


Comemoramos neste ano o 
cinquentenário da regulamen-
tação da Terapia Ocupacional 
no Brasil. Meio século se pas-
sou, um tempo considerável 
diante da vida humana, mas 
ainda somos uma profissão 
nova diante de outras mile-
nares. Embora jovens, já acu-
mulamos inúmeras conquistas 
e devemos sentir orgulho da 
nossa trajetória.

A história que nos precede 
é marcada pela união, engaja-
mento e mobilização social de 
profissionais pioneiros que em 
meio ao período político do 
governo militar não mediram 
esforços para alcançar a efeti-
va regulamentação da Terapia 
Ocupacional como profissão 
de nível superior. Lutaram tam-
bém por uma saúde integral, 
individual, de direito coletivo 
que teve seu acesso garantido 
e reafirmado pela Constituição 
Federal de 1988. 

Dra. Álida Andrade
Vice-presidente do CREFITO-4 MG

50 ANOS: DESAFIOS 
E CONQUISTAS

PALAVRA DA VICE-PRESIDENTE

Diversas foram as conquistas 
até aqui, como a inserção em 
políticas de saúde, a assistên-
cia na saúde suplementar, a lei 
determinando a jornada de tra-
balho máxima de 30h semanais, 
a inclusão no Simples Nacional, 
além da consolidação da autono-
mia profissional. 

Valorização profissional, cresci-
mento e reconhecimento não se 
conquistam da noite para o dia. 
Lutas por interesses individuais e 
ações isoladas produzem pou-
co efeito. Esperar ou apenas 
queixar-se não são opções 
quando se quer resolver os 
problemas. Esse cinquen-
tenário nos provou que 
com um objetivo comum 
e com engajamento de 
todos, a Terapia Ocu-
pacional conquistará 
muito mais. Que 
venham os pró-
ximos cinquenta 
anos!
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50 ANOS

13 de outubro de 2019, a Terapia Ocupacio-
nal completou meio século de sua regu-

lamentação no Brasil. Em um curto espaço de 
tempo, os avanços foram enormes. A profissão 
teve seu mérito assistencial reconhecido - peran-
te o poder público, as demais áreas de saúde e 
a sociedade - como uma profissão de nível supe-
rior com área de atuação específica e privativa. 
Nas próximas páginas, será possível conhecer os 
bastidores desse enredo que faz parte da história 
de mais de 21 mil terapeutas ocupacionais bra-
sileiros. Em especial, os esforços dos pioneiros 
mineiros que se empenharam para que Minas 
Gerais se tornasse reconhecida como referência 
no cenário nacional da profissão. Além disso, se-
rão apresentados os esforços desenvolvidos pela 
atual geração de profissionais a fim de que novos 
capítulos de sucesso sejam escritos na história da 
Terapia Ocupacional. Afinal, a história não para. 

TERAPIA

BRASILNO

DA

Imagem: www.wfot.org 

OCUPACIONAL

SURGIMENTO

O surgimento da Terapia Ocupacional no mundo 
possui diferentes vertentes. Várias foram as ten-

tativas de compreender, ao longo da evolução humana, 
em distintos momentos históricos e contextos socio-
culturais, a ocupação como recurso terapêutico para 
o tratamento de pessoas acometidas por males físicos 
ou mentais. Relatos formais históricos apontam que 
somente no final do século XVIII e início do século 
XIX a Terapia Ocupacional passou a ser reconhecida 
como aplicação prática, por meio do trabalho realiza-
do pelo médico Dr. Philippe Pinel que implementou a 
Laborterapia na França, por volta de 1790. Pinel de-
senvolveu um método clínico sistemático para o estu-

COMO TUDO 
COMEÇOU  

NO MUNDO

Quadro do pintor Tony Robert-Fleury (1837-1912) retratando Philippe Pinel 
desacorrentando pacientes no Hospital de Salpetriere, em Paris.

Imagem: www.meisterdrucke.uk

do da alienação mental ao introduzir o uso de ocupa-
ções manuais como métodos alternativos de terapia 
no Asilo Bicêtre, onde eram mantidas as pessoas com 
doenças mentais do país. 

O tratamento moral proposto pelo médico marca o 
início da psiquiatria contemporânea e o início da pro-
fissão que mais tarde viria a se chamar Terapia Ocu-
pacional. O trabalho produtivo passa a ser enfatizado 
com a finalidade de se alcançar a reinserção social do 
indivíduo. Essa nova postura frente aos pacientes com 
doenças mentais passou a ser difundida, mas só teve 
uma maior aceitação entre os profissionais de saúde no 
decorrer do século XIX.
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 “Desde o início, a Terapia Ocupacional foi considerada uma nova pro-
fissão para mulheres, e, para legitimar-se como profissão, foram bus-
cadas articulações com a Medicina, até então um campo masculino e, 
como hoje, com elevado reconhecimento e poder social. O papel dos 
homens dentro do mundo visível da Medicina e o das mulheres dentro 
da invisibilidade das redes de caridade e de boas moças e senhoras de 
bem conformaram os mecanismos empregados pela primeira geração 
de terapeutas ocupacionais. (...) É importante compreender como as 
origens da profissão estão intimamente ligadas à possibilidade de inser-
ção de parte das mulheres (principalmente brancas e de elites urbanas) 
em outras esferas da vida social, que não apenas as ligadas ao espaço 
doméstico, destacando a participação nas instituições de ensino, nas 
instituições de caridade e benemerência (especialmente as de caráter 
religioso), nas universidades e, também, como parte da resposta a de-
mandas do mercado de trabalho”.  

Complexo Jane 
Addams Hull House 

em Chicago  
Imagem: Sociedade 

Histórica de 
Chicago, foto de 

Barnes Crosby

PROTAGONISMO FEMININO NA PROFISSÃO

A transição entre o final do século XVIII e início do século XIX foi marcada por suces-
sivas mobilizações de mulheres que culminaram na formalização da Terapia Ocupacional 
no contexto mundial. Nesse período, um grupo de mulheres funda, na cidade americana 
de Chicago, a Hull House, uma casa de abrigo, atividades sociais e culturais para imigran-
tes recém-chegados aos Estados Unidos, que tempos depois viria a se transformar em 
várias outras casas de apoio espalhadas pelo país. Esses espaços de acolhida de imigran-
tes impulsionaram as mulheres de Chicago para uma nova perspectiva de trabalho, além 
de contribuir para a formação política e profissional de muitas delas.

Aimplementação formal da Terapia Ocupacional no mundo destaca o protagonismo 
de mulheres, porém, submetidas à subordinação de profissionais homens.

Trecho retirado do artigo “Histórias da Terapia Ocupacional na América Latina: a primeira década 
de criação dos programas de formação profissional”, autores: Gustavo Artur Monzeli, Rodolfo 
Morrison, Roseli Esquerdo Lopes.

ATerapia Ocupacional teve sua 
expansão nos Estados Unidos 

e em países europeus acompanhan-
do as transformações do início do 
século XX. O Período Entreguerras 
- Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) e Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) - gerou uma crise hu-
manitária e grande número de feri-
dos. É diante desse cenário que sur-
ge o “movimento da reabilitação” e 
a profissão se consolida nos países 
mais desenvolvidos participantes dos 
conflitos. O esforço dessas nações 
em criar políticas de reabilitação para 

PERÍODO ENTREGUERRAS: SURGE O 
MOVIMENTO DA REABILITAÇÃO 

“Foi o movimento desses abrigos sociais que permitiu que muitas mu-
lheres (brancas e de elites urbanas) se inspirassem e começassem a de-
senvolver atividades laborais, uma vez que mulheres pobres, negras ou 
imigrantes sempre trabalharam, de um modo ou de outro, fora de seus 
espaços domésticos. (...) as mulheres fundadoras da Hull House busca-
vam compreender as condições e circunstâncias em que viviam outras 
mulheres e as famílias de imigrantes, o que se traduzia, por um lado, em 
ajuda imediata e, por outro, em elaboração teórica sobre esses temas, 
tarefa compartilhada com a Universidade de Chicago. Jane Addams e 
Ellen Gates Starr, como principais fundadoras da Hull House no final dos 
anos de 1880, Julia Lathrop, uma das primeiras a se incorporar a essa 
instituição, e Eleanor Clarke Slagle foram as primeiras mulheres respon-
sáveis pelas ações da Hull House. Esse trabalho, no âmbito da ação social, 
do lidar com demandas da questão social da sociedade capitalista que 
se levantava sob os alicerces estadunidenses, sob um enfoque político, 
começa, também, para parte dessas mulheres, a oferecer parâmetros 
para ações que, mais tarde, viriam compor propostas em torno da Te-
rapia Ocupacional.” 

Trecho retirado do artigo “Histórias da Terapia Ocupacional na América Latina: 
a primeira década de criação dos programas de formação profissional”

Em 1910, a americana Eleanor Clarke 
Slagle, assistente social da Hull House, 
foi convidada, pelo Dr. Adolf Meyer, 
diretor do Hospital Johns Hopkins, lo-
calizado na cidade americana Baltimo-
re, para atuar junto aos pacientes com 
doenças mentais da cidade. Em pou-
co tempo, Slagle se torna referência 
em Terapia Ocupacional nos Estados 
Unidos e começa a difundir esse novo 
campo teórico-prático como profis-
são. Utilizando-se dessa experiência, 
regressa a Chicago poucos anos de-
pois e funda a primeira escola regular 
de Terapia Ocupacional dos Estados 
Unidos e a Associação Americana de 
Terapia Ocupacional.  

Imagens: theatlantic.com

recuperação das vítimas ocasionou 
novas descobertas e técnicas que 
resultaram em um campo específico 
de atuação do terapeuta ocupacional 
frente à reinserção das vítimas no 
mercado de trabalho, em sua vida 
cotidiana e restauração de suas ca-
pacidades e competências. Literatu-
ras sobre a época apontam que os 
primeiros cursos e programas oficiais 
de Terapia Ocupacional eram condu-
zidos por médicos com o auxílio de 
enfermeiras e assistentes sociais as 
quais, posteriormente, se tornaram 
terapeutas ocupacionais. 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

Como não houve participação em 
número expressivo de soldados 

brasileiros na Primeira e nem na Se-
gunda Guerras Mundiais, a Terapia 
Ocupacional não surgiu no Brasil por 
consequência dos conlfitos bélicos. 
Contudo, nesse mesmo período, o 
país travava uma batalha contra suas 
“próprias guerras”, metáfora que faz 
alusão ao descontrole de doenças in-
fectocontagiosas, baixo nível de sane-
amento básico responsável pela proli-
feração de inúmeras doenças, pessoas 

com tuberculose, aumento do número 
de doentes ocupacionais e, principal-
mente, surto da doença viral polio-
mielite, ocorrido no país por volta dos 
anos 50. 

A poliomielite levou a uma gran-
de quantidade de incapacitados, em 
especial crianças, e provocou um 
enorme apelo social. Além do surto 
da doença, o crescimento do setor 
industrial também aumentou no país 
o número de doentes ocupacionais e 
trabalhadores vítimas de acidentes de 

trabalho. A fim de reintegrar as pes-
soas com incapacidades físicas ao sis-
tema produtivo e a sua vida cotidiana, 
começaram-se a direcionar nas capi-
tais, como Rio de Janeiro, São Paulo e 
Belo Horizonte, escolas e instituições 
de assistências que viriam a formar os 
futuros terapeutas ocupacionais.

No início da década de 50, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), 
por meio da Organização da Nações 
Unidas (ONU), enviou ao Brasil pro-
fissionais com a finalidade de imple-

Imagem: www.wfot.org 

INÍCIO DA

NO BRASIL

mentar um centro de reabilitação 
que fornecesse um cuidado dife-
renciado a esses pacientes, sendo 
escolhido o Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP). 
Em 1956, foi inaugurado o Ins-
tituto Nacional de Reabilitação 
(INAR), na Clínica de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da USP. O Instituto de 
Reabilitação passou a realizar as-
sistência que visava à reabilitação 
de pessoas com incapacidades fí-
sicas e também promover cursos 
de formação técnica em áreas 
como a Fisioterapia e a Terapia 
Ocupacional.

“A Terapia Ocupacional não era 
conhecida com esse nome, mas 
sim como Laborterapia. No Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo, especificamente na Orto-
pedia, já existia a Laborterapia, 
em que os pacientes participavam 
realizando atividades diversas que 
se caracterizavam como benefí-
cios a eles. Também na Psiquiatria, 

Paralelo aos primeiros 
passos da Terapia Ocupa-
cional no Brasil, em 1952, 
foi criada na Inglaterra 
a World Federation of 
Occupational Therapists 
(WFOT), Federação 
Mundial de Terapeutas 
Ocupacionais. Organização 
não governamental com o 
objetivo de representar e 
promover o crescimento 
da profissão no mundo. 
Em 1994, o Brasil se 
torna membro da WFOT, 
por meio da Associação 
Brasileira de Terapeutas 
Ocupacionais (ABRATO). 

Dra. Veridiana Arb
Formada em 1965 pela 
Universidade de São Paulo e 
primeira vice-presidente do 
COFFITO

"A pessoa responsável pelo curso de Terapia Ocupa-
cional em São Paulo era uma americana, Dra. Elizabeth 
Eagles, que veio pela Organização Mundial de Saúde para 
implementar o curso no país. Ela era uma pessoa muito 
exigente e implicava muito comigo, eu não conseguia en-
tender. No dia da formatura, veio até mim, parabenizou-
-me e disse: você me desculpa o quanto 'peguei no seu 
pé', era porque eu achava que você realmente tinha o 
perfil da terapeuta ocupacional."

WORLD 
FEDERATION OF 
OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 

a Laborterapia era reconhecida 
como uma das práticas adequa-
das para a cura de determinados 
transtornos psiquiátricos. A for-
mação em Terapia Ocupacional 
foi dada por Elizabeth Eagles, uma 
profissional norte-americana que 
ministrou um curso breve sobre 
Fundamentos da Terapia Ocupa-
cional no Instituto de Reabilita-
ção e Ortopedia do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São 
Paulo. Mesmo necessitando de 
alunos, pois ninguém sabia o que 
era Terapia Ocupacional, houve 
uma seleção bem rigorosa. Tínha-
mos que passar pela seleção feita 
pela psicóloga Matilde Neder, do 
Instituto de Reabilitação da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, que aplicava o 'Teste 
de Rochard'. Fui uma das aprova-
das nessa seleção e fiz o curso de 
Terapia Ocupacional”, conta Dra. 
Maria Auxiliadora Cursino Ferrari, 
no artigo de sua autoria, “Uma luz 
no final do túnel do conhecimen-
to: a chegada da Terapia Ocupa-
cional na cidade de São Paulo”.
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TERAPIA OCUPACIONAL  

OS PRIMEIROS CURSOS TÉCNICOS DE  

A partir da década de 50, surgem as primeiras escolas oficiais de Terapia 
Ocupacional no país, com a finalidade da formação de técnicos para 

auxiliar os médicos no tratamento dos pacientes. 

MINAS GERAIS 

Em Minas Gerais, o primeiro curso 
de “técnicos de reabilitação” ocorreu 
no Hospital Arapiara, na década de 
60, por meio de um convênio firmado 
com a Faculdade de Ciências Médicas 
de Minas Gerais (FCM-MG). A capa-
citação surgiu da necessidade de mão 
de obra especializada para trabalhar 
no hospital.

HOSPITAL ARAPIARA

SÃO PAULO  

Os primeiros programas de ensino 
de Terapia Ocupacional em São Pau-
lo ocorreram no início dos anos 50, 
no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), após implementação, 
pela OMS, do Instituto Nacional de 
Reabilitação (INAR), na Clínica de Or-
topedia e Traumatologia do Hospital 
das Clínicas da USP.

FACULDADE DE MEDICI-
NA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO (FMUSP)

RIO DE JANEIRO 

Em 1954, foi criada, no Rio de Ja-
neiro, a Associação Brasileira Benefi-
cente de Reabilitação (ABBR) com o 
objetivo de promover um tratamento 
especializado às vítimas de poliomieli-
te e pacientes com sequelas motoras. 
Por falta de profissionais capacitados 
para tal função, a associação criou a 
Escola de Reabilitação do Rio de Ja-
neiro (ERRJ) que formaria os primei-
ros fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais do estado. Posteriormente, 
inaugurou-se o Centro de Reabilita-
ção da ABBR, com a participação do 
então presidente da república, Jusceli-
no Kubitscheck, em 1957.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
BENEFICENTE DE 

REABILITAÇÃO (ABBR)

Faculdade de Medicina da USP, 1931
Imagem: Acervo do Museu Histórico da FMUSP

Formatura da 1a turma da Escola de 
Reabilitação em 27/02/1958
Imagem: ABBR

NO BRASIL

Primeira e segunda imagens: Oficinas 
da Dra. Nise da Silveira 
www.ccms.saude.gov.br

Terceira imagem: Dra. Nise da Silveira
Wikimedia Commons

TERAPIA OCUPACIONAL 
NO CONTEXTO DA 
SAÚDE MENTAL

RIO DE JANEIRO:
DRA. NISE DA SILVEIRA  

P aralelo à implementação dos centros de reabilitação no Brasil, 
a história da Terapia Ocupacional no país também é marcada 

por fortes mobilizações dentro dos hospitais psiquiátricos. Tais 
movimentos fomentam a discussão sobre o uso de atividades ocu-
pacionais como forma de tratamento dos pacientes com sofri-
mento mental e pessoas institucionalizadas, método que veio a ser 
posteriormente denominado de Terapia Ocupacional. 

Referência para os terapeutas ocupacionais, a psiquiatra, Dra.            
Nise da Silveira, travou uma batalha ainda nos anos 40 em dis-

cordância das técnicas agressivas utilizadas até então para o trata-
mento dos pacientes com doenças mentais internados em hospitais 
psiquiátricos. Como forma de intervenção, ela propôs a formaliza-
ção da ocupação, em atividades realizadas em oficinas, como obje-
tivo terapêutico fundamental no tratamento dos internos, partindo 
do princípio que a ocupação leva à reorganização do comporta-
mento do indivíduo. A profissional iniciou seu trabalho no Centro 
Psiquiátrico Nacional, no Engenho de Dentro, Rio Janeiro, onde 
fundou o Serviço de Terapêutica Ocupacional, em 1946, com a 
intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a 
realidade através da expressão simbólica e da criatividade. 

Dra. Carmen Costa
Formada na primeira turma de curso 
superior de Terapia Ocupacional da 
FCM-MG, em 1972

"Na graduação, fizemos uma proposta curricular que 
nos desvencilhasse do poder biomédico. A proposta era 
trabalhar com uma população que estava isolada, interna-
da, às vezes, há muito tempo. Desenvolvemos um traba-
lho relacionado à expressão via artística, como pintura, 
modelagem, mas que também trouxesse um vínculo com 
a realidade externa e interna. Nessa época, a Nise já era 
uma referência muito forte para nós. No princípio, pouco 
compreendida por alguns terapeutas ocupacionais. Eu tive 
a oportunidade de estagiar e conviver com ela."
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Em Minas Gerais, o terapeuta ocupacional, Dr. Rui Chamone Jorge, 
foi um dos precursores da utilização da Terapia Ocupacional como 

um processo psicoterápico para o tratamento de pessoas com doenças 
mentais ou marginalizadas pela sociedade. 

MINAS GERAIS: 
DR. RUI CHAMONE JORGE  

Dr. Ronaldo Vitelli Viana
Terapeuta ocupacional e um dos 

fundadores do grupo GES.TO 

“Ainda enquanto estudante, Dr. Rui Chamone já tinha algumas in-
quietações quanto à lógica instituída para o ensino e conhecimento 
que se dava de uma maneira dualista, a qual o ser humano estaria 
dividido entre o corpo e a mente. Para Dr. Rui, existia, ainda, um 
terceiro elemento, síntese dos dois anteriores, que é o conceito do 
espírito, que nada tem a ver com a religiosidade. A essa nova con-
cepção de espírito estava incluído tudo aquilo que não era corpo 
físico nem mental. Ele foi também umas das pessoas responsáveis, 
em Minas Gerais, pela transformação da lógica de atendimento em 
grandes instituições como Raul Soares e Galba Veloso.” 

O Grupo de Estudos 
Profundos de Terapia 

Ocupacional (GES.TO) 
é uma instituição criada 

com o intuito de pesqui-
sar e divulgar conheci-

mento e técnica referen-
te à profissão. O grupo 

foi fundado em 16 de 
setembro de 1988, pelo 
professor Rui Chamone 
Jorge, em conjunto com 

um pequeno grupo de 
profissionais. Em 1992, 
Dr. Rui Chamone criou 

o “Museu didático de 
imagens livres prof. Rui 

Chamone Jorge” no qual 
são expostas produções 

frutos do trabalho de pa-
cientes em atendimentos 

por terapeutas ocupa-
cionais, com base na 

teoria preconizada pelo 
profissional. A organiza-
ção do museu itinerante 
é de responsabilidade do 

grupo GES.TO. Dr. Rui 
Chamone faleceu em 3 
de setembro de 1993. 

GRUPO DE 
ESTUDOS 

PROFUNDOS 
DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 
(GES.TO) 

Dr. Rui Chamone
Imagem: arquivo pessoal

O processo de reforma psiquiátrica no Brasil, em 
especial as transformações ocorridas no Hospi-

tal Colônia de Barbacena, foi um marco para a con-
solidação do terapeuta ocupacional na área da doen-
ça mental no estado de Minas Gerais. Em 1903, foi 
criado o Hospital Colônia de Barbacena, atual Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que viria a se 
tornar um dos maiores hospícios do país, levando ao 
município o título nacional de “Cidade dos Loucos”. 

Devido ao aumento em massa de pacientes, des-
proporcional à falta de estrutura física e de pessoal 
para lidar com tantas demandas, o hospital passou a 
ser alvo de constantes denúncias de diversos grupos 
da sociedade civil, inclusive da imprensa, devido ao 
tratamento desumano, o qual eram submetidos os 
internos, o elevado número de óbitos e o péssimo 
estado de conservação do local. No fim da déca-
da de 70, iniciam as discussões e projetos políticos 
acerca da reforma sanitária e psiquiátrica no Brasil, 
com críticas ao modelo manicomial até então ado-

REFORMA PSIQUIÁTRICA DE BARBACENA: 
O HOLOCAUSTO BRASILEIRO 

Dra. Kátia Penido
Formada na primeira turma 

da UFMG, em 1982 

“Na época das discussões acerca da reforma 
psiquiátrica, eu era estagiária da Fhemig (Fun-
dação Hospitalar do Estado de Minas Gerais), 
organização responsável pela gestão dos gran-
des hospitais psiquiátricos do estado. Houve 
um grande mutirão, via Fhemig, que levou de-
zenas de profissionais para Barbacena para que 
todos os pacientes, cerca de 2 mil, pudessem 
ser avaliados, a fim de se traçar uma perspec-
tiva de tratamento para aqueles sujeitos. Eu 
atuei ainda como estagiária porque não exis-
tiam terapeutas ocupacionais suficientes para 
participar do trabalho.”   

tado e propostas de reestruturação da assistência 
psiquiátrica pública, em prol da mudança do modelo 
assistencial, priorizando a humanização e o respeito 
ao doente mental.

Maior manicômio do Brasil, chegou a ter cerca de 5 mil pacientes, em 
um espaço projetado para abrigar 200. Estima-se a morte de 60 mil 
pessoas até a década de 80. Em 1996, foi criado o “Museu da Loucu-
ra”, em Barbacena, com acervos que resgatam a memória do Hospital 
Colônia de Barbacena e a história do tratamento do paciente com 
sofrimento mental.

HOSPITAL 
COLÔNIA DE 
BARBACENA

Hospital Colônia de Barbacena
Crédito: Jane Faria/ Arquivo EM

Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam todos os dias
Imagens: Divulgação/Luiz Alfredo/Revista O Cruzeiro



A proposta da reforma psiquiátrica obje-
tivou a integração das pessoas com so-

frimento mental nos diferentes espaços da 
sociedade, utilizando do processo de desins-
titucionalização em todos os seus aspectos e 
restituição da subjetividade do indivíduo na 
sua relação com as outras instituições so-
ciais. É com essa proposta que o terapeuta 
ocupacional assume uma função primordial 

Um dos primeiros documentos oficiais 
que definem a ocupação do terapeuta 

ocupacional e orientam para a formação 
de nível superior da profissão surge em 
1963, por meio do Parecer nº 388/63, ela-
borado pelo Conselho Federal de Educa-
ção. Contudo, apesar do significativo avan-
ço, o documento reforça a denominação 

Utilizando-se como base o Parecer nº 
388/63, no ano seguinte, a Portaria Minis-

terial de nº 511/64 estabelece o primeiro cur-
rículo mínimo para formação do curso supe-

TERAPIA OCUPACIONAL 
INSERIDA NO NAPS / CAPS 

AS PRIMEIRAS ATUALIZAÇÕES 
CURRICULARES 

A FORMAÇÃO DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 
DE NÍVEL SUPERIOR 

no resgate dos laços afetivos, independência 
e reinserção social do paciente. Visando a um 
tratamento humanizado para pessoas com 
sofrimento mental, surgem os Núcleos de 
Assistência Psicossocial e Centros de Aten-
ção Psicossocial (NAPS/ CAPS), por meio da 
Portaria/SNAS nº 224/1992, nos quais o te-
rapeuta ocupacional passa a ser inserido no 
quadro da equipe multiprofissional. 

de “Técnico em Terapia Ocupacional”. O 
texto do Parecer considerava, ainda, o te-
rapeuta ocupacional como um integrante 
da equipe de reabilitação em saúde, po-
rém, sem autonomia para o diagnóstico do 
paciente e a prescrição do seu tratamento. 
Ao profissional cabia o mero exercício da 
técnica recomendada pelo médico.

rior de Terapia Ocupacional, ainda que numa 
versão tecnicista, no qual foram definidas as 
matérias a serem desenvolvidas e o período 
de duração do curso: três anos letivos.

PRIMEIRO CURRÍCULO MÍNIMO:  
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NOVA ATUALIZAÇÃO CURRICULAR: 

2002:  
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Na década de 80, iniciaram-se novos debates 
em torno da necessidade de reformulação 

do currículo mínimo dos cursos de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional. Tal discussão foi liderada 
pela Associação de Terapeutas Ocupacionais do 
Brasil (ATOB) e a Associação Brasileira de Fisiote-
rapia (ABF), que elaboraram e encaminharam ao 
Ministério da Educação, por meio do Conselho 

Com o objetivo de alinhar a formação do 
terapeuta ocupacional às diretrizes e prio-

ridades do Sistema Único de Saúde (SUS), bem 
como a ampliação de inserção do profissional no 
mercado de trabalho, no dia 19 de fevereiro de 
2002, foi instituída, pela Resolução nº 6 da Câma-
ra de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação, a atualização da grade curricular do 
curso por meio das Diretrizes Curriculares Na-
cionais de Terapia Ocupacional. O novo currículo 

GRADUAÇÃO MÍNIMA EM QUATRO ANOS 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
SÃO IMPLEMENTADAS 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CO-
FFITO), propostas curriculares para a formação dos 
referidos profissionais. 

Por meio do Parecer nº 622 de 1982, do Conselho 
Federal de Educação, no dia 28 de fevereiro de 1983, 
a Resolução nº 4, do mesmo órgão, fixou a duração 
mínima em quatro anos dos referidos cursos, definin-
do a atuação do terapeuta ocupacional:

define os princípios, fundamentos, condições e pro-
cedimentos da formação dos egressos.

Nas diretrizes, foram estabelecidos aspectos que 
definem o terapeuta ocupacional com perfil huma-
nista e generalista preparado para atuar em todos 
os níveis e programas de saúde do SUS. Além dis-
so, o documento contemplava diferentes campos de 
conteúdos incorporados na grade curricular: ciências 
biológicas e da saúde, ciências sociais e humanas e 
ciências da Terapia Ocupacional.

“profissional da equipe de saúde que faz uso específico de atividades 
expressivas, lúdicas, artísticas, vocacionais, artesanais e de automanu-
tenção. Avalia, previne e trata indivíduos que, por disfunção de origem 
física e/ou mental e/ou social e/ou de desenvolvimento, apresentam 
alterações de suas funções, com o objetivo de promoção de saúde 
e qualidade de vida. Avalia as alterações apresentadas pelo paciente 
nas relações interpessoais, de trabalho e de lazer decorrente de sua 
disfunção específica. Cria, desenvolve e acompanha o programa te-
rapêutico, selecionando métodos, técnicas e recursos apropriados.”

Fonte: Ministério de Educação 
e Cultura. Reformulação 
do currículo mínimo dos 
cursos de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional. Parecer 
nº622/82. Brasília, 1982

Fonte: "Diretrizes para a formação de terapeutas ocupacionais - percursos e perspectivas", autoras: Michelle Jahn e Roseli Lopes.

AResolução CNE/CES nº 4 de 6 de abril de 
2009 dispõe que a carga horária mínima dos 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA E TEMPO 
DE INTEGRALIZAÇÃO  

cursos de Terapia Ocupacional passa para 3 .200 ho-
ras no período de integralização de 4 anos. 

2009:  
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No início dos anos 50, os médicos or-
topedistas sentiram a necessidade de 

mão de obra qualificada para os atendimen-
tos de reabilitação em pacientes com seque-
las motoras, em especial, as decorrentes de 
poliomielite. Com essa finalidade, em 1957, 
alguns ortopedistas da Fundação Benjamin 
Guimarães (posteriormente denominado 
Hospital da Baleia), liderados pelo Dr. Már-
cio Lima Castro, retornaram ao Brasil, após 
se capacitarem em fisiatria nos EUA, com 

OS PRIMEIROS PASSOS DA

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EM MINAS GERAIS

Hospital da Baleia 
Imagem: arquivo hospital

a ideia de construir um hospital específico 
para reabilitação, que se chamaria Hospital 
Arapiara. O hospital foi oficialmente inaugu-
rado em 24 de novembro de 1962, no bair-
ro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, com 
a finalidade de atender os portadores de 
deficiência física e sensorial. Assim, surgem 
os primeiros cursos técnicos de reabilitação 
(futuros cursos de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional) para capacitar mão de obra 
para o trabalho no hospital.

Faculdade de Ciências Médicas (FCM-MG) 
Imagem:  FCM - MG, acervo Centro de Memória

O convênio firmado entre a Fundação Arapiara (respon-
sável pelo Hospital Arapiara) e a Faculdade de Ciências 

Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) ocorreu oficialmente em 
27 de outubro de 1961 para a criação do curso de técnico de 

Até 1971, houve quatro turmas de técnicos de rea-
bilitação, com formatura nos seguintes anos: 1963, 

1966, 1969 e 1971. Em 1965, em novo convênio entre 
a FCM-MG e a Fundação Arapiara, a faculdade se torna 
responsável pelos cursos, que passam e se chamar Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional, ainda como cursos técnicos. 
“Dois anos mais tarde, em 1967, a faculdade me designou 
para ser o coordenador do curso de Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional e criar o primeiro currículo técnico. 
Como as profissões eram novas e eu não tinha em quem 

HOSPITAL ARAPIARA E FCM-MG 
FIRMAM CONVÊNIO  

FCM-MG ASSUME A 
RESPONSABILIDADE DO CURSO

reabilitação. Em convênio, estabeleceu-se que a organização 
dos cursos, definições curriculares e todas as providências re-
lacionadas ao ensino seriam de responsabilidade da Fundação 
Arapiara, estando a cargo da FCM-MG a chancela do curso. 

espelhar, criamos um curso imitando o currículo da me-
dicina, apenas diminuindo as cargas horárias. A metade 
das disciplinas eram ministradas pelos fisiatras do Hospital 
Arapiara, apenas as cadeiras básicas eram lecionadas na 
FCM-MG. O curso tinha duração de quatro anos. Nos 
três primeiros anos, a grade era idêntica para a Fisiotera-
pia e Terapia Ocupacional, somente no último que eram 
ofertadas disciplinas diferentes”, conta Dr. Geraldo Mage-
la, coloproctologista e primeiro coordenador dos cursos 
de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da FCM-MG. 
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Fonte: “50 anos de história”, Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais. 

Em 1º de março de 1969, a FCM-MG passa a 
assumir a completa responsabilidade da direção 
e manutenção de todas as atividades administra-
tivas e didático-pedagógicas dos cursos. Já em 3 
de dezembro de 1971, foi promulgado o Decre-
to-lei nº69.687, que concedeu reconhecimento 
como de nível superior aos cursos de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional ministrados pela faculda-
de. Após o reconhecimento, os profissionais for-
mados anteriormente nos cursos técnicos solici-
taram a revalidação do diploma para o de nível 
superior. A primeira turma oficial de formandos 
de nível superior da FCM-MG ocorreu em 1972. 

Primeiro currículo de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Ciências Médicas (FCM-MG)
Fonte: FCM - MG, acervo Centro de Memória

Diário Oficial da União: 
Decreto nº 69.687 de 3 de dezembro de 1971
Fonte: FCM - MG, acervo Centro de Memória 

AS RESISTÊNCIAS 
ESTUDANTIS

Mesmo após a FCM-MG assumir a completa direção dos 
cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, ainda ha-

via um vínculo entre a faculdade e o Hospital Arapiara, visto que 
os estágios continuaram ocorrendo no hospital. Além disso, a 
grade curricular ainda era correlata às disciplinas do curso de 
Medicina. Nesse período, pouco se sabia sobre o real fazer do 
terapeuta ocupacional. Tais questões desagradavam os alunos 
da época que começaram a se mobilizar em prol de mudanças. 

“Como fomos recebidos em uma escola de Medicina, nos-
so currículo era extremamente biomédico. Isso só foi alterado 
após um movimento liderado pela Associação de Terapeutas 
Ocupacionais do Brasil (ATOB) - atual Associação Brasileira de 
Terapeutas Ocupacionais (ABRATO) -, no qual se reuniram pro-
fissionais de várias partes do Brasil. Nós criamos uma proposta 
curricular que ampliava o modelo biomédico, incluindo matérias 
de formação humanística, formação geral e profissionalizante”, 
lembra Dra. Carmen Costa, formada na primeira turma de cur-
so superior de Terapia Ocupacional da FCM-MG, em 1972.

Posteriormente renomeada para 
Conselho Nacional de Universi-
tários de Reabilitação (Conur), 
era uma entidade nacional que 
reunia os estudantes de reabilita-
ção. Os encontros ocorriam em 
diferentes estados. 

EXECUTIVA NACIONAL 
DOS UNIVERSITÁRIOS 
DE REABILITAÇÃO (Enur)  

“Tínhamos as disciplinas de Terapia Ocupacional geral 
e específica. Para a geral, nós tínhamos professores. Já 
para lecionar as específicas, nós saíamos a procura dos 
profissionais que faziam um trabalho reconhecido na área 
e convidávamos para lecionar na faculdade. Nós buscáva-
mos as referências bibliográficas em jornais americanos e 
literaturas estrangeiras. Uma grande mudança curricular 
somente ocorreu a partir da década de 80. O currículo 
começou a mudar quando criamos o grupo de estudos de 
Terapia Ocupacional dentro da faculdade. Junto com es-
tudantes de outros cursos, criamos o Conselho Nacional 
de Universitários de Reabilitação (Conur). Esse trabalho 
de mudança curricular veio atender uma necessidade dos 
terapeutas ocupacionais.”

Dra. Débora Goulart de Carvalho, formada em 1979 na FCM-MG
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Dr. Michel Bedran
Fisioterapeuta. 
Formado na turma de 
1972 da FCM-MG

Dra. Carmen Costa

FORMATURA 

EM GRANDE ESTILO

Como um gesto de gratidão ao reconhecimento das pro-
fissões por meio do Decreto-lei nº 938/69, a primeira 

turma de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de nível 
superior, formada em 1972 pela FCM-MG, decidiu convidar 
o vice-presidente da república, Almirante Augusto Rade-
maker, para participar como paraninfo da colação de grau 
dos estudantes. 

“Nós recolhemos, durante o ano inteiro, dinheiro para 
a colação de grau. Mas a corretora na qual aplicamos o 
dinheiro faliu e ‘fechou as portas’. Inclusive com nosso qua-
dro de formatura lá dentro. Então, ficamos sem dinheiro 
para fazer a festa. Em uma reunião, alguém teve a ideia 
de convidar o vice-presidente da república. O ministro 
da educação, Jarbas Passarinho, viria a Belo Horizonte 
para uma solenidade no Palácio das Artes. Aproveitando 
a oportunidade, fizemos uma carta, para ser entregue ao 
vice-presidente, convidando-o para ser paraninfo da nossa 
turma e solicitando uma reunião. Passamos todo o evento 
do lado de fora com a carta na mão, à espera do ministro. 
Em meio a um aglomerado de pessoas em sua volta, con-
seguimos entregar a carta. Ele leu, dobrou, colocou no bol-
so, e garantiu que faria chegar ao senhor vice-presidente.” 

“Fomos a Brasília para entregar a ele um convite 
especial, fomos muito bem recebidos. Para nossa 
surpresa, ele aceitou o convite e veio paraninfar a 
turma. Isso para a gente representava uma pers-
pectiva de divulgação e marketing para as profis-
sões. De repente, estávamos em todos os jornais. 
A presença do vice-presidente deu visibilidade aos 
cursos, o que precisávamos na época.” 

Tempos depois, os formandos receberam um tele-
grama da vice-presidência agendando uma reunião 
com os representantes da turma composta por estu-
dantes de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em 
Brasília. Eles foram ao encontro do vice-presidente, de 
ônibus, sem a certeza da forma como seriam recebi-
dos, uma vez que o país estava sob o Regime Militar. 

Com a confirmação oficial da participação de Augus-
to Rademaker, os preparativos do evento passaram a 
ser de responsabilidade do Governo do Estado de Mi-
nas Gerais e da própria Presidência da República, que 
culminaram, inclusive, na reforma do Teatro Francisco 
Nunes, localizado em Belo Horizonte, palco do even-
to. Também estiveram presentes na colação nomes 
importantes do cenário político da época. Por meio 
de um ato político estudantil, a Fisioterapia e a Terapia 
Ocupacional mineiras foram destaque na imprensa e 
reafirmadas no conhecimento popular.

Formandos 1972 da FCM-MG.
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O militar integrou a Junta Militar que presidiu o Brasil durante o 
afastamento por doença do presidente Costa e Silva, entre 31 de 
agosto a 30 de outubro de 1969. Posteriormente, foi eleito vice-
-presidente na gestão do presidente da República, general Emílio 

Garrastazu Médici, ocupando o cargo entre 30 de outubro do 
mesmo ano a 15 de março de 1974.

AUGUSTO 
HAMANN 
RADEMAKER 
GRÜNEWALD    

Fonte: arquivo pessoal.

Estado de Minas, 
23 de dezembro 1972. 

Telegramas do vice-presidente 
para Michel Bedran.

Estado de Minas, 
22 de dezembro 

de 1972
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Em 1979, foi instalado, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Ho-
rizonte, o segundo curso de graduação em Terapia Ocupacional de Minas Gerais, o 

primeiro de caráter público. O curso de Terapia Ocupacional da UFMG foi vinculado à 
Escola de Educação Física, atualmente Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (EEFFTO). 

A primeira reformulação curricular da UFMG ocorreu em 1985, motivada pelo currículo 
mínimo estabelecido pela Resolução nº 4, de 28 de fevereiro de 1983, que estabeleceu 
quatro anos como tempo mínimo para a formação profissional do terapeuta ocupacional 
e especificações quanto a necessidade de disciplinas próprias da profissão.

AMPLIAÇÃO DOS CURSOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL EM 
MINAS GERAIS

"A década de 80 foi também um momento de abertura política 
que mobilizava as pessoas na perspectiva de mudanças, o que 
ocorre, posteriormente, com a criação da Constituição Federal 
e a implementação do Sistema Único de Saúde. Esse período 
também mobilizou os terapeutas ocupacionais da época, que se 
engajavam por meio dos congressos, no fortalecimento das as-
sociações e representações. Precisávamos de um currículo que 
respondesse a uma complexidade social que até então não existia. 
Pouco se sabia sobre o fazer do terapeuta ocupacional na época 
da minha graduação. Fomos construindo o reconhecimento aos 
poucos, com muita dificuldade. A minha turma adotou uma es-
tratégia divertida: nós selecionávamos no catálogo telefônico o 
número das clínicas. Ligávamos com frequência solicitando um 
atendimento com um terapeuta ocupacional e, na maioria das 
vezes, nos informavam da inexistência do serviço. Passado um 
tempo, ligávamos novamente perguntando se estavam precisando 
de um estagiário de Terapia Ocupacional. Eram pequenas estraté-
gias, mas que já nos dava uma dimensão do compromisso com a 
construção de uma visibilidade social." 

Dra. Kátia Penido 

Formada em 1982, 

na primeira turma 

da UFMG 

Atualmente, duas universidades lecionam o curso de Terapia Ocupacional no estado de 
Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM). 

REGULAMENTAÇÃO

NASCE A TERAPIA 
OCUPACIONAL 
NO BRASIL

Muito engajamento e articulação política 
foram necessários para a criação do De-

creto-lei 938/69, que regulamentou a Fisiote-
rapia e a Terapia Ocupacional no Brasil no dia 
13 de outubro de 1969. Data na qual é come-
morado o dia nacional de ambas as profissões.

A busca pela tão almejada regulamentação 
começa anos antes, ainda em 1961, quando 
o então presidente da República, João Gou-
lart, regulamenta a profissão de massagista no 
Brasil. A normatização visava à participação da 
seleção brasileira na Copa do Mundo no Chi-
le, que ocorreria no ano seguinte. Tendo em 
vista que os massagistas integravam a equipe 
da seleção esportiva, objetivava-se chegar ao 
mundial com os profissionais legalmente re-
conhecidos. A regulamentação causou revolta 
entre lideranças das associações de fisiotera-
peutas e terapeutas ocupacionais do país que 
começaram a articular com parlamentares a 
normatização da classe. 

“Pouco tempo após formada, eu conheci a fisiotera-
peuta Dra. Sônia Gusman e tivemos uma grande ami-
zade e um ideal em comum: ambas queriam que nos-
sas profissões fossem regulamentadas. Então, partimos 
para essa batalha, junto com colegas de outros estados. 
Recorremos a vários deputados, ministros e persona-
lidades do governo. Na época, eu era presidente da 
Associação Brasileira de Terapia Ocupacional e a Dra. 
Sônia da Associação Brasileira de Fisioterapia. Entre as 
várias idas à capital brasileira, tivemos contato com o 
Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que nos orien-
tou a procurar um deputado que enviasse ao Con-
gresso Nacional o projeto de lei sobre o tema. Nesse 
caminho, encontramos o deputado federal Gastoni Ri-
ghi, que nos auxiliou e deu o 'primeiro empurrão'. Dra. 
Sônia Gusman era cunhada do deputado federal Mário 
Teles, que também nos orientou sobre os caminhos 
que deveriam ser seguidos. Esses foram os primeiros 
passos para o feito que viríamos a conseguir em 1969.”

Dra. Veridiana Arb, primeira vice-presidente do COFFITO
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Paralelo à discussão de regulamentação 
da profissão no Congresso Nacional, 

surge, entre ministros do então governo 
marechal Costa e Silva (1967-1969) e na 
Junta Governativa Provisória (31/08/1969 
a 30/10/1969), um debate fechado sobre 
o tema, protagonizado pelo Ministro da 
Saúde, Leonel Miranda, e o Ministro da 
Educação e Cultura, Tarso Dutra, que cul-
minou na regulamentação da Fisioterapia 
e da Terapia Ocupacional no país. 

A discussão ministerial teve início em 
17 de julho de 1967, quando o então mi-
nistro da Saúde, Leonel Miranda, elabora 
um parecer dispondo sobre o anteproje-
to de lei de regulamentação da Fisiotera-
pia e da Terapia Ocupacional. A redação 
do texto propunha a denominação de 
“técnico em Fisioterapia” e de “técnico 
em Terapia Ocupacional”. Justificava-se 
que a expressão “terapeuta” seria ine-
rente ao médico, portanto, não poderia 
ser usada pelos referidos profissionais. 
Além disso, a proposta ministerial redu-
zia e delimitava as atuações do fisiote-
rapeuta e terapeuta ocupacional, sendo 
ambas subordinadas à Medicina, bem 
como uma enumeração de atos proibi-
dos ao exercício daqueles profissionais.  

MINISTROS DISCUTEM A REGULAMENTAÇÃO 
DA TERAPIA OCUPACIONAL 

EXECUTIVO FEDERAL TOMA À FRENTE:   
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Durante os anos de 1966 a 1968, alguns deputados apresentaram projetos de lei sobre a 
matéria, mas não obtiveram sucesso. Dentre os projetos apresentados, está o do deputado 
Nelson Carneiro (Projeto nº 3.768-66, que dispõe sobre o exercício de técnicos em recu-
peração física). Nesse período, instaura-se o Regime Militar no Brasil (1964-1985). Entre os 
anos 1966 a 1968, o Congresso Nacional foi fechado por duas vezes (em 20 de outubro de 
1966, pelo marechal Castelo Branco, e em 13 de dezembro de 1968, por marechal Costa e 
Silva, após a instalação do Ato Institucional nº 5). Tais situações dificultaram as tramitações e 
possível aprovação da regulamentação pelo legislativo.
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Contrariando Leonel Miranda, o ministro 
da Educação e Cultura, Tarso Dutra, tam-
bém envia um projeto de lei ao ministro 
extraordinário para Assuntos do Gabinete 
Civil da Presidência da República, Rondon 
Pacheco, em 18 de agosto de 1969, pro-
pondo a regulamentação das profissões. 
Contudo, ressaltando que tais profissionais 
deveriam ter nível superior e serem deno-
minados “fisioterapeuta” e “terapeuta ocu-
pacional”. Além disso, o documento des-
tacava também a autonomia profissional e 
exclusividade no exercício das profissões.

“Daí a característica da profissão liberal, in-
dependente e desvinculada, por natureza, de 
quaisquer outras profissões, sem prejuízo da 
associação sistemática e conveniente entre 

elas, em uma linha ascendente de atuação e 
exercício. A fixação de cada profissão 
lhe dá o conteúdo próprio, balizando, 
em termos normativos, a existência 
de uma atividade certa, inconfundível, 
que pode terminar onde a outra deva 
começar, sem, entretanto, interpe-
netrações e vínculos de controle, que 
seriam a negação do próprio sentido 
profissional da atividade”. Trecho da reda-
ção proposta por Tarso Dutra que ratifica sua 
posição sobre os diferentes fazeres das profis-
sões de saúde e as limitações dos seus campos 
de atuação. Conforme a redação, os fazeres 
se complementam, mas não se confundem, es-
tando limitada a atuação de uma profissão no 
término da outra.
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ENFIM, A FISIOTERAPIA E A TERAPIA OCUPACIONAL 
SE TORNAM PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 

A fundamentação de autonomia das profissões, elaborada pelo mi-
nistro Tarso Dutra, foi vitoriosa em detrimento da proposta de Le-
onel Miranda. Sendo aquela escolhida pelo Gabinete Civil. Em 08 de 
setembro de 1969, o subchefe para assuntos de administração geral, 
José Medeiros, encaminha um ofício ao ministro extraordinário para 
Assuntos do Gabinete Civil, Rondon Pacheco, pondo fim ao embate 
ministerial. A redação do projeto do Decreto-lei nº 938, assinada pelos 
dois ministros e pela Junta Militar, foi aprovada pela Casa Civil em 13 de 
outubro, publicada em 14 de outubro de 1969 e republicada dois dias 
depois com retificações.
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A regulamentação das profissões, 
por meio do Decreto-lei nº 938/69, 

ocorreu durante o período mais 
conturbado da Ditadura Militar: Ato 

Institucional nº 5 (AI-5), decretado 
pelo marechal Costa e Silva, em 

13 de dezembro de 1968. O AI-5 
autorizava o presidente da República 

a decretar recesso do Congresso 
Nacional, das assembleias legislativas 
e das câmaras de vereadores; cassar 

mandatos de parlamentares e suspen-
der direitos políticos dos cidadãos. 

Tal fato histórico justifica a ausência 
de um debate público, inclusive com 
o poder legislativo, sobre a matéria 

que culminou na regulamentação. 

AI5: ÁPICE DA 
DITADURA MILITAR
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A legalização da profissão contribuiu 
para a delimitação do fazer profissional 
da Terapia Ocupacional, atribuindo ao 
terapeuta ocupacional o direito exclusivo 
de intervenção nessa área. A profissão 
começa, assim, a escrever um novo 
capítulo da sua história. A “autonomia 
e privatividade” se tornam palavras de 
ordem, conforme ressalta a redação do 
artigo 4º do Decreto-lei nº 938/1969: 
“Art. 4º É atividade privativa do terapeuta 
ocupacional executar métodos e técnicas 
terapêuticas e recreacionais com a finali-
dade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade mental do paciente.”

AUTONOMIA E PRIVATIVIDADE

Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e 
terapeuta ocupacional, e dá outras providências.

DECRETO-LEI NO 938
DE 13 DE OUTUBRO DE 1969.
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Fonte: as cópias dos documentos ministeriais que resultaram na regulamentação do Decreto-lei 938/69 foram coletadas em 2011 no Arquivo Nacional e na Coordenação 
de Documentação e Informação (CODIN), ligada à Secretaria Geral da Presidência da República, pela Comissão de Memória do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO)
Fonte: “Fisioterapia brasileira: a intencionalidade do legislador”, autores: Rivaldo Rodrigues Novaes Junior e Marcelo
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SISTEMA COFFITO/
CREFITOs É CRIADO 

Após a regulamentação da Fisioterapia e da 
Terapia Ocupacional, houve a necessidade 

do domínio das profissões, por meio do con-
trole ético, científico e social das atividades. 
Com esse objetivo, lideranças das profissões e 
associações brasileiras e estaduais iniciaram as 
articulações para a criação do conselho. Nesse 
período, foram propostos, por diferentes depu-
tados, projetos de lei na tentativa de implemen-
tar a autarquia.

CRIAÇÃO DO SISTEMA

Dra. Veridiana Arb

Primeira vice-presidente do COFFITO

“Depois da criação do decreto-lei regulamentador 
da profissão, nós nos unimos com outros fisiote-
rapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil e co-
meçamos a batalhar pela criação do conselho. Nós 
percebemos que só ter a profissão não valia muito, 
precisávamos ter um conselho. Eu e a Dra. Sônia Gus-
man íamos sempre a Brasília batalhar pela regulamen-
tação. Voltamos a nos reunir com o então ministro da 
Educação, Jarbas Passarinho, e também articulamos 
com o ministro do Trabalho, Arnaldo Pietro, que nos 
colocou à disposição uma equipe de servidores para 
estudarmos juntos sobre o assunto.”

Reunião de presidentes do sistema COFFITO e CREFITOs
Arquivo pessoal 

Em 1974, o deputado Mário Teles 
apresenta à Câmara dos Deputados o 
Projeto de lei nº 2.042, que tem ane-
xado o Projeto de lei nº 2.059/ 1974, 
do deputado Anapolino Faria. Ambos 
versam sobre a criação do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Fonte

UM MESMO CONSELHO PARA 
AS DUAS PROFISSÕES  

Dr. Sérgio Mingrone
Fisioterapeuta.

Presidente da ABF entre 
1976-1979

“Durante o processo de criação do COFFITO, liderado pela 
fisioterapeuta, Dra. Sônia Gusman, e a terapeuta ocupacional, 
Dra. Veridiana Arb, juntamente com a ABF, eu estive com o mi-
nistro do Trabalho, Arnaldo Pietro, que confirmou a instalação 
do conselho. Porém, impôs a condição de que a Fisioterapia e 
a Terapia Ocupacional compusessem o mesmo órgão fiscaliza-
dor, já que não havia número suficiente de profissionais para se 
manter uma autarquia. Recordo-me que na época ele também 
sugeriu que a Dra. Sônia Gusman e a Dra. Veridiana Arb fizessem 
parte da presidência e vice-presidência, em função do trabalho 
realizado por elas.” 

CINQUENTENÁRIO    1969 -  201928
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INICIAM-SE AS PRIMEIRAS 
AÇÕES DO COFFITO 

Em 17 de dezembro de 1975, no gover-
no do presidente Ernesto Geisel (1974-

1979), foi sancionada a Lei nº 6.316, cria-
dora do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocu-
pacional (COFFITO/CREFITOs), que pas-
sam a ter prerrogativas normatizadora e 
fiscalizadora. Porém, as atividades oficiais da 
autarquia só viriam a funcionar quase dois 
anos depois, em 15 de agosto de 1977, por 
meio da Portaria nº 3.459, que aprovou o 
projeto de instalação do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Tam-
bém foi designado, pelo ministro do Traba-
lho, Arnaldo Prieto, o primeiro corpo de 
conselheiros da nova autarquia: Dra. Abigail 
Ribeiro Barros, Dra. Dayse Dantas Olivei-
ra,  Dra. Hinda Burlamaqui, Dr. Laurentino 
Pantaleão Neto Costa, Dr. Luciano Castelo 

Branco Rebouças, Dr. Márcio Delano Cruz, 
(indicado pela AMF), Dra. Sônia Gusman, 
Dra. Veridiana Arb e Dr. Wladimiro Ribeiro 
de Oliveira.

“A ABF, mediante solicitação do Ministério 
do Trabalho, pediu que as associações regio-
nais indicassem nomes para compor o pri-
meiro conselho federal. A AMF indicou cinco 
nomes: o meu, Dr. Michel Bedran, Dr. Milton 
Malheiros, Dr. Mário Lúcio Soa e Dr. Wilson 
Nofre. Posteriormente, recebi um telegrama 
solicitando comparecimento à Secretaria do 
Trabalho do Estado. O secretário do Traba-
lho de Minas Gerais nos comunicou sobre 
a indicação dos nomes e nos informou que 
deveríamos ir a Brasília para a posse. Eu fui 
o conselheiro efetivo e o Dr. Michel Bedran, 
meu suplente”, explica Dr. Márcio Delano, 
primeiro conselheiro mineiro do COFFITO.

Da esquerda para direita em pé: Dr. Márcio Delano Cruz, Dr. Laurentino Pantaleão Neto Costa, Dr. Wladimiro 
Ribeiro de Oliveira, Dr. Luciano Castelo Branco Rebouças. Da esquerda para direita sentadas: Dra. Dayse 

Dantas Oliveira, Dra. Sônia Gusman, Dra. Veridiana Arb, Dra. Hinda Burlamaqui e Dra. Abigail Ribeiro Barros 
Arquivo pessoal

"Quando criou o conselho, o ministro do Trabalho, 
Arnaldo Pietro, recebeu indicações de vários nomes de 
profissionais reconhecidos na época. Das indicações, o 
ministro escolheu nove para serem os conselheiros titu-
lares e seus respectivos suplentes. A partir daí, começa-
ram as reuniões do COFFITO. O Ministério do Trabalho 
nos deu uma verba para implementarmos as primeiras 
estruturas, inclusive de pessoal, compramos nossa pri-
meira sala, em Brasília."Dra. Veridiana Arb

COFFITO ELEGE SUA PRIMEIRA DIRETORIA  

A primeira reunião do COFFITO ocorreu no dia 30 de agosto de 1977, sob a presidência do 
Dr. Aluysio Simões de Campos, secretário de Relações do Trabalho, com a finalidade de ele-

ger a primeira diretoria do conselho. Participaram os nove conselheiros efetivos que por meio de 
votação, por escrutínio secreto, elegeram a primeira composição do corpo diretivo. Os eleitos to-
maram posse no mesmo dia: Dra. Sônia Gusman, presidente; Dra. Veridiana Arb, vice-presidente; 
Dr. Wladimiro Ribeiro de Oliveira, secretário; e Dr. Luciano Castelo Branco Rebouças, tesoureiro. 

Da esquerda para direita: Dr. Wladimiro Ribeiro de Oliveira, Dra. Sônia Gusman, 
Dra. Veridiana Arb e Dr. Luciano Castelo Branco Rebouças

Arquivo pessoal 
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SURGEM OS TRÊS PRIMEIROS 
CONSELHOS REGIONAIS 

Instalado o Conselho Federal, a etapa seguinte foi a instala-
ção e organização dos primeiros Regionais de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional. Em resolução publicada no dia 11 de 
dezembro de 1977, o COFFITO instituiu os três primeiros 
Conselhos Regionais das profissões. Os estados escolhidos 
foram delimitados por áreas que geograficamente haviam os 
maiores números de profissionais. 

CREFITO-1

CREFITO-3

CREFITO-2

Sede: Recife
Jurisdição: Acre, Amazonas, 

Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia e pelos territórios federais 
de Rondônia, Roraima, Amapá e 

Fernando de Noronha
Presidente: Dr. Geraldo José 

Rodrigues Barbosa
Vice-presidente: Dra. Anadelia 

Menezes Bezzera.

Sede: São Paulo
Jurisdição: Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul

Presidente: Dra. Célia Rodrigues Cunha
Vice-presidente: Dra. Cíntia Peixoto

Sede: Rio de Janeiro
Jurisdição: Distrito Federal e pelos 

estados de Goiás, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo

Presidente: Dr. Ruy Gallart de Menezes
Vice-presidente: Dra. Paula de 

Rezende Travassos

Com a criação dos regionais, 
iniciou-se a procura pelos 

fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais do país para a realização 
dos primeiros registros profissio-
nais. Em Minas Gerais, a Associa-
ção Mineira de Fisioterapeutas foi 
a responsável pelo cadastramento 
dos profissionais mineiros, tanto 
fisioterapeutas quanto terapeu-
tas ocupacionais. Os profissionais 
foram requisitados por meio de 
uma convocação no jornal Estado 
de Minas, publicada pela AMF, no 
dia 30 de outubro de 1977.

O COFFITO manteve apenas 
três circunscrições regionais nos 
10 anos iniciais de sua história. Em 
maio de 1985, a então presidente 

Convocação publicada 
no Primeiro Caderno do 
Jornal Estado de Minas, 
no dia 30/10/1977. 
Fonte: arquivo pessoal

CRIAÇÃO DO SINDICATO  
Como representante da classe no que tange a mo-

bilização pela defesa dos direitos profissionais e 
interesses trabalhistas, surge, no dia 3 de agosto de 
1989, o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais do Estado de Minas Gerais (SINFITO-
-MG), por meio da assembleia de fundação realizada 
no auditório da Faculdade de Ciências Médicas de Mi-
nas Gerais. Na ocasião, foram eleitos os membros da 

primeira diretoria do SINFITO-MG: para presidente, 
Dr. Fernando Ferreira de Melo, e para vice-presidente, 
Dr. Júlio César Handam. As primeiras atividades do 
sindicato ocorreram em uma sala cedida pela Asso-
ciação Mineira de Fisioterapeutas, localizada na rua 
Tupis, Centro da capital. Atualmente, a presidência do 
sindicato é ocupada pela Dra. Caroline Machado Ba-
rini, primeira terapeuta ocupacional a ocupar o cargo. 

da autarquia federal, Dra. Sônia 
Gusman, assinou duas resoluções 
criando outros dois CREFITOs 
a partir do desmembramento 
das antigas regiões. Durante a 
42ª reunião Plenária do Conse-
lho Federal, realizada no dia 10 
de novembro de 1984, no Rio 
de Janeiro, foi aprovada a criação 
do CREFITO-4 e do CREFITO-5. 
As autarquias foram instituídas 
no ano seguinte por meio das 
Resoluções 54/85 e 56/85, res-
pectivamente: CREFITO-5 (Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, 
com sede em Porto Alegre) e 
CREFITO-4 (Minas Gerais, 
Goiás e Distrito Federal, com 
sede em Belo Horizonte).
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TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 
CONSOLIDAM O SEU ESPAÇO EM 

DIFERENTES ÁREAS

FORTALECIMENTO DAS ESPECIALIDADES PROFISSIONAIS:

A partir dos anos 2000, o COFFITO reconheceu a atuação do terapeuta ocupacional em 
diferentes áreas da saúde. Surgem, assim, as especialidades. Um caminho que traça o perfil 

do profissional em um futuro próximo: cada vez mais a sociedade exigirá ser tratada exclusiva-
mente pelo especialista. 

Terapia Ocupacional em Acupuntura Resolução nº 405
Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares Resolução nº 429
Terapia Ocupacional nos Contextos Sociais Resolução nº 406
Terapia Ocupacional no Contexto Escolar Resolução nº 500
Terapia Ocupacional em Gerontologia  Resolução nº 477
Terapia Ocupacional em Saúde da Família Resolução nº 407
Terapia Ocupacional em Saúde Mental Resolução nº 408

SAÚDE 
SUPLEMENTAR

PROCEDIMENTOS 
PRÓPRIOS

RNHTOPOLÍTICAS DE 
SAÚDE

CIF

SIMPLES NACIONAL

Inclusão, desde 2004, da assis-
tência terapêutica ocupacional 
na saúde suplementar, com li-
mitações no número de atendi-
mentos, mas com cobertura de 
consulta, reforçando a autono-
mia do profissional.

Identidade profissional e proce-
dimentos próprios reconheci-
dos pela Terminologia Unificada 
em Saúde Suplementar (TUSS).

Referencial Nacional de Honorá-
rios de Terapia Ocupacional.Presença da Terapia Ocupacional 

em equipes mínimas de saúde.

Adoção da Classificação Interna-
cional de Funcionalidade, Incapa-
cidade e Saúde (CIF).

Terapia Ocupacional no Sim-
ples Nacional.

Os avanços partilhados neste 
cinquentenário constatam 

o quanto a Terapia Ocupacional 
progrediu e se consolidou no ce-
nário nacional e mundial em um 
curto espaço de tempo. Relem-
bre alguns dos principais feitos: 

JORNADA DE 
TRABALHO

LEI DO 
"ATO MÉDICO"

EXAMES 
COMPLEMENTARES

PERÍCIA JUDICIAL

ÓRTESES E 
PRÓTESES

Jornada máxima de trabalho de 30 
horas semanais (Lei 8.856/1994).

Garantia de autonomia com os ve-
tos presidenciais ao Projeto de Lei 
do “Ato Médico”.

Autonomia do terapeuta ocu-
pacional na solicitação de exa-
mes complementares.

Legitimidade da atuação do te-
rapeuta ocupacional como pe-
rito judicial.

Prerrogativa na prescrição ga-
rantida pela Portaria do Minis-
tério da Saúde n° 661 de 2010.

UMA TRAJETÓRIA DE CONQUISTAS
TERAPIA OCUPACIONAL:   

Em 2010, a Resolução nº 378 estabelece a prova de título de especialista profissional para 
reconhecer e assegurar os direitos desses experts.  

CREFITO-4

CRIAÇÃO 
DO CREFITO-4
Criado no dia 17 de maio de 1985, as atividades do 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 4ª Região (CREFITO-4) só ganharam desdobra-
mentos práticos a partir do ano seguinte, após a posse 
do primeiro Colegiado da autarquia, em 18 de março de 
1986, sobre a gestão da seguinte diretoria:

Dr. Hildeberto Lopes dos Santos – presidente
Dra. Débora Goulart de Carvalho – vice-presidente
Dra. Maria de Fátima Milagre – diretora-secretária
Dr. Raymundo de Carvalho Filho – diretor-tesoureiro

Instalado inicialmente em uma sala alugada na rua São 
Paulo, Centro da capital mineira, o CREFITO-4 inaugurou 
sua sede própria em 13 de dezembro de 1996. Desde en-
tão, o conselho funciona na ala comercial do Edifício Ar-
cângelo Maletta, também região central de Belo Horizon-
te. A área de abrangência da 4ª Região, que hoje integram 
exclusivamente os municípios mineiros, sofreu alterações 
por desmembramentos territoriais. Em 1989, o COFFITO 
anexou à jurisdição do CREFITO-4 o estado de Tocantins, 
criado no ano anterior com a divisão de Goiás. Em 2004, 
o CREFITO-11 absorveu Goiás e o Distrito Federal, e o 
CREFITO-12, Tocantins.

No decorrer dos seus primeiros 28 anos, esteve à frente 
da autarquia um único presidente, o fisioterapeuta Dr. Hil-
deberto Lopes dos Santos, ocorrendo mudanças, apenas, 
na composição dos demais membros da diretoria. 

Arquivo pessoal

Primeira terapeuta 
ocupacional a ocupar a 
diretoria do CREFITO-4
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Dr. Anderson Luís Coelho - presidente
Dra. Álida Andrade - vice-presidente 
Dra. Flávia Massa - diretora-secretária 
Dr. Hermann Rodrigues - diretor-tesoureiro

No dia 13 de abril de 2014, tomou posse o segundo 
presidente do CREFITO-4, o fisioterapeuta Dr. Anderson 
Luís Coelho, após eleita a chapa "Renovação e Valoriza-
ção", no dia 13 de outubro de 2013, e empossada no ano 
seguinte para o quadriênio 2014/2018. Em outubro de 
2018, a chapa "Avançar Mais"  foi eleita com ampla apro-
vação dos profissionais mineiros para seguir à frente da 
autarquia pelo quadriênio 2018/2022. Sendo composta 
atualmente pela seguinte diretoria:

Da esquerda para a direita: Dra. Flávia Massa, Dr. Anderson Luís Coelho,
 Dra. Álida Andrade e Dr. Hermann Rodrigues

A HISTÓRIA CONTINUA
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Com a renovação da gestão do CREFITO-4, a Fi-
sioterapia e a Terapia Ocupacional mineiras al-

cançam novos voos e começam a escrever novos ca-
pítulos da sua história. Inspirado nos fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais que disponibilizaram seu 
tempo para a consolidação das profissões no país, o 
corpo diretivo do conselho, liderado pelo presidente 
Dr. Anderson Coelho, acredita que há muitas outras 

Demanda latente dos profissionais, os serviços im-
plementados objetivam que dúvidas possam ser sa-
nadas em um menor tempo possível. O conselho 
recebe também questionamentos de profissionais 
sobre questões administrativas e técnicas que pron-
tamente são encaminhadas a conselheiros fisiotera-
peutas e terapeutas ocupacionais, garantindo uma 
prestação de serviços mais eficaz aos profissionais e 
cidadãos mineiros. 

conquistas a serem alcançadas e partilhadas entre os 
seus pares. Dando continuidade a esse trabalho, a 
atual diretoria do CREFITO-4, que representa pouco 
mais de 15% do período de história da autarquia, 
tem se empenhado ativamente em ações internas e 
externas de aproximação com os profissionais e de 
valorização social da profissão. Conheça um pouco 
do trabalho realizado nos últimos anos:

para conclusão de todos 
os processos de regis-
tros e para prestação 
dos demais serviços ofe-
recidos pela autarquia.

Com essas ações, o CREFITO-4 se faz presente em 
todas as regiões de Minas Gerais, garantindo co-
modidade ao profissional e celeridade na prestação 
dos serviços finalísticos.

AMPLIAÇÃO DO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO EM 
QUASE 60%

CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE 
APOIO A PROFISSIONAIS E DA 

OUVIDORIA CREFITO-4

COBERTURA DE 100% 
DAS MICRORREGIÕES 

DE MINAS GERAIS

REDUÇÃO DOS 
PRAZOS

INSTALAÇÃO DE 
DELEGACIAS

de 28,5 horas semanais pa-
-ra 45 horas, tanto na sede 
quanto nas delegacias.

Atendimento presencial, telefôni-
co e eletrônico com a finalidade 
de solucionar dúvidas e receber 
sugestões.

Gov. Valadares;
Montes Claros; 
Pouso Alegre;
Uberlândia;
Juiz de Fora.

pela rede de delegados 
de representação política.

Participação decisiva do CREFITO-4 em conquistas 
recentes, tais como a inclusão das duas profissões no 
Simples Nacional; a apresentação dos projetos de lei 
do piso salarial estadual; o repúdio aos projetos de 
lei do Novo "Ato Médico" e da "Invasão Estética" e 
à fiscalização irregular por outros conselhos; o com-
bate ininterrupto ao ensino a distância nos cursos 
de saúde. 

ATUAÇÃO PERANTE OS 
TRÊS PODERES EM PROL DAS 

PROFISSÕES.
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A atual gestão do CREFITO-4 revolucionou a política de fiscalização do conse-
lho ao exigir como pré-requisito, a partir de 2014, formação dos agentes fiscais 
em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional. Além disso, os fiscais são constante-
mente treinados para cumprir o princípio de uma fiscalização técnica com perfil 
educativo e preventivo. Com essa ação, o conselho aboliu uma fiscalização de 
caráter ostensiva, ocorrida até então. Além disso, a aquisição de novos veícu-
los e a modernização tecnológica do setor também são novos diferenciais que 
resultam em mais efetividade nos trabalhos e mais rapidez no atendimento das 
denúncias. Atualmente, a fiscalização ocorre em 100% dos municípios mineiros. 
O CREFITO-4 implementou, ainda, ações específicas para o combate ao exer-
cício ilegal das profissões no estado, entre as quais destacam-se parcerias com 
outros órgãos públicos, como a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Cumprindo seu dever de transparência e informação, os 
canais de comunicação objetivam aproximar o conselho das 
demandas dos profissionais. A comunicação do CREFITO-4 
também cumpre a função de disseminar informação pública 
e de qualidade à população e à grande mídia sobre o fazer 
das profissões. 

REESTRUTURAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO

e qualificação dos agentes 
fiscais.

Publicação semestral da revista CREFITO-4, 
lançamento do site oficial da autarquia, cria-
ção da Rádio Funcional (web rádio do con-
selho) e do CREFITO-4 Mobile (aplicativo), 
além da presença diária nas redes sociais.

O conselho promove diversas atividades institucionais periódicas com a finalidade 
de contribuir para a capacitação dos profissionais do estado. Dentre as atividades 
promovidas, destacam-se:

CAPACITAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS

RODAS DE CON-
VERSAS E AUDIÊN-

CIAS PÚBLICAS 

CAPACITAÇÃO DE 
PRESTADORES DE 

SERVIÇOS

 ENCONTROS 
PERIÓDICOS COM 

COORDENADORES, 
PROFESSORES E NÚ-

CLEOS DOCENTES 
ESTRUTURANTES

REALIZAÇÃO DE 
CAPACITAÇÕES 

TÉCNICAS

CREFITO PELO 
ESTADO

EVIDENCE

em todas as mesorregiões do estado, 
para prestação de contas, coleta de su-
gestões e orientação aos profissionais. 

fisioterapêuticos e terapêuti-
cos ocupacionais (pessoas fí-
sicas e jurídicas) em gestão e 
empreendedorismo.

dos cursos de graduação em Fisiote-
rapia e em Terapia Ocupacional de 
Minas Gerais para elevar a qualidade 
da formação e ajustá-la às necessida-
des de saúde da população.

sobre uso da Classificação In-
ternacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), 
treinamento funcional, supor-
te básico de vida, solicitação e 
interpretação de exames, entre 
outros temas.

Por meio desse projeto, o con-
selho se faz presente em todas 
as regiões do estado, a fim de 
promover qualificação e levan-
tar as demandas dos profissio-
nais locais para o planejamento 
de ações específicas. 

O CREFITO-4 também realiza o 
Fórum de Prerrogativas e Práticas 
Científicas. Evento anual, com capa-
cidade média para 1.500 profissio-
nais, que reúne palestrantes referên-
cias nacionais e internacionais para 
discussão de temas atuais sobre a 
Fisioterapia e a Terapia Ocupacional, 
em salas distintas.

Todas as atividades 
realizadas pelo CREFITO-4 
são gratuitas e exclusivas 
para profissionais regulares 
com o conselho. 
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