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O cinquentenário da re-
gulamentação da fi-

sioterapia e da terapia ocu-
pacional no Brasil é uma 
ótima oportunidade para 
analisarmos de onde vie-
mos, como estamos e o que 
queremos alcançar. Meio 
século pode ser muito tem-
po diante da vida humana 
individualmente conside-
rada, mas, em matéria de 
história das profissões, pa-
rece pouco se levarmos em 
conta que outras são mile-
nares, ao passo que as nos-
sas acumulam inúmeras 
conquistas em um período 
bem menor.

A trajetória do terapeuta 
ocupacional Dr. Rui Cha-
mone Jorge demonstra 
que grandes obras cabem 
em curtas vidas. Natural 
de Belo Horizonte, viveu 
somente 52 anos, deixan-
do, porém, valioso legado: 
uma teoria sobre reabili-
tação que leva seu nome 
e é ensinada em diversas 
universidades, um grupo 
de estudos de terapia ocu-
pacional em atividade há 
três décadas, um museu 
com 3 mil obras de arte 
produzidas por pacientes, 
3 mil livros lidos e anota-
dos pelo fundador.

Já os fisioterapeutas mi-
neiros têm como motivo de 
orgulho o fato de serem co-
legas de outro nome univer-
sal que brilha entre nossas 
montanhas: Dr. José Libera-
to da Silva Júnior. Em qua-
tro décadas e meia de carrei-
ra, seu espírito visionário e 
inquieto o tornou precursor 
não apenas em áreas de atu-
ação até então inexploradas, 
mas também em conceitos, 
abordagens e atitudes. Rea-
bilitação cardíaca, McKen-
zie, modelo biopsicossocial 
e profissional de primeiro 
contato, por exemplo.

Personagens como Dr. 
José Liberato e Dr. Rui Cha-
mone foram fundamentais 
para que nossas profissões 
se consolidassem, na práti-
ca cotidiana, como liberais 
e de nível superior, com 
reconhecimento científico 
e social. Dados que fazem 
de 2019 um ano verdadeira-
mente comemorativo estão 
nesta edição: as possibilida-
des de carreira promissora 
nas instituições militares e 
no exterior. Há orgulho na 
janela da memória; o otimis-
mo bate à porta do futuro.

Anderson Luís Coelho 
Presidente do CREFITO-4
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CLASSIF ICAÇÕES INTERNACIONAIS

A linguagem 
internacional 

da saúde
A OMS ESTABELECE UMA L INGUAGEM COMUM 
PARA INFORMAÇÕES RELATIVAS À  SAÚDE. 
CONHEÇA E  SAIBA COMO UTIL IZAR A  FAMÍLIA 
DE CLASSIFICAÇÕES INTERNACIONAIS.

C om a finalidade de pa-
dronizar coleta, arma-

zenamento, análise, inter-
pretação e comparação de 
dados entre populações, fa-
cilitando o estabelecimen-
to de índices mundiais, 
como o de desenvolvimen-
to humano, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
disponibiliza uma Família 
de Classificações Econô-
micas e Sociais. E, como 
parte desta abrangente fa-
mília de classificações, no 
âmbito da saúde, existe a 
Família de Classificações 
Internacionais da Organi-
zação Mundial da Saúde 

(OMS), que é composta 
por um conjunto de clas-
sificações que estabelecem 
uma linguagem comum 
para descrição, registro e 
comparação de informa-
ções relativas à saúde, a 
fim de melhorar a comu-
nicação de dados entre 
serviços, países, e mesmo 
do indivíduo ou da popu-
lação. Essas classificações 
fornecem informações e 
estatísticas sólidas para 
apoiar a tomada de decisão 
e gestão de saúde em todos 
os níveis de atenção, além 
de fornecer um projeto de 
codificação para sistemas 

A CID define, lista e permite a 
classificação, por meio de códigos 
alfanuméricos, de todo universo de 
condições de saúde (doenças, distúr-
bios, lesões, traumas, injúrias, entre 
outras), para todos os fins clínicos e 
de pesquisa. É o padrão internacional 
de classificação diagnóstica de con-
dições de saúde, sendo a base para 
identificação de tendências, incidên-
cias e prevalências de morbidade e 
mortalidade globalmente.

A CIF é o padrão internacional de 
classificação, organização e documen-
tação de informações de funcionali-
dade e incapacidade. Ela diagnostica 
condições de saúde e, assim como a 
CID, serve de base para identificação 
de tendências, incidências e prevalên-
cias de morbidade e mortalidade. Ela 
define e lista categorias referentes aos 

O aplicativo CREFITO Mobile 
disponibiliza para você a 
versão completa da CIF.

Faça o download:
Acesse a versão 

beta da ICHI:

Acesse o 
CID online:

CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA  
INTERNACIONAL DE DOENÇA E PROBLEMAS  

RELACIONADOS À SAÚDE (CID)

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL  
DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE  

E SAÚDE (CIF)

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 
INTERVENÇÕES DE  

SAÚDE (ICHI)

A UTILIZAÇÃO DA CIF FOI 
APROVADA PELA OMS EM 2001, 
VISANDO A PADRONIZAR A 
LINGUAGEM REFERENTE À SAÚDE.

componentes de funcionalidade (que 
são funções e estruturas do corpo, ati-
vidade e participação), além do fator 
contextual / ambiental. Ao atribuir a 
essas categorias um qualificador (nú-
meros que indicam a magnitude do 
nível de saúde, como a gravidade de 
um problema), tem-se a classificação 
de funcionalidade e saúde de um in-
divíduo ou de uma população em um 
determinado momento temporal. 

A ICHI é a mais nova das classifica-
ções de referência da OMS, e ainda 
está em desenvolvimento. No entan-
to, já há uma versão beta de 2018 
disponível no site da OMS. A ICHI 
será uma importante ferramenta de 
padronização para registro e análise 
de intervenções em saúde. Ela cobri-
rá intervenções realizadas por uma 
ampla gama de provedores e profis-
sionais, em todo os níveis de atenção 
à saúde (primária, secundária e terci-
ária), considerando uma intervenção 
de saúde como um ato realizado para 
avaliar, melhorar, manter, promover 
ou modificar a saúde, a funcionalida-
de ou condições de saúde de uma pes-
soa ou população. Estruturada com 
base na CIF, a ICHI tem seu esquele-
to hierárquico dividido nos domínios 
de Funções do Corpo, Estruturas do 

A CIF baseia-se no modelo integrati-
vo biopsicossocial-espiritual, que apre-
senta uma relação dinâmica e multi-
direcional da funcionalidade com os 
fatores contextuais (ambientais e pesso-
ais) e as condições de saúde (dadas pelo 
CID). Considerando funcionalidade e 
incapacidade como termos abrangen-
tes que denotam, respectivamente, 
os aspectos positivos e negativos do 
espectro da funcionalidade, com seu 
modelo biopsicossocial, a CIF trouxe 
um processo de mudança de paradig-

de informação de saúde. 
Tudo isso, com intuito de 
melhorar as condições de 
saúde da população e os 
cuidados com a mesma. 

De acordo com a fisiotera-
peuta, mestre e doutoranda 
em Tecnologia da Saúde, 
Dra. Rafaella Bernadelli, 
“a Classificação Estatística 
Internacional de Doença e 
Problemas Relacionados à 
Saúde (CID), a Classifica-
ção Internacional de Fun-
cionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF) e a Classifi-
cação Internacional de In-
tervenções de Saúde (ICHI) 
são as três classificações 

ma no modelo de saúde, ao ultrapassar 
o modelo biomédico tradicional, que 
entende a incapacidade apenas como 
uma consequência da doença.

Corpo e Atividades e Participação. Ela 
classificará, ainda, as intervenções em 
três eixos: meta da intervenção; a ação 
(intervenção) realizada para atingir 
tal meta; e o meio (processo/método) 
pelo qual a ação foi realizada.

De acordo com o Dr. Eduardo San-
tana, fisioterapeuta neurofuncional 
com mestrado em epidemiologia, 
doutorado em Saúde Pública e di-
retor da CIF Brasil, “os dados gera-
dos pelas classificações em formato 
alfanumérico (códigos) permitem a 
tabulação, o tratamento estatístico e 
a geração de indicadores, o que nos 
faz conhecer informações em saúde". 
Ainda segundo ele, as políticas pú-
blicas existentes devem usar essas in-
formações para aumentarem seu po-
tencial e até novas políticas poderão 
ser criadas. “O empoderamento da 
população e as intervenções dirigidas 
pelas pessoas são diretrizes da aborda-
gem personal centred, indicada pela 
Organização Mundial da Saúde. As-
sim, as classificações se tornam o es-
copo principal de comunicação entre 
os profissionais e os sistemas de infor-
mação, de forma que possam influen-
ciar nas políticas de saúde”, afirma.

de referência da família da 
OMS e, juntas, cobrem e 
servem como base concei-
tual para os principais parâ-
metros de saúde e referentes 
às abordagens em saúde, 
como: morte, doença, fun-
cionalidade, incapacidade, 
saúde e intervenções em 
saúde. Elas e suas atualiza-
ções são produto de acordos 
internacionais, aceitas e 
com uso recomendado para 
todos os 191 países mem-
bros da OMS – o que inclui 
o Brasil -, como ferramenta 
estatística, clínica, pedagó-
gica, de pesquisa e de polí-
tica social”.
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CLASSIF ICAÇÕES INTERNACIONAIS

Para Dr. Eduardo, os profissionais de-
vem utilizar as classificações após seus 
respectivos diagnósticos. Uma descri-
ção (ou conclusão) diagnóstica pode 
ser codificada com o uso da CID e da 
CIF. No momento da alta, também 
é importante a notificação, especial-
mente do estado de funcionalidade. 
Exemplo: um paciente com doença 
pulmonar obstrutiva crônica – DPOC 
(CID-10 J44), que não consiga andar 
longas distâncias na primeira consulta 
(CIF d4501.44), pode atingir esse ob-
jetivo na alta (CIF d4501.00). As dife-
renças entre os qualificadores da CIF 
servem, neste caso, para justificar a 
alta, além de mostrar a efetividade do 
tratamento, embora o paciente não 
tenha sido curado da doença. As cate-
gorias da CIF também podem ajudar 
na descrição de objetivos terapêuticos 
centrados na pessoa ou em projetos 
terapêuticos singulares.

UTILIZAÇÃO

"As classificações estão conecta-
das. Em uma perspectiva futura, 
a CIF terá 48 códigos de referên-
cia numa seção de funcionalida-
de da CID-11, que deverá ser im-
plantada entre 2019 e 2022. Já 
a classificação de intervenções 
está ligada aos componentes da 
CIF. Assim, as três classificações 
serão complementares para uso 
conjunto, quando se tratar do 
ponto de vista populacional."

Dr. Eduardo Santana

Aplicação da CIF nos 
diferentes contextos da 
saúde é debatida em fórum

Dando continuidade à disseminação 
da CIF entre profissionais e gestores 
de saúde de Minas Gerais, o CREFI-
TO-4 promoveu, em junho de 2018, a 
quarta edição do seu Fórum de Saúde 
Funcional. A atividade institucional, 
organizada pela Comissão de Saúde 
Funcional do conselho, teve como 
tema central a “Aplicação da CIF nos 
diferentes contextos da saúde”.

Perspectivas sobre o uso da CIF no 
mundo, o uso da CIF na avaliação da 
acessibilidade em escolas municipais, 
e o uso do aplicativo Function Mapper 
como ferramenta de auto percepção 
da funcionalidade foram alguns dos 
temas abordados. Nessa edição, as pa-
lestras foram ministradas por profissio-
nais referência nos cenários mineiro e 
brasileiro, entre os quais, Dra. Rafaella 
Bernardelli e Dr. Eduardo Santana, 
consultados para esta matéria.

Assista ao evento,  
na íntegra, na  

TV CREFITO-4,  
no YouTube:

A CIF e a CID são complemen-
tares e a OMS recomenda o uso 
conjunto delas para fornecer um 
perfil completo de saúde e esta-
dos relacionados à saúde de um 
indivíduo ou de uma população. 
Juntas, elas cobrem os três indi-
cadores mundiais de saúde, que 
são: mortalidade, morbidade e 
funcionalidade.

As classificações devem ser utiliza-
das em consonância como os objetos 
de cada uma das três classificações 
(CID, CIF e ICHI). “A OMS indica 
que sejam utilizadas como ferramen-
ta de coleta e registro de dados epi-
demiológicos; como parâmetro de 
embasamento de avaliação, acompa-
nhamento da evolução e comparabili-
dade entre tratamento nas áreas clíni-
ca e de pesquisa; para o planejamento 
dos sistemas de previdência social e 
projetos e implantação de políticas 
públicas; na elaboração de programas 
educativos para aumentar a conscien-
tização e realizar ações sociais; na 
formação de profissionais da saúde; 
e no desenvolvimento de legislações 
sobre direitos humanos”, afirma Dra. 
Rafaella, salientando que o uso destas 
classificações deve ser, preferencial-
mente, multiprofissional.

DRA.  RAFAELLA 
BERNARDELLI

DR.  EDUARDO 
SANTANA
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Questionado sobre a obrigatoriedade 
do uso das classificações pelos profis-
sionais, Dr. Eduardo afirma que o uso 
gradual é natural. "A Lei 13.146/2015, 
conhecida como Lei Brasileira de 
Inclusão, em seu Artigo 2°, já traz a 
descrição da funcionalidade a partir 
dos componentes da CIF. O Conse-
lho Nacional de Saúde publicou uma 
norma com a melhor descrição a res-
peito da classificação na Resolução 
CNS n° 452/2012, homologada em 
seguida pelo Ministério da Saúde. O 
uso da CID já figura nos sistemas de 
informação brasileiros, como no SIM 
(Sistema de Informação de Mortali-
dade), no SIH (Sistema de Informa-
ções Hospitalares), no SINAN (Sis-
tema de Informação de Agravos de 
Notificação), entre outros. No caso da 
ICHI, esta deverá substituir as tabelas 
de procedimentos utilizadas atual-
mente", diz o fisioterapeuta.

QUANDO USAR

CIF NA ACADEMIA 
“As universidades que ainda não 
ensinam sobre as classificações 
internacionais durante a gradu-
ação estão vivendo num grande 
atraso”. Esta é uma das afirma-
ções feitas pelo Dr. Eduardo. 
Ainda de acordo com ele, cursos 
complementares sobre as clas-
sificações devem desaparecer 
à medida em que a graduação 
for se fortalecendo nesse sen-
tido. “Há muitos exemplos de 
universidades que abordam as 
classificações internacionais du-
rante o curso de graduação. Há 
outras que, mais precisamente, 
baseiam as suas matrizes curri-
culares nisso”, afirma. 
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Sigilo profissional:
quando revelar?

A confidencialidade das informa-
ções do paciente resultantes de 

um atendimento é uma constante na 
prática dos profissionais que traba-
lham na área da saúde. Os Códigos de 
Ética e Deontologia da Fisioterapia e 
da Terapia Ocupacional (Resoluções 
COFFITO 424/2013 e 425/2013), em 
seus artigos 9º, incisos IV, dispõem so-
bre o dever de ambos os profissionais 
“manter segredo sobre fato sigiloso de 
que tenha conhecimento em razão 
de sua atividade profissional e exigir 
o mesmo comportamento do pessoal 

sob sua direção, salvo situações pre-
vistas em lei.” Além disso, outras dis-
posições legais também abordam o 
tema, como o Código Penal Brasileiro 
(Decreto-Lei nº. 2.848/1940) que pre-
vê, na norma de seu artigo 154, sobre 
o crime de violação do segredo pro-
fissional, “revelar alguém, sem justa 
causa, segredo, de que tem ciência 
em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, e cuja revelação possa 
produzir dano a outrem”. 

Como se vê, legislações vigentes 
apontam para a regra geral de se man-

ter sigilo sobre informações decorren-
tes do atendimento ao paciente. No 
entanto, tal regra admite exceções, 
tendo em vista que há diversos acon-
tecimentos nos quais o dever de sigilo, 
procedente da intimidade e da privaci-
dade, confronta-se com outros direitos, 
como, por exemplo, o interesse público 
ou situações em que a manutenção do 
segredo possa representar um prejuízo 
maior do que sua quebra. Para que não 
restem dúvidas, vamos aos casos previs-
tos em lei em que é permitida ou obri-
gatória a quebra do sigilo profissional.

NOTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOBRE ATOS 
DE VIOLÊNCIA SOFRIDOS POR PACIENTES
Antes de mais nada, faz-se necessário 
esclarecer a diferença entre a notifi-
cação compulsória e a comunicação 
externa. Esta última refere-se à denún-
cia de violência cometida contra o pa-
ciente aos órgãos externos dos serviços 
de saúde, como autoridade policial, 
Conselho Tutelar, a própria Justiça ou 
o Ministério Público. Tal comunica-
ção independe do consentimento da 
vítima e deve ser feita em situações em 
que a vida do paciente esteja em risco, 
bem como de pessoas próximas a ele. 
É o caso, por exemplo, da constatação 
de violências contra mulheres, crianças 
ou idosos. Tendo em vista a proteção 

VIOLÊNCIAS  
CONTRA MULHERES
Em se tratando de paciente mulher 
vítima de violência, devem ser noti-
ficadas quaisquer violências consta-
tadas: física, psicológica, patrimonial, 
sexual e moral. 

“Trata-se de hipótese excepcional, 
na qual o sigilo não encontra respaldo, 
eis que deve ser resguardada em pri-
meiro lugar a saúde física e psicológi-
ca da mulher. Ademais, a notificação, 
como medida de proteção às mulheres 
vítimas de violência, se insere, reflexa-
mente, em âmbito maior, já que reper-
cute no interesse público de combate à 
violência de gênero, triste realidade de 
alta incidência no Brasil. Desse modo, 
a notificação das violências foi esta-
belecida como obrigatória por vários 
atos normativos, entre os quais cumpre 
aqui destacar a Lei nº. 10.778/2003, 
que estabelece a notificação compul-
sória, no território nacional, do caso de 
violência contra a mulher que for aten-
dida em serviços de saúde públicos ou 
privados”, afirma Dra. Marília Figuei-
redo, advogada do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 4ª Região (CREFITO-4).

MAUS-TRATOS  
CONTRA IDOSOS
A Lei nº. 12.461/2011, em seu artigo 
19, discorre sobre a obrigatoriedade de 
notificação, pelo profissional de saúde, 
em caso de violências contra idosos: 
“os casos de suspeita ou confirmação 
de violência praticada contra idosos 
serão objetos de notificação compul-
sória pelos serviços de saúde públicos 
e privados à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente comuni-

do profissional, é aconselhável que a 
denúncia seja feita pela instituição na 
qual ele trabalha. 

Já a notificação compulsória, impor-
tante instrumento de proteção à vítima 
de violência, está relacionada com o 
processo interno dentro do sistema de 
saúde pública, servindo de base para a 
construção de perfis pelo Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), a fim de serem utilizados na 
construção de políticas públicas mais 
eficazes referentes às situações relata-
das. Desta forma, existe uma obrigação 
legal imposta aos agentes de saúde de 
efetuar notificação.

cados por eles a quaisquer dos seguin-
tes órgãos: autoridade policial, Minis-
tério Público, Conselho Municipal do 
Idoso, Conselho Estadual do Idoso e 
Conselho Nacional do Idoso. §1º Para 
os efeitos desta Lei, considera-se vio-
lência contra o idoso qualquer ação ou 
omissão praticada em local público ou 
privado que lhe cause morte, dano ou 
sofrimento físico ou psicológico”.

VIOLAÇÃO CONTRA  
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Outra exceção ao sigilo profissional 
está compreendida na Lei 8069/90  – o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
–, que exige a revelação de casos de sus-
peita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente ao Con-
selho Tutelar da respectiva localidade. 
Conforme Dra. Marília Figueiredo, a 
não-comunicação dos maus-tratos im-
plica, inclusive, em responsabilidade 
penal para o agente de saúde.

“Ademais, é preciso esclarecer que 
notificar um ato de violência às au-
toridades não se confunde com dar 
publicidade ampla ao caso, visto que 
a notificação tem caráter sigiloso, 
não acarretando exposição da vítima. 
Com efeito, a lei prevê que a identi-
ficação da vítima fora do âmbito dos 
serviços de saúde somente se justifica 
em caráter excepcional, quando hou-
ver risco à comunidade ou ao próprio 
paciente. Essa comunicação, como 
visto, não deve acarretar constrangi-
mento à vítima, dado o seu caráter 
sigiloso. Portanto, o paciente deve ser 
alertado, pelo fisioterapeuta ou tera-
peuta ocupacional, dessa circunstân-
cia, bem como do caráter compulsó-
rio da notificação”, alerta a advogada.

É ACONSELHÁVEL QUE A 
DENÚNCIA SEJA FEITA PELA 

INSTITUIÇÃO NA QUAL O 
PROFISSIONAL TRABALHA. 

A NÃO COMUNICAÇÃO 
DOS MAUS-TRATOS 
IMPLICA, INCLUSIVE, EM 
RESPONSABILIDADE PENAL 
PARA O AGENTE DE SAÚDE. 
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Além dos casos relativos à violência 
supracitados, há também de se desta-
car a obrigatoriedade de apresentação 
dos prontuários, dentro da instituição 
onde a assistência fisioterapêutica ou 
terapêutica ocupacional é prestada, ao 
profissional auditor e aos agentes de 
fiscalização do conselho profissional. 

No que enseja a auditoria fisiotera-
pêutica, a legislação vigente ressalta 
que a auditoria técnica é privativa do 
profissional análogo, sendo assim, não 
se pode delegar que profissional de ou-
tra categoria, mesmo que seja mem-
bro da equipe de auditoria, o faça. 
Conforme a resolução COFFITO 
nº. 416/2012, art. 8º, o fisioterapeuta 

OUTROS ÓRGÃOS QUE PODEM 
TER ACESSO AO PRONTUÁRIO
O acesso aos prontuários pode ser 
franqueado tanto à Vigilância Sani-
tária, quanto aos órgãos estaduais e 
municipais e de representação do Mi-
nistério da Saúde, no exercício de sua 
atribuição fiscalizadora.

• Vigilância Sanitária: nos termos 
da Resolução nº. 63/2011 da AN-
VISA, o sigilo dos prontuários não é 
oponível em face dos agentes da Vigi-
lância Sanitária. Assim, a autoridade 
sanitária, desde que identificada, pode 
ter acesso ao documento, consideran-
do que se trata de material necessário 
ao trabalho dessa autoridade, que está 
obrigada a observar o compromisso 
ético e legal de manter o sigilo sobre 
as informações a que tem acesso.

• Sistema Nacional de Auditoria no 
âmbito do Sistema Único de Saúde:  
o Decreto nº. 1.651/95, que regula-
menta a auditoria em saúde no âmbi-
to do SUS, estabelece expressamente 
a possibilidade de análise de prontuá-
rios pelos órgãos que compõem o Sis-
tema Nacional de Auditoria.

ASSISTÊNCIA EM ÂMBITO  
DOMICILIAR  

X SIGILO DO PRONTUÁRIO
A regra do sigilo do prontuário tam-
bém se aplica nos casos em que a 
assistência for prestada em âmbito 
domiciliar. A diferença reside na res-
ponsabilidade pela guarda do pron-
tuário, que passa a ser do paciente, 
uma vez que o documento deverá ser 
guardado em seu próprio domicílio. 
O dever de sigilo, entretanto, per-
manece inalterado, incumbindo ao 
fisioterapeuta ou terapeuta ocupacio-
nal orientar os integrantes da família 
a manter sob sigilo todas as informa-
ções contidas no prontuário (artigo 
6º, inciso V das resoluções COFFI-
TO nº. 414 e 415 de 2012). 

Cumpre ressaltar, no entanto, que 
a regra do sigilo não é absoluta, seja 
qual for a modalidade de assistência 
prestada, comportando exceções em 
casos específicos. Desse modo, inci-
dindo dever legal ou justa causa, como 
na hipótese de violência, por exemplo, 
não prevalecerá o sigilo profissional.

SIGILO PROFISSIONAL

auditor “tem o direito de acessar, in 
loco, toda a documentação necessária, 
sendo-lhe vedada a retirada dos pron-
tuários, podendo solicitar à instituição 
cópias de documentos não sigilosos”.

Destaca-se, ainda, o dever do profis-
sional de apresentar o prontuário aos 
agentes fiscais dos conselhos regionais 
de fisioterapia e terapia ocupacional 
da jurisdição de atuação, estando o 
fiscal legitimado a tirar fotos dos pron-
tuários e anexar cópia do documento 
a posterior processo administrativo, se 
necessário. Diante da recusa da apre-
sentação, o profissional poderá ser 
autuado pela ausência do prontuário, 
podendo acarretar processo ético.

QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL EM 
CASO DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

A LEGISLAÇÃO VIGENTE 
RESSALTA QUE A 

AUDITORIA TÉCNICA 
É PRIVATIVA DO 

PROFISSIONAL ANÁLOGO.

A REGRA DO SIGILO DO 
PRONTUÁRIO TAMBÉM SE 

APLICA NOS CASOS DE 
ASSISTÊNCIA PRESTADA 

EM ÂMBITO DOMICILIAR. A 
RESPONSABILIDADE PELA 
GUARDA DO PRONTUÁRIO 

PASSA A SER DO PACIENTE.
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Serviço militar:  
um desafio  
profissional

O RECONHECIMENTO É ALGO 
QUE VAMOS CONSTRUINDO 
AOS POUCOS, MOSTRANDO ÀS 
AUTORIDADES COMPETENTES A 
QUALIDADE E IMPORTÂNCIA DO 
NOSSO TRABALHO.

O CREFITO-4 VEM REALIZANDO 
AÇÕES E ARTICULANDO 
COM O MINISTÉRIO DA 

DEFESA A INCLUSÃO DESSES 
PROFISSIONAIS NOS QUADROS 

DE CARREIRA DO EXÉRCITO.

CARREIRAS MIL ITARES

Dr. Bruno Mendes

E stabilidade, bom rendimento fi-
nanceiro, valorização profissio-

nal e serviço à Pátria são alguns dos 
fatores que despertam interesse de 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacio-
nais pelo serviço militar. Para o fisio-
terapeuta Dr. Bruno Mendes, não foi 
diferente. Ele ingressou como Aspi-
rante a Oficial do Exército Brasileiro 
da 4ª Região, na cidade de Três Co-
rações, onde permaneceu por 8 anos. 

Já nos primeiros dias, Dr. Bruno 
Mendes constatou que a rotina de um 
fisioterapeuta no serviço militar exigia 
desafios que vão além da relação téc-
nica entre profissional e paciente: hie-
rarquia, aptidão física e disciplina são 
palavras-chave. “Diferente dos concur-
sos civis, o recém-aprovado deve passar 
pelo estágio militar por um período de 
45 dias, no qual é submetido à adapta-
ção à rotina do militarismo”, destaca.  

Durante o período em que prestou 
serviços à instituição, a fisioterapia 
traumato-ortopédica foi a sua principal 
área de atuação. Além disso, o trabalho 
com a fisioterapia esportiva também 
era constante, sendo o responsável pelo 
atendimento da seleção de atletas que 
representavam a instituição em com-
petições esportivas. De acordo com 
Dr. Bruno, o desafio do fisioterapeuta 
que opta por servir o Exército Brasi-
leiro é inserir a cultura de autonomia 
profissional dentro do serviço militar. 
“O reconhecimento é algo que vamos 
construindo aos poucos, mostrando às 
autoridades competentes a qualidade e 
importância do nosso trabalho”.

Apesar dos desafios constantes, o 
fisioterapeuta relembra os seus anos 
de serviço prestado à instituição mi-
litar com sentimento de gratidão por 
ter tido a oportunidade de contribuir 
para a defesa do seu país. “Conhecer 
o funcionamento de um sistema mi-
litar desmistifica preconceitos nega-
tivos comumente inseridos na socie-
dade. Além de despertar o nosso lado 
humanitário, a experiência profissio-
nal também é muito interessante”. 
Dr. Bruno, que se desvinculou da 
instituição no início de 2018, destaca 
um único inconveniente: “no Exér-
cito, os fisioterapeutas são predomi-
nantemente temporários. O prazo 
máximo de permanência no serviço 
militar é de até 8 anos, renovados, 
anualmente, por meio de testes físi-
cos e profissionais”.

Após articulação do Conselho Fe-
deral de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional e dos Conselhos Regionais 
de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional (sistema COFFITO/CRE-
FITOs), o Exército abriu um único 
concurso, em 2015, para vagas de 
carreira da fisioterapia (quatro vagas) 
e da terapia ocupacional (duas va-
gas). Desde então, não houve outros 
certames para cargos efetivos para 
essas profissões. O Conselho Regio-
nal de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 4ª Região (CREFITO-4) 
vem realizando ações e articulando 
com o Ministério da Defesa a inclu-
são desses profissionais nos quadros 
de carreira do Exército.
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CARREIRAS MIL ITARES

A interação entre as profissões é um 
diferencial para quem decide se tornar 
um profissional do quadro de oficiais 
de saúde do serviço militar. Além de 
exercer o trabalho técnico da área da 
saúde, existem todas as funções e pos-
turas atribuídas a um militar.  A ava-
liação é do fisioterapeuta e Primeiro-
-Tenente da Marinha do Brasil, Dr. 
Orlando Cantelmo Junior. “A rotina 
de trabalho varia muito e depende da 
organização militar em que o profissio-
nal for servir. Atualmente, sirvo na Base 
de Submarinos, na Ilha de Mocanguê 
(entre o Rio de Janeiro e Niterói). No 
meu caso, sou encarregado da Divisão 
de Capacitação Física, responsável por 
toda a parte esportiva e chefe de uma 
equipe de remo. Todos os oficiais con-
correm também a escalas de relatoria, 
representação, formaturas, coordena-
ção de atividades fora do quartel e de 
serviço de segurança e funcionamento 
das organizações militares”.

O Primeiro-Tenente da Marinha 
teve a quem puxar. Seus avôs materno 
e paterno eram militares do Exército 
Brasileiro. Sendo assim, o universo 
militar esteve presente em sua vida 
desde a infância. “Quando criança, 
meu grupo de escoteiros era sediado 
na área do batalhão e fazíamos várias 
atividades relacionadas. Então, o ca-
muflado sempre me rondou”.

Caso algum fisioterapeuta ou te-
rapeuta ocupacional também tenha 

interesse em seguir a carreira militar, 
Dr. Orlando reforça que é preciso 
levar em consideração certos fatores: 
“o mais importante é entender que o 
serviço militar em nada se parece com 
uma carreira civil. O profissional fica 
sujeito às atividades não convencio-
nais e a um regulamento rígido. Logo, 
é preciso saber se esse é o seu perfil. Se 
está buscando apenas retorno finan-
ceiro e estabilidade, é melhor repen-
sar a decisão. Porém, se decidir ingres-
sar no serviço militar, envergue a farda 
com orgulho e curta cada momento, 
pois é uma carreira espetacular”.  

A Marinha do Brasil realiza concur-
so público para oficiais de carreira e 
processo seletivo para oficiais tem-
porários todos os anos. Contudo, a 
disponibilidade de profissões varia 
conforme as necessidades da Adminis-
tração Naval. Para fisioterapeutas, há 
possibilidade de concurso de carreira 
e temporário; já o terapeuta ocupacio-
nal ingressa somente na condição de 
oficial temporário. 

VOCAÇÃO É 
IMPRESCINDÍVEL 

INTERAÇÃO ENTRE 
DUAS PROFISSÕES 

OPORTUNIDADE DE 
CRESCIMENTO PROFISSIONAL

Além da ampla experiência profissio-
nal, o serviço militar também propor-
ciona oportunidade de crescimento e 
investimento na carreira. É o que con-
ta a terapeuta ocupacional Dra. Caro-
lina Melo, que ocupou por nove anos 
o cargo de Tenente do Quadro Com-
plementar de Oficiais da Força Aérea 
Brasileira (FAB). Ela ingressou como 
oficial no ano de 2007, pouco após ter 
concluído a graduação, sendo atraída, 
na época, pelo salário e possibilidade 
de ingresso no mercado de trabalho. 

De acordo com Dra. Carolina, além 
da possibilidade de aprendizado pro-
fissional, o rendimento financeiro é 
um dos pontos positivos de se trabalhar 
na FAB. “Considero o rendimento 
financeiro um dos melhores do mer-
cado na área da terapia ocupacional. 
Trabalhar na Aeronáutica me possibi-
litou financeiramente me aperfeiçoar 

em cursos de especialização”, afirma. 
Em relação ao trabalho exercido na 
Aeronáutica, a terapeuta ocupacio-
nal relembra alguns dos desafios que 
viveu: “enfrentei grandes desafios nos 
dois hospitais onde trabalhei, pois fui 
a primeira terapeuta ocupacional. Por-
tanto, fui a responsável por implantar, 
estruturar o setor e divulgar a profissão 
entre as outras equipes. Outro desafio, 
talvez pelo fato de ser tímida e de ser 
mulher, foi liderar uma equipe militar 
com homens. Mas somos bem instruí-
dos no curso de formação para oficiais 
e, em pouco tempo, se tornou uma ta-
refa fácil e rotineira”.  

“Sem dúvida, o acontecimento que 
mais me marcou na Aeronáutica foi 
participar do desfile de 7 de Setem-
bro, em Brasília. Foi muito emocio-
nante ver toda aquela multidão, que 
aplaude e vibra pelas mulheres mili-
tares. Até hoje, quando escuto o Hino 
Nacional Brasileiro, meu coração 
acelera e vibra por fazer parte deste 
país tão lindo”, recorda a profissional.

A carreira militar exige mais do que 
conhecimentos técnicos e disposição 
física. É preciso vocação profissional, 
comprometimento e determinação 
para chegar aos mais altos postos de 
hierarquia. É o caso da fisioterapeu-
ta da Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG), Tenente-Coronel Maria 
Rosália de Faria Moraes, primeira co-
ronel fisioterapeuta da PMMG, que 
vem desempenhando um importante 
trabalho de valorização da profissão. 
“Fui promovida a Tenente-Coronel 
em 2014, juntamente com outra co-
lega fisioterapeuta que já está na re-
serva altiva”.

Dra. Maria Rosália conta que iniciou 
sua carreira na PMMG em 1993. Um 
dos seus principais desafios foi mostrar 
a importância do profissional fisiotera-
peuta dentro da instituição militar e 
tornar o serviço de fisioterapia da rede 

orgânica como primeira escolha para 
os usuários. Ela reforça que, atual-
mente, a fisioterapia é extremamente 
valorizada dentro da instituição. 

Quando se refere ao sentimento de 
gratidão pelo trabalho, a Tenente-Co-
ronel conta um episódio que viven-
ciou em sua trajetória na PMMG: 
“um dos fatos mais marcantes foi a 
criação da Clínica de Mão do Hos-
pital da Polícia Militar (HPM), em 
2000. Após um estudo realizado pela 
fisioterapia e cirurgia de mão, em 
1997, foi constatado que 51% de to-
das as cirurgias ortopédicas realizadas 
eram de antebraço e mão, devido ao 
tipo de trabalho desempenhado pelo 
militar e o risco de lesões graves a que 
ele se expõe na sua atividade fim. De-
senvolvemos, então, um projeto de 
uma clínica especializada em reabili-
tação do membro superior, composta 
por fisioterapeutas especializados em 
reabilitação do membro superior e 
cirurgiões de mão. Hoje, o serviço é 
referência em todo o Estado”.  

A fisioterapeuta fala da recompen-
sa de ser uma militar: a gratidão por 
cuidar de profissionais que desem-
penham importantes funções em 
operações da PM. “É um orgulho 
trabalhar em uma instituição que visa 
à segurança e ao bem-estar social do 
cidadão mineiro e contribuir para o 
rápido retorno do profissional militar 
à sua atividade fim. Ter o trabalho da 
equipe reconhecido e valorizado pelo 
Comando da instituição, pares e usu-
ários é extremamente motivador”.

Leia na íntegra a entrevista 
com a Tenente-Coronel da 
PMMG Maria Rosália de 
Faria Moraes. 

O CREFITO-4 entrevistou a fisioterapeuta e Te-
nente Dra. Silvia Nobre, primeira Oficial do Exér-
cito Brasileiro de origem indígena e atual chefe 
do serviço de Medicina Física e 
Reabilitação em Fisioterapia do 
Hospital Central do Exército. Ela 
conta um pouco da sua história 

e fala da carreira militar para 
fisioterapeutas. Assista:

SE DECIDIR INGRESSAR 
NO SERVIÇO MILITAR, 

ENVERGUE A FARDA COM 
ORGULHO E CURTA CADA 

MOMENTO, POIS É UMA 
CARREIRA ESPETACULAR.

ALÉM DE EXERCER O 
TRABALHO TÉCNICO DA ÁREA 
DA SAÚDE, EXISTEM TODAS 
AS FUNÇÕES E POSTURAS 
ATRIBUÍDAS A UM MILITAR.

DRA. MARIA ROSÁLIA  
REFORÇA QUE A FISIOTERAPIA 
É EXTREMAMENTE VALORIZADA 

DENTRO DA INSTITUIÇÃO.

Dra. Maria Rosália de Faria MoraesDr. Orlando Cantelmo Junior
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ATIV IDADES INSTITUCIONAIS

A fim de oferecer capacitação pro-
fissional aos fisioterapeutas e te-

rapeutas ocupacionais responsáveis 
técnicos de clínicas e consultórios, 
em 2018, o “CREFITO-4 pelo Esta-
do” percorreu, mais uma vez, todas 
as regiões de Minas Gerais. A ativida-
de institucional do ano passado pro-
moveu debate a respeito da temática 

Com o objetivo de apre-
sentar a atualização téc-

nico-científica e normativa 
das profissões, contemplan-
do legitimidade, metodolo-
gia de solicitação e técnicas 

RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA FOI TEMA 
DE CAPACITAÇÃO 
NAS MESORREGIÕES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
E GESTORES RECEBEM 
CAPACITAÇÃO NA CAPITAL

19 cidades recebem 
audiências sobre 
exames de imagem

Chegou 
a vez 
de BH

“Responsabilidade Técnica: Superan-
do Desafios, Crescendo na Profissão”. 

Paralelamente à atividade institu-
cional, a autarquia, por meio do seu 
projeto CREFITO-4 Jovem, realizou 
edições do CREFITO-4 Jovem pelo 
Estado, com tema “Formei, e agora? 
Descubra o que é preciso para sair 
na frente”.

de interpretação de exames 
de imagens, o CREFITO-4 
realizou, no segundo se-
mestre de 2018, audiências 
públicas em várias regiões 
de Minas Gerais. Foram 

responsáveis pela exposição 
dos temas o Prof. Dr. Fábio 
Luiz Mendonça Martins, 
membro de câmara técnica 
do Conselho e, integrantes 
do Departamento de Fisca-
lização da autarquia (Defis).

As cidades que receberam 
as audiências foram Lavras, 
Três Corações, Varginha, 
Guaxupé, Alfenas, Poços de 
Caldas, Itajubá, Diaman-
tina, Pirapora, Paracatu, 
Unaí, Janaúba, João Monle-
vade, Ipatinga, Manhuaçu, 
Caratinga, Teófilo Otoni, 
Santa Luzia e Lagoa Santa. 

As atividades institucionais 
do CREFITO-4 são sem-
pre gratuitas, voltadas 
para profissionais regis-
trados e regulares no 
conselho.

Foi com o intuito de levar aos profis-
sionais mineiros uma discussão das 

principais normas de responsabilidade 
técnica, que o CREFITO-4 realizou, 
de forma inédita, o I Fórum de Respon-
sáveis Técnicos e Gestores de Serviços 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
para profissionais da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte (RMBH).

A atividade institucional levou aos 
profissionais presentes, pontos sobre 
deveres do responsável técnico, au-

tonomia profissional, prontuário e 
evolução, parâmetros assistenciais, 
publicidade legal e check-list da fis-
calização. Foram esclarecidas, ainda, 
outras dúvidas recorrentes. 

"Foi um dia bastante produtivo”, afir-
mou Dr. Anderson Coelho, presiden-
te do CREFITO-4, após o término da 
atividade. “Os profissionais puderam 
tirar todas as dúvidas sobre responsabi-
lidade técnica que ainda pairavam por 
suas cabeças”, completou. 

Para o terapeuta ocupacional 
Dr. Daniel Júlio, valeu muito 
a pena estar presente. 
“Foi muito bom estar aqui. 
Aproveito para convidar 
mais profissionais para 
participarem dos próximos 
eventos do conselho."

UBERLÂNDIA: 

90    ACADÊMICOS

60    PROFISSIONAIS

JUIZ DE FORA:

158   ACADÊMICOS

130   PROFISSIONAIS POUSO ALEGRE: 

180   ACADÊMICOS

25     PROFISSIONAIS

MONTES CLAROS: 

125   ACADÊMICOS

27     PROFISSIONAIS GOV. VALADARES: 

115   ACADÊMICOS

39     PROFISSIONAIS

TOTAL: 
668   ACADÊMICOS

281  PROFISSIONAIS
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Balanço da fiscalização do CREFITO-4

Em Minas, somos:

24.650 
fisioterapeutas 

  

5.206
serviços de  
fisioterapia

853
municípios

1.992 
terapeutas  
ocupacionais

460 
serviços de terapia  
ocupacional

Exercício Ilegal e Conivência

AUTUAÇÕES

26
Exercício Ilegal  
de profissão

7
Transmissão de  
conhecimento 

33
Conivência ao  
exercício ilegal  
da profissão

Descumprimento

557
Descumprimento do 
preenchimento do  
registro em prontuário 

135
Descumprimento  
dos parâmetros  
assistências 

47
Descumprimento  
do Estágio 

1.340 
Locais fiscalizados

215
Termos de visita

347
Relatórios

2.170
Total de irregularidades encontradas

62
Descumprimento  
da RDC-7

63
Descumprimento  
da RDC-137

Irregularidades em hospitais

521
Ausência de registro 
de empresa

137
Ausência de registro  
de consultório

Ausência de registro 

188
Publicidade  
indevida

206
Ausência de Declaração 
de Regularidade de 
Funcionamento (DRF)

188
Outras Irregularidades

Demais Irregularidades

2018

Por meio de sua Comissão de 
Assuntos Parlamentares (CAP), 
o CREFITO-4 vem atuando com 
dedicação e atenção especiais 
às discussões relacionadas às 
políticas de saúde pública que 
acontecem nos Poderes Legisla-
tivo e Executivo do Estado, espe-
cialmente na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG).

A Comissão de Saúde Pública do CREFITO-4 produ-
ziu, em parceria com a Assessoria de Comunicação 
(ASCOM), Guia de Saúde Pública, material que in-
tegra o conjunto de cartilhas já editadas pela au-
tarquia, com o objetivo de informar e preparar os 
profissionais mineiros para a sua vida profissional. 
A linha de cartilhas do CREFITO-4 já inclui o Guia 
do Profissional (informações técnico-normativas), 
o Guia de Fiscalização, o Referencial Nacional de 
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) 2019 e os 
Parâmetros Assistenciais da Fisioterapia.

Políticas 
Públicas 
no SUS 
em foco

Acesse a Cartilha 
de Saúde Pública 
em arquivo PDF:

ATIV IDADES INSTITUCIONAIS
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Tendo em vista que 75% da população brasileira ain-
da depende, exclusivamente, dos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o Conselho Regional de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional da 4ª região (CREFITO-4) 
vem trabalhando incansavelmente para expandir a im-
plementação de políticas públicas que garantam o aces-
so da população mineira ao sistema. Com a finalidade 
de discutir o panorama atual dessas políticas públicas na 
área da saúde e a inserção dos fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais na rede pública do estado, o CREFITO-4 
promoveu, por meio da sua Comissão de Saúde Pública, 
a segunda edição do Fórum de Saúde Pública. A atividade 
institucional, que aconteceu em 7 de julho, em Belo Ho-
rizonte, foi voltada para profissionais e gestores do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Palestrantes fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 
referências em saúde pública, abordaram temas variados, 
a fim de explorar os campos de atuação e as políticas de 
inserção dos profissionais no SUS. O fórum também pro-
porcionou uma ampla discussão sobre o papel do gestor na 
definição das categorias profissionais e as estratégias neces-
sárias para uma formação acadêmica de qualidade, para 
os profissionais que irão integrar a rede de saúde pública. 

357
Cidades fiscalizadas

212.892 km 
percorridos pela frota do CREFITO-4
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CAPA

EXPLORANDO 
MUNDO AFORA

Trabalhar ou estudar no exterior é o sonho de muitos 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais brasileiros. 

Contudo, antes de fazer as malas, é preciso conhecer os 
trâmites necessários para validação do diploma e demais 
processos burocráticos para o exercício profissional no ex-
terior. Para começar, é importante saber que cada país 
dispõe de legislação e regras próprias sobre o assunto. A 
fim de esclarecer dúvidas recorrentes dos profissionais, 
o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 4ª Região (CREFITO-4) reuniu as principais 
exigências sobre o processo de validação dos destinos mais 
procurados pelos profissionais.

1ª etapa . O processo se inicia com a submissão à Occupa-
tional Therapy Eligibility Determination (OTED), 
responsável por avaliar a equiparação acadêmica 
conforme os padrões educacionais americanos.  

 O formulário de inscrição está disponível no site 
www.nbcot.org;

 Para se candidatar à OTED, o profissional deve ter 
concluído o mestrado;  

 A aprovação tem validade por sete anos. 

2ª etapa . Realização do exame Occupational Therapist 
Registered (OTR), realizado pelo National Board for 
Certification in Occupational Therapy (NBCOT). 

 A credencial para atuação tem validade por três anos, 
devendo ser renovada mediante comprovação de par-
ticipação em atividades profissionais complementares; 

 A certificação fornecida pelo NBCOT é válida em 
todo o país. Contudo, é necessário que se obtenha 
licença estadual para o exercício da profissão. 

3ª etapa  .  Os requisitos para licença profissional variam 
conforme regras próprias de cada conselho estadual.

FISIOTERAPEUTA NOS 
ESTADOS UNIDOS

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
NOS ESTADOS UNIDOS

FASES DO PROCESSOFASES DO PROCESSO

LINKS ÚTEIS 

FCCPT – fccpt.org
FSBPT – fsbpt.org

Conselhos de fisioterapia de  
alguns estados americanos: 

Califórnia – ptbc.ca.gov
Arizona – ptboard.az.gov

Flórida – floridahealth.gov
Massachusetts – mass.gov

New York – op.nysed.gov
Texas – ptot.texas.gov

LINKS ÚTEIS 

NBCOT – nbcot.org

Conselhos de terapia ocupacional de  
alguns estados americanos: 

Califórnia – bot.ca.gov
Flórida – floridasoccupationaltherapy.gov

Nova York – op.nysed.gov
Texas – ptot.texas.gov

2ª etapa . Realização do Nacional Physical Therapy 
Exam (NPTE). 

 Inscrição e informações sobre o exame estão dispo-
níveis no site do Federation of State Boards of Physi-
cal Therapy (FSBPT);

 A aprovação no TOELF (exame de proficiência em 
língua estrangeira) é pré-requisito para que o candi-
dato seja submetido ao NPTE; 

 O exame nacional é apenas uma parte do processo 
de avaliação usado pelas autoridades de licencia-
mento. Em alguns estados, também são exigidos ou-
tros exames específicos, como, por exemplo, exames 
de jurisprudências. 

3ª etapa . Solicitação da carteira temporária profissional 
ao conselho do estado em que o profissional irá atuar.
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1ª etapa . O profissional deverá escolher o estado ame-
ricano em que irá atuar, tendo em vista que cada 
estado possui um conselho de fisioterapia com re-
gulamentações e exigências específicas. 

 O profissional submeterá sua documentação a uma 
agência especializada, o “Credential Evaluation Ser-
vices”, responsável por verificar a equivalência do 
diploma estrangeiro com os requisitos educacionais 
americanos. Existem diversas empresas especializa-
das para essa validação, contudo, a mais conhecida 
pelos brasileiros é a Foreign Credentialing Commis-
sion on Physical Therapy (FCCPT);

 Comumente, é exigido que o profissional curse dis-
ciplinas complementares, a fim de atingir os crédi-
tos necessários para a equivalência;  

 Após a validação do diploma, a FCCPT comunicará 
ao conselho profissional do estado em que o candi-
dato tenha manifestado interesse em atuar que ele 
está apto para a fase seguinte do processo. 

AS ETAPAS E  OS PROCESSOS PARA SE 
ESTUDAR E  TRABALHAR NO EXTERIOR



FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA 
OCUPACIONAL NO URUGUAI

LINKS ÚTEIS 

UDELAR – www.universidad.edu.uy
MSP – www.msp.gub.uy

Asociación de Fisioterapeutas del 
Uruguay (AFU) –  
www.afu.org.uy

Asociación Uruguaya de Terapia 
Ocupacional (AUdeTO) –   

www.audeto.org

FASES DO PROCESSO

1ª etapa . Solicitação de revalidação de diploma na UDE-
LAR (Universidad de la República del Uruguay). É 
possível que seja solicitado um exame de equivalên-
cia de estudos.  

2ª etapa . Registro no Ministério de Saúde Pública (MSP), 
condição obrigatória para o exercício profissional.
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FISIOTERAPEUTA  
NO CANADÁ
FASES DO PROCESSO
1ª etapa . O processo se inicia com o credenciamento 

no Canadian Alliance of Physioterapy Regulators 
(CAPR) – órgão regulamentador nacional da profis-
são de fisioterapia no Canadá-, que avaliará a equi-
valência do diploma. 

 Nesta etapa, o candidato encaminhará também o 
teste de proficiência na língua oficial.

2ª etapa . Aplicação do Physioteraphy Competency Exa-
mination (PCE) – exame de avaliação de compe-
tência em fisioterapia, administrado pelo CAPR. 

 O exame é composto por duas partes: teste escrito e 
teste clínico relacionado às habilidades práticas da 
fisioterapia. 

3ª etapa . Licenciamento na província de exercício pro-
fissional. Cada organização reguladora (espécie de 
CREFITO) tem regras próprias para o processo de 
licença profissional.

 Algumas reguladoras exigem certos requisitos adicio-
nais do candidato: exame de jurisprudência (conhe-
cimento de leis e regras relativas à prática da fisio-
terapia) e atestado de bons antecedentes fornecido 
por instituições nas quais o profissional trabalhou;

 Algumas ordens profissionais têm sua regra própria 
de licenciamento, ou seja, não exigem que o profis-
sional tenha sido previamente aprovado pela CAPR; 

 A maioria das províncias exige que o candidato te-
nha concluído o mestrado na área. 

LINKS ÚTEIS 
CAPR – www.alliancept.org 

Órgãos reguladores de algumas 
províncias do Canadá:  

Alberta – www.physiotherapyalberta.ca 
Columbia Britânica – www.cptbc.org

New Brunswick – cptnb.ca/en/landing
Ilha Principe Edward – www.peicpt.com

Quebec – www.oppq.qc.ca

No Reino Unido, a fisioterapia e a terapia ocupacional 
são reguladas pelo Health and Care Professions Council 
(HCPC), responsável pela validação do diploma 
estrangeiro e pelo registro de atuação profissional.

FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA 
OCUPACIONAL NO REINO UNIDO

LINKS ÚTEIS 

HCPC – www.hcpc-uk.org
IELTS – www.ielts.org

FASES DO PROCESSO
1ª etapa . Solicitação do pedido internacional de registro 

profissional ao HCPC.  

2ª etapa . Comprovação de proficiência na língua ingle-
sa, conforme os padrões do The International En-
glish Language Testing System (IELTS). 

 Os profissionais que possuem cidadania europeia 
não precisam comprovar a proficiência; 

 O registro do profissional é válido para atuação em 
todo o Reino Unido. 

FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA 
OCUPACIONAL EM PORTUGAL

LINKS ÚTEIS 

ACSS – www.acss.min-saude.pt 
Associação Portuguesa de Fisioterapia 

(APFISIO) – www.apfisio.pt
Associação Portuguesa de Terapeutas 
Ocupacionais (APTO) – www.ap-to.pt

FASES DO PROCESSO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1ª etapa . Solicitação de reconhecimento das qualifi-
cações profissionais à Administração Central do 
Sistema de Saúde (ACSS), responsável pela certifi-
cação e emissão da cédula profissional para fisiote-
rapeuta e terapeuta ocupacional.  

2ª etapa . Obtenção da cédula profissional, que tam-
bém se dará pela ACSS. 

 Em Portugal, não existem conselhos de ordem da 
fisioterapia, nem da terapia ocupacional. Os pro-
fissionais são representados, respectivamente, pela 
Associação Portuguesa de Fisioterapia (APFISIO) 
e Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacio-
nais (APTO).

Caso o profissional tenha interesse em continuar os estu-
dos em universidade portuguesas, deverá seguir o seguin-
te processo:  

 Solicitar a equivalência acadêmica do seu diplo-
ma em uma escola pública portuguesa que tenha o 
curso de fisioterapia ou terapia ocupacional;

 Após a validação do diploma, o profissional poderá 
solicitar a cédula profissional à ACSS, conforme 
etapas descritas anteriormente.
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A proficiência em um segundo idioma 
é determinante para aprovação em 
processos de pós-graduação e para o 
exercício profissional no exterior. Por 
isso, ao decidir sair do país, prepare-se 
com antecedência e, antes de se ins-
crever em qualquer teste de proficiên-
cia, verifique cautelosamente as regras 
do país de destino. Lembre-se que elas 
variam, tanto em relação ao teste acei-
to, quanto ao nível exigido de domínio 
da língua, além de serem constante-
mente alteradas pelas autoridades de 
visto e imigração. Se ligue também 
nas datas de inscrição, aprovação e 
tempo para obtenção do resultado.

É comum que instituições de ensino 
ou órgãos responsáveis pela validação 
no exterior exijam que alguns docu-
mentos – diploma e histórico escolar, 
por exemplo – sejam enviados com a 

Não há um documento específico 
emitido pelo CREFITO-4 para o pro-
cesso de validação, já que a exigência 
burocrática varia conforme cada país. 
Contudo, há alguns documentos que 
comumente são solicitados por pro-
fissionais que iniciam o processo no 
exterior: certidão de negativa de pro-
cesso ético, comprovação de inscrição 
e regularidade no conselho e preen-
chimento, pela própria autarquia, de 
formulário de submissão ao processo 
de validação. Os documentos emitidos 
pelo CREFITO-4 são gratuitos, desde 
que o profissional ou seu procurador 
retire-os presencialmente. Para emissão 
postal, será cobrada taxa no valor de R$ 
85,00*, referente ao custo com o envio. 
Vale ressaltar que a autarquia só emite 
documentos para dentro do Brasil.     
*Taxa referente a 2019.

TEM QUE ESTAR NA 
PONTA DA LÍNGUA

PREPARANDO A 
DOCUMENTAÇÃO: 
TRADUÇÃO 
JURAMENTADA

QUAIS DOCUMENTOS 
O CREFITO-4 DEVE 
FORNECER PARA O 
EXERCÍCIO NO EXTERIOR?
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Para ter validade nacional, o Ministé-
rio da Educação (MEC) exige que o 
diploma de pós-graduação stricto sen-
su (mestrado e doutorado) expedido 
por instituições estrangeiras seja reco-
nhecido por universidades brasileiras 
(públicas e privadas) regularmente 
credenciadas, que possuam cursos de 
pós-graduação avaliados, autorizados 
e reconhecidos pelo Sistema Nacio-
nal de Pós-Graduação (SNPG), na 
mesma área de conhecimento, em 
nível equivalente ou superior, confor-
me dispõe o art. 48, § 3º, da Lei nº. 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional) e a Portaria 
Normativa do Ministério da Educa-
ção nº. 22/2016.

Para iniciar o processo, é necessário 
solicitar o requerimento de reconhe-
cimento do diploma em uma institui-
ção de ensino superior do Brasil que 
atenda às características descritas. A 
revalidação de diplomas poderá ter 
tramitação regular ou tramitação sim-
plificada. A tramitação simplificada 
aplica-se aos casos previstos pela Reso-
lução CNE/CES nº. 3, de 2016 e aos 
listados no art. 36 da Portaria Norma-
tiva MEC nº. 22/2016. O prazo para 
a universidade concluir o processo de 
reconhecimento de diplomas de mes-
trado ou doutorado por tramitação 
regular é de até 180 dias, e por trami-
tação simplificada é de até 60 dias, a 
partir da data de solicitação. 

Por fim, vale ressaltar que o MEC 
veda a apresentação de requerimen-
tos de reconhecimento iguais e simul-
tâneos em mais de uma instituição. 
Destaca-se, ainda, que as regras são as 
mesmas para todos os países, já que o 
Brasil não possui acordo de reconhe-
cimento automático de diplomas de 
pós-graduação com nenhuma univer-
sidade estrangeira.

O Ministério da Educação (SESu e 
CAPES) criou a “Plataforma Carolina 
Bori” (Sistema Nacional de Revalida-

COMO RECONHECER 
DIPLOMAS DE MESTRADO 
E DOUTORADO EXPEDIDOS 
POR UNIVERSIDADES 
ESTRANGEIRAS?

ção e Reconhecimento de Diplomas), 
um portal específico sobre o tema, 
que reúne informações detalhadas 
para orientar e coordenar o processo 
de revalidação e reconhecimento de 
diplomas estrangeiros no Brasil. Infor-
mações pelo site: plataformacarolina-
bori.mec.gov.br/usuario/acesso

tradução juramentada, que é a tradu-
ção de um documento oficial com fé 
pública, que só pode ser feita por pes-
soa habilitada – o tradutor público ju-
ramentado. A lista de tradutores está 
disponível no site da Junta Comercial 
de cada estado. 

PRESIDENTES AGRACIADOS:
Maria Lúcia Machado da Silva
Hildeberto Lopes dos Santos
Marcelo Henrique Mascarenhas
Anderson Aurélio da Silva
Arno Nunes Ribeiro
Rodrigo Crenak D. de Vasconcelos
Henriqueta Teixeira Alvarenga
Euro Alves França de Mesquita
Mônica Vieira Garcia Campos
Rafael Duarte Silva
Hugo Pereira Goretti
Sabrina Mara dos Santos
George Schayer Sabino
Janaine Cunha Polese

A AMF
Fundada no dia 6 de novembro de 
1968, a AMF teve um papel impor-
tantíssimo no processo de regu-
lamentação da fisioterapia. Mobi-
lizados em prol da organização e 
profissionalização da fisioterapia em 
Minas Gerais, profissionais que atu-
avam como “técnicos” ou “auxiliares” 
de médicos, principalmente ortope-
distas, fisiatras e reumatologistas, se 
uniram em uma associação. Somente 
em 13 de outubro de 1969 (portan-
to, 11 meses depois da fundação da 
AMF), por meio do Decreto-Lei nº. 
938, a fisioterapia foi reconhecida e 
regulamentada como uma profissão 
autônoma, de nível superior.

Assista à solenidade 
em homenagem aos 

50 anos da AMF.

Em sessão especial requisitada pelo 
vereador Pedro Bueno, na Câ-

mara Municipal de Belo Horizonte 
(CMBH), o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª 
Região (CREFITO-4) homenageou, 
em 5 de dezembro de 2018, a Associa-

ção Mineira de Fisioterapeutas (AMF) 
e todos os seus presidentes, pelos 50 
anos de fundação da entidade. Na so-
lenidade, os presidentes da AMF, ao 
longo deste meio século, foram agra-
ciados com uma medalha alusiva ao 
cinquentenário da entidade e uma pla-
ca em homenagem à importante data.

“Esse é um momento de reconhe-
cimento da história, da semente 
plantada, que hoje colhe frutos.”

“Neste momento, a gente não só reco-
nhece todos os trabalhos da AMF, 
como todos aqueles que estiveram 
à frente das gestões passadas. Mais 
do que justa esta homenagem.”

“A AMF tem um papel importan-
tíssimo na história da fisioterapia. 
Ela representou o papel de todas 
as entidades em prol da profissão. 
Fico muito emocionado.”

“O papel da AMF para a fisioterapia 
é fundamental. Nestes 50 anos de 
história, foram desenvolvidas diver-
sas atividades que sempre buscaram 
a valorização da nossa profissão.”

Vereador Pedro Bueno

Dr. Anderson Coelho 
Presidente do CREFITO-4

Dr. Marcelo H. Mascarenhas 
Ex-presidente da AMF

Dra. Janaine Cunha Polese 
Atual presidente da AMF

AMF é homenageada pelo 
CREFITO-4 em seu cinquentenário



Janeiro de 2019  |  CREFITO-4 Revista 25

ELEIÇÕES 2018 ATIV IDADES INSTITUCIONAIS

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: 
PRIMEIRO PASSO PARA A 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Dados divulgados pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) apontam que não 
foi eleito, no pleito de 2018, nenhum 
candidato que se autointitula fisiote-
rapeuta ou terapeuta ocupacional. 
Contudo, é urgente o despertar da ca-
tegoria para uma participação efetiva 
na política. Os cargos eletivos funcio-
nam como espaço importante no que 
concerne à transformação dos serviços 
de saúde pública e privada, bem como 
para a garantia das prerrogativas da fi-
sioterapia e da terapia ocupacional. A 
inércia da categoria na participação 
sistemática do campo político impac-
ta diretamente nas políticas públicas 
relacionadas à saúde e limita o poder 
de decisão a grupos que não possuem 
conhecimentos suficientes sobre as de-
mandas das profissões.  

Várias lutas da classe profissional de-
pendem de estratégias de articulação 
entre todas as esferas de representação. 
Mudanças significativas de paradigmas 
se fazem por meio de mobilização e de 
um trabalho coletivo fortalecido. Des-
ta forma, independente de orientação 

partidária, é imprescindível o despertar 
para o engajamento político, seja pela 
participação como cidadãos da área da 
saúde, por meio de articulações e rei-
vindicações que possibilitem aprova-
ções de projetos que beneficiem a ca-
tegoria, seja na geração, em seu meio, 
de líderes engajados em consolidar os 
anseios da fisioterapia e a terapia ocu-
pacional no cenário político. 

CREFITO-4 EM AÇÃO
Diante da ausência de bancada pró-
pria, o Conselho Regional de Fisio-
terapia e Terapia Ocupacional da 4ª 
Região (CREFITO-4) tem se empe-
nhado arduamente em ampliar o nú-
mero de parlamentares que influam 
a favor do crescimento de ambas as 
profissões. Durante o período eleito-
ral de 2018, a autarquia elaborou uma 
carta-compromisso que foi assinada, 
de forma voluntária, pelos candidatos 
mineiros que manifestaram interesse 
em se posicionar publicamente em 
defesa das prerrogativas da fisioterapia 
e da terapia ocupacional. No total, 19 
candidatos se comprometeram com a 
categoria, dos quais seis foram eleitos 
(quadro abaixo).

DEPUTADOS ESTADUAIS 
Celinho do Sinttrocel 
Dr. Wilson Batista

DEPUTADOS FEDERAIS
Bilac Pinto
Mário Heringer
Rogério Correia

SENADOR
Rodrigo Pacheco

CANDIDATOS ELEITOS QUE ASSINARAM A CARTA-COMPROMISSO DO CREFITO-4

Para ter acesso aos principais 
marcos de regulamentação 

aprovados no legislativo em 
2018, após articulação do 

CREFITO-4 e do Conselho Fe-
deral de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO), bem 
como os principais projetos 

de lei que são acompanhados 
pela Comissão de Assuntos 

Parlamentares (CAP/COFFITO 
e CAP/CREFITO), acesse:

Em 2018, o CREFITO-4 
convidou dois colegas – um 

fisioterapeuta e uma terapeuta 
ocupacional –, ambos ex-parla-

mentares, para falarem sobre 
a representatividade política 

das profissões. Confira!

Política se  
discute, SIM!

Estruturação dos cursos de graduação e 
formas de ensinar são pauta do CREFITO-4

Acadêmicos de Minas recebem  
orientação profissional no 
IV Encontro de Estudantes
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Tendo como finalidade 
promover uma interlocu-
ção entre o CREFITO-4 e 
os núcleos docentes estru-
turantes (NDE) dos cursos 
de fisioterapia e terapia 
ocupacional de Minas Ge-
rais, a fim de propor uma 
discussão sobre as novas 
diretrizes de ensino supe-
rior, buscando melhorias 
na formação profissional, 
o ESTRUTURAR – II En-
contro Estadual de Núcle-
os Docentes Estruturantes 
com o Conselho, promo-
vido pela autarquia, em 21 
de setembro, teve como te-
mas: “O CREFITO-4 e sua 
contribuição na formação 
do perfil profissional”; “O 
papel dos NDEs nos cur-
sos de graduação”; “Refle-

Assista ao evento 
na íntegra:

Mais de 250 acadêmicos, 
de todas as regiões de Mi-
nas Gerais, participaram, 
no dia 21 de outubro, em 
Belo Horizonte, do IV 
Encontro de Estudantes 
de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. Competên-
cias e principais atos do 
Sistema COFFITO/CRE-
FITOs, ações e conquis-
tas na Saúde Pública e na 
Saúde Suplementar, cons-
ciência e participação po-
lítica da classe, formação 
profissional – currículo e 
práticas pedagógicas, está-
gio curricular, uso de apli-

cativos de celular como 
apoio à prática terapêutica, 
principais irregularidades 
encontradas e mecanismos 
de denúncia e apuração 
administrava e julgamento 
de processos éticos foram 
alguns dos temas aborda-
dos, durante um dia inteiro 
de intensa atividade.

O encontro contou com 
a presença de acadêmi-
cos integrantes do projeto 
CREFITO Jovem, que, ao 
fim das atividades, discuti-
ram com a diretoria da au-
tarquia sobre os rumos do 
projeto em 2019.

“O evento nos atualiza e 
nos mostra a importância 
do CREFITO e do nosso 
código de ética. Foi impor-
tante saber também sobre 
os estágios. Convido todos 
para participarem dos pró-
ximos eventos.

”
NATÁLIA OTONI 
FISIOTERAPIA – FACSUM (JUIZ DE FORA)

xões acerca dos desenhos 
curriculares para cursos da 
área”; e “Modelos de dese-
nhos curriculares”. Os te-
mas foram conduzidos pe-
los membros da Comissão 
de Desenvolvimento Cien-
tífico e Educação do conse-
lho, Dra. Ana Maria Sette 
Câmara, Dr. Álvaro Penoni 
e Dr. Fábio Martins, e pelo 

“Vejo de interessante no even-
to a aproximação do nosso 
futuro conselho, que vai fisca-
lizar a nossa prática, com os 
futuros profissionais. Quanto 
mais cedo entendermos como 
funciona o conselho, mais fá-
cil nos enquadraremos no per-
fil profissional e atenderemos, 
de fato, à população.

”
YURI HAMIRANI GONÇALVES DA SILVA 
TERAPIA OCUPACIONAL – UFTM (UBERABA)

palestrante convidado, Dr. 
Marcus Alcântara.

A atividade institucional 
aconteceu em Belo Horizon-
te, para os mais de 100 profis-
sionais que acompanharam 
presencialmente, tendo sido 
assistida por outros inúmeros 
profissionais do estado, que 
acompanharam e interagi-
ram por meio da transmissão 

online, direto da TV CRE-
FITO-4 no Youtube. Dr. An-
derson Coelho, presidente 
da autarquia, conta que “o 
formato do ESTRUTU-
RAR foi estrategicamente 
pensado, a fim de promover 
uma experiência diferente 
nas reuniões dos membros 
dos NDE das faculdades de 
fisioterapia e terapia ocupa-
cional do estado.” Segundo 
o presidente, o conselho se 
preocupa em promover ati-
vidades que aprimorem as 
metodologias de ensino das 
práticas pedagógicas e da 
educação continuada.



+  DE  1 .000 PROFISSIONAIS 

ESTIVERAM PRESENTES NA 

TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO

Em mais uma experiência de su-
cesso, o III EVIDENCE – Fórum 

de Prerrogativas e Práticas Científi-
cas reuniu, no dia 20 de outubro, em 
Belo Horizonte, mais de 1.000 profis-
sionais de todo o Estado. O fórum de 
2018 teve dois eixos de debate: para 
fisioterapeutas, o assunto abordado 
foi “terapia manual”, já para os tera-
peutas ocupacionais, o tema discu-
tido foi “saúde mental”. A atividade 
institucional contou com palestran-
tes renomados com vasta experiência 
nos temas discutidos. 

Fisioterapeutas discutiram sobre 
osteopatia visceral, dor crônica, re-

cursos terapêuticos manuais, manipu-
lação vertebral e seus efeitos, dentre 
outros. Os assuntos discutidos pelos 
terapeutas ocupacionais foram os de-
safios da rede de atenção psicossocial, 
olhares sobre a atuação com crianças 
e adolescentes, clínica de álcool e 
outras drogas e os desafios da prática 
da terapia ocupacional nos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS). O 
EVIDENCE teve como mestre de ce-
rimônia o ex-apresentador do progra-
ma CQC e apresentador do programa 
Shark Tank Brasil, Erick Krominski.

A atividade institucional, realizada 
no mês em que se festejam as profis-

sões, foi gratuita e destinada exclu-
sivamente a profissionais regulares 
junto ao conselho. De acordo com 
Dr. Anderson Coelho, presidente do 
CREFITO-4, o fórum mais uma vez 
teve um nível máximo de excelência 
na qualidade do conteúdo programá-
tico e evidências. “Os fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais saíram do 
evento mais apropriados para melho-
rar a assistência em seus serviços”.

A colaboração científica ficou por 
conta da Associação Brasileira de 
Fisioterapia Traumato-Ortopédica 
(ABRAFITO) e da Comissão de Saú-
de Mental do CREFITO-4.
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EVIDENCE 2018

“Essa ampliação da discus-
são do terapeuta ocupacio-
nal enquanto trabalhador da 
rede de saúde mental se faz 
muito importante e urgente 
para aprimorarmos práti-
cas e ampliarmos o cuidado 
com os usuários. Estar aqui 
junto com outros terapeutas 
ocupacionais faz a profissão 
se fortalecer e criar vínculos 
profissionais para benefício 
dos serviços prestados.”
DRA. EDNA MENDONÇA 
TERAPEUTA OCUPACIONAL E PALESTRANTE

“Eventos como este, pro-
movidos pelo CREFITO-4, 
são muito importantes pois 
promovem a integração en-
tre a prática e a teoria, fun-
damental para aperfeiçoar o 
nosso contexto profissional e 
atuarmos de maneira mais 
eficaz e resolutiva.”
LOYANE CABRAL 
TERAPEUTA OCUPACIONAL

“Gostaria de parabenizar o 
CREFITO-4 por essa inicia-
tiva. Eu, como fisioterapeuta 
de outra região, percebo a 
importância de eventos como 
este, que têm o objetivo de 
reunir os profissionais e tra-
zer novidades sobre a prática 
clínica atual baseada no ra-
ciocínio clínico adequado.” 

DR. FRANCISCO DE ARAÚJO,  
FISIOTERAPEUTA E PALESTRANTE

“Achei o evento muito inte-
ressante, com palestras mui-
to boas. Acrescentou muito 
para o nosso currículo fisio-
terapêutico. No evento ain-
da pudemos conhecer outras 
áreas e suas ferramentas para 
o uso diário da fisioterapia 
para a melhora do paciente. 
Valeu a pena ter vindo e em 
2019 estarei presente.”

DR. GLAYDSON CARVALHO 
FISIOTERAPEUTA
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OPM E  AUTONOMIA

Órteses, próteses e meios auxiliares 
de locomoção (OPM) são impor-

tantes dispositivos utilizados como ad-
juntos no processo de reabilitação, a 
fim de proporcionar autonomia, me-
lhora funcional e qualidade de vida 
aos pacientes. De acordo com a por-
taria SAS/MS nº. 661/2010, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) reconhece a 
competência dos fisioterapeutas e te-
rapeutas ocupacionais na prescrição 
de órteses, próteses e materiais espe-
ciais não relacionados ao ato cirúrgi-
co. Desta forma, reafirma-se que tais 
profissionais são os mais capacitados 
para informar, prescrever e disponibi-
lizar OPM aos pacientes. 

Um dos grandes problemas relativos 
ao emprego de OPM na rede pública 
de saúde relaciona-se ao alto custo dos 
dispositivos e, consequentemente, ao 
impacto que refletem na receita em 
saúde do estado. Os gastos do Go-
verno de Minas Gerais com órteses, 
próteses e materiais especiais movi-

mentam cerca de R$15 milhões por 
ano e são destaque na internação hos-
pitalar, despesa adicional que cresce 
na conta da saúde pública. De acordo 
com Dr. David Mello, fisioterapeuta 
e coordenador de Atenção à Saúde 
da Pessoa com Deficiência da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), cer-
ca de 10% do total gasto com OPM 
anualmente são descartados ou não 
aproveitados, o que beira a média de 
R$1,5 milhão desperdiçados. “Um 
dos nossos maiores problemas são as 
prescrições incompatíveis com a tabe-
la de elementos fornecidos pelo SUS. 
Por falta de conhecimento desta tabe-
la, o profissional, na boa intenção de 
fornecer ao paciente o melhor disposi-
tivo possível, prescreve materiais não 
fornecidos pelo sistema, o que resulta 
em uma expectativa do paciente com 
relação ao produto que não condiz 
com o que será concedido, gerando a 
não utilização ou a judicialização da 
saúde”, alerta o fisioterapeuta.    

CERCA DE 10% DO 
TOTAL GASTO COM 

OPM ANUALMENTE SÃO 
DESCARTADOS OU NÃO 
APROVEITADOS, O QUE 

BEIRA A MÉDIA DE R$1,5 
MILHÃO DESPERDIÇADOS.

O.P.M.
CONQUISTA DA AUTONOMIA PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS
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OPM E  AUTONOMIA

O elevado número de descarte de 
OPM na rede pública também está 
associado à prescrição incorreta reali-
zada constantemente por profissionais 
que não possuem formação técnica 
na área.  “O que temos observado é 
que os fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais – profissionais da reabi-
litação – são os mais capacitados para 
fornecer a prescrição de OPM e, evi-
dentemente, são os que menos geram 
descarte dos materiais. Quando é pres-
crito por outros profissionais, tende a 
ocorrer muitos erros, já que não pos-
suem conhecimento especifico para 
tal função”, destaca Dr. David Mello. 

Segundo dados da Secretária de 
Saúde do Estado de Minas Gerais, 
atualmente, são fornecidas aos pacien-
tes do estado uma média de 31 mil 
OPM por ano, incluindo auxiliar de 
locomoção, ortopédica, substituição e 
troca. Do total de prescrição não mé-
dico centrada, cerca de 48% são feitas 
por fisioterapeuta e 13% por terapeu-
tas ocupacionais. O modelo biomédi-
co das instituições de saúde é, ainda, 
um dos principais motivos da fisiote-
rapia e da terapia ocupacional não se-
rem maioria na prescrição de OPM. 

Conforme salienta Dr. Ra-
phael Dalle Molle, os cur-
sos de graduação têm uma 
significativa responsabili-
dade na escassez de mão 
de obra qualificada sobre o 
tema e também no interesse 
do profissional em seguir na 
área. “Em muitos cursos, a 
disciplina de órtese e próte-
se é cursada em um único 

PRESCRIÇÃO  
DE OPM

A QUALIFICAÇÃO  
COMEÇA NA 
GRADUAÇÃO

Dr. David Mello garante que o ma-
terial disponibilizado pelo SUS possui 
a mesma efetividade que os forneci-
dos pela rede privada. “Não é só uma 
questão de olhar o valor do material, 
nem sempre o mais caro é o melhor 
para o paciente. O que o profissional 
deve considerar é se a funcionalidade 
está sendo atendida com o material 
que está sendo disponibilizado”. 

É o que afirma também Dr. Rafael 
Dalle Molle, fisioterapeuta e supervi-
sor de OPM do Hospital das Clínicas 
de Botucatu (HCFMB) – Unesp. De 
acordo com ele, o SUS fornece bons 
componentes, estando a qualidade do 
produto diretamente relacionada com 
a capacidade do profissional prescritor 
de OPM avaliar corretamente o ma-
terial que será disponibilizado ao pa-
ciente. “O profissional deve levar em 
conta o nível de atividade do paciente 
e a liberação médica do ponto de vis-
ta clínico. Saber fazer uma avalição 
criteriosa do coto do paciente, orien-
tando o enfaixamento compressivo 
para redução do edema do membro 
inferior preservado, e fatores de fun-
cionalidade com habilidade em de-
ambular, capacidade de se equilibrar 
em pé, além de conhecer as classes de 
componentes para indicar o melhor, 
conforme a avaliação do coto e do ní-
vel funcional do paciente”, explica.

“Erroneamente, é atribuída 
ao médico a função de re-
abilitação, mas ele não faz 
reabilitação. Os próprios 
pacientes vêm reconhecen-
do o fisioterapeuta e o tera-
peuta ocupacional como os 
profissionais mais capacita-
dos. É preciso quebrar esse 
mito de que só o médico 
pode prescrever, isso é um 
desconhecimento dentro 
do SUS. Para que haja mu-
danças, o profissional deve 
exigir sua autonomia profis-
sional”, enfatiza Mello.  

Por serem poucos os fisiote-
rapeutas e terapeutas ocu-
pacionais que possuem o 
domínio técnico para a pres-
crição de OPM, a área se 
torna um excelente campo 
de mercado para que novos 
profissionais se consolidem 
como referências. “É uma 
área muito promissora pois, 
além de existirem poucos 
profissionais qualificados, 
há um campo de atuação 
muito grande, com um vas-
to número de patologias a 
serem atendidas, desde uma 
simples palmilha para um 
esporão, até uma prótese 
para amputação, o que pro-
porciona um campo vasto a 
ser explorado”, ressalta Dr. 
Rafael Dalle Molle. 

ÁREA 
PROMISSORA 

A tabela de OPM fornecidos 
pelo SUS está disponível no 
site do Ministério da Saúde: 
sigtap.datasus.gov.br

semestre, muitas vezes no 
início da graduação, em 
que o aluno não tem a ma-
turidade para entender todo 
o contexto da reabilitação, 
e, desta forma, não desper-
ta interesse do egresso na 
área”, afirma. 

A falta de uniformidade 
na oferta das disciplinas 
que discutem a temática de 
prescrição de órtese e próte-
se é outro fator que acarreta 
conhecimento insatisfatório 
ao profissional que irá traba-
lhar na área. É o que destaca 
Dr. Tarcísio Fulgêncio, co-
ordenador nacional da Asso-
ciação Brasileira de Ensino 
em Fisioterapia (ABENFI-
SIO): “temos, no cenário 
atual dos cursos de gradu-
ação, uma diversidade do 
período e da carga horária 
em que é ofertada a discipli-
na, bem como do conteúdo 
programático ministrado”. 
De acordo com ele, é de ex-
trema importância a conso-
lidação de novas diretrizes 
curriculares que articulem 
os saberes e fazeres especí-
ficos do bacharel, dirigidas 
à funcionalidade humana, 

TEMOS OBSERVADO QUE OS 
FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS 
OCUPACIONAIS SÃO OS MAIS 
CAPACITADOS PARA FORNECER A 
PRESCRIÇÃO DE OPM.

DR. DAVID MELLO

DR. DAVID MELLO

É PRECISO QUEBRAR O 
MITO DE QUE SÓ MÉDICOS 
PODEM PRESCREVER, ISSO 
É UM DESCONHECIMENTO 
DENTRO DO SUS.

É UMA ÁREA MUITO 
PROMISSORA: EXISTEM 

POUCOS PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS E HÁ UM 

CAMPO DE ATUAÇÃO 
MUITO GRANDE, COM  

UM VASTO NÚMERO  
DE PATOLOGIAS A  

SEREM ATENDIDAS.

a fim de que o egresso do 
curso tenha conhecimentos 
satisfatórios para prescrever, 
confeccionar, adaptar e trei-
nar a pessoa para o uso de 
órtese e prótese.

DR. RAFAEL DALLE MOLLE
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 É fundamental que o fisioterapeuta 
tenha conhecimento sobre os itens de 
órteses e próteses da Tabela SUS, para 
que sua prescrição seja a melhor possí-
vel para o paciente. Além disso, é muito 
importante também saber sobre o fluxo 
de encaminhamentos na rede pública. 

 O processo de prescrição de equipa-
mentos de mobilidade deve ser uma 
tarefa compartilhada com os próprios 
usuários; o terapeuta não deveria ser 
o detentor da decisão. Cabe ao tera-
peuta conseguir alcançar e entender 
as atividades e necessidades diárias 
e, com isso, orientar quais os equipa-
mentos que melhor atendem às exi-
gências individuais. 

 As órteses, no seu contexto, são im-
portantes adjuvantes dentro de um pro-
grama de reabilitação. Neste sentido, 
para que o fisioterapeuta faça a pres-
crição correta, há a necessidade de ter 
conhecimentos básicos, tais como ana-
tomia, fisiopatologia, biomecânica, 
etc., além de um pensamento crítico 
para abordar esses pacientes. 

 A fabricação de órteses ainda não é 
totalmente centrada no cliente, pois 
apresenta limitações de modelos e de 
designs, o que gera descontentamen-
to com sua estética, resultando em 
abandono de seu uso. Desta forma, 
a fabricação por manufatura aditiva 
(impressão 3d) traz a perspectiva de in-
corporação de novas estéticas e designs 
às órteses, conferindo ao usuário maior 
conforto, bem-estar e funcionalidade. 

O Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 4ª Região 
(CREFITO-4) promoveu, no dia 10 
de novembro, uma atividade institu-
cional sobre prescrição de órtese, pró-
tese e meios auxiliares de locomoção. 
Além de atualizar o conhecimento 
dos profissionais sobre o assunto e des-
pertar no seio da comunidade profis-
sional a sua autonomia de prescrição 
desses dispositivos, o encontro teve 
também o objetivo de atender a uma 
necessidade sinalizada pela Secretaria 
de Estado de Saúde do Governo Es-
tadual, visando a melhorar o atendi-
mento aos usuários que necessitam de 
órteses e próteses. Esse é o começo de 
uma série de ações que o CREFITO-4 
promoverá sobre OPM. Neste ano, a 
autarquia oferecerá também capacita-
ção para os terapeutas ocupacionais.

Confira trechos 
de falas dos 
palestrantes:

CREFITO-4  
em atividade

Dr. Rafael Freire

Dr. Rodrigo Moreira

Dr. Alexandre Marcolino

Dra. Mariana Volpini

O evento foi 
transmitido ao vivo 

e está disponível 
na TV CREFITO-4. 

Acesse:

OPM E  AUTONOMIA

O terapeuta 
ocupacional na equipe 
de saúde mental

Levantar, junto aos terapeutas ocupa-
cionais, quais são as situações em que 
a equipe de saúde mental utilizaria a 
especialidade, em caso específico, den-
tro de um serviço de urgência. Este foi 
o principal objetivo das três Rodas de 
Conversa sobre Saúde Mental promo-
vidas pelo CREFITO-4 no segundo 
semestre de 2018. Na atividade insti-
tucional, foram colhidas demandas e 
subsídios para o III Fórum de Prerro-
gativas e Práticas Científicas do CRE-
FITO-4 (EVIDENCE), realizado em 
outubro, que também discutiu o tema.

A primeira roda de conversa teve 
como tema “Terapia Ocupacional na 
Urgência em Saúde Mental”, apresen-
tando como temática norteadora da 

Reconhecida como especialidade pela 
Resolução COFFITO 392, de 4 de ou-
tubro de 2011, a Fisioterapia em Terapia 
Intensiva foi tema do EMFisio – II En-
contro Mineiro entre Fisioterapeutas e 
Especialistas de 2018. Mais de 150 pro-
fissionais puderam esclarecer suas dúvi-
das a respeito de vários pontos relacio-
nados à especialidade fisioterapêutica. 

discussão os principais desafios encon-
trados, na prática, pelo terapeuta ocu-
pacional dentro dos serviços de urgên-
cia psiquiátrica de Belo Horizonte e 
região metropolitana. A segunda roda, 
nomeada “Terapia Ocupacional como 
Facilitadora da Inserção Social pelo 
Trabalho”, levantou questionamentos 
importantes em relação à territoriali-
dade, participação social e construção 
da cidadania pela via do trabalho, e o 
papel do terapeuta ocupacional neste 
contexto. A terceira e última, intitula-
da “Terapia Ocupacional: Contenção 
Mecânica e Hipótese Diagnóstica”, 
trouxe como discussão a medida invo-
luntária como exceção, um dos princí-
pios do cuidado em liberdade.

A atividade aconteceu em 24 de no-
vembro, em Belo Horizonte. 

RDC-07 e demais normatizações; 
terapia intensiva em oncologia (abor-
dagem fisioterapêutica); qualidade do 
serviço multiprofissional em UTI – 
indicadores neonatais; síndrome pós-
-terapia intensiva; atualidades em oxi-
genoterapia aplicada à neonatologia 

(abordagem fisioterapêutica na UTI 
pediátrica); escalas e otimização 
músculo-esquelética; mobilização 
precoce; eletroestimulação; gestão, 
qualidade, negociação e contratos 
nos serviços de fisioterapia em tera-
pia intensiva; e fisioterapia e suporte 
não invasivo em neonatologia foram 
temas abordados por palestrantes que 
são referência no assunto, vindos de 
várias partes do estado.

“O EMFisio visa a reunir especialis-
tas e profissionais ‘pratas da casa’ para 
uma troca de experiências e atuali-
zação normativa e científica. Espero 
que, a cada ano, consigamos prestigiar 
uma especialidade profissional”, afir-
mou Dr. Anderson Coelho, presidente 
do CREFITO-4, ao fim da atividade.

Terapia Ocupacional em 
Saúde Mental é especialidade  

reconhecida pelo COFFITO.  
Leia a resolução:

Conheça a Resolução 
COFFITO 392, que reconhece 

a Terapia Intensiva como 
especialidade da fisioterapia:

Profissionais mineiros 
debatem a terapia intensiva

ATIV IDADES INSTITUCIONAIS
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O treinamento físico para mulheres na pós-
menopausa é uma abordagem eficaz para mi-
norar os fatores de risco de fraturas múltiplas, 
mas os benefícios dependem do tipo e da dose 
prescrita, que deve ser individualizada. A tabela 
2 dessa revisão traz as precauções, sugestões 
de progressão de intensidade e dose, e exercí-
cios para o treinamento resistido progressivo, 
exercícios de impacto com o peso corporal e 
treino de equilíbrio e mobilidade.

Esta seção cotém um seleção de artigos 
do volume 22 (ano 2018) da Brazilian Jour-
nal of Physical Therapy (BJPT), uma publi-
cação oficial da Associação Brasileira de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Fisiotera-
pia (ABRAPG-Ft). Os artigos completos 

possuem informações valiosas para prá-
tica clínica, que foram sintetizadas – em 
breves parágrafos – no intuito de atuali-
zar os profissionais e estimulá-los à práti-
ca baseada em evidências.
Boa leitura a todos.

Associe-se à ABRAPG-Ft  
e tenha acesso ao  

BJPT em sua versão 
online. Acesse:

Precisa de um instrumento clínico de triagem 
para identificar polineuropatia em pacien-
tes com diabetes? Já está disponível a Versão 
Brasileira do Michigan Neuropathy Screening 
Instrument. Conheça o processo de adaptação 
transcultural realizado pelos autores.

1

Investir em um equipamento de TENS ou em um 
de Corrente Interferencial? Embora ainda seja 
preciso avançar no conhecimento científico, essa 
revisão sistemática da literatura disponível in-
dica que, no quesito alívio de dores crônicas, 
ambos reduzem igualmente a intensidade do sin-
toma e você pode escolher o equipamento que 
cabe melhor no seu bolso.

Treinar o uso de bengala para pacientes que 
tem marcha lenta e intermediária após o AVC, 
além de ser uma intervenção relativamente 
barata, é útil para aumentar o nível de atividade 
física autônoma em casa e na comunidade, 
aumentando a capacidade de envolvimento em 
atividades de trabalho e lazer.

2

5

4
P Í L U L A S  
  C I E N T Í F I C A S

O treinamento físico de ao menos 4 semanas 
pode ser eficaz na redução da atividade nervo-
sa simpática em pacientes com insuficiência 
cardíaca e, embora ainda seja preciso aprimo-
rar a qualidade dos estudos, está fortemente 
recomendado, uma vez que os benefícios da ati-
vidade moderada superam os riscos da hipera-
tividade do sistema simpático.
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Dr. Anderson Coelho visita a Clínica Escola  
e o Laboratório do Hospital das Clínicas  

Dr. Mário Ribeiro da Silveira
JUNHO / MONTES CLAROS

Presidente da Sociedade Mineira de  
Terapia Intensiva (SOMITI), Dr. Hugo  

Andrade, visita o CREFITO-4
JUNHO / BH

Dra. Álida Andrade ministra palestra no  
Seminário de Terapia Ocupacional na UFMG

JUNHO / BH

Presidente do Conselho Regional de Técnicos  
em Radiologia de Minas Gerais (CRTR-MG),  

Luciano Monteiro, visita o CREFITO-4
JUNHO / BH

Dr. Anderson Coelho participa da  
III Jornada Gaúcha da ABRAFITO

JUNHO / GRAMADO

Curso Suporte Básico de Vida  
chega à capital

JUNHO / BH

Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Educação se reúne para 

preparar o II ESTRUTURAR
JULHO / BH

Presidente da Federação Mineira de  
Body Building (FMBB), Cláudio Vida,  

visita o CREFITO-4
AGOSTO / BH

Formandos de Fisioterapia e Terapia  
Ocupacional  da UFMG recebem seus  
registros profissionais do CREFITO-4

AGOSTO / BH

Fórum de Responsáveis Técnicos traz  
capacitação para gestores da capital

AGOSTO / BH

Novos delegados de representação política  
do CREFITO-4 são empossados

AGOSTO / BH

Alunas de Fisioterapia do UNI-BH visitam  
CREFITO-4 e apresentam aplicativo

SETEMBRO / BH

CREFITO-4 debate maus tratos em  
ambiente terapêutico na PUC Minas

SETEMBRO / BH

Dr. Anderson Coelho participa de 
homenagem aos fisioterapeutas 

no norte de Minas 
OUTUBRO / MONTES CLAROS

Dr. Anderson Coelho e Dra. Flávia  
Massa participam de Jornada  

Científica 2018 da SONAFE
OUTUBRO / BH

Dra. Flávia Massa participa da 
inauguração do Centro Especializado em 
Reabilitação Antônio de Oliveira (CER IV)

NOVEMBRO / CONTAGEM
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CREFITO-4 cedia um dos maiores congressos de fisioterapia da América 
Latina, o XXII COBRAF – Congresso Brasileiro de Fisioterapia, da Associação 
de Fisioterapeutas do Brasil (AFB). Na imagem: autoridades componentes da 
mesa de abertura.

Em paralelo ao COBRAF e com o apoio da autarquia, acontece o IV COBRAFISM 
– Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Na imagem: Dr. 
Anderson e representantes da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde 
da Mulher (ABRAFISM).

O CREFITO-4 realiza a mesa redonda O Fisioterapeuta Prescritor, que tem 
como objetivo disseminar o acórdão do COFFITO nº. 611/2017, rompendo com 
barreiras invisíveis em torno da prescrição de medicamentos pelo fisioterapeuta.

JULHO / BH

MAIO / BH

MAIO / BH
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CONFIRA O CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
DO CREFITO-4 PARA 2019 E 
PROGRAME-SE!

Para ficar por dentro da programação do CREFITO-4 PELO 
ESTADO e outras atividades pelo interior, fique atento aos 
nossos canais de comunicação.

crefito4 @crefito4

EVENTOS GRATUITOS PARA 
PROFISSIONAIS REGULARES NO CONSELHO

MÊS PARA FISIOTERAPEUTAS PARA TERAPEUTAS OCUPACIONAIS

MAR 30
V Encontro de Prestadores de 
Serviços e RT

ABR

13
V Encontro de Prestadores de 
Serviços e RT

26
V Encontro de Coordenadores 
e Docentes de Graduação

27
II Encontro de Auditores e 
Reguladores de Serviços

MAI
23-25 COBRAFITO

31
V Encontro de Coordenadores 
e Docentes de Graduação

JUN 14
III ESTRUTURAR – Encontro 
Estadual de NDEs

JUL 06

III Fórum de Saúde Pública 
– Capacitação do Terapeuta 
Ocupacional para a Precrição de 
Órteses e Próteses

AGO
23

III Fórum de Saúde Pública 
– Treinamento na Prescrição 
de Órteses e Próteses para 
Profissionais da Rede Pública

24 V Fórum de Saúde Funcional (evento unificado)

SET 28
Roda de Conversa em Saúde 
Mental

OUT

05
V Encontro Estadual de 
Estudantes

18
Solenidade – 50 Anos de Regulamentação da Fisioterapia e da 
Terapia Ocupacional (evento unificado)

19
IV EVIDENCE – Agentes 
Eletrofísicos 19

IV EVIDENCE – Tecnologia 
Assistiva

26
V Encontro Estadual de 
Estudantes

NOV
09

Encontro Mineiro de  
Terapeutas Ocupacionais – A 
Identidade da Terapia Ocupacio-
nal e suas Singularidades

23 III EMFisio – Fisioterapia Forense

Edição: 
ASCOM/CREFITO-4
Jornalista Responsável: 
Raphael Jota (MTB: 20531/MG)
Redação/Fotos: 
Bárbara Machado, Humberto Mainenti  
e Raphael Jota
Direção de arte e diagramação: 
Luís Morici
Anúncios institucionais:  
Humberto Mainenti, Luís Morici
Impressão: 
Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda. 
CNPJ: 82.581.406/0001-70
Tiragem: 27 mil exemplares 
Periodicidade: semestral

DIRETORIA: 
Anderson Luís Coelho 
presidente 

Álida Fernanda Corgozinho  
Murta Andrade  
vice-presidente 

Flávia Massa Cipriani Coelho  
diretora-secretária 

Hermann Alecsandro Rodrigues  
diretor-tesoureiro

CONSELHEIROS EFETIVOS:
Anadely Silva Magalhães  
Daniela Rodrigues Villani  
Fernanda Assunção Santana  
Hugo Pereira Goretti  
Marina Viveiros Trajano Cruz

NOSSOS ENDEREÇOS:
Sede Belo Horizonte 
núcleo de atendimento 
ao profissional 
Rua da Bahia, 1.148, sala 816 
Centro, Belo Horizonte-MG 
CEP: 30.160-906 | Tel.: (31)3218-7400
Subsede de Governador Valadares 
Rua Peçanha, 800, Loja 12, Centro 
Governador Valadares-MG 
CEP: 35.010-161 
Subsede de Juiz de Fora 
Avenida Rio Branco, 2.817, sala 806 
Centro, Juiz de Fora-MG 
CEP: 36.010-012
Subsede de Montes Claros 
Av. José Corrêa Machado, 1.079, Bloco B 
Ibituruna, Montes Claros-MG 
CEP: 39.401-832
Subsede de Pouso Alegre 
Rua Gabriel Baret de Barros, 205 
Jardim Alvorada, Pouso Alegre-MG 
CEP: 37.550-000
Subsede de Uberlândia 
Rua Rodrigues da Cunha, 49 
Martins, Uberlândia-MG 
CEP: 38.400-362

E X P E D I E N T E
REVISTA DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO (CREFITO-4)  |  Nº 08  |  JANEIRO 2019



REMETENTE:

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região
Rua da Bahia, 1148, sala 816, Centro
30.160-906 – Belo Horizonte-MG


