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50 anos de
história e
um futuro
pela frente
Q
uando analisamos a
história da fisioterapia e da terapia ocupacional nesses 50 anos de
regulamentação, percebemos que as conquistas foram muitas, sobretudo em
relação à sua inserção nas
políticas de saúde pública.
Tal fato aproxima, ainda
mais, as duas profissões
da sociedade, afinal impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas.
Mas, tão importante
quanto conhecer a história, a trajetória e os avanços obtidos pelas profissões, é pensar no futuro
delas. O que esperamos?
O que planejamos? Aonde
queremos chegar? É por
isso que o CREFITO-4 se
preocupa em resgatar o
passado e provocar reflexões, alertando os profissionais sobre o seu papel
na sociedade e sobre a
necessidade da ressignificação do fazer, além da
relevância de implementar em sua prática assistencial a utilização de novas tecnologias, como a
inteligência artificial.
O uso da inteligência
artificial pode, como mostraremos nesta edição,
revolucionar a área da
saúde, oferecendo maior

FISIOTERAPEUTAS
EM BRUMADINHO
Descubra a atuação no
desastre da Mina do
do Córrego do Feijão

Í N D I C E
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segurança a profissionais
e pacientes, ampliando,
inclusive, a precisão de
diagnósticos, a otimização
de custos e resolutividade.
Além disso, é chegado o
momento de avançar com
a progressão das diretrizes curriculares nacionais
e garantir uma formação
profissional que atenda às
demandas do presente e
do futuro. Devemos também nos organizar social
e politicamente, fortalecer nossas entidades de
classe, ocupar mais espaços de controle social de
maneira planejada para
consolidar as profissões e
continuar avançando.
Nesse sentido, o Conselho amplia suas fronteiras
e vai além de uma atuação meramente fiscalizadora. Temos trabalhado de forma preventiva,
programada e propositiva, orientando, ouvindo
e debatendo, oferecendo
diretrizes para as especialidades, não apenas para
superar crises, mas para
ditar os rumos a serem tomados por fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais
nos próximos anos.
Anderson Luís Coelho
Presidente do CREFITO-4

CONQUISTA
COLETIVA
Em resolução, COFFITO
reconhece a inserção da
fisioterapia nas unidades
de URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
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BRUMADINHO

Em ação inédita, CREFITO-4
se mobiliza em Brumadinho
PELA PRIMEIRA VEZ NO PAÍS, SOCORRISTAS DE DESASTRES RECEBEM
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. A FISIOTERAPIA MINEIRA CONSOLIDA
SUA IMPORTÂNCIA NESTE TIPO DE OPERAÇÃO.
4
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D

iante do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão
– localizada em Brumadinho, Região
Metropolitana de Belo Horizonte –
no dia 25 de janeiro, o CREFITO-4
enviou fisioterapeutas à região para
prestar atendimento aos militares
de todo país, responsáveis pela operação de resgate das vítimas do incidente. Não há, no mundo, relato de
precedentes em que fisioterapeutas
atenderam in loco aos socorristas
durante situações de desastres.
Na ação do CREFITO-4, houve
empenho em contribuir ao máximo
para diminuir as intercorrências do
desgaste físico dos militares, tendo em vista o exaustivo e heroico
trabalho realizado por eles. A ação
visou, também, a atender à solicitação dos próprios fisioterapeutas mineiros, que sinalizaram a importância da fisioterapia compor a equipe
multiprofissional no atendimento
aos bombeiros. A fim de assegurar
uma assistência de qualidade e assertiva diante do trágico cenário,

foram convocados para a missão
– dentre as dezenas de fisioterapeutas que prontamente se colocaram à disposição do Conselho para
o voluntariado – profissionais com
expertise e formação para o perfil
do trabalho proposto, preferencialmente com titulações dentro de Terapias Manuais e tempo mínimo de
três anos de formado.
Os trabalhos foram realizados em
parceria com a Polícia Militar de
Minas Gerais (PMMG) e o comando do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais (CBMMG). Foram
mais de 100 dias ininterruptos,
em escala composta por fisioterapeutas voluntários civis, além de
fisioterapeutas civis e militares do
quadro do Hospital da PMMG, culminando na contratação, pela Vale,
de profissionais civis, que deram
continuidade ao trabalho iniciado.
Como resultado, todos os militares
envolvidos na operação que necessitaram de intervenção fisioterapêutica foram atendidos.
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Frente ao trágico aconte“cimento
em Brumadinho, de

consequências ambientais e
humanas catastróficas, nós –
conselheiros, membros de comissões e câmaras técnicas do
CREFITO-4 e demais fisioterapeutas – estivemos envolvidos
diretamente na adequada assistência aos militares. Temos
orgulho em afirmar que fomos
os primeiros fisioterapeutas
do país, e talvez do mundo, a
realizar resposta in loco em
situações de desastres aos
militares socorristas, já que
tipicamente o fisioterapeuta
não compõe a equipe e, quando compõe, o atendimento é
prestado somente às vítimas.
A fisioterapia consolidou a
sua importância no que concerne aos atendimentos em
desastres de grandes dimensões. Além do nome da fisioterapia estampado nos postos avançado de atendimento,
saímos do município com o
reconhecimento da popula-

ção local, das autoridades,
polícias e, principalmente, do
comando do CBMMG, que não
possui carreira para fisioterapeutas em seu quadro de
pessoal – utiliza-se do serviço
de fisioterapia do Hospital da
PMMG –, mas que provavelmente irá repensar a inclusão
desse profissional.
Notadamente, muitas lições
foram aprendidas pela fisioterapia a partir do lamentável
ocorrido. Destaco a experiência acumulada por um grupo
de profissionais em um campo
ainda restrito e pouco explorado: a atuação fisioterapêutica
na resposta a desastres. Situações trágicas como a ocorrida
em Brumadinho alertam-nos
sobre a importância de trabalharmos em capacitações específicas para que a profissão
se consolide nessa área e os
profissionais estejam qualificados para atuação em eventos como este, que esperamos
que não mais se repitam.
Dr. ANDERSON COELHO
Presidente do CREFITO-4

”

fisioterapia é importante
“noAcenário
do resgate desta
tragédia, uma vez que os militares passam a maior parte
do tempo no rastejo, em atividades que requerem muito
da questão musculoesquelética. Após o longo tempo de
trabalho ativo, comumente
voltam com algum comprometimento, dor muscular e
articular. Assim, o atendimento in loco proporciona um
conforto para que no dia seguinte eles possam exercer o
trabalho com excelência.
TENENTE POLLYANNA
FIGUEIREDO GOMES
Fisioterapeuta do quadro
de saúde da PMMG
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”

BRUMADINHO

fisioterapia tem sido mui“to Aimportante,
porque, além

do desgaste psicológico que
temos nessas operações, o
desgaste físico também é
muito grande. Então, é normal
algum tipo de contusão e lesão em campo. A fisioterapia
nos proporciona uma renovação física, já que alivia a dor,
tanto imediata quanto a longo
tempo. Ao sair da sala, já percebemos a melhora.

“

O trabalho da fisioterapia
é muito importante em uma
situação como esta. Depois
de passarmos cerca de 12
horas em campo, no barro,
fazendo muito esforço físico, é um momento de relaxamento e um tratamento muito importante.

SOLDADO RUITER
Pelotão de busca e
salvamento do CBMMG

”

RELEMBRE O CASO
No dia 25 de janeiro deste
ano, a barragem da mina Córrego do Feijão, localizada no
município de Brumadinho, se
rompeu, matando centenas de
pessoas e contaminando o rio
Paraopeba, um dos afluentes
do rio São Francisco. O rompimento resultou em um dos
maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil e
em consequências de grandes
proporções ambiental e humanitária, culminando em 248
mortos e 22 desaparecidos*.
* números referentes a julho de 2019

”

CABO FELIPE AUGUSTO
DOS SANTOS CONTAR
CBMMG

Parte da equipe de fisioterapeutas voluntários da ação em Brumadinho
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https://is.gd/oIuOgf
O ﬁsioterapeuta e o terapeuta ocupacional
são proﬁssionais de primeiro contato.
Não têm subordinação a qualquer outro,
e são independentes na atuação e escolha
de suas condutas clínicas.
Fique atento aos seus
direitos e se valorize!
8
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Fisioterapia nas unidades
de urgência e emergência:
uma conquista da profissão
COFFITO PUBLICA RESOLUÇÃO RECONHECENDO
A INSERÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ÁREA

N

o dia 25 de janeiro do presente ano, o COFFITO (Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional) publicou a resolução
nº 501/2018, na qual reconhece a
atuação do fisioterapeuta na assistência à saúde nas unidades de
urgência e emergência. Ampliou-se,
assim, o espaço de inserção da profissão, com a consolidação da classe em uma área que possui amplo
domínio técnico para atuação.
Essa é mais uma conquista coletiva, em que fisioterapeutas cientes
da importância da inserção da profissão como parte da equipe multidisciplinar das unidades de urgência
e emergência se empenharam, junto ao COFFITO, para que esse reconhecimento fosse normatizado.
Um dos colaboradores que subsidiaram a resolução é o fisioterapeuta Dr. Mariel Patricio, coordenador do Departamento de
Fisioterapia em Urgência e Emergência da AFERJ (Associação dos
Fisioterapeutas do Estado do Rio
de Janeiro). “Quando nós criamos o
Departamento de Fisioterapia em
Urgência e Emergência da AFERJ,
eu e o professor Gabriel Maia (também colaborador da resolução) começamos a enxergar a necessidade
de, em um futuro próximo, termos
fisioterapeutas atuando integralmente na equipe multidisciplinar
dessas unidades. Ao longo dos últimos anos, fomos fomentando justificativas plausíveis, por meio de dados e comprovações com base em

evidências científicas, para conquistarmos este reconhecimento pelo
Conselho Federal. Este é um importante passo, e a próxima etapa será
levar informação e conscientização
aos gestores dos hospitais sobre a
necessidade de inserção desse profissional nas referidas unidades em
período integral e não mais para o
cumprimento de demandas específicas, conforme acontece atualmente na maioria dos hospitais”,
enfatiza Dr. Mariel.
Além de reconhecer a atuação do
profissional, a resolução também
preconiza que os fisioterapeutas
que atuem nessa área sejam capacitados em Suporte Básico de
Vida e Suporte Avançado de Vida
Cardiovascular em Adultos (ACLS).
Conforme explica Dr. Mariel, o ACLS
agrega conhecimentos específicos
que contribuem para a atuação certeira em intervenções delicadas. “É
fundamental que tenhamos embasamento para que saibamos como
agir diante de situações emergenciais, como, por exemplo, parada
cardiorrespiratória, tendo em vista
que o fisioterapeuta também compõe a equipe de reposta rápida”.
Como se vê, já é uma realidade
a fisioterapia como integrante de
equipes multidisciplinares nas unidades de urgência e emergência.
Ela propicia benefícios para os pacientes, além de implicar na redução dos custos de uma internação
hospitalar, que passa ser menos
onerosa para o ente federativo.

É FUNDAMENTAL QUE TENHAMOS
EMBASAMENTO PARA QUE
SAIBAMOS AGIR DIANTE DE
SITUAÇÕES EMERGENCIAIS NA
EQUIPE DE RESPOSTA RÁPIDA.
Dr. Mariel Patricio
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ESPERA-SE CONSEGUIR
OTIMIZAR AS INTERNAÇÕES E,
EM ALGUNS CASOS, ATÉ MESMO
EVITÁ-LAS, PROPICIANDO MAIS
UM INDICADOR PARA MELHOR
GESTÃO DA SAÚDE
Dr. Rafael Leandro de Mendonça

O GRANDE PROJETO A SER
VIVENCIADO É TERMOS
FISIOTERAPEUTAS GESTORES
PÚBLICOS DE SAÚDE.
Dr. Mariel Patricio

“Vejo que a inserção do fisioterapeuta nessas unidades junto à equipe multidisciplinar pode favorecer e
muito o atendimento e o tratamento dos pacientes que chegam até
este tipo de serviço. A fisioterapia
atua com extrema importância no
suporte a pacientes com complicações cardiorrespiratórias e motoras,
contribuindo com a maior eficácia
e rapidez no atendimento prestado
aos que adentram este setor. Ademais, com isso, espera-se conseguir
otimizar as internações e, em alguns
casos, até mesmo evitá-las, melhorando, assim, o uso dos leitos e
propiciando mais um indicador para
melhor gestão da saúde, especialmente quando se pensa no âmbito
do SUS (Sistema Único de Saúde).”
Dr. Rafael Leandro de Mendonça,
coordenador-geral de atenção hospitalar do Ministério da Saúde.
A despeito da inegável importância da fisioterapia nas unidades
emergenciais, as atuais políticas
públicas de saúde no país ainda não
contemplam de forma efetiva tal
inserção, muitas vezes por inércia
do próprio fisioterapeuta de não
fazer valer a sua autonomia profissional, conforme ressalta Dr. Mariel.
“O grande projeto a ser vivenciado
é termos fisioterapeutas gestores
públicos de saúde que possam contemplar a nossa atuação e também,
por intermédio da participação ativa no processo legislativo, termos o
apoio e conscientização dos demais
profissionais da saúde”.

IDEIAS QUE FAZEM A DIFERENÇA

Em Minas Gerais, fisioterapeutas do município de Pará
de Minas implementaram um
projeto de assistência fisioterapêutica na sala de urgência
e emergência da UPA da cidade. Já nas primeiras semanas,
comprovou-se relação custo-efetividade favorável.
Reunião com o Secretário de Saúde de Pará de Minas
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O projeto surgiu, em
julho de 2017, diante da
necessidade da UPA, tendo
em vista o despreparo do
corpo médico para realizar
algumas atividades que são
inerentes ao ato fisioterapêutico. Diante de tais percepções, propusemos ao secretário de saúde do município um
projeto de implementação da
fisioterapia na emergência
do Centro de Saúde.
Dr. Raphael Rocha Santos
Fisioterapeuta e
idealizaddor do projeto

O nosso trabalho na urgência e emergência visa
a otimizar o serviço, pensando na redução de custos,
mas, principalmente, na
qualidade de vida e no bem-estar desse paciente com o
quadro rebaixado. Por meio
de um trabalho humanizado,
buscamos diminuir a angústia respiratória do paciente,
além de proporcionar maior
segurança ao corpo clínico
durante essas intervenções
emergenciais.
Drª. Juliana Nogueira Diniz
Fisioterapeuta da sala de urgência
e emergência em Pará de Minas

Com a chegada da fisioterapia, nós conseguimos organizar os protocolos dessas
unidades, porque o fisioterapeuta oferece um suporte
crucial aos demais profissionais da sala vermelha e uma
confiança maior para toda a
equipe. A população passou a
se sentir mais segura com a
presença do profissional.
Paulo Duarte
Secretário de Saúde do
Município de Pará de Minas

O RESGATE DE UMA
GRANDE TRAJETÓRIA

MEMÓRIA VIVA

A HISTÓRIA CONTADA PELOS PIONEIROS DAS PROFISSÕES

ESTREIA 27 AGOSTO
Um documentário em série com profissionais que ajudaram a construir
a trajetória da fisioterapia e da terapia ocupacional no país.
ASSISTA PELA

TV CREFITO-4

WEBSÉRIE FISIOTERAPIA | Terça-feira, às 20h
WEBSÉRIE TERAPIA OCUPACIONAL | Quarta-feira, às 20h

Conselho Federal reconhece

“Terapia Ocupacional
no Contexto Escolar”
RECONHECIDA POR
INICIATIVA DO CREFITO -4,
ESPECIALIDADE JÁ É
REALIDADE EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL

E

m mais uma conquista para a
terapia ocupacional, o COFFITO
(Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional) reconheceu e
disciplinou, no dia 26 de dezembro
de 2018, a especialidade da “Terapia
Ocupacional no Contexto Escolar”,
por meio da resolução nº 500/2018.
Essa é uma pauta antiga do CREFITO-4, que, desde 2017, realiza estudos sobre o matéria e trabalha pelo
seu reconhecimento. Nessa linha, o
Evidence – Fórum de Prerrogativas
e Práticas Científicas, realizado pelo
CREFITO-4, teve como tema, para

terapeutas ocupacionais, a educação
inclusiva, também em 2017. Além
disso, integrantes da Câmara Técnica
de Educação Inclusiva do CREFITO-4
participaram do Grupo de Trabalho
(GT) do COFFITO para a redação da
minuta que culminou no reconhecimento da nova especialidade.
A terapeuta ocupacional e referência no assunto, Drª. Márcia Resende, foi uma das responsáveis
pela redação do texto aprovado. Em
entrevista ao CREFITO-4, ela falou
sobre a importância da regulamentação da nova especialidade.

RECONHECIMENTO PELO COFFITO

No dia 26 de dezembro de 2018,
o COFFITO reconheceu e disciplinou a especialidade da “Terapia Ocupacional no Contexto
Escolar”. Qual a importância
dessa conquista para a classe
profissional?
Vejo como um reconhecimento da
competência do terapeuta ocupacional nesse contexto, como mais
um campo de atuação desse profissional, o que contribui para a abertura de mais empregos, e como mais
uma possibilidade de frente de lutas
políticas para inserir a terapia ocupacional nos órgãos de educação.
A senhora participou do Grupo
de Trabalho (GT) do COFFITO
para escrever a minuta de resolução de terapia ocupacional no
contexto escolar. Como se deu
esse processo que culminou na
aprovação da normativa?
Fui convidada pelo presidente do
CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, para a discussão e construção
dessa minuta em função da minha
experiência neste campo por mais
de 40 anos. Fizemos algumas reuniões, consultamos outras colegas no
país que também têm esta expertise e, então, a minuta entrou nos
trâmites institucionais de consulta
aos CREFITOs, via COFFITO. Foi
uma experiência diferente de tudo
que já fiz. Fiquei satisfeita com o
resultado e percebi que meus colegas também ficaram.

Drª. Márcia Resende é
terapeuta ocupacional, doutora
e professora aposentada pela
UFMG (Universidade Federal
de Minas Gerais). Integrante da
Câmara Técnica de Educação
Inclusiva do CREFITO-4.

Além de regular mais um campo
de atuação da terapia ocupacional, qual a importância dessa
normativa para a população?
A terapia ocupacional tem em seus
fundamentos a competência para
avaliar e intervir no indivíduo em
atividade no contexto escolar, não
no sentido do exercício clínico (escola não é clínica). O que significa
que uma vez compondo a equipe
escolar, o profissional pode contribuir para a implementação de
adaptações razoáveis para alunos
que tiverem risco de não desempenharem suas potencialidades ocupacionais na escola.
A aprovação da resolução acontece no momento em que a terapia ocupacional vem se consolidando como necessária na
área da educação. O que diferencia o trabalho realizado pelo
terapeuta ocupacional de outros profissionais da educação?
Como acontece essa integração
multiprofissional?
De fato, a resolução foi aprovada
num momento político na educação bastante favorável, considerando a Lei Brasileira de Inclusão
(13.146/15), portanto, com grande
chance de aumento de vagas no

mercado de trabalho para os terapeutas ocupacionais. A ação do terapeuta ocupacional nesse espaço
não é clínica, é basicamente de uma
consultoria para que a equipe pedagógica junto a esse profissional possa ter uma melhor compreensão das
demandas do aluno e, assim, equiparar as oportunidades para o mesmo. Podemos sugerir estratégias,
recursos, rotinas e métodos que
agreguem às práticas do professor
e assim contribuir para a inclusão de
fato do aluno. Para que esta construção seja feita é fundamental trabalhar numa perspectiva colaborativa com a equipe pedagógica.
Como a senhora avalia o mercado de trabalho para os terapeutas ocupacionais especialistas no Contexto Escolar? É um
mercado promissor?
Frente às políticas públicas de inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais na escola regular, notadamente a Lei Brasileira de
Inclusão, a população que terá acesso à escola regular demanda uma
equipe multidisciplinar para compreender e atender às necessidades
específicas de cada um. Portanto,
amplia-se significativamente o mercado de trabalho.
Agosto de 2019 | CREFITO-4 Revista
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CREFITO-4 segue
na luta contra
o EAD na saúde
PIONEIRO NA LUTA, CONSELHO LANÇA JORNADA DE
MANIFESTAÇÕES E PROTESTOS CONTRA A MODALIDADE.
AÇÃO ESTÁ PERCORRENDO TODO O ESTADO DE MINAS.

V

Dr. Anderson Coelho em entrevista

14
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ocê deixaria sua mãe ou sua
filha serem atendidas por um
profissional da saúde formado a
distância? A resposta é bem óbvia:
claro que NÃO! Mas, será que todos
pensam dessa forma? No Brasil, o
que se tem visto nos últimos anos é
o crescimento do número de vagas
ofertadas nessa modalidade em diferentes cursos da área. São instituições de ensino que, motivadas por
fatores econômicos, deixam de lado

a qualidade da formação e realizam
uma verdadeira mercantilização do
ensino superior. Os prejuízos reais
desse processo serão percebidos
com o tempo e recairão exclusivamente no paciente, que será atendido por um profissional despreparado
para exercer o seu ofício. Por isso,
o CREFITO-4, pioneiro no Brasil na
luta contra o EAD na saúde, inicia
uma nova campanha contra expansão da modalidade em Minas Gerais.

ENCIAL
S
E
R
P
I
SEM EAD NA
OU
A
TERAPI NAL
CIO
O C U PA

NÃO

Defendendo a boa formação de
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, o Conselho tem realizado, desde abril, mobilizações que
incluem concessão de entrevistas,
protestos, passeatas, apitaços e
distribuição de material informativo sobre o tema, com o mote “EAD
na saúde, NÃO”. Até o momento, já
foram visitadas as cidades de Juiz
de Fora e Itabira. Também participarão da campanha os municípios
de Uberlândia, Pouso Alegre, Três
Corações, Lavras, Belo Horizonte,
Montes Claros, São João Del Rei, Caratinga, Janaúba e Pirapora. As localidades receberão ampla divulgação
da campanha, com a instalação de
outdoors, painéis de LED e outras
ações de comunicação. Todos os dez
municípios contemplados com as
mobilizações contra o EAD na saúde
possuem pólos de instituições com
oferta de vagas na modalidade.
O objetivo é mobilizar a sociedade, mostrar a importância do assunto e as consequências devastadoras
a curto e médio prazos na qualidade
dos serviços fisioterapêutico e terapêutico ocupacional e, consequentemente, na saúde da população.

O presidente do CREFITO-4, Dr.
Anderson Coelho, falou sobre a importância do debate. “Este movimento visa a garantir a boa formação do fisioterapeuta, do terapeuta
ocupacional e do profissional da
saúde como um todo. Temos o dever
de alertar a sociedade em relação
ao que vem ocorrendo em Minas e
no Brasil, que é a abertura de novos
cursos nas modalidades EAD e semipresencial na área. A formação destes profissionais requer o desenvolvimento de habilidades que exigem
a troca presencial de experiências
e a convivência com os professores
ao longo da graduação”, destacou.
“Apesar disso, o Ministério da Educação flexibilizou as regras para a
criação de cursos em EAD na saúde
por meio do decreto 9.235/17. O documento chegou ao cúmulo de proibir a identificação dessa modalidade
de ensino na emissão e no registro
dos diplomas. Mas, apesar de ser legal, o ensino a distância na saúde é
imoral. As instituições de ensino devem se preocupar não somente com
a lucratividade, mas também com a
formação do profissional e, principalmente, com o paciente”, concluiu.

NOVA CAMPANHA

ENCIAL
S
E
R
P
I
SEM EAD NA
OU
RAPIA
F I S I OT E

NÃO

TEMOS O DEVER DE ALERTAR
A SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO
QUE VEM OCORRENDO:
A ABERTURA DE NOVOS CURSOS
NAS MODALIDADES EAD E
SEMIPRESENCIAL NA ÁREA.
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
DEVEM SE PREOCUPAR NÃO
SOMENTE COM A
LUCRATIVIDADE, MAS
TAMBÉM COM A FORMAÇÃO
DO PROFISSIONAL E,
PRINCIPALMENTE, COM A
SAÚDE DO PACIENTE.
Dr. Anderson Coelho

CREFITO-4 VAI
INDEFERIR REGISTROS
O Conselho definiu, no mês de
abril, que indeferirá os registros de graduados em cursos
de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade a distância que estejam em desconformidade com o permitido
pela legislação vigente.
Agosto de 2019 | CREFITO-4 Revista
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/A/VEZ/DA/
INTELIGÊNCIA
/ARTIFICIAL/
A

aplicação da inteligência artificial está revolucionando os serviços da área da saúde e surge como
uma aliada do profissional para resolução da problemática da relação
terapeuta-paciente. As novas ferramentas – aplicativos, impressoras
3D, scanners, dentre outras – propõem ressignificar as profissões e
fortalecer o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional que se mantêm
atualizados e sabem utilizá-las a
seu favor, a fim de aumentar a segurança e precisão do diagnóstico,
otimizar custo, tempo e obter o melhor resultado na intervenção tera-
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/
MOMENTO DE
RESSIGNIFICAR
E VALORIZAR
AS PROFISSÕES

/

pêutica. Com o auxílio tecnológico,
o profissional fica menos sobrecarregado e pode dispor de atenção em
questões que realmente importam.
No final, ambos saem ganhando, terapeuta e paciente.

O QUE MUDA?

O uso da inteligência artificial nas
profissões é uma porta que se abre
para novas possibilidades. Assim, os profissionais que buscam
atualizações sobre as tendências
tecnológicas do mercado podem
oferecer tratamentos com mais resolutividade aos seus pacientes e,

consequentemente, são mais demandados que os colegas de profissão que deixaram de inovar. Por
isso, o profissional precisa atentar-se: caso não aprenda a dominar as
novas ferramentas, muito em breve
será dominado por elas.

FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL EM RISCO??

Contrariando o senso comum e até
notícias propagadas recentemente
pela mídia, embora muitas profissões possam ser substituídas pelo
advento da tecnologia, acredita-se
que a fisioterapia e a terapia ocupacional não entrem nesta lista.
Existem habilidades essencialmente
humanas e inteligência emocional
próprias dessas profissões, que são
criadas por meio de conexões pessoais. A inteligência artificial substitui fazeres, mas precisa da expertise
humana para colocá-la em prática.
Por isso, o poder de decisão será
sempre do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. De nada adianta o
acúmulo de dados e a facilidade para
obtê-los se não existe um analista
humano capaz de interpretá-los. Para
saber empregar o que a tecnologia
oferece de melhor, os profissionais
precisam estar qualificados quanto à
análise correta dessas informações.
Agosto de 2019 | CREFITO-4 Revista
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Novos significados
para a prática
profissional

Otimização do
atendimento
As inovações tecno“lógicas
são um benefício

para a profissão e surgem
para facilitar e otimizar o
serviço. Por exemplo: a
inteligência artificial nos
fornece respostas automáticas e rápidas após
uma análise com o paciente, em situações nas
quais gastaríamos tempo para executá-las. Nós
trabalhamos em uma
área muito complexa e
com dados subjetivos.
Por isso, a tecnologia
facilita nosso serviço ao
trazer objetividade em
quantificar
processos.
Para a fisioterapia sobreviver, os profissionais
precisam se valorizar e
se capacitar. A população
precisa muito de fisioterapeutas, mas de fisioterapeutas qualificados.
Dr. GEORGE SABINO
Professor universitário
e empresário
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”

A tecnologia é um
“ponto
de virada para res-

Melhor
integração
de dados
A tecnologia dá mais
“suporte
ao fisioterapeu-

ta em um diagnóstico
cada vez mais assertivo.
Quando o fisioterapeuta
avalia um paciente, ele
já está coletando dados.
Onde a tecnologia chega
com isso? O profissional
imputa os dados em um
aplicativo e essa análise é muito mais rápida,
já que ele tem acesso
aos dados já concentrados em informação, que
aplicará, aliado ao seu
conhecimento clínico, no
tratamento do cliente.
Dr. IVAN ERVILHA
Conselheiro suplente do
CREFITO-4 e empresário

”

significar a profissão. Novos mercados se abrem
para o fisioterapeuta já
que ele também poderá
ser o próprio desenvolvedor de tecnologia a partir
da sua expertise. A tecnologia na prática clínica
do fisioterapeuta facilita
em termos de resolução
de problemas e diminuição do tempo, mas não
substitui o profissional.
Assim como a própria
prática baseada em evidência pressupõe uma
visão crítica antes de ser
usada pelo profissional, a
ferramenta tecnológica
possui a mesma lógica.
Drª. NATÁLIA BITTENCOURT
Fisioterapeuta
e empresária

”

Automação da
gestão empresarial
Se a tecnologia já é
“capaz
de fazer um carro
andar sozinho, por que
não fazermos a automação da gestão da clínica
e colocá-la para funcionar também sozinha? O
profissional gestor precisa utilizar a inteligência artificial a seu favor
para cobrir uma lacuna
da gestão empresarial.
As ferramentas que utilizam a inteligência artificial como base possuem
a capacidade de se retroalimentar de grande
quantidade de dados que
ultrapassam a nossa capacidade cognitiva humana de armazená-los e
interpretá-los.

Precisão
diagnóstica
Uma das coisas que
“norteia
a gestão dentro
de uma equipe multidisciplinar é o custo, tanto
do profissional quanto do
que ele consegue reduzir
de gastos dentro de uma
equipe. Nesse sentido,
a inteligência artificial
surge para otimizar tempo e resultado, além de
trazer mais precisão do
diagnóstico e de consolidar, ainda mais, a importância desse profissional
no mercado.

”

Drª. FLÁVIA MASSA
Diretora-secretária
do CREFITO-4

”

Dr. HELDER MONTENEGRO
Fisioterapeuta
e empresário

SEJA CRÍTICO AO
ESCOLHER UM APLICATIVO

Aplicativos são recursos que facilitam
a resolução de problemas. Porém, assim como todo instrumento clínico,
seu uso requer uma percepção crítica
para a melhor prática. Separamos algumas ressalvas que devem ser observadas durante a escolha:
▶▶ Ao buscar-se um aplicativo, deve-se optar por aqueles que já
foram validados e homologados
cientificamente. Sugere-se como
mecanismo de busca o Pubmed.
▶▶ A validação da ferramenta é responsabilidade do próprio profissional, que terá que fazer uma
pesquisa prévia sobre quem a
desenvolveu e com base em
quais evidências.

▶▶ Esteja atento às origens do aplicativo. Verifique se a ferramenta foi desenvolvida por pessoas
idôneas no mercado. Atente-se
também aos termos de uso.
▶▶ Valorize a sua profissão! Sugere-se priorizar aplicativos desenvolvidos por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, já que foram
pensados com base nas dificuldades e limitações dessas áreas.
▶▶ O profissional é responsável pelo
uso do aplicativo. Por isso, capacitação para utilizá-lo é fundamental. O respaldo científico durante a escolha continua sendo
desse profissional.

Agosto de 2019 | CREFITO-4 Revista
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Avaliação
do Idoso
Auxílio ao cuidado da saúde do idoso e tomada de
decisão de profissionais
da saúde em relação à
saúde geriátrica.

Check Your
Motion

CARDÁPIO DE
APLICATIVOS:
FACILIDADE NA
PALMA DA MÃO

Testes de movimento.

Clinometer
Aplicativo voltado para a
flexibilidade.

Crefito Mobile
Acesso aos dados do CREFITO-4, além do feed de
notícias publicadas, calendário de eventos, acesso
à Rádio Funcional e uma
seção dedicada à fiscalização, por meio da qual
o usuário poderá encaminhar denúncias diretamente ao Conselho. A
ferramenta também disponibiliza todo o conteúdo
normativo/legal das profissões e seus respectivos
itens de consulta (código
de ética, CIF, parâmetros
assistenciais, referenciais
nacionais).

Exames
cognitivos
Tem como objetivo facilitar a execução de alguns
testes cognitivos, como
o Mini Exame do Estado
Mental (MEEM), Teste do
Relógio, Teste de Fluência
Verbal, Escala de Depressão Geriátrica, Exame de
Katz e Teste de Caminhada de 6 minutos.

Feegow
Gestão de clínicas.
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Fisio Avalia
Prontuário em PDF.

Fisio Go
Prescrição de órtese e
prótese e solicitação de
exames.

Hidoctor
Gestão de clínicas.

HUDL
Technique
Aplicativo listado na categoria “esportes”, permite que o profissional
analise vídeos por meio
de diferentes recursos.

Iclinic
Gestão de clínicas.

Lalgo
Ferramenta para avaliação de dor.

Locus Prime
Plataforma de gestão
para negócios de fisioterapia, desenvolvida para
ajudar os fisioterapeutas
a organizarem consultórios, clínicas, serviços hospitalares e home care.

Minha Rotina
Especial
Desenvolvido por terapeuta ocupacional para treino
de AVD.

OrtoEscores
Questionários funcionais.

Phast
Ferramenta de avaliação
fisioterápica
composta
por testes quantitativos
de função muscular, estabilidade e mobilidade.

PhysioCode
Posture
Avaliação postural.

Physiotherapy
Questionnaires
Questionários funcionais.

SensoryTreat
Foi desenhado por pais de
crianças com Transtorno
de Processamento Sensorial e em conjunto com
aconselhamento profissional de mais de 60 terapeutas ocupacionais em
todo o mundo com experiência específica no transtorno do processamento
sensorial e autismo.

Shosp
Gestão de clínicas.

Vitta
Gestão de clínicas.

PARA O
COMPUTADOR
PESSOAL
Software Scal
A ferramenta Scal, atrelada a uma inteligência
artificial, otimiza a compreensão de dados relevantes no atendimento ao
paciente para intervenções mais eficientes, além
de solucionar deficiências
na organização administrativa de clínicas.

NA DEFESA DO PROFISSIONAL:

CREFITO-4

O CREFITO-4 tem trabalhado para fiscalizar
os concursos públicos em prefeituras
de todo o estado e defender a jornada
de 30 horas semanais de trabalho
para fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, estabelecida pela Lei
Federal 8.856/94.
A identificação das irregularidades acontece
por meio da atuação do Departamento
de Fiscalização do Conselho ou por
denúncia. Comprovado o problema, a
autarquia notifica a prefeitura ou o órgão
responsável pela elaboração do edital,
preferencialmente antes da realização
da prova. Caso a situação não seja
solucionada, a administração municipal é
acionada judicialmente.

ATUA JUNTO A PREFEITURAS NA
ADEQUAÇÃO DE CARGAS HORÁRIAS
EM CONCURSOS PÚBLICOS

92

PREFEITURAS
NOTIFICADAS

75

MUNICÍPIOS
ACIONADOS
JUDICIALMENTE,
SOMENTE EM 2019

23

PREFEITURAS JÁ
SE ADEQUARAM
À JORNADA DE 30
HORAS SEMANAIS
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Balanço da fiscalização do CREFITO-4
1º semestre de 2019 - janeiro a junho

105

Termos de visita

360

Relatórios

407
1.744

Cidades fiscalizadas

Serviços fiscalizados

302

Serviços municipais
fiscalizados

58

Hospitais fiscalizados

2.248

Autuações no total

19

38

3

12

529

119

253

435

41

53

61

71

Exercícios ilegais
de profissão

Ausências de registro
de empresa

Conivências ao
exercício ilegal
da profissão
Ausências de registro
de consultório

166

169

23

166

Publicidades
indevidas

Descumprimentos
dos parâmetros
assistenciais

Descumprimentos da
jornada máxima de
30 horas semanais

Dados cadastrais
desatualizados

Transmissões de
conhecimento
próprio para leigos

Estágios
irregulares

Ausências de Declaração Ausências de registro
de Regularidade de
e/ou evolução em
Funcionamento (DRF)
prontuário
Descumprimentos
da RDC-7
(Cobertura)
Ausências de alvará
da Vigilância Sanitária

Descumprimentos
da RDC-137
(Coordenação)
Ausências de
calibragem de
aparelhos

90

Outras irregularidades

Em Minas,
somos:

853
municípios

27.744 2.014
fisioterapeutas

terapeutas
ocupacionais

4.045 422
clínicas de
fisioterapia

clínicas de terapia
ocupacional

1.621 70
consultórios de
fisioterapia
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consultórios de
terapia ocupacional

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM

FISIOTERAPIA?

SÓ COM SUPERVISÃO
DO PROFESSOR!
Exija o certo da instituição de ensino.
Aprendizado requer qualidade.
O estágio curricular obrigatório deverá ter
supervisão direta por docente fisioterapeuta do curso, devidamente contratado pela
IES com carga horária específica para esta
atividade, estando devidamente registrado
no CREFITO.

RESOLUÇÃO COFFITO
n° 431 / 2013

https://qrgo.page.link/ZcU1a

Agosto de 2019 | CREFITO-4 Revista

23

Minas é palco do
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COBRAFITO

Drª. Flávia Massa, em discurso de abertura

O III CONGRESSO

BRASILEIRO E
INTERNACIONAL

DA ABRAFITO É

O MAIOR

CONGRESSO DE

FISIOTERAPIA

TRAUMATOORTOPÉDICA

DO PAÍS

A

capital mineira foi escolhida
para sediar a 3ª edição do Congresso Brasileiro e Internacional da
ABRAFITO (COBRAFITO). O evento,
organizado pela Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-ortopédica (ABRAFITO), ocorreu entre os
dias 23 e 25 de maio, em Belo Horizonte. Durante três dias intensos de
compartilhamento de experiência e
conhecimento profissional, mais de
mil congressistas puderam prestigiar – entre workshops, minicursos,
simpósios-satélites e apresentações de trabalhos científicos – uma
programação diversificada com palestrantes nacionais e internacionais renomados da especialidade.
Neste ano, outros quatro eventos
da ABRAFITO foram realizados simultaneamente ao COBRAFITO:
o I Congresso de Pilates, o I Simpósio de Órtese e Prótese, a I Feira de

Homenageados pela ABRAFITO

Inovação, Tecnologia e Reabilitação
e o I Encontro de Docentes de Fisioterapia Traumato-ortopédica.
A 3ª edição do congresso foi presidida pela Drª. Flávia Massa, também presidente da ABRAFITO Minas
Gerais. Em seu discurso, durante a
solenidade de abertura, a fisioterapeuta falou sobre a importância de
Minas no desenvolvimento da profissão. "Minas Gerais sempre teve
protagonismo na história da fisioterapia no Brasil. Desde antes da
regulamentação da profissão até
esta noite. Prova disso foi o pioneirismo do nosso trabalho realizado
em Brumadinho em decorrência da
tragédia ocorrida no mês de janeiro, na recuperação dos militares socorristas. Ação inédita na profissão,
envolveu fisioterapeutas voluntários e da Polícia Militar, alcançando
um total de 650 atendimentos".
Agosto de 2019 | CREFITO-4 Revista
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Construindo
empresas de
sucesso
V ENCONTRO DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS E R.T. PARA FISIOTERAPEUTAS
ABORDA ASSUNTO DE GRANDE
INTERESSE PARA PROFISSIONAIS
A fim de contribuir com a
saúde financeira de empresas de fisioterapia e
com a qualidade assistencial que chega à sociedade, o CREFITO-4 realizou,
no dia 30 de março, em
Belo Horizonte, o “V Encontro de Prestadores de
Serviços e Responsáveis
Técnicos para fisioterapeutas.” O tema central
do evento deste ano foi
“Construindo empresas
de sucesso”.

profissional tem
“queO aprender
a se va-

lorizar. Tem seguro de
saúde que paga cerca de
R$150.000,00 em uma
cirurgia de coluna, por
exemplo, e o fisioterapeuta evita que o paciente
realize a cirurgia cobrando R$30,00 em uma sessão, e ainda dá desconto.
Isso acontece porque a
maioria dos fisioterapeutas não conhecem o seu
próprio valor.

”

Dr. HELDER MONTENEGRO
fisioterapeuta e empresário

É importante que o fiO sucesso empresarial
“sioterapeuta
identifique “
vai além da habilidade de
os incidentes de todas as
atividades do seu serviço, para, então, mapear
os riscos desses incidentes e criar barreiras para
que eles não aconteçam.
É esse gerenciamento de
risco que torna a assistência mais segura.

”

gerenciamento de negócios. Depende da atitude
do indivíduo. Toda vez
que o empreendedor busca oportunidade e tem
iniciativa, ele é recomendado.

”

ARIANE VILHENA
consultora do SEBRAE-MG

Drª. DANIELA KINOSHITA OTA
diretora técnica da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)

EMPREENDEDORISMO E
VALORIZAÇÃO SÃO PAUTAS NA
EDIÇÃO PARA TERAPIA OCUPACIONAL
Terapeutas ocupacionais prestadores de serviços, gestores e responsáveis técnicos também se
reuniram para o “V Encontro de
Prestadores de Serviços e Responsáveis Técnicos”. O evento aconteceu no dia 13 de abril, na sede do
CREFITO-4, em Belo Horizonte, e
contou com a ampla participação
dos profissionais que foram capacitados sobre os seguintes temas:
responsabilidade técnica, levantamento de custos e precificação, negociação contratual, empreendedorismo, marketing profissional e
requisitos cobrados pela autarquia
durante as fiscalizações in loco.
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de negócio é entender
“qualA ideia
o valor que você oferece a

quem está o contratando. Se eu
enxergo valor, eu quero empreender. Empreender é transformar a
sua atividade em um negócio.
HAROLDO ARAÚJO
analista do SABRAE-MG

”

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

V Encontro de
Coordenadores
e Docentes
dos cursos de
Fisioterapia
ESTÁGIO SUPERVISIONADO É O TEMA
O tradicional encontro anual dos coordenadores e professores de fisioterapia de Minas Gerais foi novamente
um sucesso. O “V Encontro de Coordenadores e Docentes de Cursos de Graduação em Fisioterapia”, promovido pelo CREFITO-4, ocorreu no dia 26 de abril em Belo
Horizonte. A fim de esclarecer dúvida constante entre
os educadores, os preceitos do estágio curricular obrigatório foram o tema central do evento.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO SOBRE O ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM FISIOTERAPIA?
Para o estágio curricular obrigatório, deverá ser respeitada a relação
de um docente supervisor fisioterapeuta para até seis estagiários.
*Resolução COFFITO n° 431/2013.

Conselho próximo
do profissional
RODAS DE CONVERSA DO CREFITO-4
PARÁ DE MINAS

Atendendo à solicitação de fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais e a fim de conhecer de perto as demandas
dos profissionais mineiros, o CREFITO-4 realizou, no
primeiro semestre deste ano, duas edições da “Roda de
conversa do CREFITO-4”. Na oportunidade, foram debatidas dúvidas recorrentes. No primeiro semestre, os
encontros aconteceram em Varginha e Pará de Minas,
respectivamente, nos dias 21 de março e 3 de abril.

VARGINHA

V Encontro de
Coordenadores e Docentes
de Terapia Ocupacional
Com o tema “Diálogo entre formação e regulamentação para terapeutas ocupacionais”, a atividade institucional deste ano ocorreu no dia 24 de junho, na sede do
CREFITO-4, em Belo Horizonte.
Agosto de 2019 | CREFITO-4 Revista
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CREFITO pelo Estado
leva capacitação a todas
as regiões de Minas
ATIVIDADE INSTITUCIONAL COMEMORA 50 ANOS DA
FISIOTERAPIA E DA TERAPIA OCUPACIONAL COM PALESTRAS
E HOMENAGENS A PROFISSIONAIS DE DESTAQUE

E

m comemoração ao cinquentenário das profissões, o CREFITO-4
tem percorrido todas as regiões de
Minas Gerais com eventos que contemplam as duas carreiras. O objetivo é proporcionar capacitação por
meio de ciclo de palestras sobre temas relevantes e atuais. No primeiro
semestre, o CREFITO pelo Estado
esteve em Araxá, Divinópolis, Uberaba, Viçosa, Formiga, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Ipatinga e São Lourenço.
Os assuntos discutidos nos eventos
para fisioterapeutas foram “gestão,
marketing pessoal e valorização profissional”. Já os terapeutas ocupacionais debateram “formação política,
valorização e autonomia profissional”.

PROFISSIONAIS
HOMENAGEADOS

Durante as atividades institucionais, profissionais de destaque das
regiões foram homenageados pelo
CREFITO-4. Os referenciados foram
lembrados por seus pares mediante
consulta pública realizada pela autarquia e receberam das mãos do
presidente do Conselho, Dr. Anderson Coelho, diplomas comemorativos pelos 50 anos das profissões.
No decorrer do ano, outros fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
terão suas trajetórias reconhecidas.
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Empreender não é só
abrir um negócio, é se
apropriar das oportunidades que você tem na
vida, independentemente da sua área de atuação e do local no qual
você trabalha. Enquanto
terapeutas ocupacionais,
somos empreendedores
e temos que nos apropriar disso.

”

Drª. CECÍLIA XAVIER
Terapeuta ocupacional
CREFITO-4 pelo
Estado em Uberaba.

Marketing profissional
envolve muito mais do
que apenas uma série
de peças publicitárias.
É importante que o profissional entenda a mudança do mercado atual.
É preciso dedicar tempo
a habilidades que complementem a prática.
Boa formação, práticas
baseadas em evidências
e boas técnicas já são
obrigatórias. É necessário vender além do serviço e entregar também
orientação e educação
em saúde.

”

Dr. FELIPE FAGUNDES
fisioterapeuta
CREFITO-4 pelo
Estado em Araxá.

PELO ESTADO

ARAXÁ

FISIOTERAPIA • 150 presentes

DIVINÓPOLIS

TERAPIA OCUPACIONAL • 11 presentes

UBERABA

JUIZ DE FORA

TERAPIA OCUPACIONAL • 15 presentes

FISIOTERAPIA • 50 presentes

PRÓXIMAS
PARADAS
FORMIGA

FISIOTERAPIA • 57 presentes

TEÓFILO OTONI

FISIOTERAPIA • 68 presentes

VIÇOSA

FISIOTERAPIA • 98 presentes

IPATINGA

FISIOTERAPIA • 103 presentes

O Conselho segue o cronograma
de viagens do CREFITO pelo Estado, levando capacitação aos
profissionais e reconhecimento
àqueles que se destacaram por
suas trajetórias e conquistas.
Confira o cronograma do segundo semestre:
29/08
31/08
14/09
21/09

MONTES CLAROS

FISIOTERAPIA • 80 presentes

09/11

SÃO LOURENÇO

fisioterapeutas

POÇOS DE CALDAS

fisioterapeutas

PARACATU

fisioterapeutas

VARGINHA

fisioterapeutas

DIAMANTINA

fisioterapeutas
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Fisioterapia:
forte aliada
no tratamento
do autismo

APESAR DA IMPORTÂNCIA DA
PROFISSÃO NO TRATAMENTO
DO PACIENTE COM
ESPECTRO AUTISTA, AINDA
HÁ RESISTÊNCIA NA SUA
INSERÇÃO OBRIGATÓRIA EM
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

E

duardo Braz tinha 2 anos
quando foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista
(TEA). Já nos primeiros meses, seus
pais começaram a identificar algumas características peculiares.
“Desde muito cedo eu percebi que
o Eduardo era um menino distante,
introspectivo e com atrasos para
realizar alguns movimentos”, conta
Izabel Cassiano, mãe de Eduardo,
hoje com 9 anos.
O primeiro contato do Eduardo
com a fisioterapia aconteceu ainda
antes do diagnóstico fechado, nos
primeiros meses de vida. A procura
foi para que ele conseguisse firmar
as pernas e começar a andar, resultado obtido com sucesso. Contudo,
na época, Izabel ainda não conhecia
todos os benefícios que a fisioterapia poderia proporcionar ao filho.
Voltou a ter contato com a assistência fisioterapêutica anos depois,
quando foi orientada por outros especialistas sobre a importância do
garoto ser acompanhado também
por um fisioterapeuta.

Imagem ilustrativa

APÓS COMEÇAR O TRATAMENTO,
EU PERCEBI VÁRIAS EVOLUÇÕES
EM DIVERSOS ASPECTOS.
Izabel Cassiano

“Quando o encaminharam novamente para a fisioterapia, eu achei
que não fosse preciso, pois ele já
estava com 6 anos e andava normalmente. A imagem que eu tinha
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

da profissão era só de uma sala fechada onde ele ficaria trabalhando
a perna, mas eu estava enganada.
Após começar o tratamento, eu
percebi várias evoluções em diversos aspectos, como melhora na
questão da dupla tarefa, aprender
a transpor obstáculos, pular com
os dois pés, melhora na interação,
equilíbrio e estímulo da superação.
O ambiente utilizado pelo fisioterapeuta é muito dinâmico e atrativo.
Hoje, sem dúvida, é o tratamento
que ele mais gosta de fazer e tem
contribuído muito para a sua socialização”, destaca Izabel.

ALÉM DO TRATAMENTO,
O FISIOTERAPEUTA DEVE
COMPOR TAMBÉM A EQUIPE DE
AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO
PACIENTE COM TEA.
Dr. Gil Chaves

Há três anos, o pequeno Eduardo
realiza seu tratamento na APAE de
Itaúna (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Instituto
Santa Mônica) com o Dr. Gil Chaves, fisioterapeuta neurofuncional
adulto e infantil. De acordo com Dr.
Gil, é comum que inicialmente muitos pais desconheçam o trabalho
do fisioterapeuta para pacientes
com Transtorno do Espectro Autista e a importância para o desenvolvimento físico da criança que esse
profissional esteja inserido na equipe multidisciplinar desde os primeiros diagnósticos. “Geralmente, a
equipe mínima para o atendimento
das obrigações para pessoa dentro do espectro do autismo é composta pelo terapeuta ocupacional,

psiquiatra, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo. Muitas vezes,
a fisioterapia é esquecida nesses
momentos. Contudo, temos total
recurso e conhecimento para atender essas pessoas. Nosso trabalho
é parte elementar, assim como as
demais áreas, para o tratamento
de sucesso desse paciente. Além
do tratamento, o fisioterapeuta deve compor também a equipe de avaliações diagnósticas do
paciente com TEA”, afirma Dr. Gil.
“Mesmo antes do diagnóstico fechado, ainda nos primeiros meses,
o fisioterapeuta deve estar presente na vida dos pequenos”. É o que
conta a Drª. Tatiana Guimarães,
fisioterapeuta da estimulação precoce, responsável pelos atendimentos das crianças de 0 a 6 anos da
APAE de Itaúna. “Nessa idade, ainda não há um diagnóstico fechado, só suspeita, então eu trabalho
a organização desse paciente. Ele
aprende a andar, pular, saltar obstáculos, alongamento e massagem
proprioceptiva, além da parte motora grossa e fina. O trabalho do
fisioterapeuta nessa fase inicial é
de suma importância para todo o
desenvolvimento motor da criança”.
Para além do conhecimento técnico, o paciente com TEA requer
do fisioterapeuta um arcabouço
repleto de sensibilidade e sutileza.
Visando ao tratamento efetivo, o
profissional precisa adentrar nesse
universo tão particular que o autista cria para si. “Tratar uma pessoa
com espectro do autismo não é a
mesma coisa que tratar uma fratura no fêmur ou torção de tornozelo,
por exemplo. É preciso, primeiramente, quebrar barreiras de relacionamento com esse indivíduo, criar
vínculos com ele”, lembra Dr. Gil.

MESMO ANTES DO
DIAGNÓSTICO FECHADO,
AINDA NOS PRIMEIROS
MESES, O FISIOTERAPEUTA
DEVE ESTAR PRESENTE NA
VIDA DOS PEQUENOS.
Drª. Tatiana Guimarães

Pesquisas científicas:

como utilizá-las?

SAIBA MAIS SOBRE
O TEMA, COM DICAS E
MECANISMOS DE BUSCA

PRINCIPAIS MECANISMOS DE BUSCA

O

s códigos de ética e
deontologia da fisioterapia e da terapia ocupacional preconizam que
é dever do profissional
atender seus pacientes
baseados em evidências
científicas. A evidência,
por definição, é mutável.
Sendo assim, a leitura
contínua de estudos
da área é um exercício ético, voltado para a
atualização da profissão.
Para facilitar a busca do
profissional por pesquisas
científicas, o CREFITO-4
reuniu as principais dicas
sobre o tema.

Para pesquisas sobre intervenções em fisioterapia,
um dos principais sites de busca é o Physiotherapy
Evidence Database (PEDro).
www.pedro.org.au
Para pesquisas sobre intervenções em terapia ocupacional, sugere-se o site OTSeeker.
www.otseeker.com
Para ler sobre diagnóstico, prognóstico e outros tipos
de pergunta clínica e de ciência básica, os principais
mecanismo são:
PubMed:
www.pubmed.gov
Cochrane Library:
www.cochranelibrary.com
Outros importantes mecanismos de busca:
Scopus da Elsevier:
www.elsevier.com
Lilacs:
lilacs.bvsalud.org
Google Acadêmico:
scholar.google.com.br
Scielo:
www.scielo.br
Para pesquisa em periódico, sugere-se também o
“Brazilian Journal of Physical Therapy” (BJPT), único
periódico da fisioterapia brasileira com fator de impacto pelo “Institute of Scientific Information” (ISI) da
Thomson Reuters.

32

CREFITO-4 Revista | Agosto de 2019

Esses dois sites
possuem ensaios
controlados aleatorizados, revisões sistemáticas de ensaios
controlados aleatorizados e diretrizes de
prática clínica.

Fique tranquilo:
a maioria dos portais
possuem tutoriais que
ensinam como utilizar
as bases de dados.

VALE ANOTAR
Na busca por periódicos, dê preferência a revistas com fator de
impacto registrado na base ISI Web of Knowledge. Mas, atenção:
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais não devem ler somente revistas da área. A maioria dos ensaios clínicos em fisioterapia, por exemplo, são publicados em revistas médicas.
Para o levantamento bibliográfico, deve-se fazer a busca por
palavras-chave. Sugere-se iniciar a busca por assuntos amplos,
para conhecimento geral do tema, restringindo ao assunto específico de interesse.
A maioria dos estudos científicos estão em inglês. Por isso, é
importante o conhecimento da língua.

DICAS DOS PESQUISADORES DA ÁREA

DR. PEDRO DAL LAGO
Professor associado do
Departamento de Fisioterapia da
UFCSPA (Universidade Federal de
Ciência da Saúde de Porto Alegre)
e presidente da ABRAPG-Ft
(Associação Brasileira de Pesquisa
e Pós-Graduação em Fisioterapia)

diversos checklists
O maior problema da
“paraHáavaliar
“
se um deter- fisioterapia são as pesminado artigo é válido
ou não. Por isso, sempre
sugiro a base de dados
PEDro, já que ela oferece uma nota de qualidade (por meio da escala
PEDro) para todos os
ensaios clínicos lá indexados. Não há sites similares no planeta, o que
mostra que a fisioterapia
é privilegiada nesse sentido. Minha sugestão é
sempre começar buscando revisões sistemáticas
da colaboração Cochrane, seguidos de ensaios
controlados aleatorizados com nota alta na
base de dados PEDro.

”

LEONARDO COSTA
Coordenador do Programa
de Mestrado e Doutorado
em Fisioterapia da UNICID
(Universidade Cidade de São Paulo)

soas que se rotulam pela
técnica, ao invés de serem 'apenas' fisioterapeutas. O fisioterapeuta
de excelência usa sempre as melhores e mais
modernas técnicas, está
aberto a mudança e sabe
que nem sempre o mais
novo e o mais caro são
o melhor. Sabe também
que há muita modinha
que quase nunca sobrevive. O fisioterapeuta baseado em evidências sabe
escrutinar os métodos e
é independente em sua
tomada de decisão. Além
disso, não se importa em
mudar de conduta, pois é
desprendido.

”

Nem todos os estudos
A prática baseada em
“científicos
“
são bem de- evidências é a tomada

senvolvidos. É necessária uma avaliação cuidadosa da sua validade e
da aplicabilidade clínica
dos seus resultados. Atualmente, do ponto de vista estatístico, podemos
encontrar novos conceitos, como diferença mínima relevante e tamanho do efeito. Estas são
ferramentas que podem
ser úteis na hora da leitura crítica de um artigo
científico. Além disso, é
adequado prestar especial atenção a parâmetros que se relacionam
com a qualidade dos resultados, como o tamanho amostral, eventual
conflito de interesse dos
autores, reputação dos
autores, das instituições
e das revistas.

”

de decisão clínica sobre
o melhor tratamento em
determinada
situação
com base nas informações científicas resultantes de pesquisas clínicas
de alta qualidade. Na pirâmide das evidências,
podemos considerar as informações obtidas das revisões sistemáticas como
o melhor nível de evidência, seguido pelos ensaios
clínicos aleatorizados e
depois pelos estudos de
coorte. Em algumas situações, estes dois tipos de
estudo estão no mesmo
patamar de importância.
Devemos tomar muito
cuidado com resultados
obtidos a partir da observação clínica: melhora
clínica não é sinônimo de
eficácia do tratamento.

”
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PÍLULAS
CIENT ÍF ICAS
Esta seção cotém um seleção de artigos
do ano 2019 da Brazilian Journal of Physical
Therapy (BJPT), uma publicação oficial da
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia (ABRAPG-Ft).
Os artigos completos possuem informações

1

Pacientes com doença renal crônica realizando hemodiálise receberam um protocolo de exercícios com cargas progressivas de 50% a 70%
da PImáx, durante um período de cinco semanas
(seis vezes por semana), no qual cada sessão
consiste em cinco séries de dez repetições. Esse
breve período de treinamento de alta intensidade
dos músculos inspiratórios promoveu o aumento
da força muscular inspiratória nesses pacientes
quando comparados ao grupo de controle.

2
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valiosas para prática clínica, que foram sintetizadas – em breves parágrafos – no intuito de atualizar os profissionais e estimulá-los à prática baseada em evidências.
Boa leitura.

A combinação de treinamento intervalado e
treinamento resistido é mais eficaz em aumentar a aptidão cardiorrespiratória de pacientes
com insuficiência cardíaca do que o treinamento intervalado e a terapia sem exercício.

CIENTÍFICAS
PÍLULAS
PÍLULAS
|
CIENTÍFICAS
PÍLULAS
|
CIENTÍFICAS

Associe-se à ABRAPG-Ft
e tenha acesso ao BJPT em
sua versão online. Acesse:

PÍLULAS

5

Em março, a BJPT publicou um volume todo
dedicado à saúde da mulher. Entre os vários
artigos, você vai encontrar a atualização de
uma revisão sistemática da Cochrane sobre
a efetividade do treinamento muscular do
assoalho pélvico versus ausência de tratamento,
ou tratamentos com controle inativo, para
incontinência urinária em mulheres. Essa
publicação indica que o treinamento dos
músculos do assoalho pélvico poderia ser incluído
como a primeira linha de cuidado conservador
para mulheres com incontinência urinária.

PÍLULAS

CIENTÍFICAS

|

4

Você precisa de um instrumento clínico simples
e rápido para avaliar limitações de mobilidade básica, de atividade diária e de função
cognitiva aplicada de pacientes hospitalizados?
O “6 cliques”, versão reduzida do Activity Measure for Post Acute Care, já está adaptado transculturalmente para a população brasileira.

CIENTÍFICAS

|

3

Profissionais envolvidos na reabilitação de
crianças com transtornos de desenvolvimento
já têm disponível a adaptação transcultural do
questionário de Medida dos Processos de
Cuidado (Measure of Processes of Care) nas versões MPOC-SP e MPOC-20. A versão nacional
do questionário é uma forma confiável de documentar as percepções dos pais sobre os cuidados que eles e seus filhos recebem dos centros
de tratamento de reabilitação das crianças.

ARTIGO

Fisioterapia ou
terapia ocupacional:
as benesses e os
ossos do ofício

Alitta Guimarães
Professora universitária, médica psiquiatra
pós-graduada UNINCOR/UNICAMP

A

h, a arte de cuidar... tão rara, porém tão fantástica, que, quando
se manifesta, é capaz de revelar o
melhor de um ser humano!
Humanizar o profissional é fundamental. É importante atender bem,
atingir um nível de excelência. Isso
exige dedicação e honestidade.
Pensando pelo lado humanizado,
não há mais espaço para aqueles
que são apelidados “meia-boca”,
devido à negligência, ao descaso,
ao serviço mal feito.
Tudo tem um tempo. Precisa ter
paciência. Não se abre uma flor
com as mãos.
E por falar em mãos, vamos
lembrar que são pouquíssimas as

36

CREFITO-4 Revista | Agosto de 2019

profissões nas quais ocorre a permissão de tocar o corpo de outras
pessoas. O tocar conforta, mas
também pode causar desconforto
e provocar sensações que beiram o
erotismo. O Código de Ética alerta.
Na mídia, atualmente, não escapa
nenhum deslize. Portanto, o tocar
precisa ser feito com cuidado e
respeito, preservando a honra do
profissional. A presença de acompanhantes pode fazer com que a
pessoa atendida sinta-se mais confiante e confortável. O tocar tem
um papel mais importante do que
o uso de apetrechos e aparelhos.
É a base de um relacionamento
genuinamente humano, com uma
boa anamnese e um exame bem
feito. É comum ouvir uma pessoa
dizer: “nem pôs a mão em mim”,
foi apressado, “pouca conversa e
muito aparelho”, no mais puro estilo “time is money”. “Eu disse que
estava doendo e ele disse que era
assim mesmo”.
Assim vem o ciclo medo-tensão-dor. Tocar gentilmente, ouvir e o
prestar atenção são de extrema importância. São práticas muito antigas na área da saúde, que se foram
perdendo em função da tecnologia
e da praticidade. Todos conhecem
profissionais da área que trabalham
sem equipamentos, fazendo terapia
manual, e obtêm sucesso. Por quê?
Porque a maneira tradicional é sempre útil, vem carregada de experiências, diminui as incertezas do profissional com relação a fazer algo que
possa dar errado.
E o que pode dar errado? Infelizmente, muitas coisas. Por exemplo,

ao deixar a pessoa sozinha durante a sessão, ligada a um aparelho.
É prática que se tornou comum,
mas pode gerar ansiedade e medo.
Alguns aparelhos podem ficar disfuncionais e perigosos se mal manipulados, ou usados próximos a
um celular. Quando uma pessoa é
deixada sozinha, pode mexer, por
curiosidade, nos aparelhos, e criar
uma bela confusão.
Algumas situações são difíceis,
como não segurar o riso diante
de um acontecimento hilário (mas
constrangedor), mostrar impaciência, irritação ou mesmo nojo diante
de episódios de incontinência urinária ou fecal, náuseas, maus odores
corporais, secreções catarrais, e outros. A questão fundamental aqui é
que a pessoa que está sendo atendida tem limitações, sofre e sente
dor, e não pode ser humilhada em
hipótese alguma.
O profissional que quer prestar um
bom serviço tem uma missão difícil,
mas também sublime. Corpo e mente são inseparáveis, na anatomia e
na fisiologia, e toda a intervenção
age sobre ambos, contribuindo para
manter o equilíbrio mental, a integridade e o pleno funcionamento do
corpo humano. Por isso, a boa comunicação e o bom relacionamento são fatores essenciais. A meta é
superar limites, tendo muita fé no
potencial de mudança das pessoas.
Assim, elas sempre nos surpreendem positivamente. Benditos sejam
os profissionais que sabem despertar, em quem os procura com escassa esperança, a adormecida vontade de bem viver!

CREFITO-4
				

1
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CREFITO-4 participa do encontro |
de conselhos de saúde |
JANEIRO / BH |

em ação

CREFITO-4 presente na posse
dos deputados da ALMG
FEVEREIRO / BH

Dr. Anderson Coelho se reúne
com o vice-prefeito de
Varginha, Verdi Melo

FEVEREIRO / VARGINHA |

1
2

FEVEREIRO / BH |

Dr. Anderson Coelho se reune com
profissionais de Diamantina
FEVEREIRO / DIAMANTINA

3
4

4
|
|5
|
|
|6
|

CREFITO-4 celebra termo de |
cooperação com a Justiça Federal |

Presidente do CREFITO-4 se
reúne com secretária de
saúde de Araxá, Diana Dutra

MARÇO / ARAXÁ |

7

CREFITO-4 se reúne com |
profissionais e acadêmicos |
de Juiz de Fora |
MARÇO / JUIZ DE FORA |

5
6

8
|
|9
|

Fisioterapia e terapia ocupacional |
são pautas na rádio Jovem Pan |
MARÇO / BH |

Dr. Anderson Coelho participa de
mesa redonda na PUC Betim que
discute a história da fisioterapia

MARÇO / BETIM |

7
8

10

CREFITO-4 participa de |
evento em comemoração |
aos 50 anos do Unileste |
MARÇO / CORONEL FABRICIANO |

11

9
10

CREFITO-4 conhece projeto de |
montadora que utiliza ergonomia |
com exoesqueleto |
ABRIL / BETIM |

12

Dr. Anderson Coelho e Drª. Álida |
Andrade se reúnem com prefeito |
e com o secretário municipal de |
saúde de Formiga, Eugênio Vilela e |
Leandro Pimentel, respectivamente |
MAIO / FORMIGA |

11
12

13
|
|14
|

Presidente do CREFITO-4 fala sobre |
ética profissional em Paracatu |
MAIO / PARACATU |

Senador apresenta projeto
de lei para atualizar a
regulamentação da fisioterapia

13
14

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

NOSSOS ENDEREÇOS:
Sede Belo Horizonte
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, 2.679, sala 315
Centro, Juiz de Fora-MG
CEP: 36.010-908
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

cinquentenário
COMENDA

18 de outubro, às 17h
Assembleia Legislativa
Belo Horizonte | Minas Gerais

No ano em que se comemora os 50
anos da regulamentação das profissões
no Brasil, o CREFITO-4 homenageia
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
que se destacaram ao longo da história
das carreiras em Minas Gerais.

PARTICIPE DESSA GRANDE SOLENIDADE

VOCÊ ESTÁ

PREPARADO

?

19 DE

OUTUBRO
AGENTES
ELETROFÍSICOS

para
fisioterapeutas

TECNOLOGIA
ASSISTIVA

para
terapeutas
ocupacionais

INFORMAÇÕES: eventos@crefito4.gov.br

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