia 
ocupacional na IS poderá intervir de 
forma a favorecer a recepção, o pro-
cessamento e a resposta adaptativa 
ao meio, melhorando o desempenho 
ocupacional nas habilidades motoras, 
aprendizado acadêmico, linguagem, 
trabalho, brincar, atividades diárias e 
habilidades sociais pessoais.

Ao longo dos anos observamos 
um crescimento do público-alvo 
a que se recomenda a Terapia de 
Integração Sensorial. Inicialmente 
era destinada às crianças com dis-
túrbios de aprendizagem, amplian-
do a sua utilização nas disfunções 
sensoriais e distúrbios compor-
tamentais, tais como o Autismo, 

Psicoses Infantis, Transtorno do Déficit de Atenção e Hipe-
ratividade (TDAH). Atualmente a IS também traz benefícios 
a crianças e adultos que apresentam disfunção neurológica 
como Paralisia Cerebral, atraso do Desenvolvimento Neurop-
sicomotor (DNPM), síndromes genéticas e outros transtornos 
que interfiram no desempenho das atividades da vida diária, 
escolar, no convívio social e em questões emocionais desen-
cadeadas por alterações sensoriais.

O Laboratório de Integração 
Sensorial (LAIS) da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) foi 
criado no ano 2000 pela professo-
ra Lívia de Castro Magalhães, com 
o objetivo de oferecer atendimen-
to a crianças com dificuldades de 
coordenação e de aprendizagem. 
Desde então é campo de estágio 
curricular para o curso de graduação em Terapia Ocupacional, 
recebendo acadêmicos do sétimo período, com supervisão de 
um professor do Departamento. Atualmente, são atendidas no 
LAIS crianças com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno 
do Desenvolvimento da Coordenação, Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade, além de crianças sem diagnóstico fe-
chado, mas que apresentam dificuldades no desempenho ocu-
pacional, em casa e/ou na escola, relacionadas a Transtornos 
de Processamento Sensorial.

Dra. Ana Amélia Cardoso, terapeuta ocupacio-
nal e membro do Grupo de Trabalho sobre Integração 

Sensorial do CREFITO-4

Dra. Álida Andrade, terapeuta ocupacional, inte-
grante da Comissão de Saúde Pública e membro do Grupo 
de Trabalho sobre Integração Sensorial do CREFITO-4

Vem aí um grande evento sobre Integração Sensorial:EVIDENCE. 

Save the date: 08/10

Mais informações na contracapa
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Prerrogativas do fisioterapeuta 
e do terapeuta ocupacional 
na constituição de prova pericial

O fisioterapeuta e o terapeuta ocu-
pacional são profissionais capacitados 
e aptos para elaboração e emissão de 
pareceres, atestados ou laudos peri-
ciais, conforme estabelecem as reso-
luções COFFITO nºs 381 e 382/2010. 
Diante destas prerrogativas, o Conse-
lho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Região (CREFI-
TO-4) tem promovido diversas ações 
com o intuito de garantir essa prática 
pelos profissionais mineiros nas va-
ras cíveis, penais e trabalhistas. Em 
março, o presidente da autarquia, Dr. 
Anderson Luís Coelho, acompanhado 
de procuradores do conselho, esteve 
reunido com o presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho de Minas  Gerais 
(TRT-3), o desembargador Dr. Júlio 
Bernardo do Carmo, para assegurar a 
perícia e assistência técnica para fisio-
terapeutas e terapeutas ocupacionais. 
No mês de abril, a autarquia enviou a 
todos os 159 juízes do trabalho e aos 
46 desembargadores do TRT-3 ofí-
cios com fundamentos que compro-
vam e asseguram a constituição de 
prova pericial por estes profissionais.

Decisões dos Tribunais Regionais 
do Trabalho da 19ª e 13ª Regiões já re-
conheceram, em 2015, a elaboração 
de laudo pericial por fisioterapeuta. A 
súmula n˚ 19, publicada pelo TRT-13, 
diz que “o profissional fisioterapeuta 
pode realizar perícias judiciais com 
os seguintes objetivos: estabelecer se 
existe relação de causa e efeito entre 
o trabalho na empresa reclamada e 
o acometimento ou agravamento da 
doença do trabalhador, previamen-
te diagnosticada; e/ou indicar o grau 
de capacidade ou incapacidade fun-
cional, com vistas a apontar compe-
tências ou incompetências laborais, 
mudanças ou adaptações nas funcio-
nalidades e seus efeitos no desempe-
nho laboral”.

A equivocada interpretação da na-
tureza do fato que põe como objeto 

da prova ou o equivocado juízo sobre 
a desnecessidade e sua inutilidade, ou 
seja, o seu indeferimento, levará ao 
prejuízo da prestação da jurisdição, à 
violação de garantias das partes, ao 

cerceamento de defesa e da cons-
tituição da prova, que apesar de ser 
destinada à formação da convicção 
do magistrado, o direito de produzi-la 
é da parte.

Dr. Antônio Fabrício de Matos é advogado 
trabalhista e presidente da OAB/MG

O contraditório e a ampla defesa estão inti-
mamente ligados à produção de todos os meios 

de provas previstos no ordenamento jurídico, 
constituindo-se um direito da parte e, sobretu-
do, um direito ao exercício da advocacia, único 

profissional habilitado e assegurado para 
representação perante o juízo. Considerando o 
artigo 133 da Constituição Federal, que diz que 

o advogado é indispensável à administração 
da justiça, sendo inviolável por seus atos 

e manifestações no exercício da pro-
fissão, nos limites da lei, é vital que o 

uso da faculdade do indeferimento da 
prova pericial pelo magistrado seja 

revestido de toda a cautela. 

Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são 
profissionais aptos e estão completamente habi-
litados para realizarem perícia de funcionalidade 
e de condições dos trabalhadores. O assistente 
técnico é de livre escolha do advogado da parte e 
produzirá um laudo, independente do laudo ofi-
cial, com tudo o que ele apurou e as condições 
reais daquela situação. Ele tem ampla 
liberdade para apresentar um laudo 
pericial independente do perito oficial. 
Isso vai servir para balizar o juiz na 
hora da sua decisão.

Dr. Luiz Chimicatti é procurador  jurídico do 
CREFITO-4 e presidente da Comissão de Pro-
curadores Jurídicos de Conselhos da OAB/MG

“

“

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilida-

de do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 

e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes.”  (CF, Art. 5º, inciso LV)



Síntese da fiscalização de novembro de 2015 a abril de 2016
1. Águas Vermelhas
2. Almenara
3. Araçuaí
4. Araguari
5. Bandeira
6. Barão dos Cocais
7. Barbacena 
8. Belo Horizonte 
9. Betim
10. Bonito de Minas
11. Brumadinho
12. Caeté
13. Cambuí
14. Cambuquira
15. Campo Belo
16. Carandaí
17. Carmo da Mata
18. Cônego Marinho
19. Congonhas 
20. Contagem
21. Diamantina
22. Ervália
23. Espinosa
24. Felisburgo
25. Francisco Badaró
26. Ibiracatu
27. Igarapé
28. Ipatinga
29. Itabirito

30. Itacarambi
31. Itajubá
32. Itaobim
33. Itatiaiuçu
34. Jacinto
35. Jaíba
36. Januária 
37. Jequitinhonha
38. Jordânia
39. Juiz de Fora
40. Juvenília
41. Lagamar
42. Lagoa Santa
43. Leopoldina
44. Lontra
45. Manga
46. Matias Barbosa
47. Mato Verde
48. Medina
49. Montalvânia
50. Monte Azul
51. Monte Carmelo
52. Montes Claros
53. Muriaé
54. Nova Lima
55. Nova Ponte
56. Nova Porteirinha
57. Ouro Branco

58. Pai Pedro
59. Patos de Minas
60. Patrocínio
61. Pedra Azul
62. Pedras de Maria da Cruz
63. Pintópolis
64. Poços de Caldas
65. Porteirinha
66. Pouso Alegre
67. Presidente Bernardes
68. Sabinópolis
69. Salinas
70. Salto da Divisa
71. Santa Juliana
72. São Francisco
73. São João del-Rei
74. São João do Paraíso
75. Serra da Saudade
76. Serro
77. Sete Lagoas
78. Taiobeiras
79. Três Corações
80. Ubá
81. Uberaba
82. Uberlândia
83. Verdelândia
84. Viçosa
85. Visconde do Rio Branco

Cidades fiscalizadas:

Fiscalização do CREFITO-4 não 
mede esforços para combater
irregularidades em Minas

Com mais de 23 mil profissio-
nais inscritos, distribuídos nos 853 
municípios mineiros, a fiscalização 
do Conselho Regional de Fisiotera-
pia e Terapia Ocupacional da 4ª Re-
gião (CREFITO-4) tem se desdobrado 
constantemente para percorrer todo o 
estado de Minas Gerais, a fim de com-
bater ilegalidades e irregularidades no 
exercício das profissões. Os fiscais da 
autarquia mineira seguem um roteiro 
básico de fiscalização, para advertir e 
orientar os fisioterapeutas e terapeu-
tas ocupacionais sobre irregularidades 
e ilegalidades encontradas, visando 
sempre a valorização profissional e a 
proteção da sociedade, com a presta-
ção de serviços de qualidade. 

De acordo com a Lei nº 6.316/1975, 
que cria os conselhos federal e re-
gionais de fisioterapia e de terapia 
ocupacional, é de competência dos 
regionais, principalmente, fiscalizar o 
exercício profissional em sua área de 
jurisdição; fazer cumprir as disposições 

O CREFITO-4 cumpre seu papel institu-
cional de fiscalizar e, sem medir esforços, 
está presente em todas as regiões do es-
tado de Minas Gerais a fim de garantir 
atendimento de qualidade à população 
e cumprimento dos preceitos legais que 
norteiam a fisioterapia e a terapia ocu-
pacional. Garantir à população a proteção 
contra o exercício ilegal, irregular e irresponsável de 
ambas as profissões é prioridade no CREFITO-4. Para 
tanto, contamos com a colaboração de todos os cida-
dãos, profissionais da área ou não, para que nos enca-
minhem denúncias, fortalecendo ainda mais o elo do 
CREFITO-4 com a sociedade.

Dr. Hugo Pereira Goretti, coordenador do DEFIS

“
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legais, resoluções e demais normas 
estabelecidas pelo conselho federal; 
e funcionar como Tribunal Regional 

de Ética, conhecendo, processando e 
decidindo os casos que lhe forem sub-
metidos.

Denúncias recebidas 212

Visitas realizadas 391

Autos de infração 577

Exercício ilegal da profissão 51

Ausência de registros 
(consultório/empresa) 115

Publicidade indevida 56
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Mais de 50 prefeituras são 
notificadas por irregularidades 

em concursos públicos
Mais de 50 prefeituras mineiras fo-

ram notificadas pela presidência do 
Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 4ª Região (CRE-
FITO-4) nos últimos meses, em decor-
rência de irregularidades em concursos 
públicos com vagas para fisioterapeu-
tas e terapeutas ocupacionais. Destas, 
10 são alvo de ações judiciais. Os ca-
sos mais recorrentes são de descrição 
equivocada de funções, nomenclatura 
incorreta de cargos, vagas para técnicos 
ou auxiliares e carga horária acima de 
30 horas semanais (estipulada pela Lei 
Federal nº 8.856/94). As notificações 
do presidente são motivadas, geral-
mente, por irregularidades em editais.

O CREFITO-4 notifica prefeituras 

1. Alfenas | correção de carga horária
2. Araguari | correção de descrição de funções
3. Bocaiuva | correção de carga horária
4. Botumirim | correção de carga horária
5. Bueno Brandão | correção de descrições de funções
6. Buritizeiro | correção de carga horária
7. Caraí | correção de carga horária
8. Cláudio | correção de carga horária
9. Coimbra | correção de carga horária
10. Conceição do Mato Dentro | vaga para auxiliar de fisioterapia
11. Cristália | correção de carga horária
12. Cruzília | correção de carga horária
13. Ervália | correção de carga horária
14. Gouveia | vaga para auxiliar de fisioterapia
15. Guaraciama | correção de carga horária
16. Imbé de Minas | correção de carga horária
17. Inhapim | vaga para auxiliar de fisioterapia
18. Iturama | correção de carga horária
19. Japonvar | correção de carga horária
20. Juiz de Fora | correção de carga horária
21. Juruaia | correção de carga horária
22. Juvenília | vaga para auxiliar de fisioterapia
23. Lassance | correção de carga horária
24. Manga | correção de carga horária
25. Matozinhos | descrição errada de cargo
26. Miravânia | correção de carga horária
27. Muriaé | correção de carga horária

e instituições organizadoras de con-
cursos públicos ou processos seletivos 
simplificados na fase em que ocorre a 
identificação da irregularidade, desde 
a publicação do edital até o exercício 
profissional. Vários municípios fizeram 
correção de editais e redução da carga 
horária sem perdas salariais. As prefei-
turas que se omitiram ou se recusaram 
a sanar irregularidades apontadas pelo 
Conselho foram denunciadas a outros 
órgãos, tais como Ministério Público 
Estadual e Tribunal de Contas do Es-
tado, estando sujeitas a medidas pro-
porcionais às incorreções encontradas. 

Apesar de o conselho ter notificado  
prefeituras em relação à inadequação 
de carga horária, a competência para 

questões ligadas às condições traba-
lhistas, como insalubridade, jornada de 
trabalho, vínculo e reajustes salariais, é 
dos sindicatos, no caso o SINFITO-MG, 
órgão que deve ser acionado pelos pro-
fissionais para este tipo de denúncia, 
além do Ministério Público do Trabalho. 
Ao CREFITO-4 devem ser denuncia-
das quaisquer inadequações ligadas às 
prerrogativas profissionais, tais como 
leigos atendendo, concorrência desle-
al e cerceamento da autonomia pro-
fissional. Denúncias de questões não 
ligadas às competências do conselho 
são encaminhadas, o que pode tornar 
morosos os desdobramentos. Por isso, 
é importante saber a quem recorrer.                                

                                                             Veja página 2.

28. Naque | correção de carga horária
29. Novo Oriente | vaga para auxiliar de fisioterapia
30. Nova Ponte | correção de carga horária
31. Novorizonte | correção de carga horária
32. Olhos D’Água | correção de carga horária
33. Pai Pedro | correção de carga horária
34. Paracatu | correção de nomenclatura
35. Patis | correção de carga horária
36. Patos de Minas/Consulplan | correção de carga horária
37. Riacho dos Machados | correção de carga horária
38. Santa Cruz de Salinas | correção de carga horária
39. Santa Fé de Minas | correção de carga horária
40. Santana do Paraíso | correção de carga horária
41. Santo Antônio do Itambé/Idecan | correção de carga horária
42. São Francisco do Glória | correção de carga horária
43. São Gonçalo do Rio Abaixo | correção de carga horária
44. São João da Lagoa | correção de carga horária
45. São João do Manhuaçu | correção de pré-requisitos 
46. São João do Pacuí | correção de carga horária
47. Senhora dos Remédios/AMMA | correção de carga horária
48. Sete Lagoas | correção de carga horária
49. Três Pontas | correção de carga horária
50. Ubaí | correção de carga horária
51. Uberlândia | correção de carga horária
52. Verdelândia | correção de carga horária
53. Visconde do Rio Branco | correção de carga horária

Confira a lista de prefeituras notificadas pela atual gestão do CREFITO-4:



Processos ético-disciplinares 
são julgados em plenárias do  
colegiado do CREFITO-4

O colegiado do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 4ª Região (CREFITO-4) julgou em 
plenárias realizadas de novembro a 
abril deste ano 39 processos ético-
-disciplinares, resultantes de opera-
ções de fiscalização do exercício da 
fisioterapia e da terapia ocupacional 
em todo o estado de Minas Gerais 
e de levantamentos de débitos tri-
butários. Os processos são decor-
rentes, principalmente, de débitos 
tributários, ausência de registros e 
conivência com o exercício ilegal da 
fisioterapia ou da terapia ocupacio-
nal. Conforme o inciso V do artigo 7º 
da Lei Federal n° 6.316/75, é de com-
petência dos Conselhos Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(CREFITOs) “funcionar como Tribunal 
Regional de Ética, conhecendo, pro-
cessando e decidindo os casos que 
lhe forem submetidos”.

Durante uma das reuniões ple-
nárias realizadas na sede do CREFI-
TO-4, o assessor jurídico Dr. Luiz Chi-
micatti fez uma breve apresentação 
do ponto de vista legal a respeito da 
possibilidade de serem enquadrados 
como delitos na esfera penal no que 
se refere ao exercício ilegal das pro-
fissões e à conivência de profissionais 
com essa ilegalidade. Ele comentou 

Os profissionais devem respeitar e cumprir os Códigos de 

Ética e Deontologia da Fisioterapia e da Terapia Ocupa-

cional, que falam acerca dos deveres dos profissionais, 

no que diz respeito ao controle ético do exercício das 

profissões, sem prejuízo de todos os direitos e prerroga-

tivas, assegurados pelo ordenamento jurídico, sob pena 

de responderem a processo ético-disciplinar. O profissio-

nal que infringir o Código de Ética se sujeitará às penas 

disciplinares previstas na legislação em vigor, tais como 

advertência, multa, suspensão e até cassação do registro 

profissional.

que “a partir de um estudo realizado 
pela Assessoria Jurídica do CREFI-
TO-4, a pedido da presidência, fo-
ram identificadas situações jurídicas 
que, a partir da verificação fática, são 
consideradas crimes, puníveis com 
penas de detenção e até reclusão, e 
que serão objeto de rigorosa análise 
por parte dos agentes fiscais, visando  
a identificar tais condutas ilícitas. En-
tre elas, dependendo do caso, pode-
rá haver enquadramentos por crime 
de estelionato, falsidade ideológica, 

crimes contra as relações de consu-
mo, crimes contra a ordem tributária 
e crimes contra a economia popular”.

A fiscalização do CREFITO-4 tem 
percorrido, incansavelmente, todas 
as regiões do estado, com o objetivo 
de fiscalizar e orientar os profissio-
nais quanto ao exercício legal e regu-
lar das profissões de fisioterapeuta 
e terapeuta ocupacional. Faça a sua 
parte. Denúncias acerca de irregula-
ridades podem ser feitas pelo e-mail 
denuncia@crefito4.org.br. 

FIQUE ATENTO!
Processos éticos julgados (39)
Condenações em processos éticos (38)

Motivos dos processos ético-disciplinares:
Débitos tributários (26)
Conivência com exercício ilegal (9)
Ausência de registro de consultório (2)
Ensino de técnicas a leigos (1)
Adulteração de cédula de identidade profissional (1)
Divulgação de especialidade não homologada pelo 
COFFITO (1)
Afirmação falsa em rede social (1)

Julgamentos de 2016 em números:
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Sendo profissional registrado no 
CREFITO-4, posso ser fiscalizado 
por outro conselho de classe?

Os conselhos podem e devem fiscalizar qual-
quer profissional, desde que suspeitem de exer-
cício ilegal da profissão sob sua jurisdição. Neste 
caso, o profissional deve apresentar seu registro 
no CREFITO-4 e comprovar que sua prática 
encontra amparo em leis federais e resoluções 
do COFFITO.

A coordenação e/ou responsável 
técnico do serviço de fisioterapia 
de um hospital precisam imple-
mentar os Procedimentos Opera-
cionais Padrão (POPs)?
Sim. Conforme previsto na RDC-7, artigo 8º, da 
ANVISA, a obrigatoriedade de desenvolvimento 
e implementação dos POPs nas unidades hospi-
talares é dos coordenadores dos serviços e res-
ponsáveis técnicos.

Se a minha licença temporária de 
trabalho (LTT) estiver vencida, 
posso continuar atendendo?

Não. Para exercer a profissão é necessário estar 
regularizado. Após o vencimento da licença, o 
fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional é impe-
dido de exercer a profissão, por isso, o CREFITO-4 
orienta os profissionais a contatarem o conselho 
para solicitar o registro definitivo no mínimo 45 
dias antes do vencimento da LTT.

Trabalho somente com Pilates. 
Posso oferecer uma “aula experi-
mental” para o meu paciente?

Nåo. Mesmo que o profissional opte por utilizar 
exclusivamente o método Pilates em suas interven-
ções fisioterapêuticas, não pode oferecer atendi-
mento gratuito ou a preço ínfimo. Sendo necessário 
manter registro do serviço no conselho e prontuário 
com evolução diária, mesmo quando o objetivo da 
assistência for promoção e prevenção de saúde.

Por que fisioterapeuta não pode 
ensinar procedimentos derma-
tofuncionais a esteticistas?
Esteticistas podem atuar apenas com higiene e 
embelezamento, conforme lei 12.592/12. Já os fi-
sioterapeutas têm a especialidade de dermatofun-
cional para tratar e previnir disfunções dermatoló-
gicas. Então, os fazeres e finalidades são distintos e 
o Código de Ética proíbe o fisioterapeuta de ensinar 
recursos próprios a leigos.

Posso contratar estagiário para 
a minha clínica? Como devo pro-
ceder?

Sim, mas para manter um estagiário em sua clí-
nica é necessário seguir todas as normas estabe-
lecidas pelas resoluções de estágio do COFFITO, 
que determinam que o estagiário deva estar 
minimamente cursando o penúltimo ano, que te-
nha contrato da clínica com a IES, que o estagiário 
possua cadastro no CREFITO-4, entre outros.
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Em entrevista, presidente do 
COFFITO esclarece dúvidas 
sobre especialidade profissional

Em entrevista exclusiva ao Con-
selho Regional de Fisioterapia e Tera-
pia Ocupacional da 4ª Região (CRE-
FITO-4), o presidente do Conselho 
Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO), Dr. Roberto 
Mattar Cepeda, esclarece as princi-
pais dúvidas acerca da especialidade 
profissional e assuntos relacionados 
à área. A entrevista foi gravada em 
vídeo e você pode assisti-la na ínte-
gra em nosso canal no YouTube (TV 
CREFITO-4).

Qual é a diferença entre especia-
lidade e especialização?
Dr. Cepeda - Entendemos que es-
pecialidade profissional tem um 
cunho mais do exercício profissional 
vinculado à atividade de uma espe-
cialidade da fisioterapia e da terapia 
ocupacional. Já a especialização aca-
dêmica é uma prerrogativa ligada à 

Dr. Roberto Mattar Cepeda, presidente do COFFITO

instituição de ensino superior, quer 
seja ela uma universidade, um cen-
tro universitário ou uma faculdade, 
onde o foco é muito mais acadêmico 
em função do conhecimento de uma 
determinada área e não tanto da ex-
pertise prática e aprofundamento em 
prática e serviço.

O que o COFFITO entende por 
registro, apostilamento ou assenta-
mento acadêmico? Existe diferença 
de apostilamento ou assentamento 
para registro?
Dr. Cepeda - O que nós registramos 
é o título de graduação e de especia-
lista profissional. Já o apostilamento 
e o assentamento são sinônimos e 
são feitos nos casos de cursos de ex-
tensão, aprimoramento, prática em 
serviço, MBAs, que não têm nenhum 
tipo de validação pelo conselho, 
servindo apenas para cadastrar no 

prontuário profissional capacitações 
feitas.

As instituições de ensino superior 
(IES) são autorizadas a conceder o 
título de “especialista”? Qual a dife-
rença entre especialista acadêmico 
e especialista profissional? Está cor-
reto dizer “especialista acadêmico”, 
mesmo sabendo que, conforme o 
Código de Ética, as pós-graduações 
lato sensu não podem ser elencadas 
na apresentação profissional em 
materiais como cartão de visita e re-
ceituário?
Dr. Cepeda - Existem IES que na sua 
certificação acadêmica usam o título 
de ‘especialista acadêmico’. Enten-
demos que aí existe um equívoco. 
Como eu já disse, especialidade pro-
fissional está atrelada a um conselho 
de classe junto com as associações 
científicas. Esse certificado, no meu 
entendimento, deveria ser ‘especiali-
zação acadêmica’ e não especialidade 
acadêmica. Títulos de especialização 
acadêmica vão ter um peso dentro 
da prova de especialidade profissio-
nal. Dentro desta mesma linha de 
raciocínio, quando nós reformamos 
o Código de Ética, nós pedimos que 
os profissionais que tivessem título 
lato sensu, de especialização acadê-
mica, omitissem nos seus cartões de 
identidade, justamente para não con-
fundir a sociedade, entendendo que 
seria uma concorrência desleal com o 
profissional que tiver o título de es-
pecialista.

Quais os dispositivos normati-
vos que preveem que a concessão 
de título de especialista profissional 
deva suceder o exame de conheci-
mento através de prova da socie-
dade científica em parceria com o 
COFFITO? Aqueles que obtiveram 
o título antes da data de publica-
ção dessas resoluções puderam e/



CREFITO-4 Revista | Maio de 2016  | 13

Assista em nosso canal no YouTube (TV CREFITO-4) à entrevista 
completa com o presidente do COFFITO, Dr. Roberto Mattar Cepeda.

ou ainda poderão convalidar seus 
títulos? 
Dr. Cepeda - Antes de 2010 existia 
um modelo para certificação de es-
pecialidade junto ao COFFITO. Eram 
projetos pedagógicos aprovados em 
plenária do Conselho Federal que 
autorizavam algumas instituições a 
capacitar profissionais que ao final 
do curso eles obtinham os títulos de 
especialistas. Este título era emitido 
e registrado pelo COFFITO. Em 2010 
o Conselho Federal fez um termo de 
convênio com as associações cientí-
ficas e hoje nós fazemos o certame 
nacional (prova de especialidades), re-
gistramos o título de especialista, mas 
na verdade quem emite estes títulos 
são as associações científicas. Todos 
aqueles profissionais que tiverem 
esse título de especialista profissional 
antes de 2010 estão com seus direi-
tos adquiridos no sentido de ir em 
busca deste título de especialidade e 
fazer o registro junto ao COFFITO. 

Quem fez pós-graduação lato 
sensu antes dessa data tem o direito 
de convalidá-la como especialista 
profissional ou apenas aqueles que 
obtiveram o título de especialista 
profissional concedido pela socie-
dade científica antes do convênio 
com o COFFITO?
Dr. Cepeda - É importante reforçar 
que pós-graduação, nem anterior-
mente nem agora, dá título de es-
pecialista profissional, portanto, eles 
não têm esse direito. Na verdade, 
apenas àqueles que já tinham título 
de especialista profissional e ainda 
não tinham registrado no Conselho 
Federal.

Percebemos que algumas políti-
cas públicas começaram a reconhe-
cer o papel social das especialidades 
profissionais – o melhor exemplo 
talvez seja a RDC ANVISA nº 7/2010, 
que prevê que o coordenador do ser-
viço de fisioterapia da UTI seja espe-
cialista. Na sua opinião, quais vanta-
gens o profissional tem ao buscar um 

título de especialista profissional? 
Dr. Cepeda - Muitos profissionais ain-
da perguntam sobre a importância de 
ser um especialista profissional, qual 
a vantagem disso para o profissional 
e à sociedade. Nosso entendimento 
é que a especialidade profissional dá 
um ‘upgrade’ na formação, já que é um 
aprofundamento em determinada 
área. Eu entendo que já existem po-
líticas governamentais olhando para 
isso. O governo cada vez mais monta 
centros de especialidades para aten-
der à população, e consequentemen-
te este especialista será inserido com 
maior propriedade. Estamos discutin-
do hoje junto à Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) um fator 

de qualidade, e um dos critérios para 
valorização e reconhecimento dos 
procedimentos será especialidade 
profissional atrelada a um honorário 
maior do que o generalista. Entendo 
também que existe um reconheci-
mento social, que nos casos de maior 
complexidade as pessoas buscam 
especialista para resolver os proble-
mas de saúde e penso que já existe 
isso hoje e a tendência é aumentar 
para inserção em algumas áreas de 
concursos públicos, onde a ANS es-
tará solicitando o título de especialista 
profissional. Ganham a sociedade, o 
profissional, a profissão, o indivíduo, 
e é isso que nós queremos. Esse é o 
caminho.
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Atue com Pilates e 
dermatofuncional sem 
perder sua identidade 
profissional

O Conselho Federal de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional (COFFITO) re-
conhece o Pilates como método fisio-
terapêutico (Resolução nº 386/2011) 
e a dermatofuncional como espe-
cialidade da fisioterapia (Resolução 
nº 394/2011). O método pilates é um 
recurso cinesioterapêutico e mecano-
terapêutico que promove a educação 
e reeducação do movimento corporal, 
composto por exercícios terapêuticos 
de promoção, prevenção e recupera-
ção da saúde físico-funcional. O ob-
jetivo da utilização do método pelo 
fisioterapeuta é a estabilização pos-
tural, melhoria da força muscular para 

desempenho das atividades do dia 
a dia, mobilidade articular, equilíbrio 
corporal e harmonia das cadeias mus-
culares, entre outros.

A especialidade da fisioterapia der-
matofuncional atua, principalmente, 
na prevenção e recuperação físico-
-funcional dos distúrbios endócrinos 
metabólicos, dermatológicos e mus-
culoesqueléticos que afetam direta ou 
indiretamente a pele. O processo tera-
pêutico aplicado na dermatofuncional 
tem como objetivo promover, aper-
feiçoar ou adaptar por meio de uma 
relação terapêutica o paciente a uma 
melhor qualidade de vida e de saúde.

Imagem ilustrativa

A empresa fisioterapêutica ainda não 
pode ser enquadrada como micro-
empreendedora individual, uma vez 
que as atividades de “Pilates e condi-
cionamento físico” elencadas na Re-
ceita Federal referem-se à categoria 
de personal trainer do profissional 
de educação física, e as de “estética 
e outros serviços de cuidados com 
a beleza” referem-se ao profissional 
esteticista. Mas, com a reformulação 
do Simples Nacional, o serviço de fi-
sioterapia pode ser incluído no Ane-
xo III e gozar de alíquotas tributárias 
baixas, semelhantes àquelas do MEI.

Vem aí um grande evento sobre o uso do método Pilates:EVIDENCE. 

Save the date: 08/10

Mais informações na contracapa
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Qualidade e Sustentabilidade foi 
tema do 2º Encontro Estadual de 
Prestadores de Serviços

Com palestrantes renomados, o 
Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 4ª Região 
(CREFITO-4) promoveu em março 
deste ano o 2º Encontro Estadual de 
Prestadores de Serviços com a pre-
sença de centenas de profissionais 
mineiros no auditório do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE Minas), parceiro da autarquia 
em projetos e ações. Os palestrantes 
abordaram diversos temas com o in-
tuito de orientar os fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais prestadores 
de serviços quanto ao descumpri-
mento de normas da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) 
pelas operadoras de planos de saúde 
e sobre como oferecer ao cidadão um 
atendimento de qualidade, visando à 
valorização profissional.

O projeto intitulado “Qualidade 
e Sustentabilidade: Juntos pela Va-
lorização Profissional” tem como 
principal objetivo sensibilizar os 
profissionais para que valorizem os 
seus respectivos atos e orien-
tá-los sobre a importância 
de agregar valor e qua-
lidade aos atendi-
mentos, utilizando 
dos Parâmetros 
Assistenciais dis-
postos em atos 
normativos do 
Conselho Fede-
ral de Fisiote-
rapia e Terapia 
O c u p a c i o n a l 
(COFFITO), bem 
como seguindo 
os Referenciais 
Nacionais de Pro-
cedimentos, a fim de 
garantir o custo opera-

Evento realizado em parceria com o SEBRAE Minas atraiu centenas de profissionais

cional da adequada assistência à saú-
de da população.

Para o presidente do CREFITO-4, 
Dr. Anderson Luís Coelho, o evento 
realizado em conjunto com o SE-
BRAE Minas foi um sucesso e marca 
o início de uma promissora parceria. 
“Estou muito satisfeito com o resul-
tado do 2º Encontro de Prestadores 
de Serviços de Fisioterapia e de Te-
rapia Ocupacional. Nós concluímos o 
evento com sucesso de público em 
uma escolha assertiva dos temas, 
dos palestrantes e parceiros. Apre-
sentamos à comunidade profissional 
um novo conceito de gestão e marke-
ting, além da parceria e projetos com 
o SEBRAE. Outra  parceria buscada 
pelo CREFITO-4 para defender os 
direitos coletivos dos prestadores na 
relação com as operadoras, e que 
teve seu marco inicial no evento, foi 
com a Defensoria Pública da União”, 
conclui o presidente.



Confira as 
palestras na 
íntegra em 
nosso canal no 
YouTube (TV 
CREFITO-4)



O treinamento funcional é 
guiado pela avaliação fisio-
terapêutica do cliente, com 
objetivo de analisar as dis-
funções relacionadas com a 
queixa/dor ou para prevenir 
lesões. Segue um planeja-

mento baseado em exercícios 
para estabilização articular, 
melhora da função muscular 
específica e correção do pa-
drão de movimento durante 

as atividades funcionais. 

O treino funcional avan-
çado deve incluir exercícios 
de saltos e pliometria. Esses 
exercícios reduzem lesão nos 
membros inferiores, através 
da melhora do padrão de 

movimento (reduzir valgismo 
dinâmico do joelho), ganho 
de estabilidade do tronco e 

redução de assimetrias mus-
culares entre pernas.

“

“
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Treinamento funcional: uma 
prática legítima do fisioterapeuta

O fisioterapeuta que utiliza o trei-
namento funcional está respaldado 
pelo Decreto-Lei nº 938/1969 e pelo 
Acórdão do COFFITO nº 38/2015. A 
atuação deste profissional vem con-
quistando cada vez mais reconhe-
cimento social, com novos cenários 
para o mundo do trabalho, trazen-
do à luz da comunidade profissional 
um avanço técnico-científico para a 
melhora da qualidade assistencial e 
funcionalidade dos pacientes, uti-
lizando para tal fim diversas moda-
lidades terapêuticas caracterizadas 
pela intervenção com cinesioterapia 
e mecanoterapia, visando promover, 
desenvolver, restaurar e recuperar a 
capacidade física para a realização 
das tarefas.

Fisioterapeutas têm amparo legal para utilizarem treinamento funcional

Acesse pelo QRCode e confira 
parecer do CREFITO-4 acerca 
da resolutividade e aplicação 
clínica do Treinamento Fun-

cional pelo fisioterapeuta.

nº 80/87), sendo, assim, de exclu-
siva competência deste profissional 
executá-los quando, após realizada a 
consulta inicial, seja detectada algu-
ma alteração cinesiológica funcional, 
e compartilhada quando da ausência 
de alterações, sem, é claro, afastar o 
olhar clínico sobre o cliente. 

Dra. Natália Bittencourt, fisioterapeuta

Os exercícios de estabilização cen-
tral e de treinamento funcional, assim 
como outros métodos como o Pila-
tes, encontram amparo legal entre as 
atividades cinesiomecanoterápicas e 
só podem ser considerados recursos 
fisioterapêuticos quando praticados e 
exercidos por fisioterapeuta devida-
mente qualificado e devem ser clas-
sificados e enquadrados enquanto 
agentes cinesiomecanoterápicos em 
consideração e consonância com a le-
gislação vigente (Resolução COFFITO 



Estrutura da Prática da 
Terapia Ocupacional 

A fundamentação da prática do 
terapeuta ocupacional apresen-
ta conceitos de saúde e ocupação, 
bem como informações sobre a fi-
nalidade do serviço de saúde, sobre 
as demandas ocupacionais apresen-
tadas, sobre os modelos de atenção 
à saúde, e referenciais práticos e ou 
evidências clínicas para as suas in-
tervenções. A Estrutura da Prática da 
Terapia Ocupacional é um guia pro-
fissional que descreve os conceitos 
centrais que fundamentam a práti-
ca da terapia ocupacional e constrói 
uma compreensão comum sobre os 
princípios e finalidades da profissão. 

O CREFITO-4 está oferecendo 
para profissionais registrados na au-
tarquia curso de capacitação de fisio-
terapeutas para prescrição clínica de 
exercícios e treinamento funcional, 
ministrado pela fisioterapeuta Dra. 
Natália Franco Bittencourt e curso de 
capacitação em estrutura da prática 
da terapia ocupacional, ministrado 
pelo terapeuta ocupacional Dr. Bru-

São domínios de conhecimento 
do terapeuta ocupacional: a ocupação 
como atividade significativa da pes-
soa; os hábitos, as rotinas, os rituais e 
os papéis ocupacionais das pessoas; 
as habilidades motoras, cognitivas e 
de interação social da pessoa em suas 
ocupações; as funções e estruturas do 
corpo, bem como os valores, as cren-
ças e espiritualidade da pessoa pre-

Questões sociais influen-
ciam no modo como as pes-
soas participam das ativida-
des sociais e suas ocupações. 
O processo de terapia ocupa-
cional conduz o profissional 
no trabalho de promover a 

participação das pessoas em 
suas ocupações. Todas as 

pessoas possuem motivos ou 
necessidades de ocupações 

- que são atividades significa-
tivas pertencentes à cultura e 

ao cotidiano das pessoas.

“

Buscando mudanças de paradigmas, CREFITO-4 promove 
capacitações para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
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no Bechara Maxta. Os cursos ofere-
cidos gratuitamente pelo CREFITO-4 
já passaram pelas cidades de Uber-
lândia, Governador Valadares e Belo 
Horizonte, onde terá sua 2ª edição, 
em 23 de julho. Ainda receberão os 
cursos em 2016 as cidades de Juiz de 
Fora (28/05), Pouso Alegre (04/06) 
e Montes Claros (09/07) e já somam 
mais de 3 mil profissionais inscritos.

sentes no desempenho ocupacional; 
os contextos cultural, pessoal, social 
e virtual. São também ferramentas 
para a prática da terapia ocupacio-
nal a evidência científica, o raciocínio 
profissional, o uso terapêutico de si, a 
avaliação dos domínios profissionais, 
a análise das atividades e das ocupa-
ções, a implementação, monitora-
mento e o resultado das intervenções. 

Dr. Bruno Bechara, terapeuta ocupacional
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Exoesqueleto inovador é criado 
por UFMG e empresa mineira

Bernardo, de apenas 8 anos, é um 
menino sorridente que nasceu com 
encefalopatia crônica da infância não 
progressiva (paralisia cerebral) e que 
há alguns meses utiliza da veste te-
rapêutica em seu tratamento fisiote-
rápico diário. Antes de experimentar 
a Treini Exoflex, nome comercial do 
produto, o menino nunca havia tido a 
sensação de colocar os pés no chão. 
Em pouco tempo de uso, o exoes-
queleto flexível já proporcionou a ele 
uma melhora significativa no con-
trole postural e em padrões de mo-
vimento corporal. O equipamento é 
utilizado sob a supervisão do fisio-
terapeuta Dr. Renato Loffi, um dos 
autores da veste baseada em tense-

Veste possibilita melhora de postura e movimento em crianças com paralisia cerebral

gridade para otimização de postura e 
movimento corporal.

O produto surgiu de uma parce-
ria entre a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e a empresa 
mineira Treini Biotecnologia. Sob a 
coordenação do professor e fisiote-
rapeuta Dr. Sérgio Teixeira da Fon-
seca, um grupo de mais quatro pro-
fessores (Dr. Tales Souza, Dra. Paula 
Silva, Dra. Juliana Ocarino e Dr. Ha-
roldo Fonseca) iniciou as pesquisas 
em 2007 para desenvolver um pro-
duto inovador, baseado no conceito 
da tensegridade. De acordo com Dr. 
Sérgio, “a área de estudo, de pesqui-
sa que o grupo trabalhava era a da 
estabilidade, de tentar compreender 
como é que nós obtemos estabilida-
de em nossos corpos. Como é que eu 
consigo estabilizar o meu joelho, mi-
nha coluna, quadril e assim por dian-
te. Nessa discussão, em pouco tem-
po nós percebemos que os modelos 
vigentes eram muito falhos. Eles não 
podiam, na realidade, explicar aquilo 
que a gente via”.

Quando ouvimos falar em ten-
segridade, nos remetemos logo à 
física, à arquitetura. O termo é uma 
propriedade daquela ciência que se 
aplica em materiais cujos compo-
nentes usam da tração e da com-
pressão de forma a lhes proporcionar 
estabilidade e resistência. Dr. Sérgio 
explica, neste conceito, que nenhum 
elemento que carrega compressão 
toca um ao outro. “Quando pressio-
namos essa estrutura, ela passa por 
uma reorganização e distribui a força 
por todos os elementos. Ela sempre 
resiste como um todo. Nunca só no 
local onde a carga é colocada. Ela 
consegue oferecer mais resistência 
às perturbações do que eu teria, por 
exemplo, se eu tivesse uma estrutura 
somente compressiva. Quando você 
faz os cálculos biomecânicos vai en-

Quando você faz os 
cálculos biomecânicos 

vai encontrar forças 
que o corpo humano 

não pode resistir. Então 
começamos a traba-

lhar com essa alter-
nativa, de utilizar essa 

visão de uma estrutura 
de tensegridade como 

um modelo para o cor-
po humano”.

Dr. Sérgio Fonseca

“
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contrar forças que o corpo humano 
não pode resistir. Então começamos 
a trabalhar com essa alternativa, de 
utilizar essa visão de uma estrutura 
de tensegridade como um modelo 
para o corpo humano”.

A veste baseada em tensegridade 
para otimização de postura e movi-
mento corporal é formada de uma 
roupa base, produzida com tecido de 
alta tecnologia. Nessa veste, existem 
casas de neoprene que permitem a 
colocação de nodos de conexão en-
tre elásticos. São 18 nodos com pinos 
que facilitam os ajustes dos elásticos 
ou trilhos miofasciais. Existe a pos-
sibilidade de conexões com tênis e 
boné, dependendo da demanda do 
paciente. Segundo Dr. Renato Lo-
ffi, atualmente a Exoflex tem sido 
utilizada apenas em crianças com 
paralisia cerebral, mas ela foi desen-
volvida para ser usada também em 
adultos que apresentam sequelas de 
acidente vascular encefálico (AVE), 
traumatismo craniano ou que pos-
suam alguma disfunção na postura 
e no movimento. Dr. Sérgio Fonseca 
aponta também outras duas pos-
sibilidades de aplicação:  esportiva 
e ocupacional. “Como estamos em 
uma escola que tem atuação da fi-
sioterapia esportiva, nós vimos que 
também havia benefícios do proces-
so de reabilitação de pessoas com 
lesão, para proteger os tecidos du-
rante o retorno as atividades, como 
também a melhora da performance. 
A outra linha seria ocupacional, mais 
ergonômica, para o cidadão comum 
melhorar a sua postura. Ela foi, inclu-
sive, testada em dentistas”, ressalta o 
professor.

Em 2012, a UFMG requereu a pa-
tente do produto, para o qual, segun-
do Dr. Renato, foram necessárias 17 
etapas na construção da roupa e mais 
13 na construção dos nodos e elásti-
cos. “É sempre uma preocupação da 
empresa evoluir no desenvolvimen-
to do protótipo para que possamos 
chegar a um protótipo quase per-
feito”. O professor da UFMG destaca 
que “o objetivo da universidade não 
é nem nunca foi o produto comer-
cial. O que esperamos, na realidade, 
é que venha a melhorar a saúde, a 
funcionalidade, a qualidade de vida 

desses pacientes, mas sem o apoio 
da indústria para a produção, a ideia 
ficaria apenas na universidade”.

Essa parceria de sucesso resultou 
em 17 vestes sendo utilizadas atu-
almente em todo o país, sob a su-
pervisão de fisioterapeutas. A ideia 
dos desenvolvedores é que o exoes-
queleto possa ser utilizado também 
durante a intervenção terapêutica 
ocupacional. Para Dr. Renato, é um 
salto de inovação da fisioterapia e 
da terapia ocupacional, não só no 
Brasil, mas em nível mundial. “Nós 
treinamos até agora 17 fisioterapeu-
tas no Brasil e eles estão utilizando 
essas vestimentas em crianças e 
temos monitorado isso para obter 
informações sobre a usabilidade”, 
afirma o empresário. Dr. Sérgio fi-
naliza dizendo que seu sonho é ver 
a veste terapêutica sendo utilizada 
de maneira intensiva. “Gostaria de 
ver isso caminhar para o uso inten-
sivo. Eu acredito que as mudanças 
só ocorrem por meio de atividades 
intensivas. A frequência do uso, da 
intervenção fisioterapêutica é fun-
damental na mudança dos nossos 
tecidos. A minha visão pessoal, mes-
mo ainda não tendo os testes, é que 
a pessoa possa usar isso diversas ho-
ras por dia”, conclui o professor.
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Leopoldina oferece 
atendimentos fisioterapêuticos 
diversificados pelo SUS

No município mineiro de Leopol-
dina, na Zona da Mata, a população 
de pouco mais de 50 mil habitantes 
passou a contar, recentemente, com 
consultas fisioterapêuticas diversifi-
cadas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), por meio da utilização de di-
versos recursos e técnicas da profis-
são. A atual gestão da cidade inau-
gurou, no dia 26 de fevereiro deste 
ano, o Núcleo Integrado de Reabili-
tação (NIR) Dr. Nilo Luiz da Silva, que 
oferece à sociedade leopoldinense 
atendimentos com fisioterapeutas 
que utilizam de recursos como RPG 
(Reeducação Postural Global), Pi-
lates, Cinesioterapia, Eletroterapia, 
Fisioterapia Aquática e Dermatofun-
cional.

Oito fisioterapeutas trabalham 
hoje no Núcleo de Reabilitação de 
Leopoldina, atuando em áreas di-
versificadas. O local possui outro di-
ferencial, que é o atendimento tam-
bém por acesso direto da população, 
podendo consultar diretamente o 
fisioterapeuta. Os pacientes que são 
atendidos hoje no NIR são formados, 
em sua maioria, por esse acesso dire-
to por demanda espontânea, segun-
do o fisioterapeuta Dr. Paulo Sérgio 
Oliveira da Silva, que atua no núcleo 
utilizando do Pilates clínico em seus 
atendimentos fisioterapêuticos. 

O NIR de Leopoldina é mantido 
com recursos próprios do Município. 
O prefeito e médico Dr. José Rober-
to de Oliveira relata que a Prefeitura 
teve auxílio apenas na construção 
da piscina e na aquisição dos equi-
pamentos do local, doados pelo en-
tão secretário estadual de Saúde, Dr. 
Marcus Pestana. Para o gestor mu-
nicipal, manter o núcleo em funcio-
namento em tempos de crise e sem 
o auxílio dos governos estadual ou 

Núcleo Integrado de Reabilitação conta com assistência fisioterapêutica por 
meio de recursos como RPG, Pilates, Fisioterapia Aquática e Dermatofuncional 

federal tem sido um grande desafio. 
“O repasse de verba tem sido cada 
vez menor e a Prefeitura tem arca-
do com todas as despesas. Mas não 
tem o que substitua o prazer de ver o 
paciente saindo daqui com os movi-
mentos recuperados”, salienta.

A secretária municipal de Saú-

de, Dra. Lúcia Helena Fernandes da 
Gama, que é enfermeira, conta que 
os resultados obtidos após a criação 
do núcleo, somados aos demais ser-
viços de saúde que oferecem atendi-
mento com fisioterapeuta, já são vi-
síveis. “Nós interligamos os serviços 
de fisioterapia do Município como 



CREFITO-4 Revista | Maio de 2016  | 23

um elo, onde um não funciona sem 
o outro. Essa ideia não é só para a 
economicidade, mas também para o 
próprio desenvolvimento do pacien-
te. Eu fico feliz de ver pessoas que 
antes eram restritas ao leito e hoje 
já não estão mais. O ganho maior é 
a qualidade de vida que eles estão 
tendo. Aqui nós temos pessoas que 
estão sendo tratadas, reabilitadas, 
mas temos também a parte preven-
tiva da fisioterapia para que os ido-
sos tenham uma melhor qualidade 

de vida, que diminuam as dores que 
sentem. Temos menos internações 
por hipertensão e diabetes, graças ao 
trabalho que está sendo feito”, expli-
ca a secretária.

O presidente do Conselho Regio-
nal de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 4ª Região (CREFITO-4), Dr. 
Anderson Luís Coelho, visitou o local 
no dia 6 de abril e destacou que o 
maior diferencial do Núcleo Integra-
do de Reabilitação de Leopoldina é 
realmente a vasta gama de serviços 

oferecidos à população. “Os recur-
sos fisioterapêuticos disponíveis no 
NIR não são comumente disponi-
bilizados pelo SUS, mas têm enor-
me capacidade de contribuir com a 
saúde da população. Outro aspecto 
que também me chamou a atenção 
no núcleo é o acesso direto da po-
pulação aos serviços ofertados. Esse 
atendimento por demanda espontâ-
nea valoriza a autonomia profissional 
do fisioterapeuta”, finaliza.
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Microcefalia: possibilidades  
e potencialidades da  
intervenção precoce   

Diagnósticos demorados e a de-
ficiência de um sistema de interven-
ções precoces em crianças com mi-
crocefalia no país acabam afetando a 
qualidade de vida. O aumento consi-
derável no número de casos fez com 
que novos estudos fossem propostos 
e, em 2016, o vírus Zika se tornou o 
principal responsável pela doença. 
A projeção é ainda pior, afinal, de 
acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a epidemia deve se 
alastrar praticamente por todo o con-
tinente americano.

A microcefalia é uma má-forma-
ção cerebral, que faz com que o crâ-
nio não se desenvolva normalmente. 
Crianças afetadas nascem com cir-
cunferência da cabeça menor do que 
33 cm. Pode afetar o desenvolvimen-
to, causando dificuldades cognitivas, 
motoras e de aprendizado. 

A intervenção deve ser realizada 
por uma equipe de saúde interdis-
ciplinar constituída por, no mínimo, 
médico, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, fonoaudiólogo, odon-
tólogo, psicólogo e assistente social e 
iniciada imediatamente após o diag-
nóstico, e com a criança clinicamente 
estável, para, dessa forma, tratar as 
deficiências primárias, minimizar as 
secundárias e prevenir deformidades. 
Nos primeiros anos de vida ocorre o 
processo de maturação do sistema 
nervoso central sendo a fase ótima 
da plasticidade neuronal. Tanto a 
plasticidade quanto a maturação de-
pendem da estimulação. Quando a 
estimulação precoce é iniciada desde 
os primeiros meses de vida, garan-
te-se uma melhor qualidade de vida 
e uma maior chance para que esta 
criança adquira os marcos do desen-
volvimento neuropsicomotor.

O fisioterapeuta e o terapeuta 
ocupacional, em sua formação bási-
ca, possuem conhecimento para re-
alizar o tratamento de crianças com 

microcefalia. No entanto, muitos 
profissionais já possuem formações 
mais amplas, especialmente na área 
de neuropediatria e desenvolvimento 
infantil. 

Devido ao distúrbio de desenvol-
vimento ocasionado por lesões ou 
más-formações do sistema nervoso 
central, a criança com microcefalia 
apresenta, geralmente, como conse-
quência, distúrbio sensório-percep-
tivo- -motor.  Assim, para oferecer 
um tratamento mais amplo, alguns 
métodos utilizados pela Fisioterapia e 
pela Terapia Ocupacional podem ser 
considerados diferenciais. Entre eles, 
o Conceito Neuroevolutivo Bobath, 
que trabalha na plasticidade cerebral, 
influenciando áreas cerebrais não le-
sadas a exercerem a função das regi-
ões lesionadas, o que pode facilitar o 
alcance de objetivos. Também podem 
auxiliar no tratamento as modalidades 
de vestes terapêuticas, conhecidas 
comercialmente como Pediasuit, The-
rasuit, Theratogs, e que possuem ban-
das tracionadoras e faixas elásticas, 

fixadas a superfícies estáveis, através 
de cordas elásticas, com o objetivo de 
estabilização, facilitação ou resistência 
ao movimento funcional, para aplica-
ção de protocolo de treinamento sen-
sório-motor intensivo e já apresentam 
bons resultados para a melhoria da 
função. Ainda, a utilização da realidade 
virtual, que promove uma experiência 
imersiva e interativa, baseada em ima-
gens gráficas geradas em tempo real 
por computador, favorecendo acesso 
a um ambiente multidimensional e 
multissensorial. A gameterapia simula 
atividades reais em ambiente virtual 
interativo, por meio de jogos de video-
games com ou sem uso de acessórios.

*Com informações extraídas da cartilha do COFFITO

O trabalho do fisioterapeuta vai depender 
do quadro de evolução da criança e geral-
mente visa à melhora do desenvolvimento 

motor, do equilíbrio e a prevenção de atrofia 
e espasmos musculares. O terapeuta ocupa-
cional se concentra em estimular, promover 

e desenvolver capacidades e habilidades 
necessárias para o processo de habilitação 
e treino das áreas de ocupação e inclusão 

social. - Dra. Cristiane Tonelli Ricci,  
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional.

“

De acordo com o boletim epidemioló-
gico do Ministério da Saúde, até o final 
de abril deste ano, foram confirmados 
1.198 casos de microcefalia e outras al-
terações do sistema nervoso, sugestivos 
de infecção congênita, em todo o país.  
Ao todo, foram notificados 7.228 casos 
suspeitos desde o início das investiga-
ções, em outubro de 2015, sendo que 
2.320 foram descartados. Outros 3.710 
estão em fase de investigação.

Números

Acesse pelo QRCode 
a Cartilha produzida 
pelo COFFITO
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Grandes eventos da fisioterapia 
respiratória e do trabalho 
acontecerão em Belo Horizonte
ASSOBRAFIR e ABRAFIT realizarão congressos na capital mineira com o apoio do CREFITO-4

O mês de junho será de muita 
movimentação para a fisioterapia 
mineira e brasileira. Dois grandes 
congressos acontecerão concomi-
tantemente em Belo Horizonte. O 
primeiro deles, de 8 a 11 de junho, 
será o XVIII Simpósio Internacional 
de Fisioterapia Cardiorrespiratória 
e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
(SIFR), promovido pela Associação 
Brasileira de Fisioterapia Cardiorres-
piratória e Fisioterapia em Terapia In-
tensiva (ASSOBRAFIR). O segundo, 
que será realizado simultaneamente, 
de 10 a 12 de junho, será o VII Con-
gresso Brasileiro de Fisioterapia do 
Trabalho, da Associação Brasileira 
de Fisioterapia do Trabalho (ABRA-
FIT). Ambos os eventos contam com 
apoio institucional do Conselho Re-
gional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 4ª Região (CREFITO-4). 

O objetivo dos eventos realizados 

pela ASSOBRAFIR é de fomentar o 
desenvolvimento técnico e científi-
co das especialidades da Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e da Fisioterapia 
em Terapia Intensiva, por meio da 
troca de experiências entre os parti-
cipantes de todo o Brasil e de diferen-
tes países, promovendo a discussão 
com pesquisadores, profissionais, 
estudantes e docentes da área. Já o 
congresso da ABRAFIT, maior even-
to da Fisioterapia do Trabalho do 
país, pretende discutir temas como 
“Instrumentação Tecnológica em Fi-
sioterapia do Trabalho e Ergonomia”, 
“Políticas Públicas e Controle Social 
em Saúde e Segurança do Trabalho 
no Brasil”, “Fisioterapia do Trabalho 
baseada em Evidências”, “A impor-
tância da politização no reconheci-
mento da atuação do Fisioterapeuta 
do Trabalho nas Perícias Judiciais”, 
entre outros.

De 8 a 11 de junho de 2016, no Minascentro

Fisioterapeuta, participe!

Para mais informações 
sobre o congresso da 
ABRAFIT, entre no site 
www.abrafit.fst.br ou 
acesse pelo QRcode.

Se quer participar do 
evento internacional da 

ASSOBRAFIR, acesse 
www.sifr.com.br ou entre 

pelo QRcode.
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Em ano de Jogos Olímpicos,  
mineiros se destacam no cenário 
da fisioterapia esportiva

Há 23 anos na fisioterapia, o fi-
sioterapeuta Dr. Charles Costa, res-
ponsável pelo Centro Avançado de 
Reabilitação Esportiva (CARE) do 
Cruzeiro Esporte Clube, agora repre-
senta a fisioterapia mineira na Sele-
ção Brasileira de Futebol Sub-20. O 
profissional está no elenco verde e 
amarelo que se prepara para a dis-
puta do Campeonato Sul-Americano 
da categoria, que ocorrerá em 2017, 
no Equador.

Essa foi a primeira convocação 
de Charles para defender a Seleção 
Brasileira de Futebol em sua carreira. 
O fisioterapeuta acredita que foi o 
trabalho realizado na equipe mineira 
que chamou a atenção da comissão 
técnica e do treinador Rogério Micale. 
“Todo profissional que trabalha com 
a fisioterapia esportiva tem o objeti-
vo de um dia chegar à seleção do seu 
país. É uma honra e o ponto máximo 
na carreira de qualquer profissional. É 
muito importante ser lembrado pelo 
trabalho que eu desenvolvo aqui no 
Cruzeiro e divido essa minha alegria 
com os meus companheiros aqui do 
clube”, revelou o fisioterapeuta. 

Outro fisioterapeuta mineiro de 
destaque no cenário esportivo é Dr. 
Gustavo Braga. Integrante da Confe-
deração Brasileira de Judô (CBJ), o mi-
neiro estará nos Jogos Olímpicos Rio 
2016 como gerente de operações da 
Arena Carioca 2 e ficará responsá-
vel por três esportes, wrestling, judô 
e bocha. Planejada para receber um 
público de até 10 mil pessoas no nú-
cleo do Parque Olímpico da Barra, a 
Arena Carioca 2 vai sediar as disputas 
olímpicas do judô, luta greco-romana 
e estilo livre, além das competições 
de bocha nos Jogos Paraolímpicos. 
Após o evento, será parte do Centro 
Olímpico de Treinamento.

Segundo Dr. Gustavo, atletas trei-
nam a vida inteira com um único ob-
jetivo: subir ao lugar mais alto de um 
pódio olímpico. “Como fisioterapeu-
ta e gestor do esporte, que sempre 
dedicou a vida a estes atletas, rece-
ber o convite de gerenciar uma ins-
talação olímpica (Arena Carioca 2) é a 
coroação de um sonho e a concreti-
zação de um projeto: colocar a fisio-
terapia no lugar mais alto do pódio”, 
emocionou-se. 

Os Jogos Olímpicos de 2016 serão disputados de 
5 a 21 de agosto, no Rio de Janeiro, com a parti-
cipação de 10.500 atletas de 206 países. Em 17 
dias de competições, serão disputadas 306 provas 
com medalhas, sendo 136 femininas, 9 mistas e 161 
masculinas em 42 esportes, incluindo duas novi-
dades: Golfe e Rugby. Para tudo isso acontecer, o 
Comitê Rio 2016 contará com 45 mil voluntários, 
85 mil terceirizados e 6.500 funcionários.

Os Jogos

Dr. Gustavo Braga, integrante da CBJ

Dr. Charles e o técnico Dunga



Uberlândia recebe a primeira capaci-
tação para prescrição clínica de treina-
mento funcional para fisioterapeutas

Em Governador Valadares, fisiotera-
peutas participam em massa de evento 

inédito promovido pelo CREFITO-4

Terapeutas ocupacionais prestigiam Capa-
citação da Estrutura da Prática da Terapia 
Ocupacional em Governador Valadares

Em Uberlândia, terapeutas ocu-
pacionais aprendem sobre temas 

relevantes da Terapia Ocupacional

Com recorde de público, capacitação 
para fisioterapeutas é realizada em Belo 
Horizonte

Profissionais se reúnem em Belo 
Horizonte para discutir Estrutura  

da Prática da Terapia Ocupacional
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Reunião com o secretário-adjunto de 
Educação de Minas Gerais, Antônio Carlos 
Ramos Pereira, discute parcerias e projetos

Dr. Anderson Coelho é recebido pelo fisiote-
rapeuta e secretário estadual de Turismo, Dr. 

Ricardo Faria, para debater ações conjuntas 

Dr. Anderson Coelho e secretário Miguel 
Corrêa fecham parceria entre CREFITO-4 e 
SECTES para ampliar alcance de eventos

CREFITO-4 se reúne com presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho de Minas  Gerais 
(TRT-3) para defender perícia fisioterapêutica

Grupo de trabalho de fisioterapeutas discu-
te evento de outubro que abordará a utili-
zação do método Pilates

Grupo de trabalho de terapeutas ocupa-
cionais sobre Integração Sensorial se reúne 

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

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

EXPEDIENTE

Eu pago meu boleto em dia e o que vocês 
fazem para defender meu piso salarial?

Por que o carnê da anuidade chega 
à minha casa e a revista não?

Teve reunião em minha cidade e eu só fiquei
sabendo depois. Como vocês comunicam?

Diretamente nada, porque não podemos. A legitimidade para 
isso, assim como ajuste de carga horária, insalubridade e outras 
questões trabalhistas, é dos sindicatos. Mas o CREFITO-4 tem 
apoiado o SINFITO-MG e suas ações, incentivando-o naquilo 
que é seu papel institucional.

Esta é uma pergunta que o CREFITO-4 já fez aos Correios, uma vez 
que a listagem é a mesma. Em resumo, o serviço postal do boleto 
é registrado por exigência legal e, neste caso, os Correios corrigem 
eventuais insuficiências de dados, o que não ocorre com a revista,  
que vai para o endereço cadastrado no conselho. Atualize sempre.

Comunicamos nossas ações por e-mail, site e redes sociais. Para 
receber nossos informativos sobre reuniões e cursos, você precisa 
certificar-se de que o e-mail que tem cadastrado no CREFITO-4 
é o que você utiliza atualmente. É importante que você marque 
nossos e-mails como confiáveis para não irem diretamente para a 
caixa de spam. Atualize também seu endereço e celular.






