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Resoluções 
COFFITO  
nºs 431/2013 
e 432/2013

O estagiário precisa ser cadastrado junto ao  

CREFITO-4 e possuir cra
chá fornecido pela autarquia.

Deverá ter um preceptor direto, da profissão análoga, no 

local de realização do estágio, além de um supervisor da 

Instituição de Ensino Superior (ambos registrados junto 

ao CREFITO-4).

A proporção de preceptores por estagiários, na 

empresa que cede o estágio, deverá ser de, no máximo, 

1 preceptor para cada 3 estagiários, em Fisioterapia; e 

1 para cada 2, em Terapia Ocupacional.

Deverá estar cursando, no mínimo, o penúltimo ano do 

curso e já estar fazendo o estágio curricular obrigatório 

– aquele com professor e nota, da matriz cu
rricular.

LEMBRE-SE: A CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA DE UM ESTAGIÁRIO É DE 

30 HORAS SEMANAIS.

REGRAS PARA ESTÁGIO 

CURRICULAR NÃO 

OBRIGATÓRIO:

(conhecido anteriormente como  

estágio extra-curricular)

O QUE VOCÊ  

PRECISA SABER PARA  

TER UM ESTAGIÁRIO  

LEGAL EM SUA CLÍNICA?

ACESSE O LINK AO LADO PARA SABER O 

NÚMERO MÁXIMO DE ESTAGIÁRIOS 
QUE O SEU SERVIÇO PODE TER:



AVANÇO DA 
CIÊNCIA
Pílulas científicas  
trazem resumos  
para prática  
assistencial
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Por que  
estamos aqui

NOVO MANDATO
Conselheiros tomam posse; 44% 
dos profissionais foram renovados

LEI DA ESTÉTICA
Prerrogativas do fisioterapeuta  
são mantidas após regulamentação

RODANDO  
O ESTADO
Confira balanço 
da fiscalização do 
CREFITO-4 de janeiro 
a maio de 2018

ARTIGO  
ESPECIAL
Prática baseada  
em evidências:  
um caminho 
sem volta

HABILITADOS E 
QUALIFICADOS
Decisões judiciais  
asseguram legitimidade  
dos profissionais  
para perícia técnica

TRAJETÓRIA  
DE LUTA
CREFITO-4 lidera  
movimento contra  
o EaD na saúde

Você sabia que existem  
áreas da sua profissão que 
são pouco exploradas?

Encontro de  
prestadores de  
serviços debate  
temas relevantes  
para o gestor

PARÂMETROS 
ASSISTENCIAIS
Eles podem ser o  
seu maior aliado  
no dia a dia clínico

TRAGÉDIA  
NA CRECHE
CREFITO-4 envia 
fisioterapeuta 
para capacitação 
profissional  
na área de 
queimados

CONCURSO  
PÚBLICO
Convocações são  
concluídas antes de  
prazo estabelecido  
em cronograma

AUDITOR  
PROFISSIONAL
Saiba quais são os  
diretos e deveres do  
fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional auditores

MATÉRIA DE CAPA
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QUALIDADE E 
SUSTENTABILIDADE
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A rotina de quem atua 
com dignidade na 

gestão pública nunca será 
uma sucessão de horas fá-
ceis. É o que tenho cons-
tatado nos últ imos anos, 
desde que assumi a presi-
dência do CREFITO-4. 
Nesse período, o conselho 
vive horas de transforma-
ções, horas que desejam 
imitar o movimento dos 
ponteiros, mas que têm 
suas horas de pêndulo. Os 
avanços são buscados o 
tempo todo, é claro, e só 
dão lugar a alguns recuos 
ou pausas porque transfor-
mação exige reflexão.

Uma das reflexões se 
dá em torno da pergunta 
“Por que estamos aqui?” 
Embora saibamos onde 
queremos e precisamos 
chegar, há horas de incer-
teza. Ora porque o tempo 
da burocracia é mais lento 
que o da necessidade, ora 
porque administrar com 
rigor ético sempre con-
traria interesses. Mesmo 
cientes dessas dificuldades 
inevitáveis, iniciamos um 
novo mandato em abril 
com muito entusiasmo 
diante dos desafios.

E quais desafios são es-
ses? Apresento, inicial-
mente, três. O primeiro 

deles é o de ampliar o 
acesso da população mi-
neira à assistência fisio-
terapêutica e terapêutica 
ocupacional. Como? Ma-
peando carências e opor-
tunidades para ambas as 
profissões em Minas Ge-
rais. Não apenas os cha-
mados vazios assistenciais, 
mas também áreas de atu-
ação pouco exploradas e 
especialidades de grande 
relevância social que ain-
da têm baixa procura pe-
los profissionais.

O simples acesso, porém, 
não basta. Quantidade, 
apenas, não garante aten-
dimento digno das deman-
das do povo mineiro. É por 
essa razão que outros dois 
desafios são a formação 
exclusivamente presencial 
e a prática baseada em evi-
dências, aspectos distintos 
da qualidade assistencial 
que estamos tentando 
construir. Por isso, luta-
mos todos os dias contra a 
oferta de cursos de gradua-
ção a distância na área de 
saúde e lançamos, nesta 
edição, um suplemento 
científico. Por mais saúde, 
com dignidade.

Anderson Luís Coelho 
Presidente do CREFITO-4
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COMPROMISSO ESTENDIDO

Nova gestão 
tem 44% dos 
membros renovados; 
presidente é reeleito

CREFITO-4 Revista  |  Julho de 2018 4



Confira os 
nomes da 
nova direção 
do CREFITO-4:

 Em tempos de 
negação da política e de 
crise da representação, 
num ambiente de agres-
sividade cada vez maior 
entre aqueles que mili-
tam em defesa de suas 
ideias e seus líderes, nos-
sa categoria fez a lição de 
casa em Minas para for-

Onovo colegiado do Conselho Re-
gional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 4ª Região (CREFI-
TO-4) foi empossado no dia 13 de 
abril para o quadriênio 2018/2022. 
Os conselheiros  foram eleitos no dia 
29 de outubro de 2017 em proces-
so eleitoral de chapa única. Dos 18 
membros da nova gestão, 44% foram 
renovados. A direção do conselho é 
formada por nove efetivos e nove su-
plentes. A cerimônia de posse foi rea-
lizada na sede da autarquia.

Logo após tomarem posse, os conse-
lheiros efetivos reelegeram o fisiotera-
peuta Dr. Anderson Luís Coelho para  
o segundo mandato na presidência 
do conselho, e a terapeuta ocupacio-
nal Dra. Álida Fernanda Corgozinho 
Murta Andrade foi escolhida para 
ocupar pela primeira vez a vice-presi-
dência. Já os fisioterapeutas Dra. Flá-
via Massa Cipriani e Dr. Hermann 
Alecsandro Rodrigues foram designa-
dos, respectivamente, diretora-secre-
tária e diretor-tesoureiro.

O QUE D IZ  O 
PRESIDENTE:

talecer a democracia. A eleição do 
CREFITO-4 teve expressivo compa-
recimento dos profissionais, imensa 
maioria de votos na chapa vence-
dora e renovação de quase metade 
do colegiado. União e participação 
marcaram, portanto, o processo elei-
toral e nos impulsionam manter, nos 
próximos quatro anos, um modelo 
acolhedor e transparente de gestão.

CONSELHEIROS  
EFETIVOS: 

Anderson Luís Coelho  
presidente

Álida Fernanda Corgozinho  
Murta Andrade 
vice-presidente

Flávia Massa Cipriani Coelho 
diretora-secretária

Hermann Alecsandro Rodrigues 
diretor-tesoureiro

Anadely Silva Magalhães

Daniela Rodrigues Villani

Fernanda Assunção Santana

Hugo Pereira Goretti

Marina Viveiros Trajano Cruz

SUPLENTES DE  
CONSELHEIROS: 

Charles Oliveira Costa

Ivan Ervilha Paletta de Cerqueira

José Avelino de Melo Júnior

Luisa Amélia Alves de Castro

Júnia Marise Wardi

Marcelo Massahud Júnior

Márcio Meira Brandão

Maria Angélica Alves 

Thaís Nascimento Albano Falcão
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Não adianta reclamar
no lugar errado!

Denúncias de irregularidades nas profissões 
devem ser encaminhadas ao CREFITO-4 pelo 
e-mail denuncia@crefito4.org.br 

Sua identidade é mantida em sigilo

Estou
indignada, 

amiga!

Vilma, você 
acredita que me 
contaram aqui na 
clínica que o Dr. 
João coloca a 
secretária pra 

atender no lugar 
dele? 
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Balanço* da fiscalização do CREFITO-4
*(de janeiro a maio de 2018)

Em Minas somos:

24.137 
fisioterapeutas 

  

3.393
clínicas de  

fisioterapia

1.261
consultórios de  

fisioterapia

206
ausência de registro 
de empresa

84
Publicidade indevida

95
Ausência de Declaração 
de Regularidade de Fun-
cionamento (DRF)

277
Ausência de prontuário

78
ausência de registro 
de consultório

do total de 785 
locais fiscalizados

843
municípios

1.971 
terapeutas  
ocupacionais

357 
clínicas de terapia  
ocupacional

61 
consultórios de  
terapia ocupacional

Atos de conivência

Em hospitais:

9
Exercício Ilegal de profissão

8
Conivência por exercício ilegal da profissão

22
Estágio irregular

47
Descumprimento  
da RDC-7

46
Descumprimento  
da RDC-137

20
Conivência por estágio irregular

122
Termo de visita

175
Relatórios

>>  média de 1,35 cidades fiscalizadas por dia

>>  média de 7,48 locais fiscalizados por dia

1.449
Autuações, no total

>>  média de 18 por local autuado142
Cidades fiscalizadas



A FISIOTERAPIA BRASILEIRA
elevada ao mais alto padrão

A Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT)
é a publicação oficial da Associação Brasileira
de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia

(ABRAPG-Ft). Ela é a 10ª revista do mundo
e primeira do Brasil, entre todas da temática

fisioterapia / reabilitação, e a 12ª revista
do paído país, entre todas as áreas do

conhecimento. Publica artigos originais
nas áreas de fisioterapia e reabilitação,

incluindo estudos clínicos, básicos ou
aplicados, sobre avaliação, prevenção e
tratamento das disfunções de movimento.

Fator de Impacto 2016: 1,226

Associe-se à ABRAPG-Ft
e tenha acesso à revista
em sua versão online!

A FISIOTERAPIA BRASILEIRA
elevada ao mais alto padrão

A Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT)
é a publicação oficial da Associação Brasileira
de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia

(ABRAPG-Ft). Ela é a 10ª revista do mundo
e primeira do Brasil, entre todas da temática

fisioterapia / reabilitação, e a 12ª revista
do paído país, entre todas as áreas do

conhecimento. Publica artigos originais
nas áreas de fisioterapia e reabilitação,

incluindo estudos clínicos, básicos ou
aplicados, sobre avaliação, prevenção e
tratamento das disfunções de movimento.

Fator de Impacto 2016: 1,226

Associe-se à ABRAPG-Ft
e tenha acesso à revista
em sua versão online!
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ARTIGO

A pesar da fisioterapia 
ser uma profissão rela-

tivamente jovem, já é pos-
sível dizer que temos uma 
grande base científica para 
nossas tomadas de decisão 
na prática clínica. Se nos 
anos 80, fisioterapia ainda 
era considerada uma “arte” 
em que o professional não 
tinha bases sólidas do ponto 
de vista científico; nos dias 
atuais, felizmente, a fisiote-
rapia é uma profissão que 
possui larga evidência cien-
tífica a disposição de todos 
os profissionais.

A Prática Baseada em Evi-
dências (PBE) é a tomada 
de decisão consciente que é 
baseada não somente em evi-
dência, mas também nas ca-
racterísticas e preferências do 
paciente. PBE deve levar em 
conta que o cuidado de pa-
cientes é individual e envolve 
várias incertezas (Cochrane 
Collaboration, 2003). Para 
que PBE seja utilizada em 
sua plenitude, é necessário 
que os profissionais tenham 
uma boa formação teórica e 
prática, que tenham a capa-
cidade e perspicácia de ou-
vir e entender os problemas 
e angústias do paciente e 
que também tenham treina-
mento sobre como ler e in-
terpretar pesquisas clínicas 
de alta qualidade. 

Nesse sentido, todos os pro-
fissionais de saúde deveriam 
ter certas habilidades, como:
1) Capacidade de ler e en-

tender um texto científico 
em inglês (já que 95% dos 
artigos científicos estão 
publicados em inglês);

2) Formular uma pergunta 
clínica de forma ade-
quada;

3) Saber utilizar bases de 
dados científicos como a 
Physiotherapy Evidence 
Database (www.pedro.
org.au), por exemplo;

4) Saber fazer uma leitura 
crítica do artigo, através 
da identificação das pos-
síveis fontes de viés do 
artigo; sabendo discri-
minar artigos com boa 
qualidade metodológica 
daqueles com qualidade 
metodológica ruim; 

5) Interpretar os resultados 
do artigo, através de co-
nhecimentos básicos em 
interpretação de dados 
estatísticos e; 

6) Aplicar os resultados dos 
estudos em seus pacientes.

Infelizmente, o cenário 
em nível mundial (e em to-
das as profissões de saúde) 
demonstra que a maioria 
dos profissionais, apesar de 
desejarem utilizar o modelo 
de atendimento baseado em 
evidências, não dominam 

Prática baseada em  
evidências em fisioterapia

– um caminho sem volta
Dr. Carlos Marcelo Pastre 
Presidente da ABRAPG - Associação Brasileira 
de Pesquisa e Pós-graduação em Fisioterapia

todas as habilidades mencio-
nadas acima. Por exemplo, 
dados de fisioterapeutas bra-
sileiros demonstram que cer-
ca de 85% dos profissionais 
não conseguem ler um tex-
to em inglês, o que impede 
que a melhor evidência seja 
rapidamente implementada 
em seus pacientes. Por ou-
tro lado, nunca é tarde para 
começar a aprender um 
novo idioma! Certamente, 
essa habilidade abrirá um 
imenso horizonte de possibi-
lidade para os profissionais! 
O mesmo se aplica para as 
demais habilidades básicas 
para a utilização da PBE no 
cuidado dos pacientes.

O código de ética profissio-
nal do Conselho Federal 
de Fisioterapia é claro ao 
expressar que é dever pro-
fissional que as melhores 
práticas, baseadas em evi-
dência, devem ser utiliza-
das no cuidado individual 
dos pacientes. Nesse senti-
do, é fundamental o papel 
dos conselhos profissionais 
em estimular a utilização 
das melhores evidências 
científicas no atendimento 
dos nossos pacientes. É no-
tável o crescimento do uso 
da PBE em fisioterapia no 
Brasil, mas podemos cres-
cer mais; muito mais!
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PÓS-GRADUAÇÃO 
ANTES DE FORMADO

A RESPOSTA DO MEC AO CREFITO-4 É CLARA 
E INCLUI AQUELES CASOS EM QUE SÃO 

APROVEITADAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
REALIZADAS DURANTE A GRADUAÇÃO.

NÃO TEM  
VALOR



EAD NA SAÚDE ,  NÃO!

Julho de 2018  |  CREFITO-4 Revista 11

O que alguns não sabem 
é que, em Minas, essa luta 
não é nova. Há mais de 
dois anos, o CREFITO-4 
lidera iniciativas de alcan-
ce regional e nacional vi-
sando à proibição do EaD 
na saúde. O que começou 
em março de 2016, com a 
apresentação de uma su-
gestão de projeto de lei ao 
Deputado Federal Rodrigo 
Pacheco – projeto este que 
hoje tramita pela Comis-
são de Seguridade Social 

longos e intensos capítu-
los, dos quais você pode 
participar ativamente. Dê 
força à nossa voz! Cons-
cientize seus colegas pro-
fissionais e as pessoas à 
sua volta! Cobre uma ati-
tude do seu parlamentar! 
Lembre-se: é a sua profis-
são que está em risco. A 
precarização da formação 
profissional não afeta so-
mente os envolvidos com 
ela. É prejudicial a toda a 
profissão e à sociedade! 

e Família da Câmara dos 
Deputados -, tem atual-
mente a envergadura de 
um movimento organiza-
do, com todos os conselhos 
mineiros da área da saúde 
debruçados sobre o tema e 
manifestando-se por meio 
do Fórum de Presidentes, 
fundado em maio de 2018, 
após meses de articulação 
do CREFITO-4.

Confira na linha do tem-
po todos os “rounds” desta 
luta, que ainda promete 

A utilização do ensino a distância (EaD) na formação 
de profissionais da área de saúde é assunto que vem 

ganhando cada vez mais espaço não só na mídia, mas tam-
bém nas esferas do poder, tanto em nível regional, quanto 
nacional. Aos poucos, entidades de classe, associações pro-
fissionais e os próprios conselhos de fiscalização do exer-
cício profissional “acordam” para o problema e buscam 
meios de conscientizar a sociedade e conquistar seu apoio.

Uma luta antiga,
que ainda está 
longe de acabar



Presidência 
do CREFITO-4 
encaminha 
ao deputado 
federal Rodrigo 
Pacheco 
sugestão de 
projeto de lei 
para proibir 
ensino à 
distância na 
área de saúde.

Rodrigo 
Pacheco 
apresenta o 
Projeto de Lei 
nº 5.414/2016, 
que altera a  
Lei de Diretrizes 
e Bases da 
Educação  
para proibir 
cursos de 
graduação na 
saúde por EaD.

CREFITO-4 
realiza primeiro 
encontro de 
conselhos 
mineiros de 
fiscalização 
profissional 
para discutir o 
EaD na saúde 
e o PL nº 
5.414/2016.

Campanha em 
defesa do PL 
nº 5.414/2016 
é lançada pelo 
CREFITO-4, 
CREFONO 6, 
CRF/MG, CRP-
MG, CREF6/
MG, CRN9MG, 
CROMG e 
Coren-MG.

Conselhos 
participantes 
da campanha 
“Profissional 
de Saúde 
Vivencia, 
Vive” criam 
movimento 
para incentivar 
envio de 
pedidos de 
apoio de 
deputados  
ao PL.

Março 2016 Maio 2016 Junho 2016 Julho 2016 Julho 2016

L INHA DO TEMPO –
 AÇÕES DO CREFITO-4           
        CONTRA O EAD NA SAÚDE

2016
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A pedido do 
CREFITO-4, 
Assembleia 
Legislativa 
começa a 
planejar 
audiência 
pública sobre 
trabalho e 
formação de 
fisioterapeutas 
e terapeutas 
ocupacionais.

Comissão do 
Trabalho da 
Assembleia 
faz audiência 
pública 
marcada pela 
defesa de 
piso salarial 
e formação 
presencial para 
fisioterapia 
e terapia 
ocupacional.

Articulando 
parecer 
favorável na 
Comissão 
de Educação 
da Câmara 
desde outubro 
de 2016, 
CREFITO-4 faz 
evento sobre 
metodologias 
ativas de 
ensino.

Presidência 
do CREFITO-4 
envia à 
Assembleia 
Legislativa 
sugestão de 
projeto de 
lei proibindo 
formação de 
profissionais 
de saúde a 
distância em 
Minas.

Presidente do 
CREFITO-4 
propõe 
criação do 
Fórum de 
Presidentes 
durante debate 
na Faculdade 
de Farmácia 
da UFMG 
sobre EaD nas 
profissões de 
saúde.

CREFITO-4, 
AMF, SINFITO-
MG e seção 
mineira da 
ABENFISIO 
desenvolvem 
campanha 
conjunta em 
defesa da 
graduação 
presencial.

Março 2017 Junho 2017 Agosto 2017 Outubro 2017 Outubro 2017 Novembro 2017

EAD NA SAÚDE ,  NÃO!

2017
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Após 
modificação 
do PL nº 
5.414/2016 
pela Comissão 
de Educação 
da Câmara, 
presidente do 
CREFITO-4 
grava vídeo 
para defender 
resgate do 
texto original.

Presidente do 
CREFITO-4 
começa a 
percorrer 
interior de 
Minas para 
dar palestras 
e entrevistas 
sobre riscos da 
graduação a 
distância para 
a saúde da 
população.

Núcleo de 
Atendimento 
ao Profissional 
divulga 
alerta sobre 
insegurança 
gerada por 
normas que 
flexibilizam 
o EaD num 
cenário de 
incerteza 
política.

Conselhos 
mineiros de 
profissões de 
saúde criam 
o Fórum de 
Presidentes 
em reunião 
na sede do 
CREFITO-4 
e lançam 
campanha em 
repúdio ao EaD 
na área.

Presidente do 
CREFITO-4 
divulga vídeo 
institucional 
para combater 
o mito da de-
mocratização 
e da inclusão 
supostamente 
proporcionadas 
pela modalida-
de EaD.

Durante reunião 
sediada pelo 
CREFITO-4, 
grupo de 
trabalho do 
COFFITO 
insere formação 
presencial  
em anteprojeto 
de lei sobre 
exercício da 
fisioterapia.

Dezembro 2017 Março 2018 Março 2018 Abril  2018 Abril  2018Dezembro 2017

20182017
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EAD NA SAÚDE ,  NÃO!

Minuta do 
COFFITO que 
prevê formação 
presencial do 
fisioterapeuta 
se transforma 
no Projeto 
de Lei nº 
10.092/2018, 
apresentado 
por três 
deputados 
mineiros.

No 4º Encon-
tro de Coor-
denadores 
e Docentes 
de Cursos de 
Graduação em 
Fisioterapia e 
Terapia Ocupa-
cional, CREFI-
TO-4 prega uso 
responsável da 
tecnologia.

Fórum de 
Presidentes 
inicia campanha 
“Docência com 
Decência”, 
veiculada por 
redes sociais 
e dirigida a 
professores 
com formação 
na área de 
saúde.

Presidente do 
CREFITO-4 
participa de 
audiência 
pública da 
Comissão de 
Seguridade 
Social e 
Família da 
Câmara 
convocada para 
debater o PL nº 
5.414/2016.

CREFITO-4 é 
representado 
pela vice-
presidente em 
audiência 
pública 
realizada pela 
Assembleia 
Legislativa 
para discutir 
expansão de 
cursos EaD na 
saúde.
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VITÓRIA  DA CATEGORIA

PRERROGATIVAS 
DO FISIOTERAPEUTA 

DERMATOFUNCIONAL 
SÃO GARANTIDAS 

APÓS SANÇÃO DA  
‘LEI DA ESTÉTICA’ 
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A Lei Federal nº13.643/2018, que 
regulamenta as profissões de Es-

teticista, Cosmetólogo e de Técnico 
em Estética, foi sancionada pelo pre-
sidente da república, Michel Temer, 
no dia 3 de abril deste ano, sem alterar 
o conteúdo aprovado inicialmente na 
Câmara dos Deputados. O texto pu-
blicado no Diário Oficial da União 
estabelece limites entre a estética e a 
fisioterapia dermatofuncional, o que 
garante segurança às prerrogativas ex-
clusivas do profissional fisioterapeuta.

Até que a lei fosse sancionada de 
forma a beneficiar a fisioterapia, um 
longo caminho foi percorrido pelos 
membros da Comissão de Assuntos 
Parlamentares do COFFITO, da qual 
o presidente do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 
4ª Região (CREFITO-4), Dr. Ander-

Originalmente, a redação 
permitia a utilização de 
recursos eletroterápicos 
básicos e avançados no 
tratamento de disfunções 
dermatológicas e o atendi-
mento às repercussões der-
matológicas em pacientes 
pós-operatórios de cirur-
gia plástica e reparadora, 
pós-cirurgia bariátrica e 
pós-parto. Tudo isso foi su-
primido do texto pela articu-
lação ao longo da tramita-
ção, especialmente quando 
houveram as modificações 
durante etapa no Senado 
Federal, antes de retornar 
ao plenário da Câmara dos 
Deputados e seguir para a 
sanção presidencial.

son Coelho, faz parte. A aprovação da 
lei, na forma como foi feita, é fruto de 
debate realizado entre o COFFITO, 
a Associação Brasileira de Fisioterapia 
Dermatofuncional (ADRAFIDEF), o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e representantes dos esteticistas.

A nova lei compreende as profissões 
de Técnico em Estética, Esteticista 
e Cosmetólogo, trazendo a esses dois 
últimos a exigência de diploma de gra-
duação em curso de nível superior. O 
texto prevê, inclusive, que os profissio-
nais de estética devem observar a pres-
crição fisioterapêutica ou médica a ser 
apresentada pelo paciente, ou solicitá-
-la após avaliação prévia. O texto da lei 
aprovada estabelece, ainda, que a fina-
lidade de atuação deva ser apenas esté-
tica e não terapêutica, como pretendia 
o texto original apresentado em 2015.
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CAPA

AMPLIANDO A VISÃO SOBRE OUTRAS 
POSSIBIL IDADES DE ATUAÇÃO A pesar da existência de uma ampla e diversificada gama de 

áreas para o exercício do fisioterapeuta, há ainda a concen-
tração dos profissionais em campos ditos tradicionais. A 

proposta do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 4ª Região (CREFITO-4), nesta edição da revista, é 
reapresentar áreas “esquecidas”, que possuem um mercado em 
crescente expansão, a demanda de pacientes e as possibilidades 
de crescimento profissional.

ÁREAS  
POUCO 
EXPLORADAS
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“Por ser uma área nova, 
em expansão e pouco explo-
rada pelos fisioterapeutas, 
a fisioterapia oftálmica se 
torna desafiadora, rentável 
e vantajosa para o profis-
sional. Este pode ser o mo-
mento certo para que novos 
fisioterapeutas se consoli-
dem como como referência 
na área, tendo em vista o 
crescimento significativo da 
demanda de pacientes”, afir-
ma Dra. Shayenny Martins, 
fisioterapeuta oftálmica.

Pode “soar estranho” para 
muitos pacientes, quando 
recebem o diagnóstico de 
que necessitam realizar um 
tratamento fisioterápico 
específico para olhos. São 
os chamados exercícios or-
tópticos, função da fisiote-
rapia oftálmica, conhecida 
também como fisioterapia 
ocular. Esse é um mercado 
recente sendo que em 2007 
foi publicada a portaria nº 
2.916/2007, do Ministério 
da Saúde, que incluiu, na 
tabela do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a assis-
tência fisioterapêutica na 
oftalmologia. Já no ano 
seguinte, por meio da por-
taria nº 3.128/2008, foram 

incluídas a fisioterapia e 
terapia ocupacional como 
referência em habilitação e 
reabilitação de pessoas com 
deficiência visual na equipe 
multiprofissional do serviço 
de reabilitação visual que 
realiza diagnóstico terapêu-
tico especializado. 

FISIOTERAPIA OCULAR

Dra.SHAYENNY 
MARTINS

A fisioterapia da dor orofacial, tam-
bém conhecida por terapia crânio fa-
cial, tem crescido consideravelmente 
nos últimos anos, tendo em vista que 
o trabalho do fisioterapeuta possibi-
lita a eliminação de tais dores e traz 
uma melhor qualidade de vida para o 
indivíduo. A fisioterapia na dor orofa-
cial é responsável pelo tratamento de 
pacientes com cefaleia, dores e dis-
funções musculares, neurológicas e 

circulatórias que afetam a 
face, região oral e cervical, 
além de restabelecer a fun-
ção das articulações tempo-
romandibulares (ATM). 

De acordo com Dr. Luiz 
Henrique Gomes Santos, 
especialista em dor oro-
facial e coordenador do 
curso de fisioterapia do 
Centro Universitário da 
Fundação Educacional 
Guaxupé (Unifeg), a fisio-

FISIOTERAPIA NA DOR OROFACIAL OU TERAPIA CRÂNIO FACIAL

Dr.  LUIZ  HENRIQUE 
SANTOS

terapia da dor orofacial é, 
sem dúvida, uma área em 
expansão no Brasil, devido 
ao aumento do número de 
pacientes com dores crô-
nicas e o reconhecimento 
adquirido nos últimos anos 
pela fisioterapia como pro-
fissão referência para o tra-
tamento da neurociência 
da dor, além de ter o reco-
nhecimento e valorização 
de outros profissionais que 
integram a equipe. “A fisio-

terapia nesta área exige um 
conhecimento específico 
e ainda fornecido por pou-
cas universidades do país. 
Desta forma, o profissional 
especializado se torna dife-
renciado no mercado e está 
sempre com a agenda mui-
to requisitada, principal-
mente pelo fato do número 
de profissionais capacitados 
ser aquém da demanda de 
pacientes”, afirma Dr. Luiz 
Henrique Gomes Santos.
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FISIOTERAPIA VESTIBULAR E  DO EQUILÍBRIO

A fisioterapia da reabilita-
ção do sistema vestibular 
e do equilíbrio, também 
chamada de reabilitação 
labiríntica, ainda é pou-
ca conhecida dentro dos 
campos de atuação do fi-
sioterapeuta. No Brasil, 
ela foi reconhecida como 
área em 2012, por meio da 
resolução nº 419/2012 do 

Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (COFFITO). 
O artigo 3º da mesma resolução rei-
tera a importância do profissional na 
recuperação funcional e reabilitação 
das disfunções do equilíbrio corporal. 

De acordo com Dra. Ângela Bessa, 
fisioterapeuta especialista em reabili-
tação do sistema vestibular e do equi-
líbrio, o profissional que atua nesse 
campo trabalha com a reeducação de 
pessoas que apresentam problemas de 
estratégias sensoriais (olho, vestíbulo e 
o propriocepção) que tendem a gerar 
um conflito sensorial, muitas vezes 

Dra.  ÂNGELA  
BESSA

manifestado por meio da 
vertigem, tontura, desequi-
líbrio, náuseas e quedas. A 
intervenção do fisioterapeu-
ta contribui na compensa-
ção vestibular do paciente 
e tende a evitar cirurgias no 
nervo vestibular do labirin-
to e, até mesmo, o uso de 
muitos medicamentos. 

“Sem dúvida, é uma área 
que possui um mercado 
muito bom para o fisiotera-
peuta, tanto pelo reconhe-
cimento diante dos demais 
profissionais da saúde, tendo 
em vista que os tratamentos 
costumam ser rápidos e com 
excelentes resultados, quan-
to financeiramente, já que, 
pelo fato de sermos poucos 
no mercado, a procura é 
sempre muito grande”, afir-
ma Dra. Ângela Bessa.

REALIDADE VIRTUAL
O recurso da realidade virtual aliada 
aos tratamentos fisioterápicos surge 
como uma tecnologia inovadora e 
uma alternativa de atuação do pro-
fissional, visto como um campo pro-
missor para a reabilitação motora dos 
pacientes. A realidade virtual dispõe 
ao fisioterapeuta uma nova forma de 

atendimento. Ao utilizar 
da interface do paciente 
com os jogos eletrônicos, 
o recurso possibilita uma 
movimentação e interação 
em tempo real, em um 
ambiente tridimensional, 
a fim de estimulá-lo na 

movimentação voluntária, ganho de 
equilíbrio e força, coordenação moto-
ra, amplitude de movimento, dentre 
outras situações, de acordo com a fi-
nalidade específica do tratamento. O 
recurso pode ser utilizado em várias 
áreas, como por exemplo na neuro-
logia, na ortopedia, na geriatria e na 
saúde da mulher. 

De acordo com a docente o depar-
tamento de fisioterapia da Universida-
de Federal de Alfenas, Dra. Luciana 
Maria dos Reis, a interface do pacien-
te com o ambiente virtual também é 
vantajosa para o fisioterapeuta, já que 
os equipamentos de jogos eletrônicos 
são de fácil aquisição e traduzem em 
reabilitações mais rápidas, conse-
quentemente, em um rodízio maior 
de pacientes e um retorno financeiro 
interessante. Vale destacar que o mer-
cado na área já está crescendo, e, atu-
almente, já estão sendo pesquisados e 
produzidos jogos virtuais específicos 
para a reabilitação da fisioterapia, 
como os que já estão em fase de tes-
te no departamento de fisioterapia da 
Universidade Federal de Alfenas.

Dra.  LUCIANA 
MARIA DOS REIS
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Dra. 
 EL ISA DÉSTER

A hemodiálise é um proces-
so de filtragem e depuração 
de substâncias indesejáveis 
do sangue em paciente com 
insuficiência renal aguda e 
crônica. Durante o proces-
so, o paciente pode sofrer vá-
rias complicações, entre elas 
a hipotensão, dor lombar, 
dor torácica, cãibras, pruri-
do e cefaleia. O fisioterapeu-
ta que atua na área intervém 
de forma humanizada, antes 
e durante as sessões de he-
modiálise, e contribui para 
uma melhora do bem-estar 

geral do paciente, além de possuir tam-
bém papel preventivo, minimizando 
complicações secundárias. 

De acordo com a fisioterapeuta que 
atua em nefrologia, Dra. Elisa Ren-
nó Carneiro Déster, a intervenção 
fisioterapêutica no paciente hemo-
dialítico é promissora, tendo em vista 
que o trabalho é reconhecido e valo-
rizado tanto pelos próprios pacientes, 
que percebem a melhora imediata, 

quanto pelos demais pro-
fissionais da área da saúde 
que reconhecem a atuação 
como fundamental para a 
qualidade do tratamento 
como um todo.

Para Dra. Elisa, mesmo 
com bom o retorno finan-
ceiro, ainda existem poucos 
profissionais na área. “A fi-
sioterapia na hemodiálise 
é uma área que vale mui-
to a pena, tanto pela parte 
profissional quanto pelo 
crescimento humano que a 
função proporciona. Como 
fisioterapeuta, é uma área 
muito gostosa de trabalhar, 
pois é possível utilizar vários 
recursos fisioterapêuticos 
com o mesmo paciente. 
Cabe destacar que é uma 
área que tem uma aderência 
muito grande do paciente e 
eles são sempre muito gratos 
pelo nosso trabalho. É grati-
ficante você perceber que a 
sua profissão tem um papel 
importante para aliviar dores 
e desconfortos, fazendo com 
que o doente consiga supor-
tar as horas na máquina da 
hemodiálise e dar sequência 
ao seu tratamento com o 
menor sofrimento possível”, 
ressalta a profissional.

FISIOTERAPIA NA HEMODIÁLISE
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resultando em melhores remunera-
ções e outras vantagens. “Por ser pou-
cos fisioterapeutas que possuem o 
domínio técnico para a aplicação da 
ferramenta, aqueles que a utilizam 
em seu plano de tratamento são re-
conhecidamente mais valorizados e, 
desta forma, tendem a ter um retor-
no financeiro mais vantajoso que os 
demais profissionais. Além disso, vale 
destacar o benefício para o pacien-
te, já que por meio da utilização da 
técnica ele tende a ter um ganho de 
função motora mais rápido e os resul-
tados são visivelmente mais satisfató-
rios, se comparado com os tratamen-
tos convencionais”, ressalta.

A eletromiografia de su-
perfície é uma técnica 
inovadora de avaliação da 
função muscular que pos-
sui crescente demanda 
de mercado, podendo ser 
utilizada em diversas áreas 
da fisioterapia sendo mais 
comumente empregada na 
ortopedia, desportiva, neu-
rologia e geriatria. É um 
método indolor que moni-
tora e registra a atividade 
elétrica das fibras muscu-
lares durante a contração, 

com o objetivo de avaliar 
o comportamento da ati-
vidade muscular durante 
um movimento específico 
e a intensidade e duração 
da contração. É considera-
do um diferencial para um 
plano de tratamento fisio-
terápico mais assertivo, é o 
que afirma o fisioterapeuta 
e doutor em engenharia 
biomédica, Dr. Felipe Cos-
ta Alvim. De acordo com 
ele, a técnica ainda é pouco 
utilizada entre os fisiotera-
peutas, especialmente por 
dois motivos: demanda um 
investimento significativo 
para a compra dos apare-
lhos e prescinde de um 
estudo específico para o 
domínio dos equipamentos. 

Contudo, apesar de pou-
co explorada pelos profis-
sionais, a eletromiografia 
de superfície é um elemen-
to de diferenciação do 
profissional no mercado, 

Dr.  FELIPE  
ALVIM

ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE
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As queimaduras represen-
tam um significativo im-
pacto à saúde pública de-
vido as suas complicações 
e sequelas que podem oca-
sionar desde incapacidades 
funcionais até deficiências 
que limitam a vida social 
do indivíduo. No Brasil, 
estima-se que cerca de 1 
milhão de pessoas sofrem 
queimaduras por ano, a 
maior parte delas crianças, 
de acordo com os dados do 
Ministério da Saúde. A área 
da queimadura foi reconhe-
cida pelo Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO) 
como uma sub-especialida-
de da dermatofuncional.

De acordo com a Dra. 
Marilene Massoli, segun-
da secretária da diretoria 
nacional da Sociedade 

Brasileira de Queimaduras, a queimadura 
é uma doença que exige do fisioterapeu-
ta um conhecimento amplo das demais 
áreas da profissão, e o número de profis-
sionais qualificados em queimadura no 
estado está aquém do desejável, quando 
comparado com os dados numéricos de 

Dra.  MARILENE 
MASSOLI

Reconhecida pelo Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacio-
nal (COFFITO), por meio do acór-
dão nº 294/ 2012, a espirometria é 
mais um recurso fisioterapêutico que 
visa à preservação e restauração da 
função respiratória. A espirometria é 
uma ferramenta de avaliação, um tes-
te clássico de função pulmonar, que 
permite o registro de vários volumes e 
dos fluxos de ar. De acordo 
com a especialista em fisio-
terapia respiratória e em fi-
sioterapia em terapia inten-
siva, Dra. Jocimar Avelar 
Martins, que trabalha com 
a ferramenta, “a espirome-
tria é um exame funcional, 
que mensura o ar que entra 
e sai dos pulmões, impor-

tante para a avaliação respi-
ratória, sendo uma valiosa 
ferramenta de estratifica-
ção funcional. Vale ressal-
tar que a espirometria não 
estabelece o diagnóstico 
das doenças e sim os distúr-
bios funcionais, que podem 
ser característicos de várias 
patologias”, afirma.

Dra.JOCIMAR 
MARTINS

pacientes vítimas de quei-
maduras. “É necessário que 
os fisioterapeutas desper-
tem para essa área da pro-
fissão que é tão fascinante. 
Nós temos uma importân-
cia crucial para o tratamen-
to desses pacientes, já que 
as repercussões funcionais 
são muitas e atingem vários 
sistemas”, ressalta.

Apesar de ser uma área 
pouco explorada pelos fi-
sioterapeutas, Dra. Joci-
mar acredita que a utiliza-
ção deste método tende a 
crescer. “Cada vez mais o 
fisioterapeuta respiratório 
vem buscando se aprimo-
rar em métodos e técnicas 
relacionados a sua especia-
lidade. Pelas características 
funcionais deste exame, o 
fisioterapeuta especialista 
profissional deve estar habi-
litado para solicitar, realizar 
e interpretar a espirometria, 
deixando claro que o profis-
sional não é o técnico em 
espirometria”, lembrou.

ESPIROMETRIA

FISIOTERAPIA EM QUEIMADOS



AUTONOMIA EM PAUTA

Qualidade e 
sustentabilidade 
nos planos de saúde

Encontro de Prestadores de Serviços 
debate autonomia profissional em 
face dos direitos dos pacientes

V isando a uma melhor 
atualização técnico-

-nomartiva do profissional 
prestador de serviços, o 
Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 4ª Região 
(CREFITO-4) realizou, no 
dia 17 de março, no audi-
tório do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais  
(CREA-MG), a 4ª edição 
do Encontro de Prestadores 

de Serviços de Fisioterapia e de Tera-
pia Ocupacional. O evento, planejado 
pela Comissão Regional de Procedi-
mentos e Honorários do CREFITO-4, 
foi destinado a representantes de em-
presas de fisioterapia e terapia ocupa-
cional, com o objetivo de orientá-los 
quanto às atualizações do mercado e 
preceitos fundamentais para aliar a 
autonomia profissional, qualidade do 
serviço prestado e os direitos do pa-
ciente. O tema central do evento deste 
ano foi “Qualidade e Sustentabilidade 
nos Planos de Saúde”.
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Confira 
trechos de 
falas dos 
palestrantes:

DRA. FLÁVIA MASSA 
Todo mundo já entendeu 
que a qualidade é um fator 

muito importante para conseguirmos 
conquistar a credibilidade diante das 
operadoras. Nós estamos construin-
do uma história com a participação 
desses profissionais e a conscientiza-
ção deles na saúde suplementar. O 
profissional precisa compreender de 
gestão, aprender a ler o contrato ade-
quadamente, saber calcular o quanto 
vale o seu tempo e ter conhecimento 
para negociar com a operadora. Erra-
mos no nosso automatismo de achar 
que o outro que tem que lutar por 
nós. A partir do momento em que o 
valor não paga a qualidade do meu 
trabalho e nem o que eu tenho para 
oferecer, eu não devo aceitar.

DR. JOSÉ AIRES
Para uma gestão de qualidade 
é necessária que seja imple-

mentada uma cultura organizacional 
de melhoria por meio de programas de 
capacitação e de educação continuada, 
ancorados em soluções tecnológicas 
voltadas à garantia de eficiência.

DR. IVAN ERVILHA
Precisamos urgentemente 
aprender a identificar nossos 

problemas e a fazer as perguntas certas 
que nos guiarão para a solução. Empre-
ender não significa saber como fazer, 
empreender significa querer fazer.

DR. BERNARDO CHALFUN
O fisioterapeuta que é mais 
preparado e competente, 

que usa uma avaliação com mais coe-
rência e um raciocínio clínico melhor 
tem como consequência um valor de 
hora aumentado, que pode se traduzir 
em valorização profissional. Para isso, 
a gestão de equipe é fundamental. 
Fica muito mais fácil vender um tra-
balho particular quando você faz mui-
to bem feito, mesmo em uma situação 
de convênio. Não é porque eu ganho 
pouco que eu tenho que ser ruim para 
quem me paga pouco.

DR. SÉRGIO FONSECA
Fisioterapia não é medicina. 
Grande parte dos estudos de 

evidência na fisioterapia reproduzem 
o modelo médico, a lógica do medi-
camento prescrito. Nós aceitamos ser 
tratados como apenas mais um recur-
so terapêutico da medicina, mais um 
medicamento. Enquanto nós aceitar-
mos essa visão, não estaremos fazendo 
tudo aquilo que nossa profissão permi-
te. Portanto, precisamos tratar a fisio-
terapia como uma profissão da área 
de saúde em que o foco não é doença, 
mas o paciente. Desse modo, assumir 
que todos receberão o mesmo trata-
mento pode ser um erro fatal. Não faz 
sentido acreditar que uma interven-
ção deva ser aplicada para tratar uma 
determinada patologia sem considerar 
as necessidades do indivíduo.
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Parâmetros 
assistenciais:

ATENDIMENTO MORALIZADO

Os parâmetros assistenciais da fisioterapia e da terapia 
ocupacional são definidos pelas resoluções nºs 444 e 

445/2014 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO). Esses parâmetros estabele-
cem critérios mínimos de atendimento, além de contem-
plar o número de pacientes possíveis de serem atendidos 
em um determinado período. Os parâmetros assistenciais 
não limitam o ganho financeiro do profissional em seus 
atendimentos. Eles apenas criam regras para que o aten-
dimento ao paciente seja moralizado e ofertado com qua-
lidade e resolutividade.

Quando os profissionais ignoram no seu dia a dia clínico 
os critérios mínimos de atendimento contidos nos parâme-
tros assistenciais, eles reforçam o vício e o senso comum, por 
exemplo, de que a fisioterapia é sempre “uma sala com de-
zenas de pacientes e que não resolve nada”. Os parâmetros 
também não proíbem o atendimento em grupo nem obri-
gam o profissional a atender sempre individualmente. Eles 
apenas preconizam e reconhecem o atendimento como 
sendo individual e estabelecem requisitos para o atendi-
mento em grupo, visando a qualidade assistencial mínima.

É claro que nem sempre o atendimento individualiza-
do garante a qualidade do serviço ofertado, pois o profis-
sional pode passar uma hora com o paciente numa sala 
e não ter escolhido a intervenção adequada para aquele 
caso. Quando se escolhe atender de forma individualiza-
da o paciente, cujo caso exige isso, consequentemente 
ele se dedica mais ao paciente e entrega mais resolutivi-
dade e eficiência no tratamento.

A autonomia do profissional prevalece na escolha do trata-
mento mais adequado àquele paciente, da periodicidade e 
da duração do atendimento. Deve-se avaliar o paciente, pro-
gramar o tratamento e decidir se ele precisa de um atendi-
mento individualizado ou se é um caso que pode ser tratado 
em grupo. Mesmo que se permita mais de um atendimento 
por hora na média, não significa que são concomitantes.

Dr. Flávio Maciel 
Dias de Andrade
Presidente da Associação 
Brasileira de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e  
Fisioterapia em Terapia  
Intensiva (ASSOBRAFIR) 

“ Os parâmetros mínimos 
assistenciais, no âmbito das 
nossas especialidades, limitam 
o número de clientes/pacientes 
atendidos por turno de traba-
lho e garante que o fisiotera-
peuta tenha tempo suficiente 
para prestar um atendimento 
de qualidade, utilizando de 
todos os recursos necessários 
para aquela condição. Isso 
também propicia uma amplia-
ção dos postos de trabalho, 
absorvendo o maior número de 
fisioterapeutas em nossas es-
pecialidades, tanto para UTIs, 
enfermarias, ambulatórios, 
como para homecares.”

Dra. Sibele  
Melo Knaut
Diretora-presidente da 
Associação Brasileira de 
Fisioterapia Neurofuncional 
(ABRAFIN) 

“ Os parâmetros assisten-
ciais garantem à qualidade 
do serviço em fisioterapia nas 
mais diversas especialidades 
e, por isso, devem ser respei-
tados. Você, profissional fisio-
terapeuta, que é da academia, 
não deixe de apresentar e en-
sinar isso aos nossos futuros 
profissionais. Você, colega 
que é da assistência, cobre 
e cumpra essa resolução. Es-
tamos falando de realizar os 
nossos serviços nas melhores 
condições para nós profissio-
nais e para os usuários.”

VEJA O QUE DIZEM 
OS PRESIDENTES 

DAS ASSOCIAÇÕES 
CIENTÍFICAS:
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vilões ou 
aliados?

FATOR DE QUALIDADE 
VOCÊ SABE DO QUE SE TRATA?
É o fator que deverá ser aplicado ao 
índice de reajuste estabelecido pela 
Agência Nacional de Saúde (ANS), 
qual seja, o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), apli-
cável aos contratos entre os presta-
dores de serviços e as operadoras de 
planos de saúde, quando há previ-
são de livre negociação entre as par-
tes, como única forma de reajuste, 
e não há acordo após a negociação, 
nos primeiros noventa dias do ano. 
O Fator de Qualidade poderá ser de 
105%, 100% ou 85% do IPCA a de-
pender do cumprimento dos requi-
sitos de qualidade previstos em Nota 
Técnica atualizada anualmente.

Mesmo que de início os 
parâmetros possam limitar 
os ganhos do profissional, 
uma vez que o atendimen-
to tenha que ser individu-
al na fase aguda, a partir 
da evolução e estabiliza-
ção, os casos crônicos ou 
de simples manutenção, 
podem ser de atendimen-
to em grupo de até seis 
pessoas, desde que o pa-
ciente assine um termo 
concordando com isso. O 
que não se pode é deixar 
que a sociedade em geral 
pense que a fisioterapia e 
a terapia ocupacional são 
sempre em atendimentos 
múltiplos, com salas cheias 
e sem resolutividade.

Para prestar um atendi-
mento de qualidade, sem 
ignorar o custo operacional 
do serviço, o fisioterapeuta 
precisa aliar também aos 
seus atendimentos diários o 
uso do Referencial Nacional 
de Procedimentos (RNPF), 
estabelecido pela resolução 
nº 482/2017. Ele, além de 
elencar os procedimentos 
reconhecidos pelo COFFI-
TO que o profissional pode 
atuar, constitui a precifica-
ção mínima ética e deon-
tológica de cada serviço, já 
calculada pelo COFFITO, 
com base em pesquisa da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Vale ressaltar que 
em breve o COFFITO edi-

tará também a atualização 
do Referencial Nacional da 
Terapia Ocupacional.

Diante dessas informações, 
podemos considerar os parâ-
metros assistenciais como 
nosso maior aliado para um 
atendimento de qualida-
de. Tenha a certeza de que 
ele não só baliza a atuação 
profissional, como também 
contribui para o fortaleci-
mento e a consolidação da 
profissão, e, até mesmo, ga-
rante que aqueles profissio-
nais que não cumprem as 
normas, sejam banidos do 
mercado pelos próprios pa-
cientes, que, cada vez mais, 
exigirão um atendimento re-
solutivo e de qualidade.

Dr. Rafael  
Barbosa
Presidente da Associação 
Brasileira de Fisioterapia 
Traumato-ortopédica  
(ABRAFITO) 

“ A resolução nº 444/2014 
[do COFFITO] busca esclarecer 
as dúvidas sobre os atendi-
mentos individuais e em grupo. 
Sendo que o atendimento am-
bulatorial pode ser dado como 
geral e também especializado. 
Vale destacar que os atendi-
mentos individuais devem ser 
priorizados em nossos pacien-
tes. O atendimento em grupo 
serve como uma modalidade, 
desde que o paciente tenha um 
quadro cronificado, estabiliza-
do e que esse paciente concor-
de com essa modalidade.”



CONSELHO SOLIDÁRIO

Profissionais 
de Janaúba 
recebem 
treinamento 
para tratar 
queimaduras
Sensibilizado com o atentado ocorrido na 
creche Gente Inocente em 2017, o CREFITO-4 
enviou uma fisioterapeuta à cidade

A tendendo às solicitações dos fi-
sioterapeutas e terapeutas ocupa-

cionais do Centro Especializado em 
Reabilitação de Janaúba (CER III), 
o Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 4ª Região 
(CREFITO-4) enviou a fisioterapeuta 
mineira e segunda secretaria da So-
ciedade Brasileira de Queimaduras, 
Dra. Marilene Massoli, para ministrar 
treinamento de capacitação sobre o 

tratamento adequado a pacientes com 
queimaduras. No total, a profissional 
esteve durante cinco dias na cidade, 
com o objetivo de proporcionar à equi-
pe uma melhor qualificação sobre a 
área, visando a uma assistência conti-
nuada adequada às vítimas da tragédia 
ocorrida na Creche Gente Inocente, 
na cidade do Norte de Minas.

Durante o treinamento, foram mi-
nistradas aulas teóricas sobre os con-

ceitos e causas de queimaduras para a 
equipe multiprofissional do CER III, 
formada por fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, 
fonoaudiólogos e nutricionistas. Além 
disso, a profissional realizou também 
atendimentos práticos com os fisio-
terapeutas (que serão os responsáveis 
pelo tratamento das crianças), em que 
foram avaliados individualmente algu-
mas vítimas da tragédia.
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 É muito satisfató-
rio como fisioterapeuta ver 
o interesse e a preocupação 
dos colegas do CER III em 
solicitar treinamento para 
garantir uma qualidade de 
atendimento às vítimas. É 
mais gratificante, ainda, 
ver o CREFITO-4 se preo-
cupando com a qualidade 
do serviço que é oferecido 
à população, ao responder 
tão prontamente a solicita-
ção de suporte destes profis-
sionais. E é para isso que 
fui à cidade - representando 
o conselho - para ajudar a 
aliviar a aflição da equipe 
e o sofrimento das vítimas, 
do ponto de vista funcional 
e estético. 

 Como fisioterapeu-
ta e também delegado do 
CREFITO-4, solicitei ao 
presidente do conselho, Dr. 
Anderson Coelho, o envio à 
Janaúba de um profissional 
referência no atendimento 
de pacientes com queimadu-
ras, a fim de nos capacitar e 
orientar sobre as peculiari-
dades desta área. Assim, po-
deremos fornecer às vítimas 
um tratamento adequado e 
de qualidade. Sem dúvida, 
o treinamento foi de extre-
ma importância para nós 
fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e demais pro-
fissionais do CER. Posso 
afirmar que agora temos 
mais capacidade técnica 
para tratar esses pacientes e 
garantir a eles uma melhor 
qualidade de vida.

Dr. 
Eustáquio 
Rodrigues
DELEGADO DO CREFITO-4 
NA MICRORREGIÃO DE 
JANAÚBA

2ª SECRETARIA DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE QUEIMADURAS

Dra. 
Marilene 
Massoli

R E L E M B R E  O  C A S O
No dia 5 de outubro de 2017, o vi-
gia da creche Gente Inocente, lo-
calizada em Janaúba, cidade do 
Norte de Minas, ateou fogo contra 
o próprio corpo e em crianças que 
estudavam na unidade escolar. No 
total, 14 pessoas morreram, entre 
dez crianças, três professoras e o 
autor do crime. Mais de 40 pessoas 
ficaram feridas por queimaduras e 
por inalar a fumaça tóxica do local.
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Auditoria fisioterapêutica e 
terapêutica ocupacional é tema 
de encontro no CREFITO-4

O Conselho Regional 
de Fisioterapia e Te-

rapia Ocupacional da 4ª 
Região (CREFITO-4) re-
alizou, pela primeira vez 
em Minas Gerais, o 1º 
Encontro de Auditores Fi-
sioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais. O evento, 
que aconteceu no dia 7 de 
abril, na sede da autarquia, 
em Belo Horizonte, teve a 
finalidade de proporcionar, 
aos referidos profissionais, 
um espaço para discussão 

DEVERES:                            
 Manter o sigilo profissional e co-
municar ao contratante as observa-
ções e conclusões da auditoria;

 Não realizar anotações no prontuá-
rio do paciente ou em documentos 
da instituição;

 Divulgar para terceiros as observa-
ções e conclusões da auditoria, ex-
ceto por dever legal;

 Manter os arquivos da auditoria em 
locais seguros e confidenciais;

 Se apresentar de forma clara ao 
responsável pelo setor ou empresa;

 Não aplicar quaisquer medidas res-
tritivas ou punitivas ao fisioterapeu-
ta assistente ou à instituição, ca-
bendo-lhe somente recomendar as 
medidas corretivas em seu relatório;

 Elaborar relatório de sua atividade, 
constando o método utilizado, suas 
observações, conclusões e recomen-
dações e encaminhar ao contratante.

DIREITOS:                            
 Solicitar por escrito, se julgar neces-
sário, esclarecimentos a respeito do 
exercício profissional auditado;

 Acessar toda a documentação ne-
cessária, incluindo prontuários, e 
examinar o paciente, desde que de-
vidamente autorizado pelo mesmo 
ou por representante legal;

 Proceder oitivas do profissional e 
do paciente para fundamentar sua 
conclusão;

 O fisioterapeuta, quando integrante 
de equipe multiprofissional de audi-
toria, deve preservar sua autonomia 
e liberdade de trabalho, sendo ve-
dado transferir sua competência a 
outros profissionais;

 Autonomia para exercer sua atividade 
sem depender de prévia autorização 
por parte de outro membro auditor;

 O auditor poderá, por delegação 
expressa, comunicar o conteúdo de 
seu relatório ao Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional competente, ao Ministério 
Público e demais autoridades com-
petentes afeitas às eventuais irre-
gularidades encontradas.

sobre as possibilidades de 
atuação do auditor e outras 
questões que visam a uma 
melhor qualidade assis-
tencial, ao conhecimento 
técnico de excelência e à 
isenção profissional.  

QUAL A FUNÇÃO DO  
PROFISSIONAL AUDITOR?

A auditoria é uma ativi-
dade de avaliação indepen-

DIREITOS E  DEVERES

DIREITOS E  
DEVERES DO 

FISIOTERAPEUTA  
AUDITOR

Resolução COFFITO 
nº 416/2012

dente e indispensável para 
qualquer tipo de sistema 
de saúde, seja ele público 
ou privado. Conforme o 
artigo 5º da Resolução nº 
416/2012, do Conselho 
Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (CO-
FFITO), são atividades do 

auditor fisioterapeuta o con-
trole da execução a avaliação 
da estrutura, dos processos e 
dos resultados; e a auditoria 
da regularidade dos procedi-
mentos praticados.



CREFITO-4 conclui 
convocações do 
concurso público

MISSÃO CUMPRIDA

Ocronograma de nomeações dos 
concursados do Conselho Re-

gional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 4ª Região (CREFITO-4), 
elaborado espontaneamente pela 
gestão, previa a nomeação de 100% 
dos aprovados no concurso público 
até o segundo semestre de 2018, mas 
todo o processo já foi concluído ain-
da neste primeiro semestre. A convo-
cação dos candidatos teve início em 
novembro do ano passado pelo car-
go de analista de recursos humanos, 
cujo objetivo de ser a primeira era de 
auxiliar o preparo do ambiente e  o 
planejamento da integração para re-
ceber os novos empregados.

Em dezembro de 2017, o presidente 
da autarquia, Dr. Anderson Coelho, 
deu início também às nomeações 
em massa, cujas posses aconteceram 
em janeiro de 2018. Nesta etapa fo-
ram inseridos na equipe do conselho 
cinco agentes fiscais, um auxiliar de 

CONFIRA A LISTA  
DOS NOMEADOS: 
 
Patrícia Aparecida Ferreira  
Analista de Recursos Humanos

Amanda Priscila Coelho 
Agente Fiscal - Fisioterapeuta 

Bárbara Fernanda Machado  
Assessora de Comunicação

Daniel Henrique Ribeiro Costa  
Agente Fiscal - Fisioterapeuta

Eva Lúcia Cordeiro  
Agente Fiscal - Fisioterapeuta

Micael Pacheco Ribeiro  
Agente Fiscal - Fisioterapeuta

Válter Lopes Rocha 
Auxiliar de Serviços Gerais

Raquel Pacheco Martins 
Agente Fiscal - Terapeuta Ocupacional

Luís Eduardo Campos Morici  
Diagramador/Designer Gráfico

Patrícia Alves Coelho de Jesus  
Auxiliar Administrativa

Thiago Mariz Nunes  
Motorista

Wallas Jandson Furtado Bonifácio  
Agente Administrativo - Uberlândia 

Bárbara Oliveira Lamounier Cesar  
Agente Administrativa

Wadson de Oliveira Tostes  
Agente Administrativo

Alan José Roriz Lopes  
Agente Administrativo 

Marília Figueiredo Álvares da Silva  
Advogada

Marcos Fernandes dos Santos  
Agente Administrativo - Montes Claros

Felipe Ferreira Lima  
Contínuo 

Michely Aparecida de Souza  
Agente Administrativa

Perez Rafael Pereira da Silva  
Técnico de Arquivo

Rafael Andrade Carvalhaes 
Copeiro

Sofia Duarte Fialho 
Agente Administrativa

Débora da Fonseca Souza 
Agente Administrativa

Gabriel da Silva Gomes 
Agente Administrativo

Sidney Martins de Melo 
Auxiliar Administrativo

Mateus Aparecido de Faria 
Agente Administrativo

serviços gerais e uma assessora de co-
municação. Em fevereiro, tomaram 
posse um diagramador/design gráfi-
co, uma auxiliar administrativa e três 
agentes administrativos. Já em mar-
ço, mais dois agentes administrativos 
foram empossados, uma advogada e 
um contínuo. Em abril, iniciaram no 
conselho mais uma agente adminis-
trativa e um técnico de arquivo.

Vale destacar que o escalonamento 
contido no cronograma de nome-
ações só foi necessário em virtude 
da necessidade de planejamento e 
das deficiências estruturais de equi-
pamentos, espaço físico e móveis 
da autarquia. Ao todo, o concurso 
público do CREFITO-4, realizado 
em março de 2017, ofertou 26 vagas, 
sendo distribuídas entre a sede, em 
Belo Horizonte, e as subsedes mes-
sorregionais de Uberlândia, Juiz de 
Fora, Governador Valadares, Montes 
Claros e Pouso Alegre.
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Uma revisão sistemática com 825 pacientes 
com dor aguda e crônica demonstra que tanto 
a TENS quanto correntes interferenciais 
são úteis na redução da dor e incapacidade 
nesses pacientes: 

1

Uma revisão sistemática com 27 ensaios clíni-
cos demonstra que 8 semanas de exercícios 
são necessários para melhorar a função de pa-
cientes com osteoartrose do joelho que foram 
submetidos a artroplastia total do joelho: 

2

P Í L U L A S  
  C I E N T Í F I C A S
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Pacientes com diabetes do tipo 2 se bene-
ficiam tanto com exercícios aeróbicos, quanto 
com exercícios resistidos para o controle 
glicêmico e níveis lipídicos!

O entendimento em neurociências pode auxiliar 
muito no gerenciamento de pacientes com dor. 5

4

Quer otimizar os resultados terapêuticos em 
pacientes com desordens do pé e tornozelo? 
Considere aumentar a dose dos exercícios!3
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2018
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pelo Epelo Estado

(Gov. Valadares) 

Outubro
19 - Entrega de

Comendas do CREFITO-4
20 - III EVIDENCE
21 - IV Encontro de

Estudantes de
Fisioterapia eFisioterapia e

     Terapia Ocupacional  

Julho7 - II Fórum de
Saúde Pública

14 - Mesa Redonda:
O Fisioterapeuta Prescritor27 e 28 - CREFITO-4

27 e 28 - CREFITO-4
pelo Estado(Montes Claros)

Calma! Preocupa não!
Você não precisa guardar “de cabeça”.
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S im. Fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional são legalmente ha-

bilitados e qualificados para realizar 
perícias judiciais, bem como reco-
nhecidamente capacitados, técnico e 
cientificamente, para trabalhar como 
perito judicial no âmbito de sua atu-
ação profissional. Contudo, para que 
não reste nenhuma dúvida a respeito, 
vale a pena relembrar súmulas e juris-
prudências que asseguram a legitimi-
dade de tais profissionais para emissão 
de pareceres e laudos judiciais.

Ainda este ano, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) re-
conheceu, em caráter liminar, através 
de uma ação impetrada pelo Conse-
lho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Região (CREFI-
TO-4), a legitimidade dos fisioterapeu-
tas na atuação como perito do trabalho 
e assistente técnico na constituição 
de provas periciais vinculadas à área 
de saúde. “Cumpre ressaltar que o 
entendimento jurisprudencial atual é 
no sentido de que, em se tratando de 
lide relativa à doença profissional, o 
fisioterapeuta pode atuar como perito 
oficial. Ora, se o fisioterapeuta pode 
até mesmo elaborar o laudo oficial, é 
de se ponderar, numa análise oficial da 
questão, pela possibilidade de sua atu-
ação como assistente técnico da parte”, 
afirma o desembargador Dr. José Edu-
ardo de Resende Chaves Júnior, relator 
da decisão liminar.

Em outro momento, em março de 
2017, o Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF-1) proferiu decisão 
resguardando os direitos à emissão de 
parecer, atestado e laudo pericial, indi-
cando o grau de capacidade ou incapa-
cidade funcional, por fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais. “Como se vê, 
cabe ao fisioterapeuta e ao terapeuta 
ocupacional executar métodos e técni-
cas […] com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade 
física e mental. Diante disso, é óbvio 
que esses profissionais podem emitir 
parecer, atestado ou laudo pericial 
indicando o grau de capacidade ou in-

capacidade funcional […]. Isso não se 
confunde com atestado médico nem 
ato médico”, ressalta o desembargador 
federal, Dr. José Amilcar Machado. 

Em seu artigo 156, o novo Código 
de Processo Civil (CPC) garante aos 
profissionais a prerrogativa de atuar 
como perito técnico em uma ação ju-
dicial. “O juiz será assistido por perito 
quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico; § 
1o Os peritos serão nomeados entre os 
profissionais legalmente habilitados e 
os órgãos técnicos ou científicos devi-
damente inscritos em cadastro manti-
do pelo tribunal ao qual o juiz está vin-
culado”. Nota-se, portanto, que o CPC 
não delimita profissões específicas para 
exercerem tal função, mas garante que 
a expertise acerca da matéria discutida 
seja periciada por um profissional ha-
bilitado. 

As resoluções do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(COFFITO) nºs 464/2016 e 466/2016, 
e o acórdão nº 479/2016 normatizam 
a atuação do fisioterapeuta e terapeuta 

Fisioterapeuta 
e terapeuta 
ocupacional são 
mesmo capacitados 
para realizar 

perícias 
judiciais?

FIM DA DÚVIDA

ocupacional no âmbito pericial. Tais 
normativos elucidam a competência 
dos profissionais em atuar como peri-
tos judiciais e assistentes técnicos nas 
áreas de perícia extrajudicial, perícia 
judicial, perícia judicial do trabalho, 
previdenciária, securitária e na perícia 
para pessoas com deficiência.

O Tribunal Superior do Trabalho 
também se posicionou a respeito. Em 
sua publicação “Diretrizes sobre Prova 
Pericial em Acidentes de Trabalho e 
Doenças”, de 2014, destacou que “nas 
perícias em matéria de acidente do tra-
balho e doenças ocupacionais deverão 
ser nomeados peritos que atendam as 

normas legais e ético-profissionais para 
análise do objeto de prova, sem prejuí-
zo da nomeação de mais de um profis-
sional, ainda que não se trate de perícia 
complexa, nos moldes do art. 431-B do 
Código de Processo Civil”.

Diante de todas estas informações, 
torna-se claro que a fisioterapia e a te-
rapia ocupacional são profissões conso-
lidadas para a atuação em periciais ju-
diciais e assistências técnicas. É preciso 
destacar que a atuação dos referidos 
profissionais não interfere na avaliação 
de outras profissões da saúde, mas pos-
sibilita uma investigação aprofundada 
dentro de sua área de expertise sobre o 
nexo causal da ação, bem como sobre 
a capacidade funcional do reclamante, 
já que o fisioterapeuta e terapeuta ocu-
pacional possibilitam um parecer sob 
o ponto de vista mais amplo, que vai 
além da doença, e envolve também a 
funcionalidade do indivíduo, propor-
cionando às partes da ação judicial 
subsídios para uma análise mais crite-
riosa e fidedigna das questões alvo da 
perícia técnica nesta área.



Rádio Funcional
a rádio do CREFITO-4

crefito4.org.br/radiofuncional

Música boa para 
o ambiente e todo 
o potencial de sua 
profissão para 
seus pacientes.

Música boa para 
o ambiente e todo 
o potencial de sua 
profissão para 
seus pacientes.
Além de uma seleção de músicas de 
qualidade que sonorizam os serviços, 
a Rádio funcional ressalta com dicas 
para os pacientes todo o valor da 
fisioterapia e da terapia ocupacional.



Rádio Funcional
a rádio do CREFITO-4

crefito4.org.br/radiofuncional

Música boa para 
o ambiente e todo 
o potencial de sua 
profissão para 
seus pacientes.
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o ambiente e todo 
o potencial de sua 
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Além de uma seleção de músicas de 
qualidade que sonorizam os serviços, 
a Rádio funcional ressalta com dicas 
para os pacientes todo o valor da 
fisioterapia e da terapia ocupacional.

Membros da Comissão de Assuntos 
Parlamentares do CREFITO-4 discu-

tem projetos de lei para as profissões

Dr. Anderson Coelho recebe presiden-
te do CRO-MG para debater assuntos 

de interesse comuns das profissões 

Projeto “Academias ao ar livre” é 
tema de reuniões do CREFITO-4;  
grupo de trabalho foi criado para 

tratar do assunto

CREFITO-4 e deputado Antônio  
Lerin debatem projetos em prol  

das profissões 

CREFITO-4 recebe dirigentes da  
Associação Mineira de Clínicas e  
Profissionais de Saúde (AMCPS)  

para estreitamento de laços 

Conselho e Prefeitura discutem  
melhorias na fisioterapia  

hospitalar em Belo Horizonte 

Presidente do CREFITO-4 se reúne 
com reitor da UFSJ para deliberar de-
mandas educacionais e necessidades 

de saúde da macrorregião de  
São João del-Rei 

CREFITO-4 marca presença em audi-
ência pública sobre judicialização de 
demandas do autista na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais 

Vice-presidente do CREFITO-4, Dra. 
Álida Andrade, participa de audiência 

pública que discute medidas neces-
sárias para a eliminação de barreiras 

que impedem a participação social da 
pessoa com deficiência  

Projeto “Órteses para Todos" é tema 
de reunião articulada pelo CREFITO-4

Presidente do CREFITO-4, Dr. Ander-
son Coelho, recebe integrantes do 

GES.TO para tratar de ações em prol 
da terapia ocupacional 

Balanço e planejamento de ações  
são discutidos em primeira plenária 

do novo colegiado do CREFITO-4 

Secretário de Estado de  
Desenvolvimento Econômico,  

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Dr. Vinícius Barros Rezende, realiza 

visita de cortesia ao CREFITO-4 

Comissão de Saúde Mental é insti-
tuída pelo CREFITO-4; integrantes 

discutem temas para o 3º EVIDENCE
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ERRATA. Na edição nº 6 da CREFITO-4 
Revista, em sua matéria sobre o even-
to EVIDENCE (página 21), foi publicada 
erroneamente uma foto da profissional 
Dra. Emília Ferreira de Freitas Cruz, com 
legenda que informava o nome da tera-
peuta ocupacional Dra. Marina Paulino, 
palestrante do evento. A ASCOM / CRE-
FITO-4 vem a público desculpar-se com 
as profissionais envolvidas e divulgar a 
imagem correta da Dra. Marina Paulino.
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NOVA VERSÃO

Você já tem o novo 

FISIOTERAPEUTAS
Atualizem seu aplicativo

TERAPEUTAS
OCUPACIONAIS
Baixem o novo aplicativo



REMETENTE:

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região
Rua da Bahia, 1148, Conj. 801, Centro
30.160-906 - Belo Horizonte - MG

20 DE OUTUBRO 

PREPARE-SE

PARA FISIOTERAPEUTAS:

TERAPIA MANUAL

PARA TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS:

SAÚDE MENTAL


