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Embora a areia das ampu-
lhetas contemporâneas pareça 
cada vez mais fina (ou a força 
gravitacional que a faz escorrer 
seja sentida com maior inten-
sidade), a vida ainda nos reser-
va momentos para refletirmos 
sobre ela. Ainda bem.

Em meio a filhos para 
criar, contas a pagar, tarefas 
inadiáveis como fisioterapeu-
ta e professor, a consciência 
insiste em perguntar ao corpo 
do homem de carne e sonhos: 
tudo isso tem valido a pena?

Quando olho para o espe-
lho da vida tendo em mente a 
batalha diária que travamos 
no CREFITO-4 em defesa da 
fisioterapia e da terapia ocu-
pacional, sinto orgulho sem 
vaidade, algo gratificante e 
humilde. Fizemos muito por-
que fizemos juntos.

Volto no tempo e me vejo 
ao lado de colegas de profissão 
e de gestão em torno da mesa 
do plenário do CREFITO-4 
durante as históricas discus-
sões e análises que produzi-
ram as justificativas dos vetos 
presidenciais ao “Ato Médico”.

Recordo aqueles dias he-
roicos em velocidade cinema-
tográfica, e na cena seguinte 
entregamos o resultado de 
nossos debates e estudos a um 
emissário convertido em por-
tador da esperança, finalmen-
te confirmada com a vitória 
da autonomia profissional.

O relógio da memória 
avança. Ouço vozes da minha 
categoria reivindicando que o 
CREFITO-4 liderasse a luta 

pela criação do piso salarial 
para fisioterapeutas e terapeu-
tas ocupacionais. Vejo, aflito, 
o tema naufragar juntamente 
com um projeto de lei federal.

Volto a me reunir em busca 
de uma solução. Lanço a ideia 
de aproveitarmos as eleições 
daquele ano para propor a to-
dos os candidatos interessados 
uma carta-compromisso com 
as nossas profissões.

A carta está pronta, o piso 
estadual é o item 1, chega o 
primeiro interessado. Ao fim 
do encontro, o deputado can-
didato à reeleição se compro-
mete a apresentar o projeto de 
lei solicitado ainda no man-
dato que corria. Missão dada, 
missão cumprida.

O piso estadual continua 
em tramitação e depende do 
engajamento da categoria 
para virar lei. Foi assim, com 
mobilização e pressão, que 
obtivemos a inclusão das duas 
profissões no Simples Nacio-
nal. Eu estava lá, parecia im-
possível, mas conseguimos.

Ao refletir sobre os últi-
mos anos, concluo que só o 
esforço coletivo com rumo 
bem definido nos permitirá 
ir além. Nada foi fácil: muitas 
conquistas custaram viagens 
longas por estradas de ter-
ra, esperas intermináveis por 
audiências decisivas, desper-
tares antecipados para mon-
tagem de eventos... Mãos na 
massa, enfim.

Cada segundo de luta tem 
valido a pena. Porque não lu-
tamos sós.

Palavra do 
Presidente

Dr. Anderson Luís Coelho
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Drª Márcia Bastos Rezende
Terapeuta Ocupacional, professora aposentada pela UFMG, 
atualmente consultora de escolas para a inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais e membro do Grupo de 
Trabalho de Educação Inclusiva do CREFITO-4.

Terapia Ocupacional e

desafios e reflexões sobre a prática
INCLUSÃO ESCOLAR:

O Brasil tem avançado na legis-
lação para garantir a inclusão es-
colar de alunos com necessidades 
educacionais especiais (NEE) nas 
escolas regulares. Historicamente, 
nós terapeutas ocupacionais por 
muitos anos trabalhamos em es-
colas especiais, e foi um excelen-
te mercado de trabalho no século 
passado, e também atendemos 
esses alunos em clínicas e consul-
tórios, habilitando-os ou reabi-
litando-os para melhorarem seu 
desempenho neste contexto. 

Mas quem são esses alunos 
com NEE? São crianças e jovens, 
cujas necessidades decorrem de 
sua elevada capacidade ou de suas 
dificuldades para aprender (PA-
RANÁ, 2003). Surge aqui um de-
safio: as escolas deixariam de ser 
laudo-dependentes e passariam a 
atender o educando a partir de sua 
demanda neste contexto. Quem 
é essa criança ou adolescente de-
sempenhando seu papel ocupacio-
nal de estudante na escola regular? 
Law e colaboradores (1996) pro-
põe o Modelo PEO (Person–envi-
ronment-occupation Model) que 
fundamenta as interações entre a 
pessoa (estudante), o ambiente (fí-
sico e social) e a ocupação (tarefas 
e atividades inerentes do estudan-
te no contexto escolar). Pensemos 
em cada um destes componentes. 

Quem é este aluno? Como 
“funciona” este aluno nos diver-
sos espaços da escola? Como ele 

aprende? Quais as suas habilida-
des e dificuldades neste contexto? 
Como este aluno brinca? Como 
executa suas atividades de vida 
diária na escola? Como é sua par-
ticipação e interação social nestes 
espaços? O terapeuta ocupacional 
deve ter boa base teórica e meto-
dológica para conhecer o aluno, 
suas habilidades e dificuldades.

E que ambiente é este? Como 
os ambientes físico e social contri-
buem para que o aluno desempe-
nhe seu papel ocupacional neste 
contexto? Esta escola tem garanti-
das todas as formas de acessibili-
dade? Como a turma deste aluno 
lida com as caraterísticas indivi-
duais? Há exclusão? Bulling? Os 
colaboradores, docentes ou não, 
estão capacitados e sensibilizados 
para lidar com alunos com NEE? 
O terapeuta ocupacional deve ser 
capaz de avaliar quais fatores do 
ambiente podem interferir positi-
va ou negativamente na inclusão 
do aluno com NEE. 

Quanto a ocupação: quais as 
tarefas e atividades devem ser 
desempenhadas pelo estudante? 
Como mensurar a complexida-
de das tarefas para aquele aluno 
com NEE nos diversos espaços 
da escola? Os métodos e recursos 
utilizados nos processos de ensi-
no e avaliação estão adequados às 
características do aluno?  Como a 
rotina da escola interfere no de-
sempenho do estudante? Que tipo 

de adaptações são necessárias? 
É fundamental que o terapeuta 
ocupacional saiba fazer uma boa 
análise de atividades para poder 
sugerir adequações eficazes para o 
melhor desempenho do aluno.

Espera-se que o terapeuta ocu-
pacional bem fundamentado em 
conhecimentos clássicos e pesqui-
sas recentes esteja apto para su-
gerir recursos, métodos, técnicas, 
ações e estratégias para atender às 
demandas do aluno no contexto 
escolar. E por fim, destacar que es-
cola é espaço para aprender a lidar 
com a diversidade, e que inclusão 
é dever e direito de todos.

O terapeuta 
ocupacional 

deve ter boa 
base teórica e 
metodológica 
para conhecer 

o aluno, suas 
habilidades e 
dificuldades
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Você também quer piso salarial 
para fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais em Minas? E não 
entende por que não temos um no 
Estado? E para você, o Conselho é 
o maior culpado por isso? Então 
essa matéria vai te ajudar muito. 
O apelo dos profissionais minei-
ros por um Piso Salarial é recor-
rente, mas quase sempre faltam 
informações adequadas.

Daí, decidimos tratar sobre 
este assunto de forma destacada 
nesta edição da revista. Conver-
samos com profissionais que são 
referência em temas que têm tudo 
a ver com o piso salarial. E a partir 
de agora, você vai estar atualiza-
do sobre a luta pelo piso salarial 
no Estado. Vai também estar por 
dentro de alternativas de valoriza-
ção num debate sobre honorários 
profissionais, preço, valor e quali-
dade no atendimento. O objetivo 
é trazer informações preciosas, 
abrindo novos caminhos rumo à 
valorização. 

Para os empresários, a matéria 
traz informações sobre mudanças 
e impactos do Simples Nacional e 
desmistifica a prestação de servi-
ços via MEI e via EIRELI. É possí-
vel ser menos impactado com car-
ga tributária e ainda assim manter 
a empresa funcionando dentro 
da legalidade, sem desvalorizar a 
profissão.

Não poderia faltar o tema Pla-
nos de Saúde, grande vilão para 
alguns consultórios e clínicas. Há 
detalhes importantes nessa rela-
ção com as Operadoras e você não 
pode deixar de saber quais são. E 
ainda trazemos informações sobre 
nova Lei de Terceirizações e quais 
as mudanças que ela trará ao mer-
cado de trabalho. Vamos lá?

PISO SALARIAL EM MG
Inicialmente, por definição, o 

Piso é o menor valor salarial a ser 
pago a um empregado da catego-
ria, que só pode ser estabelecido 

por lei ou por convenção coleti-
va entre sindicatos profissional e 
patronal da categoria. Isso escla-
rece uma questão importante: de 
acordo com a legislação, o Con-
selho não tem legitimidade para 
intervir diretamente em questões 
de cunho trabalhista, como é o 
caso do Piso. Qualquer decisão 
do Conselho neste sentido é nula. 
Não tem valor legal.

Mesmo assim, dentro dos limi-
tes legais, em Minas o CREFITO-4 
está na luta pelo Piso Salarial. Mas 
você precisa saber que o Conse-
lho vai além, atuando em outras 
questões sobre valorização profis-
sional e condições remuneratórias 
nos atendimentos particulares, na 
saúde suplementar e no SUS. O 
CREFITO-4 quer garantir susten-
tabilidade e qualidade assistencial 
na prestação de serviços. 

No Estado, o Conselho sabe 
da importância do Sindicato 
dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais de Minas Gerais 
(SINFITO-MG) nesta luta. É o 
sindicato quem tem competência 
e legitimidade para trabalhar di-
retamente na implementação do 
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da saúde. Todos os sindicatos de 
profissionais de saúde têm enfren-
tado dificuldade para conseguir 
essa negociação junto ao SIN-
DHOMG”, completou.

Ao ser questionado por que 
não ajuizou ação para forçar o 
piso por dissídio, respondeu que o 
SINFITO-MG monitora casos se-
melhantes que tramitam há anos 
sem conclusão e, por isso, decidiu 
não acionar a justiça.

O presidente do CREFITO-4, 
Dr. Anderson Coelho, lembra que 
assim que assumiu a gestão ela-
borou uma carta-compromisso 
buscando apoio de candidatos a 
deputados estaduais a esta causa. 
De imediato, o deputado estadu-
al Celinho do Sinttrocel assinou 
a carta e apresentou projeto de lei 
para fixação do piso salarial em 
Minas. Desde então, o projeto tra-
mita na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG).  

Celinho do Sinttrocel, presi-
dente da Comissão de Trabalho, 
Previdência e Assistência Social da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e autor do Projeto de Lei 
que institui o Piso Salarial Estadu-
al dos Profissionais de fisioterapia 
e terapia ocupacional, fez um aler-
ta. “Vivemos em tempos difíceis. 
Os trabalhadores e trabalhadoras 
têm seus direitos atacados. Num 
quadro deste, a aprovação de pro-
jetos de leis que garantam patama-

Piso. O CREFITO-4 atua fomen-
tando e auxiliando financeiramen-
te o sindicato e outras entidades, 
tais como: a Associação Mineira 
de Fisioterapeutas (AMF), o Sin-
dicato das Empresas Prestadoras 
de Serviços de Fisioterapia e Tera-
pia Ocupacional de Minas Gerais 
(SEMPREFITO-MG) e as socie-
dades científicas homologadas 
pelo Conselho Federal.

Uma das dificuldadess do SIN-
FITO-MG, segundo o presidente 
do sindicato, Dr. Éder Luciano Vaz 
dos Santos, é a baixa adesão. “Ape-
nas 710 profissionais são sindicali-
zados em Minas e isso enfraquece o 
sindicato na luta por mais direitos, 
conquistas e valorização”, afirmou. 

Dr. Éder esclareceu que, mes-
mo assim, “o SINFITO-MG já es-
tabeleceu um valor do piso salarial 
em sua pauta coletiva em assem-
bleia geral para negociar com o 
sindicato patronal, que é o SEM-
PREFITO-MG. O problema é que 
o SEMPREFITO-MG ainda não 
tem carta sindical e, por ora, não 
pode participar de convenção co-
letiva. Então, ficamos dependendo 
do Sindicato dos Hospitais, Clí-
nicas e Casas de Saúde do Estado 
de Minas Gerais (SINDHOMG), 
que é o patronal multidisciplinar 

res mínimos de remuneração para 
profissionais é muito importante. 
Principalmente em se tratando de 
categorias que prestam serviços 
imprescindíveis para a população 
e têm condições de trabalho muito 
precárias; como é o caso da fisiote-
rapia e da terapia ocupacional. Por 
isso, apresentei o PL 881 / 2015, 
que estabelece o Piso Salarial do 
fisioterapeuta e terapeuta ocupa-
cional e tenho absoluta convicção 
da justeza da proposta. Da mesma 
forma também estou convicto que 
ela só será aprovada se contar com 
uma mobilização ampla e unitária 
da categoria. Nesta luta, os pro-
fissionais podem contar comigo”, 
finalizou.

VALORIZAÇÃO 
DAS PROFISSÕES

Dr. Anderson Coelho concorda 
que fixar o piso salarial é urgente. 
“Mas a valorização plena depende 
de vários fatores que contribuem 
para dignificar o profissional e a 
profissão. É preciso lutar também 
por autonomia profissional e para 
formalização de vínculos trabalhis-
tas, regularização de contratos de 
prestação de serviços, adequação 
das empresas ao Simples Nacional, 
combater a concorrência desleal e 
garantir cobertura assistencial ao 
cidadão. E, ainda, proporcionar 
orientação e capacitação dos pro-

O CREFITO-4 vai além da 
luta pelo piso. Estamos 
atuando também pela 
valorização profissional 
e por condições 
remuneratórias 
nos atendimentos 
particulares, na saúde 
suplementar e no SUS

Dr. Anderson Coelho
Presidente do CREFITO-4
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fissionais quanto à carreira e em-
preendedorismo. Mas, para isso, 
é necessário maior engajamento 
dos profissionais e conhecimento 
das normas. Só assim teremos uma 
nova postura”, afirmou.

Como parte desta estratégia, 
o CREFITO-4 já levantou dados 
quantitativos e qualitativos da co-
bertura assistencial oferecida em 
cada município mineiro. O Conse-
lho identificou também incoerên-
cias legislativas, filas de espera nos 
serviços públicos, irregularidades 
na contratualização com Planos de 
Saúde, levantou custos operacio-
nais dos serviços e fragilidades nos 
estágios. Para cada demanda, foi 
definido um plano de ação.

Como resultado, prefeituras fo-
ram notificadas a corrigir irregu-
laridades (ver página 18). Muitas 
abriram concursos públicos, ge-
rando mais contratações, melhor 
infraestrutura dos serviços e redu-
zindo filas. É verdade que algumas 
delas não fizeram adequações e 
então foram denunciadas ao Mi-
nistério Público.

HONORÁRIOS: 
QUAL O SEU VALOR?

Infelizmente, o que muitas ve-
zes se observa em Minas Gerais são 
profissionais oferecendo consultas 
gratuitas e descontos em sites de 
compra coletiva. Alguns, equivo-
cadamente, usam o termo “aula 
experimental”. Isso desvaloriza o 
principal ato profissional que é a 
formação do diagnóstico fisiotera-
pêutico e terapêutico ocupacional. 
Somente através dele é possível 
desenvolver prescrição terapêutica 

correta. Outra prática que desva-
loriza as profissões é a de atender 
vários pacientes por vez. Isso pre-
judica a resolutividade e denigre a 
imagem da profissão junto aos pa-
cientes (leia mais na página 13). 

Dentre todas as estratégias e 
ações do CREFITO-4 para am-
pliar a qualidade assistencial, foi 
lançada em março no III Encon-
tro de Coordenadores de Cursos 
de Graduação a campanha “Va-
lorização do Ato Profissional: o 
segredo está nos detalhes”. O ob-
jetivo é sensibilizar a comunidade 
profissional para vícios culturais 
que prejudicam avanços maiores 
das profissões.

Para Dr. Anderson Coelho, 
“um novo cenário está posto e a fi-
sioterapia e a terapia ocupacional 
têm que se posicionar de forma 
adequada para, junto com entida-
des e Conselho, gozar de todos os 
avanços e conquistas. O objetivo é 
ir muito além”, afirmou. 

Ouvimos então Dr. Ivan Er-
vilha, presidente do SEMPREFI-
TO-MG, sobre outras formas de 
valorização. “Quando falamos de 
honorários e precificação dos nos-

sos serviços, sempre nos vem a for-
ma clássica: entender os custos do 
negócio, determinar qual o lucro 
se deseja alcançar e assim estabele-
cer os preços. Lembrando que este 
é um cálculo individual de cada 
negócio, que deve levar em con-
sideração suas particularidades. 
Podemos receber mais que o refe-
rencial nos guia. Na verdade, muito 
mais! Para se falar de precificação, 
primeiro temos que entender a 
diferença entre valor e preço. Este 
entendimento nos permite estabe-
lecer um preço acima do praticado 
no mercado e nos proteger da con-
corrência desleal”, concluiu.

Uma das formas de concorrên-
cia desleal está ligada à qualidade 
da prestação de serviço. Diferen-
ciar qualidade, tempo, local de 
atendimento, de acordo com o que 
o profissional recebe é algo que 
transgride o Código de Ética e vai 
contra a valorização profissional. 

Sobre isso, falou Dr. Gustavo 
Oliveira Chalfun, diretor Secretá-
rio-Geral da OAB-MG e membro 
da Comissão Nacional de Defe-
sa do Consumidor do Conselho 

+Promoção de audiências públicas com deputados e vereadores buscando melhoria da legislação e alteração da tabela do SUS; 

+Notificação de todas as operadoras de planos de saúde que atuam em Minas;

+Conquista de avanços normativos junto à ANS, garantindo procedimentos e mais autonomia dos profissionais; 

+Combate ao estágio irregular, reduzindo drasticamente a incidência no Estado.

VALORIZAÇÃO: + AÇÕES DO CREFITO-4

Uma das maiores dificuldades 
do SINFITO-MG é a baixa 
adesão dos profissionais, com 
apenas 710 filiados em Minas.  
Isso enfraquece o sindicato 
na luta por mais direitos, 
conquistas e valorização

Dr. Éder dos Santos 
presidente do SINFITO-MG
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Federal da OAB. “Os códigos de 
ética da fisioterapia e da terapia 
ocupacional, resoluções 424 e 
425 de 2013, determinam que os 
profissionais prestem um serviço 
de qualidade e que resguardem a 
dignidade do paciente e a valori-
zação da própria profissão. A va-
lorização profissional decorre da 
execução da prestação de serviços 
com qualidade técnica e sem per-
mitir a realização de dois traba-
lhos distintos pelo mesmo profis-
sional. Deve existir uma unidade 
no atendimento fazendo com que 
o usuário do serviço, seja oriundo 
do SUS, plano de saúde ou toma-
dor de serviço na condição de pa-
ciente particular tenha um serviço 
de igual qualidade”, disse.

Para garantir qualidade assis-
tencial e sustentabilidade, o CO-
FFITO propôs referenciais para 
as profissões, além de estabelecer 
precificação mínima ético-de-
ontológica, elenca exames, testes 
específicos e procedimentos reco-
nhecidos pelo órgão em todas as 
áreas e especialidades. 

O referencial foi feito para ser 
utilizado em todo o País, permi-
tindo deflator de até 20% para 
baixo nos valores propostos para 
contemplar as diferentes realida-
des sócio-econômicas regionais. A 
Resolução COFFITO 428/13, por 
exemplo, prevê atualização mone-
tária anual, todo dia 8 de julho, apli-
cando-se o IPC/FIPE setor saúde.

EMPRESAS: 
QUAL O MELHOR CAMINHO?

Outro ponto que afeta direta-
mente a valorização das profissões 
é a informalidade no vínculo tra-
balhista. Parte dos empregadores, 
inclusive profissionais da área, ar-
gumentam serem obrigados a esta 
prática para se defenderem dos 
altos encargos gerados à empresa. 

Em pesquisa do Conselho, ve-
rificou-se também que muitas 
dessas empresas foram constitu-

ídas sem que um advogado fosse 
consultado. Isso faria toda a dife-
rença na formulação do contrato 
social, evitando que elas fossem 
registradas com códigos de ativi-

dades empresariais divergentes da 
finalidade real, que é a prestação 
de serviços de fisioterapia e ou te-
rapia ocupacional independente 
das técnicas e áreas de especiali-

Como autor do
PL 881/2015, que 
estabelece o Piso Salarial 
do fisioterapeuta e 
terapeuta ocupacional, 
estou convicto que será 
aprovado se existir uma 
mobilização ampla e 
unitária dos
profissionais

Deve existir 
uma unidade no 
atendimento fazendo 
com que o usuário do 
serviço SUS, plano de 
saúde ou particular 
tenha um serviço de 
igual qualidade. A 
valorização decorre 
desta prestação

Celinho do Sinttrocel
Deputado estadual

Dr. Gustavo Chalfun
Conselho Federal da OAB

Um tema atual e pertinente, principalmente para quem é prestador de servi-
ços, é a terceirização. É importante saber em que medida esta lei vai afetar a 
relação patrão x empregado. A lei 13.429/17 deve ser vista com muito mais 
cautela do que como vem sendo tratada nas redes sociais e na imprensa. Mui-
tas informações geraram no empresário uma certa tranquilidade, mas elas não 
refletem exatamente o que está na lei. De acordo com especialistas, esta lei 
pode trazer mais insegurança do que segurança. É fundamental entender qual 
é o objeto social do nosso prestador de serviço e refletir sobre a legalidade ou 
não deste contrato de terceirização. 

Para Dr. Antônio Fabrício, presidente da OAB-MG, “o fato de um contrato de 
terceirização ser legal não extingue o risco de uma configuração de vínculo 
empregatício. Por exemplo, se entendemos que um serviço de fisioterapia é 
atividade meio de um clube esportivo, a terceirização é perfeitamente possível 
e regular, por este fato, o empregador dificilmente será punido. Por outro lado, 
se há um fisioterapeuta trabalhando no hospital com subordinação direta à 
empresa, por mais que esse contrato de terceirização seja regular, o risco de 
vínculo de emprego com o hospital sempre vai existir. Isso ocorre também 
nas próprias clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional. Corre o risco de o 
empregado entrar na justiça e buscar o vínculo direto com a clínica”, finaliza.

FIQUE ATENTO À NOVA LEI DE TERCEIRIZAÇÕES
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CONHEÇA A EIRELI
EIRELI é uma categoria empresarial 
que permite a constituição de uma 
empresa com apenas um sócio: o 

próprio empresário. Essa modalidade 
foi criada em 2011 e surgiu com o 

propósito de acabar com a figura do 
sócio “fictício”, prática comum em 

empresas registradas como sociedade 
limitada. Com a EIRELI, é permitido à 

empresa ter um único sócio.
Isso é garantido pela exigência de um 
capital mínimo de 100 vezes o valor 

do salário-mínimo no momento do 
registro da empresa. 

Trata-se de uma pessoa jurídica sujeita 
à tributação relativa, por meio de 

profissão devidamente regulamenta-
da. Não existe nenhuma limitação de 
ordem legal ao tratamento tributário 
de pessoas jurídicas constantes do § 
2º do art. 150 do Regulamento do 

Imposto de Renda/99.

dade a serem praticadas.
Muitas vezes, para buscar uma 

tributação menor, a empresa é 
constituída de forma errada, infor-
mando à Receita Federal a ativida-
de codificada para outra profissão. 
Há casos em que a Classificação 
Nacional de Atividades Econômi-
cas (CNAE) traz proibição expres-
sa, como nos códigos de “Condi-
cionamento Físico e Pilates” ou de 
“Estética e Cosmetologia”. Ambas 
atividades podem ser enquadra-
das como Microempreendedor 
Individual (MEI), mas são afetas a 
profissionais de educação física e a 
esteticistas, respectivamente.

É preciso destacar que os ser-
viços de fisioterapia e terapia ocu-
pacional ainda não podem ser 
enquadrados como MEI. Mas, Dr. 
Anderson Coelho, explicou que 
o Sistema COFFITO/CREFITOs 
conquistou alíquotas tributárias 
semelhantes ao MEI ao incluir as 
profissões no Simples Nacional. 
“Estivemos presentes e atuantes no 
Congresso Nacional e conquista-
mos a inclusão de nossas profissões 

no Simples Nacional, o que resul-
tou em alíquotas mais baixas e me-
nos encargos trabalhistas para as 
empresas. Os valores ficaram mui-
to próximos do MEI, propiciando a 
formalização trabalhista”, disse.

Desde janeiro de 2015, as clí-
nicas podem optar pelo Simples 
Nacional. Isso desonera a Con-
tribuição Previdenciária Patronal 
(CPP) das empresas, que resulta 
em economia de 28% na folha de 
pagamento de empregados CLT e 
em significativa redução tributária.

Com a aprovação da Lei Com-
plementar 155, houve outra mu-
dança de grande impacto, já para 
janeiro de 2018, no Simples. Entre 
elas, a Terapia Ocupacional será 
tributada no anexo III (mesmo da 
Fisioterapia). Para isso, as empre-
sas de ambas as profissões terão de 
gastar, no mínimo, 28% do fatura-
mento com folha de pagamento. 
Caso contrário, serão tributadas 
no anexo V, com valores mais al-
tos. Outro ponto importante é que 
a alíquota do imposto do anexo 
III passa a ser flutuante e aumen-

Para se falar de 
precificação, antes 
temos que perceber 
a diferença entre 
valor e preço. Isso nos 
permite estabelecer 
um preço acima do 
praticado no mercado 
e nos proteger da 
concorrência desleal

É fundamental entender 
qual é o objeto social do 
prestador e refletir sobre 
a legalidade dos
contratos de 
terceirização. O fato de 
um contrato ser legal 
não extingue o risco 
de configurar vínculo 
empregatício

Apesar de as novas 
mudanças do Simples 
serem para 2018, levam 
em conta os últimos 
12 meses de folha e 
faturamento. É preciso 
entender a lei, fazer 
contas e ajustes para 
evitar um aumento 
expressivo no imposto

Dr. Ivan Ervilha
Presidente do SEMPREFITO-MG

Dr. Antônio Fabrício
Presidente da OAB-MG

Dr. Bernardo Chalfun
Membro de Comissão do CREFITO-4



Temos procedimentos 
estabelecidos por resolução 
e na TUSS. Isso nos permite 
contratualizar corretamente. 
Eles baseiam-se na CIF e estão 
precificados no RNPF, facilitando 
entendimento da assistência e a 
negociação

Dra. Flávia Massa
Representante do COFFITO na ANSta gradualmente, de acordo com o 

faturamento da empresa.
Dr. Bernardo Chalfun, que é 

membro da Comissão de Procedi-
mentos e Honorários do CREFI-
TO-4, alerta que “os empresários 
fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais devem ficar atentos e fa-
zerem contas. Apesar dw as novas 
mudanças do Simples impactarem 
apenas em janeiro de 2018, elas 
levam em conta os últimos 12 me-
ses de folha de pagamento e fatu-
ramento. É preciso entender a lei, 
fazer contas e ajustes necessários 
para evitar um aumento expressivo 
no imposto para 2018”, afirmou. 

Outra opção para o empresário 
seria constituir uma Empresa Indi-
vidual de Responsabilidade Limi-
tada – EIRELI. Ela traz benefícios 
tributários, com alíquotas pouco 
superiores às do MEI, mas com fa-
cilidades na constituição da empre-
sa (veja quadro na página 11).

PLANOS DE SAÚDE: VALORIZAÇÃO 
COMEÇA NA NEGOCIAÇÃO

É grande a insatisfação dos 
profissionais mineiros sobre re-
muneração dos Planos de Saúde. 
Muitos questionam inclusive o 

que o CREFITO-4 tem feito com 
relação ao tema. 

Se este é o seu caso, preste aten-
ção. Grande parte dos problemas 
com Planos de Saúde tem a ver 
com contratos, que são estipula-
dos considerando a autonomia da 
vontade, sob livre negociação e 
pressupõem acordo entre as par-
tes sobre valores e demais cláusu-
las. Uma vez estabelecido e aceito 
pelo empresário, o contrato tem 
força de lei entre as partes. Portan-
to, terceiros não podem interferir, 
uma vez que dele não fazem parte.

Sobre outros pontos importan-
tes na relação com os Planos de 
Saúde, ouvimos Dra. Flávia Mas-
sa, que é representante do COFFI-
TO na Agência Nacional de Saú-

de (ANS). A ANS é a responsável 
por normatizar, fiscalizar e punir 
as Operadoras. Dra. Flávia falou 
sobre o que já foi possível mudar. 
“Hoje temos os procedimentos 
estabelecidos na Resolução CO-
FFITO 428/13 e na Terminologia 
Unificada da Saúde Suplementar 
(TUSS). Isso nos permite contra-
tualizar corretamente. Não preci-
samos mais utilizar nomenclatura 
de procedimentos médicos. Como 
nossos procedimentos baseiam-
-se na Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF) e estão precificados 
minimamente no Referencial Na-
cional de Procedimentos Fisiotera-
pêuticos (RNPF), fica mais coeren-
te o entendimento da assistência ao 
paciente como um todo e a nego-
ciação de valores”, explicou. 

O profissional deve saber que a 
Lei Federal nº 9656/98, que criou a 
ANS, apesar de estabelecer que as 
Operadoras de Planos de Saúde só 
estão obrigadas a cobrir exames e 
tratamentos quando solicitados 
pelo médico, as obriga a oferece-
rem serviços de fisioterapia e tera-
pia ocupacional. Ao contemplar a 
consulta destes profissionais no rol 
de cobertura mínima, deixou clara 
a autonomia deles para o diagnós-
tico na área, prescrição terapêutica 
e da alta desses serviços. E, quanto 
à solitição de exames, o fato de al-
guns planos não cobrirem, não im-
pede que o profissional solicite e o 
paciente faça particular.

PLANOS DE SAÚDE: 
+ AÇÕES DO CREFITO-4

+ Levantamento de informações e estudo de cenário;
+ Construção de memorial com irregulares contratuais (ausência de previsão 
de reajuste, valores ínfimos,alteração de códigos de procedimentos, glosas 
indevidas, etc.);

+ Denúncia entregue pela diretoria do CREFITO-4 à da ANS;

+ Pauta de diversas matérias-denúncia na TV;

+ Realização de ato público em frente à sede da ANS no Rio de Janeiro com 
mobilização de profissionais mineiros no local;

+ Acionamento da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Fede-
ral visando ao cumprimento efetivo das ações pela ANS.



Cada paciente tem um trata-
mento específico. E assim como 
outros profissionais de saúde que 
precisam fazer o atendimento indi-
vidualizado para garantir a eficácia 
do trabalho, com o fisioterapeuta 
não é diferente. Ele irá adotar um 
procedimento diferenciado e não 
aplicável a vários usuários. 

A Resolução COFFITO 
444/14, que altera a antiga 387/11, 
preconiza e reconhece os atendi-
mentos como sendo individuais, 
apesar de prever e criar critérios 
para grupos. Modo específico 
para aqueles clientes/pacientes 
com quadros crônicos, estabili-
zados, em condições físicas satis-
fatórias ou aqueles que estão em 
condição de manutenção do qua-
dro e/ou de prevenção e recon-

dicionamento funcional, e que 
concordem em participar desta 
modalidade de atendimento. Os 
grupos deverão ser organiza-
dos pelo fisioterapeuta de modo 
que haja um equilíbrio entre os 
diversos tipos de perfil de clien-
tes/pacientes e estados de saúde. 
Existem diversas formas de atuar 
na Fisioterapia. Entretanto, ter o 
paciente como foco central da in-
tervenção é fundamental.

Modelos de atendimento da 
Fisioterapia são variantes e, nor-
malmente, dependem dos objeti-
vos pretendidos para a interven-
ção programada. No contexto da 
promoção da saúde é comum, 
e adequado, que indivíduos re-
cebam atenção em grupo, dire-
cionada às ações de educação e 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL
para pacientes e profissionais

Qual a importância do

O aspecto 
central de uma 

abordagem 
individualizada 
é o fato de que 
fisioterapeutas 

tratam 
pacientes e não 

patologias
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melhoria da qualidade de vida da 
população. Entretanto, na solução 
de queixas existentes, fisioterapeu-
tas vêm adotando o atendimento in-
dividualizado como forma primária 
de atenção ao seu cliente. O aspecto 
central de uma abordagem indivi-
dualizada é o fato de que fisiotera-
peutas tratam pacientes e não pato-
logias. Essa forma de atendimento é 
compatível com visões contempo-
râneas sobre os processos que sus-
tentam o surgimento das patologias 
que acometem a população.

Processos patológicos emergem 
devido a interação complexa entre 
vários fatores. Esta complexidade 
é caracterizada por um fenômeno 
chamado equifinalidade, no qual 
combinações entre diferentes fato-
res produzem desfechos semelhan-
tes. Dessa forma, um processo pato-
lógico pode ter múltiplas causas em 
diferentes pacientes. Neste contexto, 
o tratamento da patologia não tem 
sentido, pois ela é apenas a manifes-
tação de diversas causas possíveis. 
A alternativa é tratar o paciente por 
meio de uma avaliação detalhada, a 
qual deve ser sustentada no raciocí-
nio clínico da Fisioterapia.

VOCÊ JÁ BAIXOU NOSSOS MODELOS PARA ATENDIMENTOS INDIVIDUAL E EM GRUPO?

O CREFITO-4 disponibilizou para download qua-
tro modelos de Termos de Consentimento para 
atendimentos fisioterapêuticos e terapêuticos 
ocupacionais em grupo e individuais.
A gestão quer contribuir para ampliar a seguran-
ça no atendimento dos profissionais mineiros. 
Para aqueles profissionais que quiserem baixar 
os arquivos, basta utilizar os QRCodes ao lado:

Acesse modelo de 
atendimento  

 TERAPÊUTICO 
OCUPACIONAL  

INDIVIDUAL

Acesse modelo de 
atendimento  

 TERAPÊUTICO 
OCUPACIONAL

EM GRUPO

TERMOS
DE CONSENTIMENTO

Ou digite o link: goo.gl/Xp9lPM Ou digite o link: goo.gl/W537PR

Ou digite o link: goo.gl/5WYpb9 Ou digite o link: goo.gl/2z2nZd

Acesse modelo de 
atendimento 

FISIOTERAPÊUTICO 
INDIVIDUAL

Acesse modelo de 
atendimento  

FISIOTERAPÊUTICO  
EM GRUPO
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“O atendimento 
individual permite 

que o fisioterapeuta 
foque nas 

necessidades 
do paciente

buscando os 
melhores

resultados 
possíveis”

Dr. Sérgio Teixeira da Fonseca
Fisioterapeuta e Professor Universitário

Para o professor e fisioterapeu-
ta, Dr. Sérgio Teixeira da Fonseca, 
além dos processos patológicos, o 
próprio movimento humano é com-
plexo. “Podemos realizar múltiplas 
ações por meio de diferentes mús-
culos, os quais mudam suas funções 
de acordo com o contexto no qual 
são solicitados. Assim, ensinar ou 
tratar por meio do movimento exige 
foco e atenção em nossos clientes. O 
atendimento individual permite que 
o fisioterapeuta foque nas necessi-
dades do paciente buscando os me-
lhores resultados possíveis”, afirma.

“O atendimento individualizado 
permite o foco central, mas exige 
uma participação ativa do fisiotera-
peuta, no sentido de continuamente 
raciocinar sobre o problema do pa-
ciente e monitorar a forma como o 
paciente recebe o tratamento plane-
jado”, concluiu Dr. Sérgio. O atendi-
mento individualizado proporciona 
ao cliente/paciente valor agregado. 
O profissional entrega um serviço 
com mais qualidade, sendo assim, o 
valor do seu atendimento aumenta. 
O caminho da fisioterapia é esse: en-
tregar o seu valor agregado, resolu-
tivo, diferenciado. 
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obrigatório e essencial à segurança
de pacientes e profissionais

PRONTUÁRIO:

O prontuário é um documento 
singular e de valor probatório, e 
constitui-se em defesa legal, rela-
cionada a acusações e reinvindi-
cações, tanto para o paciente e a 
equipe multidisciplinar de saúde 
como para a instituição de saúde.

Nesse contexto, o prontuário 
constitui-se em um registro aceito 
como prova legal do ato do profis-
sional de saúde, uma vez que pos-
sibilita o fornecimento das infor-
mações a respeito do tratamento 
realizado, atestando a veracidade 
dos procedimentos em relação à 
pessoa assistida. Pode, ainda, ser 
utilizado, como prova adminis-
trativa e financeira, de prestação 
de serviços e também como base 
para a elaboração do fatura-
mento, pois, por meio 
deste, pode-se 
demonstrar 

todos os gastos realizados duran-
te o período da assistência.

De acordo com o artigo 1º das 
Resoluções COFFITO nº 414 e 415 
de 2012, tanto são obrigatórios os 
registros em prontuários das ativi-
dades assistenciais prestadas pelo 
fisioterapeuta e terapeuta ocupa-
cional aos seus clientes/pacientes. 
O prontuário é um instrumento 
fundamental para o cuidado com 
a saúde, sendo um registro padro-
nizado de toda informação alusiva 
à saúde de uma pessoa. Na prática 
um prontuário bem preenchido 
contém tudo o que foi feito e to-
das as indicações do que precisa 
ser feito. É um documento legíti-

mo para sanar quaisquer dúvidas 
quanto aos procedimentos e quan-
to às respostas e evoluções clínicas 
do paciente.

O prontuário deve permanecer 
disponível, de modo que, quando 
solicitado pelo paciente ou seu 
representante legal, permita-se o 
acesso, devendo o fisioterapeuta 
fazer cópias autênticas das infor-
mações pertinentes e guardá-las 
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O não preenchimento de prontuários pode-
rá acarretar graves problemas ao profissional, 
pois constitui em deveres do fisioterapeuta e do 
terapeuta ocupacional, configurando, em tese, 
transgressão ética, o que caracteriza, também 
em tese, prática de infração disciplinar (art. 
16, inciso I, da Lei Federal nº 6.316/75) e 

implica em não observâncias às normatizações 
do COFFITO.

Para o assessor jurídico do CREFITO-4, Dr. 
Lucas Saldanha, se faz necessário alertar, devi-
do a sua importância, que a adequada e correta 
evolução em prontuário também pode ser um 
VALIOSO INSTRUMENTO ao profissional (Fisio-
terapeuta/Terapeuta Ocupacional) que venha 
a ter instaurado contra si algum procedimento 
de natureza administrativa e/ou criminal para 
apurar sua conduta profissional referente ao 
atendimento prestado ao paciente. “Digo isso, 

nos termos das citadas resoluções. 
A guarda do prontuário do cliente/
paciente é de responsabilidade do 
fisioterapeuta e do terapeuta ocu-
pacional ou da instituição onde as 
assistências foram prestadas. 

O período de guarda do pron-
tuário deve ser de no mínimo 
cinco anos a contar do último 
registro, podendo ser amplia-

pois os primeiros fatores a serem ana-
lisados são a observância, no exercício 

profissional, das normatizações e obrigações 
que lhes são impostas pela Lei ou normas (em 
sentido geral) expedidas pelo órgão regulador 
de sua profissão”, explicou Saldanha.

Por fim, os profissionais já sabem, mas 
não custa lembrar que o prontuário é um docu-
mento que deve ser mantido em segredo (art. 
3º RES COFFITO 414 e 415/2012), só de-
vendo ser fornecidas e entregues informações 
a seu respeito ao próprio paciente ou a seu 
responsável legal (art. 4º RES COFFITO 414 e 
415/2012). Segundo o assessor jurídico, “a 
não observância ao aqui exposto pode ensejar 
na deflagração de procedimento criminal em 
desfavor do profissional visando apurar prática 
do crime previsto no art. 325 do CÓDIGO PE-
NAL BRASILEIRO”.

IMPLICAÇÕES LEGAIS DE 
NÃO SE FAZER EVOLUÇÃO 
DIÁRIA EM PRONTUÁRIOS

do nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial ou ainda 
em casos específicos em 
que seja necessária a ma-
nutenção da guarda por 
maior tempo.
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A presidência do Conselho Re-
gional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Região (CRE-
FITO-4) já notificou setenta e 
uma prefeituras mineiras em de-
corrência de irregularidades para 
fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais. Os casos mais recor-
rentes são de carga horária acima 
de 30 horas semanais (estipulada 
pela Lei Federal nº 8.856/94), des-
crição equivocada de funções e 
nomenclatura incorreta de cargos 
e vagas para técnicos e auxiliares. 
As notificações do presidente são 
motivadas, geralmente, por irre-
gularidades em editais, identifica-
das pelo Departamento de Fisca-
lização (DEFIS) ou denunciadas 
por profissionais ao conselho.

Segundo o presidente do 
CREFITO-4, Dr. Anderson 
Luís Coelho, as prefeituras 
já notificadas e que se re-
cusaram a sanar as irre-
gularidades apontadas 
ou que ignoraram os 
pedidos de correção 
estão sujeitas à análise 
de suas práticas pelo 
Ministério Público Es-

tadual (MPE) e Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE). 

A autonomia político-adminis-
trativa dos municípios é relativa 
e tem seus limites definidos pela 
Constituição Federal, não incluin-
do a competência de legislar em 
desacordo com as normas regula-
mentares das profissões exercidas 
no país. Os profissionais devem 
ficar atentos em relação às irre-
gularidades em editais de concur-
sos públicos realizados no estado. 
Apesar do CREFITO-4 ter notifi-
cado as prefeituras em relação a 
inadequação de carga horária, a 
competência para questões ligadas 
às condições trabalhistas, como 

insalubridade, jornada de traba-
lho, vínculo e reajustes salariais, 
são dos sindicatos.

Quaisquer inadequações liga-
das às prerrogativas profissionais 
podem ser denunciadas ao CRE-
FITO-4 para que a autarquia tome 
as devidas providências. O e-mail 
para denúncia é o denuncia@cre-
fito4.org.br. Já o sindicato das ca-
tegorias em Minas Gerais pode ser 
comunicado pelo endereço conta-
to@sinfitomg.org.br.

Profissionais e cidadãos podem 
auxiliar a autarquia a levar mais 
subsídios ao MPE e ao TCE tor-
nando mais efetivos e céleres os 
encaminhamentos por estas auto-
ridades competentes. 

Alfenas, Araguari, Belo Horizonte, Berizal, Bocaina de Minas, Bocaiuva, Botumirim, Bueno Brandão, Buritizeiro, Carbonita, Caraí, Carneirinho, Claro dos Poções, Cláu-
dio, Coimbra, Coração de Jesus, Cristália, Cruzília, Curral de Dentro, Ervália, Francisco Sá, Fruta de Leite, Guaraciama, Guanhães, Imbé de Minas, Inhapim, Iturama, 
Japonvar, Juiz de Fora, Juruaia, Lassance, Lavras, Leopoldina, Manga, Manhumirim, Miravânia, Monte Carmelo, Montezuma, Naque, Natércia, Nova Ponte, Nova 
Resende, Novorizonte, Olhos D’Água, Pai Pedro, Paracatu, Patis, Patos de Minas, Piraúba, Pompéu, Riacho dos Machados, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santa Fé 
de Minas, Santa Maria do Salto, Santana do Paraíso, Santo Antônio do Itambé, São Félix de Minas, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João da Lagoa, São João da 
Ponte, São João do Manhuaçu, São João do Pacuí, São Sebastião da Vargem Alegre, São Sebastião do Oeste, Senhora dos Remédios, Serra Azul de Minas, Serro, 
Sete Lagoas, Três Pontas, Unaí, Uberlândia, Varzelândia, Verdelândia e Visconde do Rio Branco.

CONHEÇA
a listagem completa das 
cidades e das ações de 
fiscalização em cada 
uma delas.

vigilante a irregularidades
CREFITO-4 segue

EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Ou digite o link: goo.gl/qvcgqE
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GOSTOU? 
Acesse pelo 
QRcode o artigo 
na íntegra

FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL:
prática científica, legitimidade e 
estratégias de valorização

A fisioterapia dermatofuncio-
nal, especialidade reconhecida em 
2009 e regulamentada pela Reso-
lução 394 de 2011 do COFFITO, 
tem cada vez mais firmado sua 
importância nos processos de pre-
venção e recuperação de lesões te-
gumentares e isso nos leva a refle-
tir sobre como devemos agir para 
manter e incentivar ainda mais 

profissionais e ao meio acadêmico, 
que tem adaptado suas matrizes 
curriculares e aumentado a carga 
horária da área, anteriormente de-
nominada fisioterapia estética.  

É importante relatar que o 
crescimento dessa especialidade 
tem causado certo desconforto 
aos esteticistas e, isso, muitas ve-
zes, interfere negativamente na 
qualidade do atendimento fisio-
terapêutico à medida que deixa-
mos de lado nossa raiz assistencial 
para concorrer comercialmente. 
Pensando nisso, é muito impor-
tante que cada parte cumpra suas 
obrigações, ou seja, cada categoria 
profissional elabore normas regu-
ladoras à fim de se estabelecer li-
mites à avidez mercadológica das 
profissões de nível técnico para 
que não avancem, em prejuízo à 
saúde da população, na aplicação 
de técnicas com finalidade fisiote-
rapêutica dermatofuncional. 

Uma boa medida é a aplicação 
do raciocínio teleológico na defesa 
da Fisioterapia Dermatofuncional.  
É importante que o profissional 
pergunte a si mesmo: essa prática 
se encaixa na finalidade de nossa 
profissão, segundo Resolução nº 8 
do COFFITO, no que diz respei-
to a recursos físicos, cinesiotera-
pêuticos, mecanoterapêuticos e 
eletro-termo-sono-ionto-foto-te-
rapêuticos? Sem sim, deve-se pen-

sar imediatamente quais as conse-
quências e limites de parâmetros 
adequados ao caso. 

Por fim, deve-se manter uma 
postura ética perante a especia-
lidade, e aos demais colegas que 
dela compartilham, jamais outor-
gar responsabilidades e ensinar 
conhecimentos próprios a profis-
sionais de outras áreas e tampouco 
a pacientes e pessoal de nível téc-
nico, pois os melhores resultados 
prescindem de raciocínio clínico.

Membros da Câmara
Técnica de Dermatofuncional

Profª. Drª. Adriana Clemente Mendonça
Drª. Keila de Castro Marinho Azevedo
Prof. Dr. Rogério Mendonça de Carvalho

fisioterapeuta, 
pergunte a 
si mesmo: 
essa prática 
se encaixa na 
finalidade 
de nossa 
profissão?

Profª. Drª. Adriana 
Clemente Mendonça

Fisioterapeuta docente 
responsável pela cátedra de

Fisioterapia Dermatofun-
cional na Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, 
em Uberaba-MG

Dra. Keila de Castro 
Marinho Azevedo

Fisioterapeuta  especialista 
em Dermatofuncional 

e fisioterapeuta 
dermatofuncional
da Polícia Militar 
de Minas Gerais

essa crescente valorização da área. 
Quando se pensa no avanço cien-
tífico e tecnológico que a espe-
cialidade obteve nas últimas duas 
décadas, sobretudo no que diz 
respeito ao espectro e eficácia das 
terapias e ao seu alinhamento com 
o escopo de atuação da fisiotera-
pia, pode-se notar o quanto é cres-
cente seu reconhecimento junto 
à sociedade usuária, aos demais 

Prof. Dr. Rogério 
Mendonça de Carvalho

Fisioterapeuta e docente 
responsável pela 

cátedra de Fisioterapia 
Dermatofuncional 

na Universidade Federal de 
Uberlândia-MG

Ou digite o link: goo.gl/fsLVB6
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VAZIOS ASSISTENCIAIS
na Reabilitação em Poços de Caldas

Equipe de profissionais preenche

Nos últimos anos, os serviços 
e profissionais de reabilitação do 
serviço público da cidade de Po-
ços de Caldas vêm ocupando cada 
vez mais vazios assistenciais e ad-
ministrativos, na atenção básica, 
por meio das três equipes do Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), compostas por seis pro-
fissionais que fazem o trabalho de 
acompanhamento e promoção à 
saúde junto ao Programa de Saúde 
da Família (PSF). Estes profissio-
nais atuam em fluxo com os ser-
viços de Reabilitação tradicionais 
que atendem cerca de 400 solici-
tações de tratamento mensais, em 
equipe composta por 13 fisiote-
rapeutas, incluindo o trabalho de 
excelência realizado por profissio-
nais da Thermas Antônio Carlos, 
em Poços.

Em paralelo, duas equipes do 
programa “Melhor em Casa”, com 
fisioterapeutas, acompanham pa-
cientes em regime de internação 
domiciliar, a cidade também conta 

com 3 terapeutas ocupacionais; na 
alta complexidade, há equipes de fi-
sioterapeutas na Unidade de Pronto 
Atendimento, equipe ampliada em 
2017 e em todos os 39 leitos hospita-
lares de UTI disponíveis aos clientes 
do SUS de Poços e Região.

Um grande diferencial do mu-
nicípio é que os serviços foram 
gradativamente ampliados, novas 
necessidades tanto administra-
tivas quanto em serviços foram 
prontamente atendidas pelos su-
cessivos gestores municipais. Se-
gundo o secretário municipal de 
saúde, Dr. Carlos Mosconi, “a ges-
tão tem a preocupação de valori-
zar os profissionais que trabalham 
na rede, oferecendo estrutura ade-
quada e capacitação profissional à 
medida que a oferta de serviços é 
ampliada”.

Na esfera administrativa, o 
serviço público municipal ain-
da conta com dois fisioterapeutas 
vinculados à Vigilância Sanitária e 
Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST), caracteri-
zados como autoridade sanitária e 
aptos a fiscalizações de empresas 
e estabelecimentos de saúde. Per-
cebeu-se a necessidade de uma 
atuação mais específica, já que a 
fiscalização de clínicas de fisiote-
rapia (inclui pilates, acupuntura, 
dermatofuncional) e outros servi-
ços de reabilitação como hospitais 
era realizada por fiscais enfermei-
ros ou dentistas, trazendo, portan-
to, mais especificidade ao trabalho 
de fiscalização sanitária.

Há um profissional atrelado à 
central de regulação e agendamen-
tos, onde são avaliadas e aprova-
das as solicitações de tratamento 
fisioterapêutico e eventuais exa-
mes complementares solicitados 
pelos profissionais da rede. Segun-
do protocolos, existe cobertura 
para diagnóstico fisioterapêutico 
e solicitação de exames comple-
mentares quando necessário, cola-
borando para desafogar o gargalo 
da demanda na rede de saúde.
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NÃO DEIXE PARA A ÚTIMA HORA!
Acesse pelo QRcode agora o
formulário e recadastre-se .

O Conselho Federal está realizando 
o Pré-Recadastramento Nacional 
que visa atualizar o cadastro de 

todos os fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais de todo o Brasil. 

Conforme o Código de Ética, os 
profissionais devem manter seus 

dados cadastrais atualizados e são 
obrigados a atender as convocações 

do COFFITO e do CREFITO.

O prazo termina em 30 de junho.

NO MÁXIMO

VOCÊ LEVARÁ

5 MIN
Ou digite o link: goo.gl/WnHZXt



35 regiões de Minas passam a
ter representatividade

COM NOVOS DELEGADOS,

A diretoria do CREFITO-4 em-
possou este ano 17 novos delegados 
de representação política, contando 
agora com 35 delegados distribuídos 
por todas as regiões do estado, sendo 
5 mesorregionais (Governador Va-
ladares, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Pouso Alegre e Uberlândia) 
e 30 microrregionais 
(Alfenas, Araxá, 
Barbacena, Be-
tim, Catagua-
ses, Caratinga, 
Diamantina, 
Divinópolis, Formiga, Guaxu-
pé, Ipanema, Ipatinga, Itajubá, Itaúna, 
Janaúba, Lavras, Muriaé, Patos de Minas, Para-
catu, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, São 
João del Rei, Teófilo Otoni, Três Corações, Ubá, 
Uberaba, Unaí, Varginha  e Viçosa).

Dra. Aline Azevedo de Oliveira (Varginha)
Dr. André Carvalho Costa (Formiga)
Dr. Andrei Pereira Pernambuco (Itaúna)
Dra. Angele de Oliveira Macedo (Diamanatina)
Dr. Augusto Mateus Ferreira (São João del Rei)
Dr. Eustáquio Rodrigues dos Santos (Janaúba)
Dr. José Avelino de Melo Júnior (Ipanema)
Dra. Juliana Carvalho Reis (Caratinga)
Dr. Juliano Rezende Melo (Betim)
Dr. Júlio Ribeiro Bravo Gonçalves Júnior (Ponte Nova)
Dra. Karina Ferreira de Oliveira (Divinópolis)
Dr. Marcelo Torres Chaves (Unaí)
Dr. Nilton da Silva Júnior (Ipatinga)
Dr. Rodrigo Anônio M. V. Lacerda (Teófilo Otoni)
Dra. Sílvia Helena de Oliveira Morais (Viçosa)
Dr. Vinicius Biulchi dos Santos (Paracatu)
Dr. Wilton Rodrigues Silva (Pirapora)

DELEGADO DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA:
 
Profissional nomeado pela gestão para 
fomentar a associação profissional, o co-
nhecimento e a defesa das propostas po-
lítico-profissionais da gestão, auxiliando a 
realizar efetiva implementação e êxito e 
o desenvolvimento da liderança, junto aos 
colegas de sua região. 
Além disso, os delegados podem provocar 
discussões para identificar problemas locais 
e regionais que dizem respeito à atuação 
profissional.

AGENTE FISCAL FEDERAL:

Profissional contratado para orientar e fisca-
lizar o exercício profissional, com fé pública 
e poder de polícia administrativa. Têm fun-
ções de inspecionar empresas, consultórios, 
hospitais, instituições que prestem serviços 
de fisioterapia ou terapia ocupacional, efe-
tuar diligências para comprovar denúncias 
ou averiguar indícios de infrações e verificar 
se a responsabilidade técnica e a execução 
dos serviços estão a cargo de profissionais 
regulares. 

Quem são os recém-nomeados?
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SAIBA MAIS! 
Acesse pelo 
QRcode 
informações 
adicionais.

100 ANOS DA TERAPIA OCUPACIONAL

do Conselho em Minas Gerais
é tema de destaque na 97ª plenária

O colegiado do Conselho Re-
gional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Região (CRE-
FITO-4) realizou, em março, a 
97ª reunião plenária, para, dentre 
muitas atividades, o planejamento 
das comemorações do centenário 
mundial da terapia ocupacional, a 
ser celebrado em 27 de outubro. O 
Conselho irá homenagear os pro-
fissionais que se destacaram na 
consolidação da profissão no Bra-
sil, especialmente em Minas Ge-
rais, com a “Comenda Centenário 
Mundial da Terapia Ocupacional”.

O evento está programado 
para ocorrer no dia 10 de julho, 
às 20h, na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte. Para indicar os nomes dos 
homenageados, os profissionais 
poderão enviar sugestões para o 
CREFITO-4 por meio do e-mail 
centenario.to@crefito4.org.br. Se-
rão analisados nomes com biogra-
fia.

A data teve sua celebração pela 
1ª vez, pela Federação Mundial 
de Terapia Ocupacional, no dia 
27 de outubro de 2010. Segundo 
a presidente da Confederação La-
tino Americana de Terapia Ocu-
pacional (CLATO), Dra. Luciana 
Wertheimer, neste dia brinda-se a 
oportunidade de mostrar o traba-
lho que é realizado pela profissão e 

de promover as várias instituições 
da Terapia Ocupacional a nível lo-
cal, nacional e internacional. 

A celebração do dia mundial 
tem um maior significado este 
ano, já que a profissão está fazen-
do 100 anos da criação da primei-
ra organização formal em 1917, a 
National Society of the Promotion 
of Occupationtal Therapy.

Ou digite o link: goo.gl/1A6e6r
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ENCONTRO DE PRESTADORES
supera expectativas

Com profissionais de todo o Estado,

Com a participação de mais de 
280 profissionais, o CREFITO-4 
realizou no dia 6 de maio, na sede 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB/MG), em Belo Horizon-
te, a terceira edição do Encontro 
de Prestadores de Serviços de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional 
de Minas Gerais. 

Marcaram presença represen-
tando o CREFITO-4 Dr. Anderson 
Coelho (presidente), Dra. Daniela 
Rodrigues Villani (vice-presiden-
te) e Dra. Flávia Massa Cipriani 
(diretora-secretária). 

Além deles, participaram o pre-
sidente do SEMPREFITO, Dr. Ivan 
Ervilha, o conselheiro do COFFI-
TO Dr. Marcelo Renato Massahud 
Junior, delegados de representação 
política da autarquia e membros do 
Projeto CREFITO Jovem.

As palestras foram ministradas 
por profissionais de renome e re-
presentatividade, que abordaram 
diversos temas com o intuito de 
orientar os fisioterapeutas e tera-
peutas ocupacionais prestadores 
de serviços quanto ao descum-
primento de normas da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) pelas operadoras de planos 
de saúde, autonomia e justa remu-
neração e perfis profissionais que o 
novo mercado exige, lei de tercei-
rização e seus impactos, constru-
ção de marcadores de qualidade 
na assistência hospitalar e como 
programar o futuro profissional.

Para o presidente do CREFI-
TO-4, Dr. Anderson Coelho, foi 
um evento excepcional. “Tivemos 
a participação maciça dos profis-
sionais, uma demonstração clara 

que a comunidade profissional 
mineira já despertou para a nova 
realidade da profissão e das ten-
dências de mercado”. Dr. Ander-
son ainda afirmou que a autarquia 
quer que cada vez mais os profis-
sionais adiram eventos e espera 
que as mudanças positivas façam 
parte da vida profissional de cada 
um. “Fechamos o evento com cha-
ve de ouro”, completou.

DIFERENCIAL
O evento contou com presença 

marcante de participantes do inte-
rior. Pelo menos 11 vans fizeram 
transporte de profissionais que 
vieram de todas as partes de Mi-
nas Gerais. 

Pelos cálculos do CREFITO-4, 
aproximadamente metade dos 
participantes veio do interior.
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Voce ja procurou seu deputado 

Em Minas, o Conselho faz trabalho de formiguinha por 
meio da Comissão de Assuntos Parlamentares buscando 

fortalecer relacionamento permanente junto aos deputados 
estaduais e vereadores. O foco das ações é sempre a defesa 

das profissões e a assistência adequada à sociedade.

Além disso, o presidente do CREFITO-4 é membro da 
Comissão Federal que monitora projetos de interesse 
da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional no Congresso 

Nacional em Brasília.

O CREFITO-4 JA!

para defender sua profissao?

Profissional, compartilhe iniciativas bem-sucedidas em sua cidade e novas ideias que 
podem virar projetos de lei, usando o email gestaoparticipativa@crefito4.org.br
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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)

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

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

Conselheiros Efetivos
Dra. Cristiane Luisa Renger
Dr. Hugo Pereira Goretti
Dra. Jocimar Avelar Martins
Dra. Luisa Amélia Alves de Castro
Dra. Marina Viveiros Trajano Cruz

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

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

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

EXPEDIENTE



PROGRAME-SE!
PARTICIPE DA ENTREGA DA 
COMENDA CENTENÁRIO MUNDIAL 
DA TERAPIA OCUPACIONAL
10 DE JULHO, ÀS 20H
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

VOCÊ JÁ É NOSSO CONVIDADO!

Ou digite o link:  goo.gl/9KCsZx




