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Artigo especial

Tecnologia assistiva: um
recurso interdisciplinar

Exemplo e atitude
Uma das queixas que
mais ouvimos ao conversar com fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais
que atuam em Minas é a
percepção de que o público externo valoriza
pouco nossas profissões.
Muitos admitem os avanços ocorridos nos últimos
anos, mas, mesmo assim,
acreditam que a categoria
recebe menos reconhecimento do que merece.
Não podemos ignorar
nem a validade da reclamação nem a evolução
já alcançada. Em termos
históricos, a fisioterapia e
a terapia ocupacional ainda são jovens profissões
no Brasil. Ambas foram
reconhecidas como carreiras de nível superior
em 1969, época em que
várias categorias da saúde já haviam chegado à
maturidade.
O desenvolvimento
das duas áreas tem sido
expressivo e crescente
desde então. Entretanto, 47 anos após a regulamentação pelo Estado
brasileiro, um abismo entre o mundo oficial e o real
continua atemorizando os
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do país. É
o que temos visto em Minas. E é também o que temos lutado para superar.
Nos primeiros meses de gestão à frente do
CREFITO-4, insistíamos
que nossa tarefa inicial
era resgatar a dignidade
profissional da categoria
no território mineiro. Não

tínhamos escolha: havíamos assumido a direção
de uma autarquia desgastada depois de 28 anos
sob apenas um gestor e,
por isso, terrivelmente
afastada da realidade da
classe.
Dizíamos com frequência que a construção
de um novo CREFITO-4
depende de uma nova
postura ética dos profissionais mineiros. Esta é
uma convicção que permanece inabalável entre
nós – tão mística e lógica quanto a fé que levou
William George Ward a
ensinar que “o pessimista se queixa do vento, o
otimista espera que ele
mude e o realista ajusta
as velas”.
Se temos a preocupação permanente de conhecer e melhorar a realidade das profissões em
todo o estado, nunca deixaremos de ser um grupo
de realistas que não renuncia ao otimismo. Não
a qualquer tipo de otimismo: o nosso será sempre
lúcido.
Valorização não se
atinge da noite para o
dia. Nem com iniciativas
unilaterais ou ações isoladas. Espera ou queixa
não a produzem: é preciso conquistá-la ajustando
as velas da embarcação
em que navegamos. Com
a dignidade já resgatada,
juntos faremos de 2017 o
Ano da Valorização. Com
o exemplo de cada um e a
atitude de todos.
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Competências profissionais
em Tecnologia Assistiva: um
campo interdisciplinar
A Tecnologia Assistiva (TA) é um
termo genérico que inclui produtos
e serviços que tornam possível a realização de uma ou várias atividades
pela pessoa com deficiência, melhorando o seu desempenho funcional. Devem-se criar mecanismos
que tornem a tecnologia acessível,
mas também garantam processos
eficazes que façam com que o usuário tenha acesso à solução assistiva
mais adequada à sua necessidade,
prevenindo o abandono do produto
assistivo, complicações funcionais
associadas ao uso de um produto
inadequado e decorrentes prejuízos
sociais e econômicos associados. Ou
seja, garantir o acesso aos produtos é
um aspecto muito importante, mas
garantir que a pessoa vá adquirir o
melhor produto para a sua condição
é primordial. A indicação de TA tem
sido um componente central da prática do Terapeuta Ocupacional, são
considerados a infraestrutura, equipamentos, utensílios e materiais utilizados para atender as demandas da
ocupação (atividade) elencadas pelo
cliente e se analisa a dinâmica entre
as competências e habilidades do
cliente para executar uma ocupação,
adaptando ou modificando, ou inserindo produtos assistivos ou alterando a forma do cliente realizar a tarefa
a fim de facilitar o desempenho ocupacional. Combinar as habilidades e
preferências do cliente, seus contextos ambientais, facilitadores e barreiras no uso do produto assistivo é um
papel distinto que o Terapeuta Ocupacional exerce. Tradicionalmente,
o Terapeuta Ocupacional fornece
documentação específica sobre o
objetivo do uso do produto assistivo,
como ela será usada e um racional
lógico justificando a sua necessidade. Embora a prática de Tecnologia
Assistiva seja essencialmente interdisciplinar, o Terapeuta Ocupacional
tem, reconhecidamente, em todo
o mundo, um papel central nesse

processo. Entretanto, a Tecnologia
Assistiva, por ser uma área interdisciplinar, exige que os profissionais
que atuam nesse nicho de expertise
estejam atentos à regulamentação
de sua atuação por seu conselho
profissional, além de obterem uma
formação específica na área de TA
em que pretendem atuar, visto que
o ensino de Tecnologia Assistiva nos
cursos de graduação tem sido insuficiente no Brasil.
De acordo com a RESNA (RehaDra. Maria de Mello é terapeuta ocubilitation Engineering and Assistive Te- pacional. Pós-Doutora em Ciências da
Reabilitação/Tecnologia Assistiva.
chnology Society of North America), os
Especialista
em Seating & Positioning,
seguintes princípios e regras devem
coordenadora de curso de Pós-Graduser observados na prática de TA: inação Lato Sensu Interdisciplinar em
dependente da categoria profissional, Tecnologia Assistiva e membro da Câos profissionais deverão desenvolver
mara Técnica de Tecnologia Assistiva
apenas os serviços que estão dentro
do CREFITO-4
do âmbito de sua competência, o
seu nível de educação, experiência e nanciamento disponíveis, indepenformação, e devem reconhecer as li- dentemente sua condição financeira,
mitações impostas pela extensão de no desenvolvimento de recomendasuas habilidades pessoais e conheci- ções e estratégias para a aquisição do
mentos em qualquer área profissional serviço ou produto de TA; considerar
(nota da autora: no Brasil, a certificação as necessidades futuras e emergende especialistas em Tecnologia Assis- tes do consumidor quando do desentiva ainda só é possível por meio dos volvimento de estratégias completas
cursos de pós-graduação Lato Sensu de intervenção e de informação para
em Tecnologia Assistiva); comunicar atender as necessidades do cliente;
ao seu empregador qual pode ser o fornecer ajustes, instruções ou modiseu papel na prestação de serviços de ficações necessárias; esforçar-se, por
TA e dispositivos em todas as formas meio de desenvolvimento contínuo,
de comunicação, incluindo publici- incluindo a educação continuada, a
dade que refere-se a sua certificação permanecer atualizado em Tecnolona área; informar aos consumidores gia Assistiva.
Os profissionais devem respeiou aos seus defensores de quaisquer
interesses, afiliações de emprego e tar os direitos, conhecimentos e
financeiros ou profissionais, confli- habilidades dos colegas e de outras
to de interesses; utilizar os recursos pessoas, o que representa o resdisponíveis para atender as necessi- peito a diferentes pontos de vista,
dades identificadas dos consumido- informações, ideias e outros ativos
res, incluindo encaminhamento para tangíveis e intangíveis, incluindo os
outros profissionais, ou para outras direitos autorais, patentes, marcas,
fontes que podem fornecer o produ- design, contribuições e descobertas.
to e/ou serviço necessário; verificar as Tornam-se necessárias a organizanecessidades do consumidor, usando ção e a normatização da atuação
procedimentos específicos; informar das diversas categorias profissionais
ao consumidor sobre todas as opções envolvidas na área da Tecnologia Asde dispositivos e mecanismos de fi- sistiva no Brasil.
CREFITO-4 Revista | Novembro de 2016
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Integrante da Comissão de
Educação do COFFITO explica
tudo sobre estágio em fisioterapia

ESTAGIÁRIO
LEGAL usa
crachÁ
durante suas
atividades,
tanto no ECO
como no ECNO.

O estágio sempre foi uma preocupação da atual diretoria do Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 4ª Região
(CREFITO-4). Ele foi, inclusive, tema
central do 1º Encontro Estadual de
Coordenadores de Cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional de
Minas Gerais, realizado em 2014. O
CREFITO-4 foi um dos primeiros
Acesse o QRcode e leia
o ofício-circular do
CREFITO-4 que traz
esclarecimentos sobre
estágio em fisioterapia
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conselhos regionais a emitir o crachá
de estagiário, conforme a resolução
n°432/2013 do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO). Para explicar mais detalhes sobre o tema, esta edição da
revista traz uma entrevista exclusiva
com a integrante da Comissão Nacional de Desenvolvimento Científico e Educação do COFFITO, Dra.
Carla Adriane Pires Ragasson.
Qual a preocupação do COFFITO
ao regulamentar o estágio curricular
obrigatório (ECO) da fisioterapia?
Dra. Carla - O ECO deve garantir
que o estudante adquira competên-

cias próprias para o exercício profissional com ética, responsabilidade e
conhecimento técnico científico ao
término da graduação. Esse propósito poderá ser atendido com a vivência prática nos diversos cenários de
formação, conforme preconizam as
Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de fisioterapia, com supervisão direta por docente com conhecimento do projeto pedagógico do
curso, orientando o correto processo
de aprendizagem.
Quando o estudante pode iniciar
um estágio curricular não obrigatório (ECNO)?
Dra. Carla - O estudante pode
iniciar um ECNO quando estiver cursando o estágio curricular obrigatório
do curso, no mínimo no penúltimo
ano, tendo concluído todos os conteúdos teóricos inerentes à área de
estágio e estando regularmente matriculado na Instituição de Ensino Superior (IES).
Como o fisioterapeuta deve proceder para ter um estagiário legal
em sua clínica?
Dra Carla - Primeiramente, deverá ofertar instalações, materiais
e equipamentos que tenham condições de proporcionar ao acadêmico atividades de aprendizagem social, profissional e cultural,
garantindo a qualidade da assistência
fisioterapêutica. Deverá indicar um
fisioterapeuta de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida, para acompanhar o
estagiário; apresentar ao CREFITO de
sua circunscrição cópia do termo de
compromisso entre a unidade concedente/acadêmico/IES, cópia da
Declaração de Regularidade de Funcionamento (DRF), o número de vagas nas respectivas áreas de atuação,
relação nominal de todos os fisiote-

rapeutas e suas respectivas escalas
de trabalho.
Há algum limite de estagiários
por clínica?
Dra. Carla - O fisioterapeuta poderá orientar e supervisionar até três
estagiários. Além disso, o número
máximo de estagiários em relação
ao número de fisioterapeutas das
entidades concedentes deverá atender às seguintes proporções: de um a
cinco fisioterapeutas, um estagiário;
de seis a 10 fisioterapeutas, até dois
estagiários; de 11 a 25 fisioterapeutas,
até cinco estagiários; acima de 25
fisioterapeutas, até 20% de estagiários.
A clínica precisa ter algum convênio com a instituição de ensino
superior para poder manter um estagiário?
Dra. Carla - Faz-se necessária a
celebração de um termo de compromisso entre a unidade concedente/
acadêmico/IES e a compatibilidade
entre as atividades desenvolvidas no
estágio e aquelas previstas no termo
de compromisso.
Como funciona a supervisão do
estágio curricular obrigatório (ECO)?
Dra. Carla - O estágio curricular
obrigatório deverá ter supervisão
direta por docente fisioterapeuta do
curso, devidamente contratado pela
IES, com carga horária específica
para esta atividade, estando devidamente registrado no Sistema COFFITO/ CREFITOs. Também deverá ser
respeitada a relação de um docente
supervisor fisioterapeuta para até
seis estagiários para orientar e supervisionar simultaneamente em todos
os cenários de atuação e de no máximo três estagiários para cada docente supervisor fisioterapeuta em
comunidade (domicílio), Unidades
de Terapia Intensiva, Semi-Intensiva
e Centros de Tratamento de Queimados.
Por que é obrigatório o registro
no CREFITO em caso de estágio
curricular não obrigatório (ECNO)?
Dra. Carla - O ECNO é diferente
do ECO, sendo desenvolvido como
atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória, envolvendo também o desenvolvimento
da prática profissional por meio do

atendimento fisioterapêutico à população, sendo função do conselho
de classe fiscalizar o exercício profissional e garantir que as normativas
estejam sendo cumpridas para que
não seja descaracterizada a atividade
de estágio, a fim de proteger a sociedade do exercício ilegal e irresponsável da profissão.
O COFFITO já percebe resultados positivos provocados pela
publicação de suas resoluções que
tratam de estágio?
Dra. Carla - Os resultados positivos tiveram início antes mesmo da
publicação das resoluções nºs 431
e 432 no ano de 2013, que tratam
de ECO e ECNO respectivamente,
promovendo uma discussão ampla
sobre o tema, chamando a responsabilidade de todos envolvidos para
a importância da proteção da sociedade contra o exercício ilegal da
profissão e a proteção do estudante
quanto à formação ética, responsável e cidadã. As resoluções conferem
respaldo para que as IES orientem
adequadamente seus estudantes e
gestores, trazendo atribuições aos
CREFITOs para fiscalização e ordenação adequada sobre o tema.

A quais riscos se expõe o acadêmico que prática estágio de forma
irregular?
Dra. Carla - A prática do estágio
de forma irregular configura relação
de trabalho e não de estágio, pois
não atende as normativas que regem o tema. Dessa forma, o estudante está praticando o exercício ilegal da profissão, passível de processo
criminal, e o profissional que infringir
a normativa poderá responder de
forma ética disciplinar. Além disso, a
prática do estágio irregular compromete a preparação para o trabalho
produtivo com qualidade, ética e
responsabilidade.
Você acredita que exista uma
tendência de extinção do estágio
não obrigatório? Por quê?
Dra. Carla - Pelo contrário, acredito na expansão do ECNO como
componente importante para formação complementar do estudante,
desde que atenda as normativas da
profissão sobre o tema, envolvendo
a assistência responsável sob os preceitos éticos e legais no desenvolvimento de procedimentos técnicos
adequados às necessidades de saúde da população.

CREFITO-4 Revista
Novembro de
Revista || Novembro
de 2016
2016

07

Fiscalização atuante
do CREFITO-4 é modelo
para outros estados

FISCALIZAÇÃO

Há dois anos, o Departamento
de Fiscalização do CREFITO-4 (DEFIS) tomou novos rumos e se tornou
referência no que diz respeito principalmente à qualificação técnica
dos agentes fiscais, que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais,
o que proporciona um olhar além do
meramente cartorial no ato da fiscalização. Além de possuir uma equipe
qualificada, uma nova abordagem
foi adotada nos últimos dois
anos de realizar fiscalizações mais preventivas
e educativas. Hoje,
inclusive, 100% das
denúncias recebidas são verificadas.
O CREFITO-4 já fiscalizou cerca
de 250 cidades de todas as regiões
de Minas Gerais na atual gestão e
mais de 2.300 visitas em clínicas,
consultórios e hospitais já foram
feitas pelo departamento nestes
dois anos. Fazem parte dessa contínua melhoria do departamento a
aquisição de cinco novos veículos,
realizada no ano passado por meio
de processo licitatório, e o concurso
público para novos fiscais, que deve
ocorrer até o início do próximo ano.
O setor permanece sempre vigilante e à disposição da sociedade
e dos profissionais para garantia da
exação do exercício profissional e
da qualidade assistencial, comprometendo-se sempre com o sigilo da
identidade dos denunciantes que
assim desejarem. Você pode colaborar com a fiscalização da fisioterapia e da terapia ocupacional em
Minas Gerais. Todo profissional tem
o dever ético de denunciar irregularidades. Acesse o site do CREFITO-4
(www.crefito4.org.br) e saiba como
você pode contribuir para combater
o exercício ilegal e irregular das profissões no estado.
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Mapa ilustrativo de
cidades já fiscalizadas pelo
DEFIS do CREFITO-4 nos
últimos 2 anos

Síntese de fiscalização de maio a outubro de 2016:
> Lista de cidades fiscalizadas:
Aiuruoca
Alagoa
Andrelândia
Andrequicé
Arantina
Araxá
Arceburgo
Arcos
Baependi
Bandeira do Sul
Bela Vista
Belo Horizonte
Betim
Bias Fortes
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Caldas
Cambuquira
Campanha
Canápolis
Caratinga
Carlos Chagas
Carvalhos
Cataguases
Caxambu
Conceição de Ipanema
Conceição do Mato Dentro
Contagem
Coromandel
Cruzeiro da Fortaleza
Cruzília
Diamantina
Divino das Laranjeiras
Divinópolis
Felixlândia
Governador Valadares
Guanhães
Guaranésia
Guaxupé
Guimarânia
Ibertioga
Ibitiura de Minas

Ipanema
Itamogi
Jacuí
Juiz de Fora
Juruaia
Lagoa Formosa
Lagoa Santa
Lassance
Lavras
Liberdade
Lima Duarte
Madre de Deus de Minas
Manhuaçu
Mato Verde
Mindurí
Miraí
Monte Alegre de Minas
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Morada Nova de Minas
Muriaé
Nanuque
Nova Era
Olaria
Passa Vinte
Passos
Patos de Minas
Peçanha
Pedro Teixeira
Piedade do Rio Grande
Pirapora
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Rio Preto
Sabinópolis
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita de Minas

Santo Antônio do Monte
São Domingos do Prata
São Sebastião do Oeste
São Sebastiao do Paraiso
São Sebastião do Rio Verde
São Tomaz de Aquino
São Vicente de Minas
Seritinga
Serra do Salitre
Serra dos Aimorés
Serranos

Serro
Teófilo Otoni
Tres Corações
Três Marias
Ubá
Uberaba
Uberlândia
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Viçosa
Visconde do Rio Branco

Denúncias recebidas

240

Visitas realizadas

858

Autos de infração

1.112

Exercício ilegal da profissão
Ausência de registros
(consultório/empresa)

93
254

Publicidade indevida

93

Ausência de registro
em prontuário

256

CREFITO-4 fiscaliza
cumprimento de resolução da
ANVISA em hospitais de Minas

FISCALIZAÇÃO

Preocupada com a qualidade da
assistência oferecida nas Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs), a atual
gestão do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região (CREFITO-4) tem fiscalizado constantemente os hospitais
de Minas Gerais para verificar se a
Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº 07/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) está sendo cumprida pelas
instituições do estado. A resolução
estabelece padrões mínimos para
o funcionamento das UTIs no país,
visando à redução de riscos aos pacientes e profissionais.
A RDC-07 estabelece e torna
obrigatória a relação mínima de um
fisioterapeuta para cada 10 leitos,
com cobertura de atendimento mínima de 18 horas diárias e garante,
também, a assistência terapêutica
ocupacional à beira do leito. Em sua
rotina de fiscalização, quando encontra irregularidades em relação

à RDC-07, o CREFITO-4 notifica a
instituição e tenta solução administrativa mas por se tratar de uma
resolução da ANVISA, quando da
persistência da irregularidade, a autarquia encaminha as informações
ao Ministério Público, Vigilância
Sanitária e Tribunal de Contas, para
que tomem as devidas providências.
De acordo com o conselheiro e
coordenador do Departamento de
Fiscalização (DEFIS) do CREFITO-4,
Dr. Hugo Pereira Goretti, “o objetivo das fiscalizações é de garantir o
cumprimento de todas as normativas legais que regulamentam o
exercício profissional da fisioterapia
e da terapia ocupacional proporcionando, assim, assistência de qualidade à população em todos os seus
segmentos, seja na rede privada ou
pública, e que mesmo se tratando
de alguma demanda que ultrapasse
os limites de atuação da autarquia,
são dados os encaminhamentos

devidos, cumprindo o papel institucional do conselho”.

Leia na íntegra a
RDC-07 da Anvisa e
saiba mais

CREFITO-4 Revista | Novembro de 2016

09

Fiscalização
Tire suas
Responde
dúvidas
sobre

atuação profissional
Por que eu tenho que pagar dois
CREFITOs, o meu e o da minha
empresa?
A legislação brasileira estabelece distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, bem como o
registro (habilitação) nos respectivos conselhos
de fiscalização profissionais para exercerem
suas atividades. Os gestores dessas autarquias
são proibidos por lei federal de abrirem mão
dessas receitas tributárias.

O fisioterapeuta pode utilizar da
técnica de terapia por ondas de
choque?
Sim. O fisioterapeuta pode utilizar das ondas de choque como um recurso terapêutico.
O COFFITO, inclusive, publicou em 2015 um
acórdão que traz esclarecimentos aos fisioterapeutas sobre a utilização do procedimento e
que dá respaldo aos profissionais para utilizarem o recurso.

Posso trabalhar no NASF em dois
municípios distintos?
Não há impedimento legal de o profissional
acumular dois cargos ou funções públicas ou
de ser contratado em dois municípios distintos
para atuar no NASF. A Constituição apenas consagra a autorização de cumulação de até dois
cargos públicos para profissões regulamentadas da saúde, desde que haja compatibilidade
de horários para a prestação dos serviços.
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Posso solicitar exames complementares, emitir laudos, atestados e pareceres?
Sim, você é competente para elaborar e emitir atestados, relatórios técnicos e pareceres
indicando o grau de capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a apontar competências ou incompetências laborais, mudanças ou adaptações nas funcionalidades e seus
efeitos no desempenho laboral.

A técnica de carboxiterapia pode
ser utilizada por fisioterapeutas?
A carboxiterapia é uma técnica em que se utiliza o gás carbônico injetado no tecido transcutâneo, estimulando os efeitos fisiológicos
como melhora da circulação e oxigenação
tecidual. O fisioterapeuta pode utilizar da carboxiterapia como um recurso terapêutico em
seus atendimentos.

O que é recurso próprio para o COFFITO, que me proíbe de ensiná-lo
para leigos no Código de Ética?
O COFFITO define como conhecimento próprio todo aquele utilizado na intervenção do
fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional,
ainda que seja uma atividade compartilhada
com outros profissionais. Desta forma, ensinar
procedimentos próprios para profissionais de
outras áreas é cometer infração ética.
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Com recorde de público,
CREFITO-4 promove evento
sobre prerrogativas profissionais
e práticas científicas

No mês em que se comemora
o Dia Nacional do Fisioterapeuta e
do Terapeuta Ocupacional, o Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 4ª Região
(CREFITO-4) promoveu em Belo
Horizonte um grande evento com
orientações normativas sobre procedimentos cientificamente reconhecidos. No dia 8 de outubro, a
autarquia realizou no Dayrell Hotel
e Centro de Convenções o Evidence – 1º Fórum de Prerrogativas e
Práticas Científicas. O evento teve
dois eixos de debate. Para fisioterapeutas, o assunto abordado foi
“método pilates”. Já para os terapeutas ocupacionais, o tema discutido foi “integração sensorial”.
Os dois eventos, que aconteceram paralelamente, reuniram cerca
de 2 mil profissionais. As inscrições
do evento foram gratuitas e exclusivas para profissionais regulares
no conselho. O fórum contou com
palestrantes renomados de todo
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o país e com experiência nas áreas discutidas. A programação da
terapia ocupacional teve ainda a
participação de uma palestrante
internacional, Dra. Diane Parham,
referência em integração sensorial
e que, inclusive, trabalhou com a
criadora da técnica, Dra. Anna Jean
Ayres. O Evidence foi apresentado
pelo ex-CQC Erick Krominski e teve
o apoio institucional da Associação
Brasileira de Fisioterapia Traumato-ortopética (ABRAFITO), da Associação Mineira de Fisioterapeutas
(AMF) e do Grupo Caproni.
De acordo com o presidente do
CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, a data do Evidence foi escolhida pela proximidade com o dia das
profissões, comemorado em 13 de
outubro, cuja Lei nº 13.084/2015 foi
recentemente aprovada. Dr. Anderson explicou que o evento foi um
“presente” para os profissionais mineiros e que trouxe temas de grande importância para as profissões.

“O fórum foi um sucesso. Estamos
muito felizes pela adesão dos profissionais mineiros e pela participação de palestrantes tão renomados
que abrilhantaram nosso evento.
Com certeza, os fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais saíram do
Evidence com uma gama maior de
aprendizado e conhecimento e ainda mais preparados para enfrentar
os desafios das profissões”.
Acesse pelo
QRCODE o vídeo
completo com
a cobertura do
Evidence

Veja o que
rolou no
Evidence
Palestrante Dr. Anderson Luís Coelho

Palestrante Dr. Robson Emiliano

Palestrante Dr. Keyner Luiz e Erick Krominski

Palestrante Dr. Rodrigo Mayer
Papo Reto com CREFITO-4 e convidados

Palestrante Dra. Cristiane Vasconcelos
Palestrante Dr. Fábio Martins

Palestrante Dr. Alexandre Barbosa
Papo Reto com presidentes dos CREFITOs 4, 3 e 14
CREFITO-4 Revista | Novembro de 2016
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Palestrante Dra. Mariana Weshenfelder

Palestrante Dra. Luciana Signorini

Autoridades na solenidade de abertura

Palestrante Dra. Johanna Franco

Palestrantes Dra. Lívia Magalhães e Dra. Diane Parham
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Palestrante Dr. Marcelo Faria

Palestrante Dr. Roberto Caproni e Erick Krominski

Dra. Diane Parham, Dra. Cláudia Oimari e Dra. Lívia Magalhães

Palestrante Dra. Leonor Bezerra

Palestrante Dra. Ana Amélia Cardoso

Mais fotos em www.flickr.com/crefito4

evidence

TIVAS
I FóRUM DE PRERROGA
E PRáTICAS CIENTÍFICAS

do crefito-4

Depoimentos
de participantes
“O 1º Fórum de Prerrogativas bombou. As palestras sobre integração
sensorial foram demais. Recomendo
quem não veio vir nos próximos”

“O evento foi muito inovador e
descontraído. Tivemos palestras
muito interessantes. Foi muito legal
e valeu a pena ter participado”

Fernanda, Belo Horizonte

“O CREFITO-4 está nota 10. Valeu
a pena demais ter participado do
Evidence, que teve bons palestrantes. Valeu ter prestigiado”

Alessandra, Uberaba

“O Evidence ampliou a possibilidade
da prática clínica e mostrou a importância da teoria voltada às evidências
na prática. Os eventos do CREFITO-4 têm sido de grande valia para a
terapia ocupacional, sem dúvida”.

Daniel , Belo Horizonte

Gleice, Belo Horizonte

“Foi um prazer enorme ter participado do evento. Os encontros estão
melhores a cada dia. Isso mostra que
estão fazendo uma ótima gestão”

“Uma iniciativa do CREFITO-4 com
assunto muito importante para nossa
prática enquanto terapeutas ocupacionais, que é a integração sensorial”

Isabela, Uberaba

Willian, Itabirito

“Achei que valeu muito a pena este
evento para que possamos estar atualizados e antenados no que está acontecendo no cenário da fisioterapia”

“Além do conhecimento teórico e
prático da TO, a gente teve a oportunidade no evento de fazer uma
discussão política e de representatividade da nossa profissão”

Emanuelle, Belo Horizonte

Fernanda, Belo Horizonte

“O CREFITO-4 se empenhou bastante neste evento. Ficamos sabendo de alguns problemas que eles
tiveram e mesmo assim conseguiram realizar. Foi bom para todos”

Alessandra, Belo Horizonte

#EVIDENCE

Perdeu o EVIDENCE?
Ano que vem tem mais.
Fique ligado em nossos
canais de comunicação.
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Pesquisa revela raio-x do
profissional mineiro em 2016
Mais de 1.600 profissionais responderam à pesquisa em eventos do CREFITO-4
Entre março e setembro
deste ano, o CREFITO-4 realizou uma pesquisa que foi
impressa e distribuída aos profissionais que frequentaram os
eventos do conselho pelas cidades do Estado.
Ao todo, foram coletadas
1.499 pesquisas de fisioterapeutas e 104 de terapeutas
ocupacionais (cerca de 6,8% e
5,3%, respectivamente, do total de profissionais do estado)
que, após tabuladas, revelaram
parte do perfil dos profissionais
mineiros.
Questões relativas à ensino, perfil profissional, renda,
comunicação e questões de
legitimidade de atuação, entre
outras, foram abordadas. O objetivo do CREFITO-4 é conhecer cada vez mais o profissional
mineiro para que seja possível
estabelecer
planejamentos
mais ajustados às demandas,
buscando tornar cada vez mais
eficaz o exercício profissional e
melhorar o atendimento à população.
Nesta edição da revista,
trouxemos para seu conhecimento uma compilação de
números relativa à pesquisa,
que estão divididos em três
gráficos. O primeiro deles traz
cruzamentos de nível de renda
e titulação de fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais. O segundo e o terceiro gráficos trazem apanhados gerais das duas
profissões, sendo fisioterapia
no quadro em tons de azul e
terapia ocupacional no quadro
em tons de verde.
O CREFITO-4 agradece
àqueles que se diponibilizaram
em responder o questionário.
Para 2017, haverá aprofundamentos buscando alcançar
melhores entendimentos em
questões já sinalizadas pelos
profissionais nesta pesquisa.

16

CREFITO-4 Revista | Novembro de 2016

RELAÇÃO ENTRE RENDA E TITULAÇÃO

POSSUI PÓS-GRADUAÇÃO?
Renda Mensal
Igual ou inferior ao piso (R$1.831,78)
Até R$4 mil
Entre R$4 mil e R$8 mil
Entre R$8 mil e R$12 mil
Acima de R$12mil

Fisio
SIM
NÃO
26,4% 63,15
45,8% 30,1%
21,4%
6,1%
4,7%
0,5%
Físio
Físio
1,7%
0,2%

T. O.
SIM
NÃO
15,1% 48,8%
67,9% 41,5%
17%
9,7%
T. -O.
T. -O.

POSSUI TÍTULO DE ESPECIALISTA?
Renda Mensal
Igual ou inferior ao piso (R$1.831,78)
Até R$4 mil
Entre R$4 mil e R$8 mil
Entre R$8 mil e R$12 mil
Acima de R$12mil

Fisio
SIM
NÃO
7,3%
42,4%
50,7% 39,3%
29%
14,6%
10,1%
2,6%
Físio
Físio
2,9%
1,1%

T. O.
SIM
NÃO
29,5%
33,3%
58%
66,7% 12,5%
T. -O.
T. -O.

POSSUI MESTRADO?
Renda Mensal
Igual ou inferior ao piso (R$1.831,78)
Até R$4 mil
Entre R$4 mil e R$8 mil
Entre R$8 mil e R$12 mil
Acima de R$12mil

Fisio
SIM
NÃO
7,5%
43,5%
34%
39,8%
30,8% 14,2%
20,2%
1,8%
Físio
Físio
7,5%
0,7%

T. O.
SIM
NÃO
32,2%
100% 53,3%
14,5%
T. -O.
T. -O.

POSSUI DOUTORADO?
Renda Mensal
Igual ou inferior ao piso (R$1.831,78)
Até R$4 mil
Entre R$4 mil e R$8 mil
Entre R$8 mil e R$12 mil
Acima de R$12mil

Fisio
SIM
NÃO
4,5%
41,9%
13,6% 39,9%
27,3%
15%
36,4%
2,4%
Físio Físio
18,2%
0,8%

T. O.
SIM
NÃO
30,5%
55,8%
13,7%
T. -O.
T. -O.

Compilação com os principais resultados da pesquisa

Terapeutas
Ocupacionais

Fisioterapeuta
Sexo:

Faixa etária:

Sexo:

Faixa etária:

79,9% 58,8% 96,1% 57,4%
feminino

Idade:

25 a 33 anos

Onde se formou?

feminino

Idade:

25 a 33 anos

Onde se formou?

7,7% 86,5% 11,9% 85,8%
4,8% 59,6% 3,1% 56,0%
6,5% 1,6% 5,9% 0%
29 anos

instituição privada

Especialista pelo COFFITO? Pós-graduação?

possui

Doutorado?

51,6%

único emprego

possui

Mestrado?

possui

Trabalho:

instituição pública

Especialista pelo COFFITO? Pós-graduação?

possui

Mestrado?

29 anos

Doutorado?

possui

89,5%

trabalha na área

possui

possui

possui

Trabalho:

52,9% 82,2%
único emprego

trabalha na área

11,8% 23% 41% 32,6% 30,9% 55,7%

trabalha em ambulatório

trabalha + de 8 horas

R$1,8mil a R$4mil

Respostas erradas sobre funções de:

trabalha em ambulatório

trabalha 8 horas

R$1,8mil a R$4mil

Respostas erradas sobre funções de:

29,3% 19,7% 28,7% 28,7% 20,4% 12,9%
Conselho

Sindicato

Associação

Conselho

Sindicato

Associação
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Ultrassom cinesiológico: a
nova imagem da precisão e da
eficiência na fisioterapia
A ultrassonografia cinesiológica é um recurso
fisioterapêutico novo que
permite ao fisioterapeuta
observar em tempo real
o sistema musculoesquelético do paciente, no que
se refere a trofismo muscular, mecânica de movimento articular, tendões,
ligamentos e bursas, facilitando, inclusive, a aplicação do tratamento mais
adequado para cada caso.
Ela é considerada um teste funcional para subsidiar
o diagnóstico fisioterapêutico, que é baseado
no quadro cinético-funcional. Essa abordagem,
encontra amparo normativo nas Resoluções nºs
404/2011 e 428/2014 do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).
Ainda são raros os profissionais que utilizam do
recurso no país. Um deles é o fisioterapeuta sul-mineiro e delegado de
representação política do
CREFITO-4 na microrregião de Itajubá, Dr. Ricardo Chiaradia Cardoso,
que explica em detalhes
a utilização do aparelho

nas intervenções fisioterapêuticas. “Não utilizamos
o aparelho de ultrassom
para o diagnóstico médico da doença. Usamos ele
como um teste (exame
funcional) dentro da fisioterapia. A gente vê através
dele a questão morfológica, musculoesquelética
e podemos comparar o
trofismo muscular, o grupo muscular, um grupo
com mais hipertrofia e outro com uma hipotrofia, e
em cima disso direcionar o
tratamento”, detalha.
Dr. Ricardo ressalta
ainda que a utilização da
ultrassonografia nos atendimentos
fisioterapêuticos melhora a precisão
do tratamento. “Quando
você coloca o transdutor
na musculatura que você
quer, você congela a tela e
consegue fazer a medição
exata, ela te dá milímetros, e dessa forma você
vai comparando o seu trabalho e mostrando para o
paciente. Isso aumenta a
confiança do cliente no
profissional, que vê os resultados em tempo real,
e o fisioterapeuta tem o
controle preciso do re-

Dr. Ricardo explica utilização do ultrassom cinesiológico

sultado da intervenção.
Então é uma ferramenta
fantástica e tem o efeito
de biofeedback. Tanto o
profissional vê que está
se contraindo aquilo que
ele quer, como o paciente aprende a fazer aquela
contração da forma correta”.
Ricardo também ministra cursos na área para
colegas de profissão. Ele
acredita que o ideal seria
existir um aparelho de ultrassom específico para a
fisioterapia, já que os disponíveis no mercado têm
um custo muito elevado,
uma vez que possuem
recursos desnecessários
na prática clínica do fisioterapeuta.

Embora seja um recurso que traz inúmeros
benefícios visíveis para o
profissional e o paciente,
Dr. Ricardo afirma que
ainda encontra dificuldades na utilização do
ultrassom cinesiológico.
“Nós temos duas resoluções, uma é a do Referencial Nacional de Procedimentos e Honorários. Lá
constam os testes e exames funcionais e, dentro
dos testes, a ultrassonografia cinesiológica. Acredito que para respaldar
melhor o uso do ultrassom, tinha que ser feito
um acórdão, igual foi feito
para a terapia por ondas
de choque, porque daí liquida a questão”, finaliza.

Acesse pelo QRcode a Resolução
COFFITO nº 428/2014, que estabelece o
Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos

O fisioterapeuta também ministra cursos na área

Acesse pelo QRcode a Resolução
COFFITO nº 404/2011, que disciplina
a especialidade profissional da
fisioterapia traumato-ortopédica

CREFITO-4 Revista | Novembro de 2016

21

Terapia ocupacional na
reabilitação visual: tecendo
autoestima e autonomia

A terapeuta ocupacional Dra. Luisa Amélia, que trabalha há 12 anos no instituto, é a responsável pelas oficinas

“Quando enxergava, já sabia fazer tricô. Quando comecei a perder a
visão, não estava mais conseguindo
pegar os pontos, perdia tudo. Então,
para meu marido me ajudar a pegar o ponto novamente, eu tive que
ensiná-lo a fazer algumas técnicas
para ele entender o processo, pois
sabia que quando eu não enxergasse ele poderia me ajudar. Temos até
um pedacinho de lã guardado de
lembrança”. Este foi o depoimento
da sorridente e comunicativa Maria
Thereza Lemos, de 52 anos, uma das
sete integrantes da turma de crochê
para pessoas cegas e com visão subnormal do Instituto São Rafael, em
Belo Horizonte.
A terapeuta ocupacional Dra.
Luisa Amélia Alves de Castro, que
trabalha há 12 anos no instituto, é a
responsável pelas oficinas de crochê.
“O trabalho consiste na inter-relação
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entre aluno, terapeuta e a atividade.
Aqui elas estão fazendo intervenção
terapêutica ocupacional”, disse Dra.
Luisa Amélia, explicando como a
ideia nasceu: “Esse trabalho surgiu a
partir da necessidade e do desejo de
uma aluna do São Rafael de fazer o
crochê. Como eu tenho pessoas na
família que fazem e gostam, eu falei com a aluna que se ela quisesse
eu a ensinaria. A direção do instituto autorizou e iniciei o trabalho que
já tem cerca de 10 anos. A partir daí,
o grupo foi crescendo e hoje tenho
oito participantes, sete com deficiência visual e uma que acompanha
sua mãe que faz aula de braile”, explicou a terapeuta ocupacional, que
é também conselheira efetiva do
CREFITO-4.
O trabalho do terapeuta ocupacional na área da reabilitação visual,
visa estimular a pessoa a utilizar ao

máximo sua visão residual, facilitando o desempenho e a integração em
seu meio social (família, escola e outros). O papel do profissional é promover o envolvimento e a participação nessas atividades, equilibrando

“

O mais importante é que tudo
isso dá autonomia para elas, na
verdade é uma
profissão
Dra. Luisa Amélia

as ações do indivíduo em relação
às suas habilidades, aos desafios do
meio e às dificuldades da tarefa. Para
tal, deve adaptar as exigências da
tarefa, tornar o ambiente mais adequado e ensinar novas estratégias ou
ajudar o indivíduo a readquirir as habilidades perdidas, promovendo ao
portador de deficiência visual o seu
desenvolvimento biopsicossocial.
A aposentada Maria Cândida,
de 70 anos, convive com a retinose pigmentar há mais de 30 anos.
Para ela, estar inserida neste grupo
é muito mais que fazer crochê. “Às
vezes chegamos aqui chateadas por
causa dos nossos problemas, principalmente quando se está perdendo
a visão como eu. Estar aqui e conversar com minhas colegas é uma terapia maravilhosa. Você sai daqui com
astral lá em cima e isso é muito importante”, afirmou, explicando que
está no instituto há quase 10 anos.
“Iniciei no braile, conheci a Dra. Luisa
e comecei a trabalhar com o crochê.
O trabalho da terapeuta ocupacional
é excelente, maravilhoso. Além de
ser nossa terapeuta, ela é uma amiga
querida”.
O Instituto São Rafael Educação,
Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência Visual para sua
Inclusão Social é um estabelecimen-

to estadual de ensino especializado,
inaugurado em 2 de setembro de
1926. O instituto atende a pessoas
com deficiência visual associada ou
não a outras limitações, de zero ano
até a terceira idade, e é dividido em
quatro núcleos: escolarização, habilitação e reabilitação, produção de
material pedagógico, capacitação e
formação de educadores.
O artesanato contribui para o
desenvolvimento das habilidades
manuais, para a autoestima e con-

sequentemente para a obtenção de
uma renda própria. Segundo Dra.
Luisa, as mulheres que integram o
grupo tecem seus trabalhos e os expõem em feiras do próprio instituto,
barracas e parques municipais. “Tudo
o que elas arrecadam fica para elas.
O mais importante é que tudo isso
dá autonomia para elas, na verdade
é uma profissão”, finalizou, afirmando que ainda pretende escrever um
livro sobre o trabalho que desenvolve no local.

SAIBA MAIS
RETINOSE PIGMENTAR
O termo Retinose Pigmentar, ou
Retinite Pigmentosa, refere-se a um
conjunto de doenças hereditárias
que causam degeneração na retina,
região do fundo do olho. É na retina que as imagens são capturadas
a partir do campo visual. A retinose
pigmentar afeta primeiramente os
fotorreceptores (células sensíveis
à luz) responsáveis pela visão periférica e noturna. Devido à doença,
estas células - bastonetes e cones
- começam a se degenerar, sofrem
atrofia e morrem. A doença se manifesta geralmente em adultos jovens
e adolescentes, mas pode também
ser diagnosticada na infância, como
a amaurose congênita de Leber (forma precoce e grave da doença).
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Terapia por ondas de choque
é recurso terapêutico legal
do fisioterapeuta

O fisioterapeuta que utiliza a terapia por ondas de choque (TOCs)
como recurso terapêutico está respaldado pelo Acórdão nº 65, de 27
de novembro de 2015, publicado
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Essa atuação profissional vem
conquistando cada vez mais espaço
e reconhecimento social, com novos cenários de trabalho e trazendo
avanços técnico-científicos.
Para o fisioterapeuta, mestre em
fisiologia, doutor em engenharia
elétrica, pós-doutorado na Harvard
Medical School, de Boston (USA), e
membro do grupo de trabalho que
elaborou as bases do acórdão, Dr.
Nivaldo Parizotto, o profissional tem
legitimidade para utilizar o recurso
principalmente pelo fato de a terapia
por ondas de choque ser uma alternativa terapêutica dentro do arsenal
de recursos terapêuticos físicos que
regularmente são estudados na graduação pelos fisioterapeutas.
“O acórdão apenas legitimou e
regulamentou a utilização do recurso terapêutico para que pudesse ser
aplicado de maneira mais acertada e
ter os mecanismos de treinamento
oferecidos por instituições de ensino
preparadas para treinar profissionais
que queiram fazer uso do método,
com carga horária teórica e práticas

adequadas, para que haja segurança
no trato com os pacientes, além de
atualização com as mais adequadas
evidências científicas da área, publicadas nas melhores revistas científicas do mundo”, explicou.
Sobre a importância do acórdão
para quem utiliza a terapia como recurso terapêutico, Dr. Nivaldo afirma
que ele abre espaço para que mais
profissionais se insiram no mercado de trabalho com maior grau de
especialização e que ofereçam aos
pacientes mais esta opção de tratamento de forma regulamentada e
que haja segurança e confiabilidade
nas ações terapêuticas destes profissionais. Já para os fisioterapeutas
que pretendem atuar com terapia
por ondas de choque, Dr. Nivaldo é
enfático ao afirmar que “estes profissionais devem procurar instrutores que tenham capacitação para
oferecer tais treinamentos em instituições de ensino sérias e que tais
instrutores tenham um histórico
de experiências e capacitações das
mais elevadas, para que haja garantia de qualidade e segurança para o
profissional e para os pacientes que
depois serão tratados por ele”.
“A área de agentes eletrofísicos é
a que consegue absorver bem este
assunto. A Associação Brasileira de
Fisioterapia Tratumato-ortopédica

(ABRAFITO) tem um grupo de trabalho em agentes eletrofísicos, do
qual estou na coordenação, que dará
continuidade para que haja uma
qualificação para os profissionais
que já estão utilizando a técnica e
aos demais que queiram iniciar seus
trabalhos com a metodologia de terapia por ondas de choque. Já há na
literatura científica boas evidências
que permitam que haja algumas indicações seguras das TOCs em algumas enfermidades e tipos de lesões
ou disfunções. No entanto, é fundamental acompanhar sempre o que
está acontecendo no mundo a esse
respeito e verificar a evolução da
técnica ao longo do tempo”, orientou
Dr. Nivaldo.

SAIBA MAIS
A terapia por ondas de choque se baseia em ondas de energia acústicas que estimulam a regeneração do tecido e ativam os
mecanismos de defesa do corpo.
Ao contrário do que alguns pensam, o tratamento não é elétrico:
um gerador emite ondas sonoras
que se somam e se concentram
em um ponto à sua frente, proporcionando um efeito biológico em patologias profundas que
requerem maior concentração
de energia. Entre as aplicações
mais comuns com resultados já
comprovados na literatura estão
os casos de tendinites calcárias,
fasceíte plantar, bursites, epicondilites, tendinopatias de diversas
origens, entre outras, além de
inativação de pontos gatilho da
síndrome miofascial.

Acesse pelo QRcode o
Acórdão nº 65/2015, que
dispõe sobre a utilização pelo
fisioterapeuta da terapia
por ondas de choque como
recurso terapêutico
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Nova equipe diretiva do
CREFITO Jovem é eleita

Novos membros da equipe diretiva do CREFITO Jovem, eleitos no dia 9 de outubro

Os acadêmicos integrantes do
CREFITO Jovem elegeram os novos membros da equipe diretiva
do projeto no dia 9 de outubro, na
sede da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/MG), em Belo Horizonte, onde no mesmo dia aconteceu o
2º Encontro Estadual de Estudantes
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais, com a presença
de quase 100 alunos mineiros. O
CREFITO Jovem é uma iniciativa do
Conselho Regional de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional da 4ª Região

(CREFITO-4), que tem como objetivo aproximar os acadêmicos da autarquia. Todos os membros do projeto foram indicados por instituições
de ensino, representações estudantis e delegados do conselho.
Os novos membros da equipe
diretiva do CREFITO Jovem, com
mandato até 13 de abril de 2017,
terão apoio institucional e acompanhamento da autarquia para organizar encontros temáticos, simpósios,
palestras, congressos e grupos de
discussão e para criar material edu-

cativo de interesse dos acadêmicos.
Em seu primeiro pronunciamento
como presidente eleita, a aluna do 8º
período de fisioterapia da Faculdade
de Ciências Médicas de Belo Horizonte, Vanessa Aparecida de Souza
Ribeiro, afirmou que um dos seus
objetivos será integrar os estudantes
de fisioterapia e terapia ocupacional
em todo o território mineiro. “Todos os estudantes das duas profissões em Minas podem contar com o
CREFITO Jovem”, disse, deixando um
recado positivo e de união.

Acadêmicos eleitos para a equipe diretiva e departamentos do CREFITO Jovem:
Presidente: Vanessa Aparecida de Souza Ribeiro (FCMMG)
Vice-presidente: Mateus Campos de Lemos (UFMG)
Secretário: Gladyston Silva de Oliveira (Pitágoras)
Primeira-tesoureira: Andreza Ribeiro da Matta Pereira (FCMMG)
Segunda-tesoureira: Lara Vanessa Chagas (UNIPAC)
Coordenadora do Departamento Científico: Luiza Bárbara Salgado de Souza (Faculdade Dinâmica)
Vice-coordenador do Departamento Científico: Vinícius Cota Martins de Castro (Unileste)
Coordenador do Departamento de Apoio e Orientação ao Discente: Darlisson Bueno Paranhos (UNIUBE)
Vice-coordenadora do Departamento de Apoio e Orientação ao Discente: Ana Paula Araújo (UNIPAC)
Coordenadora do Departamento de Eventos: Lays Neres Rodrigues (FASEH)
Vice-coordenadora do Departamento de Eventos: Khyara Lopes Caixeta (UNIARAXÁ)
Coordenadora do Departamento de Mobilização Política e Movimento Estudantil: Gabriela Souza Faria (FACTHUS)
Vice-coordenadora do Departamento de Mobilização Política e Movimento Estudantil: Paula Andrade Melo (Unileste)
Coordenadora do Departamento de Publicidade: Jéssica Caroline Costa Silva (FACTHUS)
Vice-coordenadora do Departamento de Publicidade: Carine Gomes de Faveri (UNIUBE)
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Acadêmicos integrantes do projeto CREFITO Jovem, criado pela atual gestão da autarquia

Encontro de estudantes aproxima
CREFITO-4 dos acadêmicos

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região (CREFITO-4) promoveu
também no dia 9 de outubro a segunda edição do Encontro Estadual
de Estudantes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais.
O evento reuniu dezenas de acadêmicos do estado no auditório da
OAB/MG, em Belo Horizonte. A iniciativa da autarquia tem como prin-

cipal objetivo a interação dos jovens
com o conselho que fiscaliza a profissão que escolheram e faz parte do
projeto CREFITO Jovem.
O encontro teve início com uma
abertura realizada pelo presidente
do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís
Coelho, seguido de uma palavra do
presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do Estado de Minas Gerais (SEMPREFITO/MG), Dr. Ivan Ervilha, e do
diretor-tesoureiro do CREFITO-4,
Dr. Hermann Alecsandro Rodrigues.
Na sequência, a nova equipe diretiva
do CREFITO Jovem, eleita na manhã
do mesmo dia, se apresentou e deu
as boas-vindas aos estudantes.
A programação teve continuidade ainda com a presença da representante da Comissão de Desenvolvimento Científico e Educação do
CREFITO-4, Dra. Ana Maria Chagas
Sette Câmara, que falou a respeito
da formação do perfil profissional. Já
o professor da Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri de Diamantina, Dr. Fábio Martins,
destacou em sua apresentação a
transformação que o estudante necessita para se tornar um bom profissional. O encontro também contou
com a participação do agente fiscal
federal do CREFITO-4, Dr. Diego
Openheimer, que esclareceu dúvidas
acerca da fiscalização profissional.
CREFITO-4 Revista | Novembro de 2016
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Diretoria

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

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

Nossos Contatos

Delegacia de Uberlândia
Rua Rodrigues da Cunha, nº 49,
Bairro Martins, Uberlândia/MG
CEP: 38.400-362
Delegacia de Pouso Alegre
Rua Gabriel Baret de Barros, nº 205,
Jardim Alvorada, Pouso Alegre/MG
CEP: 37.550-000

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

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

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

Delegacia de Governador Valadares
Rua Peçanha, nº 800, loja 12,
Centro, Governador Valadares/MG
CEP: 35.010-161

