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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA

OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO
- Estado de Minas Gerais -

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2012.

Senhor(a) Profissional:

Nos termos do que determina a norma do art. 7º, incisos I e IV, da Lei Federal nº:

6.316/75 e, visando cumprir as disposições legais e regulamentares que tem como objetivo precípuo zelar pelas

profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e, consequentemente, proteger o paciente e a saúde pública como

um todo, CIENTIFICAMOS V.Sa. de que, à partir do dia 17 de novembro de 2012 encerrou-se o prazo para que as

Operadoras de Planos de Saúde façam a adequação dos contratos firmados com os prestadores de serviços, a fim de

que tais contratos prevejam forma de reajuste dos valores pagos, conforme determinou a Instrução Normativa n.º 49,

de 17 de maio de 2012, da Diretoria de Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar -

DIDES/ANS. 

A Resolução COFFITO 367/09 e Resolução COFFITO 368/09 determinam,

respectivamente, o Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos como padrão mínimo remuneratório -

deontológico e Referencial Nacional de Honorários Terapêuticos Ocupacionais como padrão mínimo remuneratório

-deontológico.

As Resoluções COFFITO no 387/2011 e 402/2012 estabelecem número máximo

de atendimentos por profissional por hora, considerando a jornada de trabalho de 30 horas semanais prevista na Lei

Federal nº 8.856/1994 e os níveis de complexidade.

Diante disso e, em cumprimento ao que determina a norma do art. 7º, da Lei

Federal nº: 6.316/75, o CREFITO-4, em conjunto com o COFFITO, FENAFISIO, SEMPREFITO-MG E AMF, já comunicou às

Operadoras de Saúde que realizará, em âmbito estadual, fiscalização rigorosa de todos os profissionais inscritos em

sua circunscrição administrativa, exigindo o cumprimento, integral, das normas que regulam o referencial de

honorários e os parâmetros assistenciais, sujeitando, aos que descumprirem, às sanções administrativas e éticas

cabíveis, nos termos do que determina a norma do art. 16, da Lei Federal nº: 6.316/75.

Assim, visando esclarecer aos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

e, evitar que punições desnecessárias sejam aplicadas, CIENTIFICAMOS V.Sa. das ações que serão levadas à efeito, à

partir do recebimento da presente, tudo, no objetivo de defender o respeito e a dignidade que a Fisioterapia e a

Terapia Ocupacional exigem. 

Respeitosamente, 

Dr. Hildeberto Lopes dos Santos
PRESIDENTE

Dr. Anderson Luís Coelho
Diretor-Secretário
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