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PRERROGATIVA

É DIREITO, 
NÃO É FAVOR!

Conte com o 
Plantão de Defesa 
de Prerrogativas do 
CREFITO-4 MG

Orientação técnico-normativa, pareceres e instrução 

jurídica para garantir o exercício profissional pleno.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, 

pelos canais:         (31) 99584-5961, 

(31) 3218-7400 ou       nap@crefito4.gov.br.

PROFISSIONAL



CREFITO-4  
EM AÇÃO
Um giro pelas atividades 
do conselho no primeiro 
trimestre de 2021

PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA:
o que eu tenho a 
ver com isso?

Luta nossa 
de cada dia

AUTONOMIA PROFISSIONAL
Descubra que a independência 
clínica faz parte do perfil do 
fisioterapeuta e do terapeuta 
ocupacional

É A VEZ DA 
FISIOTERAPIA 
E DA TERAPIA 
OCUPACIONAL NA 
TELESSAÚDE

EAD EM FOCO
Um erro pode 
custar a vida

AVANÇO DA 
CIÊNCIA
Pílulas científicas  
trazem resumos  
para a prática  
clínica

CAPACITAÇÃO 
INÉDITA
Conselho promove 
treinamento
focado no tratamento 
de sequelas pós-Covid

LGPD
Lei Geral de Proteção 
de Dados já está em 
vigor

Fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais são protagonistas 
no combate à Covid-19
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Após mais de um ano e 
mais de 400 mil bra-

sileiros mortos, o CREFI-
TO-4 MG continua tendo 
duas missões principais 
em todos os dias sob a 
pandemia da Covid-19: 
não deixar só nenhum 
fisioterapeuta ou tera-
peuta ocupacional de Mi-
nas Gerais, esteja onde 
estiver, e permanecer 
cumprindo suas tarefas 
legais em defesa das 
duas profissões. Em ou-
tras palavras, é preciso 
ser presença simultânea 
na linha de frente e na 
retaguarda institucional.
Proteger vidas faz 

todo esse esforço valer 
a pena. É como um ritu-
al cívico repetido a cada 
manhã, diante de um 
compromisso que renas-
ce com o sol. Um jura-
mento silencioso, basea-
do na mesma esperança 
da máxima judaica que o 
filme “A Lista de Schin-
dler” popularizou: “Quem 
salva uma vida, salva o 
mundo inteiro”. Oskar 
Schindler, herói real, sal-
vou mais de mil vidas do 
Holocausto, mas chorou 
ao perceber que poderia 
ter resgatado mais uma.
Também temos heróis 

reais espalhados por Mi-

nas neste exato instante 
da história. Além de re-
conhecê-los como sem-
pre, procuramos apoi-
á-los como nunca. Com 
canais de atendimento, 
com informação de qua-
lidade, com luta diária 
pela vacinação de todos 
os profissionais, com ca-
pacitações em todas as 
regiões em 2020 sobre 
o manejo ventilatório do 
paciente crítico com Co-
vid-19 e em 2021 sobre 
a intervenção no proces-
so de reabitação da sín-
drome pós-Covid.
Reconhecemos aqui, 

mais uma vez, aqueles 
que escolheram a Fi-
sioterapia e a Terapia 
Ocupacional para salvar 
vidas e o mundo. Lem-
bramos, com tristeza e 
orgulho, os nomes dos 
fisioterapeutas mineiros 
que a pandemia arrancou 
do nosso convívio: Dr. 
Wesley Leite de Olivei-
ra Soares, Dra. Zilmeire 
Araújo de Meireles, Dr. 
Christyan de Oliveira 
Queiroz, Dra. Marísia Te-
rezinha das Chagas e Dr. 
Marisson Dantas Brito. 
Os colegas mortos ja-

mais serão esquecidos. 
E os que seguem lutando 
não lutam sozinhos.

Dr. Anderson Coelho 
Presidente do CREFITO-4 MG

ANJOS
EXISTEM...

ENCONTRO DE PARLAMENTARES
FISIOTERAPEUTAS E EXECUTIVOS
Debate sobre as demandas políticas 
das profissões e da saúde pública

38

10



Por dentro da
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DESCUBRA QUE A INDEPENDÊNCIA 
CLÍNICA FAZ PARTE DO PERFIL DO 
FISIOTERAPEUTA E DO TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

PROFISSIONAL
AUTONOMIA



SOLICITAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE 

EXAMES COMPLEMENTARES

1. Profissionais possuem legitimidade para 

solicitação de laudos técnicos e quaisquer 

exames complementares, seja de imagem, 

laboratorial, dentre outros.

2. Também podem solicitar informações a 

outros profissionais de saúde necessárias ao 

tratamento do paciente.

3. Se o plano de saúde não cobrir a solicita-

ção de exames, o paciente pode realizá-lo de 

forma particular. 

4. Caso os laboratórios recusem a solicita-

ção de exames, o profissional deve esclare-

cer sobre sua autonomia. Persistindo, deve 

denunciar ao CREFITO-4 MG, que notificará 

o laboratório.  

5. Os exames podem ser solicitados a qual-

quer tempo, no ato da consulta, na continui-

dade do tratamento ou no momento da alta.  
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“Os exames complementares fortalecem a 

conduta fisioterapêutica e terapêutica ocu-

pacional e nos dão autonomia, além de me-

lhorar nossa qualidade de atuação. Os pro-

fissionais devem estar aptos para solicitar 

e interpretar de forma técnica, científica, 

qualitativa e específica para cada uma das 

áreas. A falta de conhecimento dessa auto-

nomia traz prejuízos à prática clínica. Por 

isso, é importante que os profissionais se 

apoderem dessas outras ferramentas que 

são os exames complementares e busquem 

conhecimento acerca da solicitação e, prin-

cipalmente, da interpretação dos exames 

que solicitam, com a finalidade de melhorar, 

ampliar e dar mais qualidade ao seu fazer, 

seja no diagnóstico, prescrição e ajuste de 

conduta, bem como no momento da alta.” 
Conselheiro do CREFITO-4 MG 

DR. HUGO GORETTI

É fato que o fisioterapeuta e o 
terapeuta ocupacional são profis-
sionais da área da saúde com au-
tonomias científicas e legalmente 
reconhecidas. A autonomia é um 
direito conquistado e garantido no 
exercício diário da prática profis-
sional. Está relacionada com o po-
der de independência para utilizar 
de conhecimentos, habilidades e 
competências em tomadas de de-
cisões e resoluções no seu espaço 
de atuação. 

Você tem dúvidas sobre 
os limites de atuação 
enquanto profissional?  
Ainda acha que suas prá-
ticas estão condiciona-
das às decisões de outros 
profissionais de saúde? 
Formaliza contratos com 
planos de saúde mesmo 
quando os honorários 
são insuficientes para 
manter o seu negócio?

 
Então, você está no lugar certo. 

Nossa missão é ajudá-lo a esclare-
cer dúvidas recorrentes que impe-
dem que o profissional se aproprie 
da autonomia no momento de ge-
rir suas próprias decisões clínicas. 

Faça valer seu poder de deci-
são. Aproprie-se da sua identi-
dade profissional!

O CREFITO-4 MG elaborou um 
parecer acerca da competência 

profissional para solicitação e 
interpretação de exames comple-

mentares. Acesse: 
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PROFISSIONAL DE PRIMEIRO CONTATO 

E INDEPENDÊNCIA NO DIAGNÓSTICO

1. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

são profissionais de primeiro contato. Não é 

necessário que o paciente tenha sido enca-

minhado pelo médico. 

2. Os profissionais possuem autonomia e in-

dependência para a escolha de suas condu-

tas clínicas. 

3. Não há qualquer subordinação ou vincula-

ção dos profissionais à Medicina ou a qual-

quer outra profissão da saúde. 

4. Ao médico cabe apenas o encaminhamen-

to. A prescrição do tratamento é de compe-

tência exclusiva do fisioterapeuta ou do te-

rapeuta ocupacional, após a consulta devida. 

5. Somente a partir do diagnóstico que se 

pode prescrever, ministrar e supervisionar 

a intervenção, estabelecendo prognóstico 

provável. 

PLANOS DE SAÚDE

1. A valorização profissional começa em sa-

ber negociar com as operadoras dos planos 

de saúde. 

2. Os contratos são firmados considerando 

a autonomia da vontade, sob livre negocia-

ção e acordo entre as partes. 

3. Uma vez estabelecido e aceito pelo em-

presário, o contrato tem força de lei entre 

as partes.

4. Ao seu favor, o profissional deve utilizar 

os valores precificados no RNPF e RNHTO. 

5. Em casos de condições de alta do pacien-

te antes de completar os atendimentos au-

torizados na guia, o profissional deve dar 

alta e informar o motivo à operadora.

“É importante que o profissional se apro-prie dos referenciais, entenda qual o custo do seu negócio e o lucro que pretende al-cançar. O poder de decisão está nas mãos do profissional, já que a Lei Federal nº 9656/98 (que criou a ANS), apesar de exi-gir solicitação do médico para cobertura de exames e tratamentos, obriga as operado-ras a oferecerem serviços de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, o que evidencia a autonomia dos profissionais para o diag-nóstico na área, prescrição terapêutica e alta do paciente. Os profissionais esperam que CREFITO-4 MG cobre das operadoras melhores remunerações. Porém, o conselho não tem competência legal para ser parte da negociação.”

Diretora-secretária do CREFITO-4 MG e representante do COFFITO na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

DRA. FLÁVIA MASSA
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PERÍCIA JUDICIAL

1. Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional são 

legalmente habilitados e qualificados para re-

alizar perícias judiciais no âmbito de sua atu-

ação profissional. 

2. Os profissionais podem atuar também como 

assistentes técnicos da parte reclamante. 

3. Podem atuar nas áreas de perícia extraju-

dicial, perícia judicial, perícia judicial do tra-

balho, previdenciária, securitária e na perícia 

para pessoas com deficiência.

4. O Código de Processo Civil não delimita pro-

fissões específicas para exercerem a função de 

perito, mas garante que a expertise acerca da 

matéria discutida seja periciada por um pro-

fissional habilitado. 

“As perícias fisioterapêuticas e terapêuticas ocupacionais contribuem para que haja uma análise mais fidedigna, funcionando como ferramenta importante para a distribuição mais igualitária da Justiça. O preenchimen-to desse espaço da área jurídica por ambos os profissionais ampliou os olhares em rela-ção às repercussões de eventos sobre a fun-cionalidade humana. A perícia fisioterapêu-tica e terapêutica ocupacional apura o olhar sobre como um evento pode ou não alterar a história de vida de uma pessoa, causando ou agravando uma incapacidade, uma limi-tação de atividade ou uma restrição na par-ticipação do seu dia a dia.”

Fisioterapeuta do trabalho

DR. GERMANO LUÍS 
ROCHA MACHADO

PRESCRIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS LIVRES

1. O fisioterapeuta tem autonomia para 

prescrever medicamentos fitoterápicos/fi-

tofármacos, homeopáticos, antroposóficos, 

ortomoleculares, florais, fotossensibilizado-

res para terapia fotodinâmica nos distúrbios 

cinéticofuncionais, medicamentos de livre 

venda para fonoforese e iontoforese.

2. As substâncias prescritas devem estar re-

lacionadas com o campo de atuação do pro-

fissional e embasadas em trabalhos científi-

cos ou em uso tradicional reconhecido.

3. O profissional deve considerar as contrain-

dicações e oferecer orientações técnicas ne-

cessárias para minimizar os efeitos colate-

rais e adversos das interações existentes. 

4. O profissional deve estar capacitado para 

a prescrição, já que há riscos de ocorrer in-

terações com medicamentos de uso contínuo 

comuns (exemplo: hipertensão, diabetes).

 

    

(Acórdão COFFITO nº 611 de 1° de Abril de 2017).

AUTONOMIA PROFISSIONAL

Leia na íntegra a entrevista 
com o Dr. Germano Machado 
sobre a atuação do fisiotera-
peuta e do terapeuta ocupa-
cional como peritos judiciais. 
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EMISSÃO DE ATESTADOS, RELATÓRIOS E PARECERES4. Em relação às questões trabalhistas, 
atestados fisioterapêuticos/terapêuticos 
ocupacionais têm o mesmo valor legal de 
um atestado médico, porém, com perspec-
tivas diferentes. Quando o foco for incapa-
cidade funcional/ocupacional a competência 
é exclusiva do fisioterapeuta/terapeuta ocu-
pacional. 

“É de extrema importância para a valoriza-

ção da Fisioterapia e da Terapia Ocupacio-

nal que fisioterapeutas e terapeutas ocu-

pacionais se apoderem dos instrumentos 

profissionais que lhes são garantidos, des-

de o nascimento das profissões, já como 

autônomas. A correta utilização do seu ar-

senal laboral, inclusive documental, com a 

elaboração de atestados, laudos, pareceres 

e relatórios, confere credibilidade ao pro-

fissional, segurança ao paciente e respei-

to junto às demais categorias da saúde e, 

também, à sociedade, comprovando a com-

petência e a maturidade dos profissionais 

e das profissões”. 

Conselheira do CREFITO-4 MG
DRA. MARINA VIVEIROS

EMISSÃO DE ATESTADOS, 

RELATÓRIOS E PARECERES

1. Os profissionais possuem legitimidade 

para emissão de atestados, relatórios técni-

cos e pareceres.

2.  O fisioterapeuta é competente para emi-

tir em razão de: afastamento do trabalho 

para tratamento; readaptação no ambiente 

de trabalho; instrução de pedido administra-

tivo de aposentadoria por invalidez; dentre 

outros. 

3. O terapeuta ocupacional é competente 

para emitir em razão de: integração ou rein-

tegração em ambiente laboral de egressos 

de medidas socioeducativas; readaptação no 

ambiente de trabalho; afastamento do tra-

balho para tratamento; dentre outros. 

O CREFITO-4 MG tem uma 
cartilha dedicada ao escla-
recimento de dúvidas sobre 
emissão de atestados, rela-
tórios técnicos, pareceres e 

laudos periciais. Acesse:

AUTONOMIA PROFISSIONAL
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TRABALHO QUE gera RESULTADO

SEM REDUÇÃO

SALARIAL

CREFITO-4 MG FAZ 
VALER A LEI DAS 

30 HORAS
SEM REDUÇÃO 

DE SALÁRIO 
OU BENEFÍCIOS 
TRABALHISTAS

Somente nos últimos 
2 anos:

38 MUNICÍPIOS

 adequaram a carga 
horária e/ou retificaram 
edital de concurso após 

ação judicial movida 
pelo CREFITO-4 MG ou 

notificação administrativa.  

Confira a lista: 

Conheça as prefeituras 
judicializadas pelo 

conselho, aguardando 
decisão da Justiça:

No combate à ilegalidade, sua denúncia faz a diferença!
Denuncie irregularidades ao conselho pelo e-mail 

denuncia@crefito4.gov.br ou pelo aplicativo CREFITO MOBILE.

E O IPSEMG



CREFITO-4 MG Revista  | 1o trimestre de 2021 10

NA SAÚDE, 
PODE CUSTAR A UM ERRO

Pode até parecer absur-
do, mas a realidade é 

que a expansão desenfreada 
dos cursos da área da saúde 
na modalidade de ensino a 
distância (EaD) tem acarre-
tado uma mercantilização 
do ensino superior no Brasil, 
com graves consequências 
irreparáveis à saúde. Para o 
CREFITO-4 MG, defender a 
boa formação do profissional 
na saúde é defender a vida. 

VOCÊ CONSEGUE 
IMAGINAR UM 

PACIENTE COM 
COVID SENDO 

ATENDIDO POR UM 
PROFISSIONAL 

FORMADO EM EAD? 
A iniciativa do conselho 

teve como ponto de parti-
da a apresentação de uma 

Por isso, foi o 
primeiro conselho 
profissional do país 
a liderar ações de 
alcance regional e 
nacional de combate 
a qualquer curso de 
graduação em saúde 
na modalidade EaD.
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EAD EM FOCO

PODE CUSTAR A 

 As instituições de ensino motivadas so-
mente por fatores econômicos, usando as 
tecnologias como um fim e não como um 
meio, estão desviando do seu propósito que 
é a educação e promovendo, ao invés da de-
mocratização, uma verdadeira mercantiliza-
ção do ensino superior. Enquanto a educa-
ção for tratada como um negócio lucrativo 
e não como um direito social, o que veremos 
será a mais completa banalização da educa-
ção, disfarçada de inclusão social. 

VIDA

Presidente do CREFITO-4 MG 
DR. ANDERSON COELHO

sugestão de Projeto de Lei 
ao então deputado federal, 
atual presidente do Senado 
Federal, Rodrigo Pacheco. 
O PL nº 5.414/2016, que 
altera a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação para 
proibir cursos de graduação 
na saúde por EaD, tramita 
atualmente na Câmara dos 
Deputados, já em fase final 
para votação. ”

“
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O ensino remoto emergencial é 
uma solução temporária adota-
da por muitas instituições para a 
continuidade, dentro dos limites 
legais, das atividades pedagó-
gicas, excepcionalmente duran-
te o período de restrições pela 
Covid-19. Já a modalidade EaD 
tem uma estrutura metodológica 

SE LIGA! 
ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL 
NÃO É EAD 

pensada para que todo o curso 
ocorra a distância. Em relação ao 
ensino remoto, o CREFITO-4 MG 
reforça que, mesmo em tempos 
de pandemia, é inadmissível que 
disciplinas práticas e estágios se-
jam ofertados pela modalidade a 
distância, conforme algumas fa-
culdades têm sinalizado. 

Liderado pelo CREFI-
TO-4 MG, conselhos mi-
neiros de profissões de 
saúde criam o Fórum de 
Presidentes e lançam 
campanhas em repúdio 
ao EaD. 

Conselho envia à ALMG 
sugestão de projeto de 
lei proibindo formação 
de profissionais de saú-
de a distância em Minas 
Gerais.

Presidente do CREFI-
TO-4 MG participa de 
audiência pública da 
Comissão de Segurida-
de Social e Família da 
Câmara dos Deputados 
convocada para debater 
o PL nº 5.414/2016.

Divulgação de outdoor 
na capital e em cidades 
do interior para alertar 
a população sobre 
os riscos do ensino a 
distância.

FÓRUM DE 
PRESIDENTES PL nº 5.414/2016 DIVULGAÇÃO DE 

CAMPANHA

SUGESTÃO DE
PROJETO COERÊNCIA

Presidente, diretora-secretária 
e conselheiro do CREFITO-4 MG 
solicitam o desligamento do qua-
dro de docentes da instituição de 
ensino que faziam parte, após a 
referida faculdade manifestar-se 
pela implementação do EaD para 
os cursos de Fisioterapia.

CONHEÇA ALGUMAS DAS AÇÕES DO 
CREFITO-4 MG CONTRA O EAD NA SAÚDE.
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É urgente que professores, aca-
dêmicos, fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionais e toda a socie-
dade se posicionem contra esse 
absurdo! Toda a mudança sobre o 
tema passa por aprovação de leis. 
Por isso, participe ativamente das 
discussões políticas e cobre do 
seu parlamentar ações efetivas.  

Priorize aqueles formados em 
instituições com qualidade reco-
nhecida e na modalidade presen-
cial. Não deixe que a sua profissão 
seja marcada por fisioterapeutas 
ou terapeutas ocupacionais des-
preparados.

PROFISSIONAL, 
ESSA LUTA 
TAMBÉM É SUA. 
SEJA O AGENTE 
DA MUDANÇA! 

PRETENDE 
CONTRATAR 
ESTAGIÁRIOS OU 
PROFISSIONAIS? 

Manifestações em to-
das as regiões do esta-
do, com distribuição de 
materiais informativos 
para conscientização 
das autoridades, profis-
sionais e população so-
bre os prejuízos do EaD.  

Em entrevistas à im-
prensa, presidente do 
CREFITO-4 MG informa 
à sociedada sobre os da-
nos irreversíveis à saú-
de ocasionados pela má 
formação profissional. 

CREFITO-4 MG decide 
recusar registro profis-
sional de graduados a 
distância irregularmen-
te. Leia a decisão na ín-
tegra pelo QRCode:

EAD EM FOCO

NÃO
TERAPIA

OCUPACIONAL

 

SEMIPRESENCIAL

OU EAD NANÃO
FISIOTERAPIA

 

SEMIPRESENCIAL

OU EAD NA

ENTREVISTAS À 
IMPRENSA

MANIFESTAÇÕES RECUSA DE 
REGISTRO

Manifestação em 
Juiz de Fora, 2019.

Imagem 
ilustrativa 

de outdoor 
veiculado pelo 

CREFITO-4 MG
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LEI GERAL DE 

já está em vigor  

PROTEÇÃO 
DE DADOS
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VOCÊ JÁ SE 
ADEQUOU ÀS 
MUDANÇAS? 

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) - Lei nº 13.709/2018 – 

entrou em vigor em 18 de setembro 
de 2020 e tem o objetivo de regular 
o uso, a proteção e a transferência de 
dados pessoais no Brasil. Em tempos 
em que a informação é a moeda de 
troca mais valiosa, a LGPD surge para 
reforçar a proteção de bens que são 
caros a todo indivíduo – o direito ao 
sigilo, à privacidade e à intimidade. 
Quando se fala em saúde, a proteção 
dos dados se torna ainda mais impor-
tante, já que o profissional cuida de 
informações que são bastante íntimas 
do paciente, mas, ao mesmo tempo, 
imprescindíveis para o tratamento te-
rapêutico. De acordo com a LGPD, as 
informações referentes à saúde são 
“dados pessoais sensíveis” e seu 
tratamento deve seguir os princípios 
estipulados pela referida lei. 

“A lei traz de forma clara o que são 
dados pessoais, define que há alguns 
dados sujeitos a cuidados ainda mais 
específicos, considerados como sen-
síveis, que são informações como 
dados sobre crianças e adolescentes 
(menores de idade), cor de pele, dados 
de saúde, sexo, dentre outros. Outro 
ponto importante a se destacar na 
Lei é que a segurança desses dados 
deverá acontecer tanto nos meios 
físicos quanto nos digitais. Vale res-
saltar que sigilo profissional é dife-
rente de segurança de dados, o sigilo 
profissional está atrelado à ética e a 
moral da profissão e compreende que 
o profissional mantenha em segredo 
tudo o que vier a tomar conhecimen-
to em relação ao paciente. A obriga-
ção do sigilo independe do pedido do 
paciente, pois é inerente ao exercício 

  O profissional da saúde deve-
rá resguardar todos os dados de 
seus pacientes e equipe, criar 
uma Política de Privacidade para 
demonstrar seu compromisso em 
proteger os dados pessoais e sen-
síveis nos termos da Lei Geral de 
Proteção de Dados. É nessa Polí-
tica de Privacidade que consta-
rá a descrição de como os dados 
do paciente serão protegidos por 
toda a equipe desde a coleta até o 
armazenamento e descarte, inde-
pendentemente de ser arquivo fí-
sico ou eletrônico. Essa Política de 
Privacidade pode ser única para 
todos os pacientes. 

Quando se fala em saúde, a pro-
teção dos dados se torna ainda 
mais importante, já que o profis-
sional cuida de informações que 
são bastante íntimas do pacien-
te, mas, ao mesmo tempo, im-
prescindíveis para o tratamento 
terapêutico.

Diretora-secretária do 
CREFITO-4 MG e pesquisadora 

sobre a LGPD na saúde. 

DRA. FLÁVIA MASSA
”

“

da profissão. Já a coleta de seus dados de-
verá acontecer mediante consentimento”, 
reforça Dra. Flávia Massa, diretora-secretá-
ria do CREFITO-4 MG e pesquisadora sobre 
a LGPD na saúde.
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Segurança:  lei garante seguran-
ça nos dados pessoais fornecidos 
a terceiros. 

Finalidade:  os profissionais de-
vem coletar dados apenas para 
fins específicos. 

Transparência: o paciente deve 
ser informado sobre o uso dos 
seus dados. 

Consentimento: para o armaze-
namento e utilização de quaisquer 
dados pessoais do paciente, é ne-
cessária autorização por meio de 
termo de consentimento por escri-
to ou por outro meio que demons-
tre a manifestação de vontade do 
titular. O documento deverá infor-

mar de forma clara e precisa a fi-
nalidade da solicitação dos dados. 
Vale lembrar que o paciente pode, 
mediante manifestação expressa, 
revogar, a qualquer momento, a 
autorização de uso dos seus dados 
anteriormente consentidos.

Responsabilidade: a responsa-
bilidade é do profissional ou da 
empresa que coletou os dados. 

Penalidades: cabe à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
aplicar sanções administrativas, 
desde advertências à multa. Além 
disso, falhas na segurança de da-
dos podem acarretar também res-
ponsabilizações nas esferas cíveis 

NA SAÚDE EM

10 PALAVRAS
LGPD

e penais.  
Universal: todos os profissio-

nais devem se adequar às novas 
regras, não importa o tamanho 
da clínica ou consultório, se tra-
ta-se de pessoa física ou pessoa 
jurídica. 

Não discriminatório: os dados 
não podem ser usados para ne-
nhum fim discriminatório, ilícito 
ou abusivo.

Adequação  à LGPD: o profissio-
nal deve realizar um mapeamento 
de todos os processos utilizados 
para o tratamento de dados em 
sua empresa, a fim de identificar 
quais são as fragilidades que ne-

O M T L P O M C A P O L Z P O L K Ç Ã O K Q A L

S A A A O B I C O N S E N T I M E N T O O T O

N C F D L I M V L L S O P R S T M A R A O L N

A O S E S P R O O P A M E N O C A T E O O K A

O N D Q T R E S O R F W Q R O M S I S L V S O

O T A U O S S N L E R P I R E N M O P A P A D

E N T A M S O A A O V S Z Q W E O E O B X L I

T S O Ç F O T N X L O S S A L G H O N O R O S

A O L A I L L T L A I R R S A O T T S T S T C

Q P R O N T U A R I O D O L I A F R A Q O W R

U L O M A R A R L W X O A P Z I A L B O L R I

A N B L L I A R O L W Q U D E M A N I O S A M

P B A I I A S I L R U N I V E R S A L L O S I

O A P O D L M O Q U A L M Ç A S A M I R T D N

N L O Q A L O L T R E S P T I A B L D E S L A

T U M I D T R A N S P A R E N C I A A S A O T

S O W R E Ç A O T W E G S E T G L I D A D E O

K O M N E J O A R R E S P A L I V A E M O S R

T S A L M B A Q U A L I D A Ç N A R U G E S I

O N A O E I Ç A O T E K V Q U A L A M E N T O
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Em regra, o acesso ao prontuário do 
paciente é restrito à equipe multipro-
fissional diretamente envolvida em seu 
atendimento. Contudo, para resguardar 
a privacidade do usuário, bem como a 
inviolabilidade de sua intimidade, honra 
e imagem, sempre que constatada ne-
cessidade, o profissional tem autonomia 
para adotar registro em prontuário se-
parado, de acesso restrito. A LGPD per-
mite que o paciente escolha quais da-
dos quer compartilhar e o que será feito 
com as informações. 

De acordo com a Lei 13.787/2018, o tempo 
de guarda é de 20 anos a contar do último 
registro. Tanto nos meios físicos quanto nos 
digitais.

COMPARTILHAMENTO 
DO PRONTUÁRIO EN-
TRE A EQUIPE MULTI-
PROFISSIONAL 

ATENÇÃO! O PRONTUÁRIO 
É DO PACIENTE. 

cessitam ser corrigidas. Além disso, é funda-
mental que haja treinamento de todos aqueles 
que possam ter acesso aos dados dos pacien-
tes, inclusive a secretária, bem como políticas 
internas de conscientização sobre o compro-
misso de segurança dos dados dos clientes.

Prontuário: alguns diagnósticos resultam em 
estigma social, com danos irreparáveis ao in-
divíduo. Por isso, o paciente precisa ter a ga-
rantia de que os dados contidos em seu pron-
tuário - sendo a maioria deles considerados de 
caráter sensível pela LGPD - serão preserva-
dos de forma adequada. 

*Acesse o gabarito
do caça-palavras: 

Assessora jurídica 
do CREFITO-4 MG

DRA. MARÍLIA 
FIGUEIREDO 

Não. A Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD) é o órgão controlador da 
proteção de dados no Brasil, responsável 
por zelar, implementar e fiscalizar o cum-
primento da LGPD.  

   A LGPD visa à proteção do tra-
tamento de dados pessoais com o 
objetivo de proteger os direitos fun-
damentais de liberdade e de priva-
cidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural. Já 
o sigilo profissional visa a tutelar o 
exercício moral e ético da profissão, 
bem como resguardar o direito à 
intimidade do paciente. O profissio-
nal deve guardar sigilo de todas as 
informações contidas no prontuário 
do paciente, já que o conteúdo dos 
procedimentos e o tratamento es-
tão abarcados pelo sigilo profissio-
nal, vez que se referem à intimidade 
do paciente. Enquanto a LGPD abar-
ca o cuidado de todos e quaisquer 
dados pessoais e dados pessoais 
sensíveis da saúde, o sigilo profis-
sional abrange os dados relaciona-
dos ao tratamento do paciente. As-
sim, o dever de proteção de dados 
pessoais é mais amplo que o dever 
de sigilo profissional. 

A FISCALIZAÇÃO DA 
PROTEÇÃO DOS DADOS É 
RESPONSABILIDADE DO 
CREFITO-4 MG? 

PROTEÇÃO DE 
DADOS X SIGILO 
PROFISSIONAL  

”

“



SÃO PROTAGONISTAS NO COMBATE À COVID-19

EXISTEM...

A pandemia do novo coro-
navírus colocou os fisio-

terapeutas e os terapeutas 
ocupacionais em um campo 
de guerra, em que o principal 
inimigo é invisível a olho nu. 
Em um cenário mais triste e 
adverso possível, os profis-
sionais travaram uma batalha 
diária, tendo como foco a vida 
e o bem-estar do paciente. 
Ser fisioterapeuta e ser tera-
peuta ocupacional significa, 
antes de tudo, ter vocação 

para missões especiais, e os 
profissionais sempre demons-
traram com maestria a capa-
cidade de se desenvolverem 
durante momentos históricos 
de grande dificuldade. Mesmo 
quando tudo parou, eles se 
mantiveram presentes, fir-
mes, prontos para cuidar de 
quem mais precisa. 

E ainda continuam pre-
sentes, exercendo com bri-
lhantismo o protagonismo 
no enfrentamento da maior 

crise sanitária do século. Fa-
lamos dos profissionais que 
se mantêm firmes na linha 
de frente contra a Covid-19, 
bem como daqueles que per-
manecem atuantes em seus 
serviços, independentemente 
da especialidade, mantendo 
a continuidade dos tratamen-
tos fisioterapêuticos e tera-
pêuticos ocupacionais. Afinal, 
Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional são essenciais à 
saúde e à vida humana. 

ANJOS

FISIOTERAPEUTAS
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS

E



Presidente do CREFITO-4 MG 
DR. ANDERSON COELHO

   Frente a atual crise de saúde 
pública, a Fisioterapia e a Tera-
pia Ocupacional, mais uma vez, 
consolidaram a sua notorieda-
de na história mundial. Em um 
espaço curto de tempo, fomos 
do sonho de profissões de pri-
meiro contato ao pesadelo na 
linha de frente da pandemia. 
Se os primeiros fisioterapeu-
tas e terapeutas ocupacionais 
surgiram em meio a escombros 
de guerras mundiais, voltamos 
agora a conviver com esse ce-
nário, participando novamen-
te de uma missão de recons-
trução. O contexto dessa luta 
pela vida e contra a Covid-19 
produziu mais conhecimento e 
reconhecimento sociais a res-
peito da importância dos fisio-
terapeutas e dos terapeutas 
ocupacionais, sobretudo, por 
sua intervenção decisiva em 
pacientes acometidos pelo ví-
rus e suas múltiplas sequelas. 
Junto com o orgulho de exer-
cer a Fisioterapia ou a Terapia 
Ocupacional em tempos heroi-
cos, cresceu a percepção de 
que ambas as profissões são 
primordiais para manter a vida 
em movimento e com sentido. ”

“
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Dra. Adeliane Santos
Terapeuta ocupacional

Belo Horizonte 

Dra. Fabiana de Rezende
Fisioterapeuta

Conselheiro Lafaiete

Dra. Amanda Scarabelli 
Fisioterapeuta

Ipatinga 

Dra. Sávia Freire 
Fisioterapeuta

Curvelo 

Dra. Ana Cláudia Viana
Fisioterapeuta

Ituiutaba

Dra. Eveline de Castro
Fisioterapeuta

Uberaba 

nome completo do 
profisional

Dr. Deivid Viana
Fisioterapeuta

Lagoa da Prata 

Dr. Sandro Azevedo
Fisioterapeuta

Governador Valadares 

Dr. Luiz Oliveira 
Fisioterapeuta

Muriaé

Dra. Liliane Faria
Fisioterapeuta 
Belo Horizonte

Dra. Stéfani Avelar
Fisioterapeuta 

Santo Antônio do Amparo

Dra. Tatiana Vieira 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dr. Alexandre Machado
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dra. Ana Carolina Scalzo 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte 

Dra. Camila Lombardi 
Fisioterapeuta

São João del-Rei
 

Dr. Itamar Mazochi 
Fisioterapeuta

Lavras

Dra. Juliana Doro
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dra. Lílian Verardo
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dra. Carla Prado 
Fisioterapeuta

Poços de Caldas 

Dra. Soraya Martins
Fisioterapeuta

Oliveira

Dra. Cristiani Viegas
 Fisioterapeuta

São João del-Rei

Dra. Gracielle Leão 
Fisioterapeuta

Conselheiro Lafaiete

Dra. Juliana Diniz
Fisioterapeuta
Pará de Minas

Dra. Thamires Cunha
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dra. Sara Assunção
Terapeuta ocupacional

Belo Horizonte

Dra. Juliana Vilar 
Terapeuta ocupacional

Belo Horizonte

Fabiana de Rezende
Fisioterapeuta

Conselheiro Lafaiete

Luiz Oliveira 
Fisioterapeuta

Muriaé

Tatiana Vieira 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Camila Lombardi 
Fisioterapeuta

São João Del Rei
 

Dra. Patrícia Vieira 
Fisioterapeuta

Timóteo

FISIOTERAPEUTAS
TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS, 
e
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Dra. Daniela de Castro

Fisioterapeuta
Araxá 

Dra. Carolina Rabelo 
Fisioterapeuta

Betim

Dra. Thalyssa dos Santos 
Fisioterapeuta

Pouso Alegre

Dra. Luciana Fava
Fisioterapeuta
Belo Horizonte 

Dra. Ivana Rezende
Fisioterapeuta 

Dr. Leandro Copati 
Fisioterapeuta

Araxá  

Dra. Maria Cerize 
Fisioterapeuta

São Sebastião do Paraíso 

Dr. Juliano Rodrigues 
Fisioterapeuta

Alfenas 

Dra. Karla Malveira 
Fisioterapeuta
Montes Claros

Dra. Regiane Gomes 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dra. Vívian Rolla
Terapeuta ocupacional

Belo Horizonte

Dr. Paulo Afonso Ruas 
Fisioterapeuta

Brasília de Minas

Dra. Juliana Toledo 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dr. Alessandro Castro
 Fisioterapeuta 

 João Monlevade                  

Dra. Viviane Gomes
 Fisioterapeuta 
Pará de Minas                  

Dra. Ariane Lopes
Terapeuta ocupacional 

 Belo Horizonte                  

Dr. Leonardo Simões 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte

Dra. Camilla Caputo
 Fisioterapeuta

Ubá 

Dra. Daniela Costa 
Fisioterapeuta

Araxá

Dra. Izabel Corrêa
 Fisioterapeuta

Curvelo

Dra. Juliana dos Santos 
Fisioterapeuta

Contagem

Dra. Laura Clavilho 
Terapeuta ocupacional

Belo Horizonte

Dra. Talisse Barcelos
Terapeuta ocupacional

Belo Horizonte

Dra. Fernanda Grain
 Fisioterapeuta
Belo Horizonte 

Dra. Dorcas Almeida
Fisioterapeuta
Belo Horizonte 

Dra. Fernanda Carvalho
Terapeuta ocupacional

Oliveira

Dra. Josiane Macedo 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte 

Dr. Thiago Campos 
Fisioterapeuta

Varginha 

Dra. Vanessa de Moraes
Fisioterapeuta
Pará de Minas

Dra. Eneida Guimarães 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte 

Dra. Francine Campoi
Fisioterapeuta

Uberaba 

Dra. Patricia Correa 
Fisioterapeuta
Belo Horizonte 

OBRIGADO POR 
CONTINUAREM, MESMO 
QUANDO TUDO PAROU. 
*Nossa homenagem aos 29.300 fisioterapeutas e 2.055 terapeutas ocupacionais mineiros.



Desde o início da pandemia da Co-
vid-19, o CREFITO-4 MG se mantém 
ao lado do profissional, enfrentando 
juntos esse período tão difícil. Con-
fira algumas das diversas ações do 
conselho durante a pandemia: 

Implementação do 
Comitê de Acom-
panhamento das 

Ações de Prevenção 
e Enfrentamento do 

novo coronavírus. 

Pré-Cadastro das 
áreas de Fisiotera-
pia Respiratória e 

em Terapia Intensi-
va para atuação na 

linha de frente. 
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Capacitações 
presenciais para o 
manejo da função 

pulmonar e de 
reabilitação de pa-
cientes pós-Covid. 

Criação do Gabi-
nete de Crise com 
plantão 24 horas, 
para suporte téc-
nico-científico aos 
profissionais. 

Campanha de do-
ação de EPIs aos 
profissionais. 

CREFITO-4 MG JUNTO 
DO PROFISSIONAL: 

CUIDANDO DE 
QUEM CUIDA. 
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Notificação judi-
cial dos hospitais 
que mantiveram 

descumprimento de 
normas de saúde 
relacionadas aos 

profissionais. 

Solicitação ao 
Fundo de Financia-
mento Estudantil e 
aos parlamentares 

da suspensão da 
cobrança do FIES.

Ofício ao Ministé-
rio Público do Tra-
balho a respeito de 
descumprimento de 
normas trabalhis-
tas e de saúde das 
equipes de Fisiote-
rapia em UTIs. 

Garantia junto 
ao COFFITO da 
suspensão do 
recolhimento das 
anuidades do 
conselho. 

Requisição junto 
ao COFFITO da 

regulamentação 
temporária do tele-

atendimento. 

Notificação de 35 
municípios para 
retificação de seus 
decretos, a fim 
de não provocar 
desassistência 
fisioterapêutica e 
terapêutica ocupa-
cional. 

COVID-19

Solicitação às 
operadoras de planos 
de saúde de medidas 
para redução do 
impacto financeiro 
em empresas de 
Fisioterapia e de 
Terapia Ocupacional 
credenciadas. 
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Notificação das opera-
doras para o cumprimen-

to da cobertura assis-
tencial dos atendimentos 

realizados por meios 
remotos.

Solicitação às institui-
ções bancárias de aber-
tura de linhas de crédi-
tos aos profissionais. 

Contato diário com a 
grande mídia para valo-
rizar e divulgar a impor-
tância da Fisioterapia e 
da Terapia Ocupacional 

no enfrentamento da 
Covid-19. 

Monitoramento da vaci-
nação de todos os fisio-
terapeutas e terapeutas 
ocupacionais do estado, 

independentemente do local 
de atuação, notificando as 
prefeituras que não inclu-

íram os profissionais no 
grupo prioritário, e recor-
rendo, inclusive, ao Minis-

tério Público do Estado em 
situações em que as notifi-
cações administrativas não 

foram suficientes. 

Criação de portal (den-
tro do site do conselho) 
com todas as informa-
ções relacionadas à 
pandemia e às ações do 
CREFITO-4 MG. 

Elaboração de diversas 
cartilhas de orienta-

ções aos profissionais 
e à sociedade sobre as 

recomendações a serem 
adotadas diante do atual 

cenário epidemiológico 
do país. 

O CREFITO-4 MG tem 
emitido também, sem-
pre que necessário, no-
tas de esclarecimentos, 
repúdio e informes ofi-
ciais direcionados aos 
profissionais, gestores 
públicos e a sociedade 
sobre a importância das 
profissões.    



251o trimestre de 2021  |  CREFITO-4 MG Revista

Como forma de reconhecimento 
social e agradecimento a todos os 
fisioterapeutas e terapeutas ocupa-
cionais mineiros que se dedicaram, 
com a mais elevada competência, ao 
combate da pandemia do novo coro-
navírus no estado, o CREFITO-4 MG 
promoveu, no dia 29 de outubro de 
2020, solenidade (on-line) de home-
nagem aos profissionais que atuaram 
na linha de frente nas unidades de 
terapia intensiva na assistência aos 
pacientes com Covid-19. Cerca de 4 
mil profissionais foram agraciados 
com o certificado de Menção Honro-
sa. Também foram homenageados, 
de maneira póstuma, os profissionais 
que perderam a vida em decorrência 
da Covid-19. Autoridades do Gover-
no de Minas Gerais, do Ministério da 
Saúde e da Polícia Militar de Minas 
Gerais participaram da solenidade. 

CREFITO-4 MG HO-
MENAGEIA PROFIS-
SIONAIS ATUANTES 
NO COMBATE À 
COVID-19 

COVID-19

Dr. Anderson Coelho
Presidente do CREFITO-4 MG

Maria Rosália de Faria
Tenente-coronel da PMMG

Carlos Eduardo Amaral 
então secretário estadual de Saúde

Orquestra da PMMG

Elcio Franco
então secretário-executivo do 

Ministério da Saúde

Romeu Zema
Governador de Minas Gerais

25
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Ato simbólico realizado pelo Governo de Minas Ge-
rais, no dia 18 de janeiro, no Aeroporto Internacio-
nal de Confins, marcou o início da tão aguardada 
vacinação contra a Covid-19 no estado. Na cerimô-
nia, cinco profissionais de saúde receberam as pri-
meiras doses. 

DOSES DE ESPERANÇA!
PRIMEIRO FISIOTERAPEUTA VACINADO 
EM MINAS GERAIS MARCA INÍCIO DA 
IMUNIZAÇÃO NO ESTADO

Representando a Fisioterapia, Dr. 
Moisés Alves Senra, foi o primeiro fi-
sioterapeuta mineiro a ser imunizado. 

O presidente do CREFITO-4 MG, Dr. Anderson Coe-
lho, em conjunto com a Associação Brasileira de Fi-
sioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Te-
rapia Intensiva (ASSOBRAFIR), solicitou ao Governo 
de Minas Gerais a presença de um fisioterapeuta 
entre os primeiros vacinados em território mineiro, 
como forma de reconhecimento da dedicação des-
ses profissionais frente ao combate do novo coro-
navírus. Mais uma vez, a Fisioterapia registra sua 
marca na história da saúde pública do estado.

  Fico muito honrado por ter sido escolhido o 
primeiro fisioterapeuta do estado de Minas Ge-
rais a receber a vacina contra o novo coronaví-
rus. Esse ato representa todos os meus colegas 
de profissão. Todos são merecedores, diante 
de um ano de muita dedicação, luta e trabalho. 
Aproveito para convocar todos a se vacinarem. 
Vamos confiar na ciência! 

Fisioterapeuta

DR. MOISÉS 
ALVES SENRA

“

”

Representantes do Governo do Estado de Minas Gerais 
juntos aos cinco primeiros profissionais de saúde 
vacinados no estado.

Dr. Moisés Alves recebe a vacina contra a Covid-19. Primeiro 
fisioterapeuta vacinado no estado. 



1o trimestre de 2021  |  CREFITO-4 MG Revista 27

AINDA NÃO 
VENCEMOS O VÍRUS, 
NÃO BAIXEMOS A 
GUARDA!

O CREFITO-4 MG quer tanto quanto 
os fisioterapeutas e os terapeutas ocu-
pacionais a volta da normalidade dos 
atendimentos em Minas Gerais. Porém, 
o momento exige cautela, responsabi-
lidade e segurança. Apesar do início da 
vacinação contra a Covid-19 ser uma 
esperança de dias melhores, é preciso 
continuar mantendo todos os cuidados 
já tão conhecidos para evitar a disse-
minação do vírus. Por isso, durante os 
atendimentos, é imprescindível que se-
jam cumpridas as medidas de higiene 
para a segurança de todos: profissio-
nais de saúde, pacientes e população.

Dúvidas sobre como realizar os aten-
dimentos em tempos de pandemia? 
Detalhamos tudo para você em nossas 
cartilhas especiais sobre a Covid-19. 
Acesse aqui: 

COVID-19

Ofício enviado pelo então Secretário de Estado da Saúde de Minas 
Gerais, Carlos Eduardo Amaral, ao CREFITO-4 MG em agradecimento 
pela colaboração técnica do conselho para elaboração de diretrizes 
assistenciais em prol da implementação de políticas públicas no 
estado relacionadas à pandemia da Covid-19.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde 
Superintendência de Redes de Atenção à Saúde

 

Ofício SES/SUBPAS-SRAS nº. 161/2020
Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020.

 
Assunto: Agradecimento pela colaboração na Ação Estratégica Cuida de Minas da Secretaria do Estado da
Saúde de Minas Gerais
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1320.01.0065684/2020-81].
  

Prezado (a) presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional/CREFITO-MG,

Venho agradecer a valiosa contribuição da instituição representada por você na elaboração
das diretrizes assistenciais da Ação Estratégica Cuida de Minas, que tem como objetivo subsidiar as
tomadas de decisões de gestores municipais de saúde e profissionais de saúde quanto ao retorno gradual e
seguro dos atendimentos eletivos no SUS-MG.

Ainda estamos vivendo um momento crítico na saúde pública, muitos cuidados ainda
precisam ser tomados para garantir os encaminhamentos dos usuários do sistema de saúde no momento
oportuno e com segurança.

Ressalto que a parceria estabelecida foi fundamental para a Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais publicizar diretrizes assistenciais tão importantes frente ao cenário da pandemia pelo
Covid-19.

Importante: todos os materiais elaborados pela ação estratégica Cuida de Minas estão
disponíveis no link: https://www.saude.mg.gov.br/cuidademinas

 
Obrigado pela parceria!
 
 

                        Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

                             Secretário de Estado de Saúde

  
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, Secretário(a),
em 28/12/2020, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 23585047 e
o código CRC 5F05C87D.
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O Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (COFFITO) regu-

lamentou o atendimento não presencial 
realizado por meio de Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação (TICs), nas mo-
dalidades teleconsulta, telemonitoramento 
e teleconsultoria (Resolução COFFITO nº 
516). A medida, em caráter de excepcionali-
dade, visa a minimizar a desassistência du-
rante o período de pandemia da Covid-19. 
Com essa decisão, os pacientes puderam 
prosseguir o tratamento sem precisar sair 
de casa. 

É certo que a novidade ainda gera insegu-
rança por parte dos profissionais. Por isso, 
reunimos informações sobre o teleatendi-
mento para esclarecer dúvidas recorrentes 
sobre o tema.

DÚVIDAS SOBRE O
TELEATENDIMENTO? 
NÓS AJUDAMOS VOCÊ! 

TELESSAÚDE
TERAPIA OCUPACIONAL na
FISIOTERAPIA e da

A normatização dos atendimentos re-
motos continua válida até novo ato regu-
lamentar do COFFITO sobre o tema. 

O teleatendimento estará válido 
por quanto tempo?

Para fim de comprovação dos atendi-
mentos, é imprescindível o registro e 
guarda de prontuário do paciente, ainda 
que de forma eletrônica. Outros meios 
que também servirão para tanto são as 
gravações dos atendimentos realizados 
por meio de aplicativos, bem como o en-
caminhamento de mensagens sobre o 
atendimento por meio de aplicativos ou 
e-mail, com a confirmação de recebimen-
to/ciência pelo paciente.

Como comprovar a realização 
dos atendimentos remotos?



Sim. O consentimento do paciente se 
faz necessário, inclusive, para evitar qual-
quer alegação de ilicitude da gravação 
caso ela seja necessária como prova em 
um processo administrativo ou judicial.

Sim. É possível, quando houver auto-
rização expressa do paciente mediante 
assinatura de termo de consentimento, 
desde que sejam preservados os seus 
dados pessoais e seja resguardada a sua 
intimidade.

Sim. Considerando as recomendações 
de distanciamento social e a necessidade 
de se evitar o trânsito de pessoas, é per-
mitido o teleatendimento de pacientes 
situados em outros estados.

Não. Pois afronta os Códigos de Ética 
das profissões, que veda, sob qualquer 
forma, a transmissão de conhecimento 
e o ensino de procedimentos próprios vi-
sando à formação profissional de outrem, 
que não seja acadêmico ou profissional 
de Fisioterapia / Terapia Ocupacional. 
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Tem que existir um termo de con-
sentimento para a realização do 
atendimento remoto? 

Posso gravar o atendimento 
caso seja necessário?

Posso atender pacientes de ou-
tro estado estando registrado 
em Minas Gerais? 

Live de atendimento nas redes 
sociais é permitida?

O profissional tem autonomia para 
avaliar quais pacientes podem ser aten-
didos ou acompanhados a distância, 
baseando suas decisões em evidências 
científicas, no benefício e na segurança 
de seus pacientes.  

Todos os pacientes poderão ser 
atendidos por essa modalidade?

Sim. Qualquer decisão do profissional 
em relação aos pacientes precisa ser re-
gistrada em prontuário. Se, porventura, 
o profissional não puder realizar o tele-
atendimento, deve deixar registrado em 
prontuário a suspensão, para não carac-
terizar abandono de paciente.   

Devo registrar o teleatendimen-
to em prontuário? 

Sim. É possível o atendimento de até 
seis pessoas de forma simultânea. Devem 
ser seguidas as mesmas regras dos aten-
dimentos em grupo presencial, conforme 
Resoluções nº 444/2014 e nº 445/2014  
do COFFITO. 

Conforme Nota Técnica nº 6/2020 da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
as operadoras de saúde devem reconhe-
cer o teleatendimento e também adequar 
suas redes para que disponibilizem o 
atendimento remoto. 

Fonte: Assessoria Jurídica do CREFITO-4 MG.

Posso realizar atendimentos re-
motos na modalidade em grupo? 

Operadoras de saúde devem re-
conhecer o teleatendimento? 
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“De um modo geral, a evidência 
científica sobre teleatendimento ou 
telerreabilitação demonstra efeitos 
similares ao atendimento presencial. 
É claro que estes resultados variam 
dependendo da condição e contexto. 
No nosso grupo de pesquisa, temos 
dados de mais de 4.000 pacientes 
atendidos via telerreabilitação du-
rante a pandemia da Covid-19. A 
nota de satisfação média em relação 
ao atendimento foi de 9,7/10, o que 
é bem alto para qualquer serviço. 
Além disso, 91% dos pacientes de-
monstraram interesse em continuar 
com o teleatendimento após a pan-
demia e quase 70% estão dispostos 
a pagar o mesmo valor das consul-
tas presenciais. Os benefícios para o 
paciente incluem conveniência e fácil 
acesso, flexibilidade de horários, re-
dução de custos de transporte e me-
nor tempo em listas de espera. Além 
disso, a telerreabilitação empodera o 
paciente de um modo que estimula o 
autogerenciamento e a autoeficácia 
(capacidade do paciente de geren-
ciar sua própria condição), fatores 
fundamentais para o tratamento de 
condições crônicas. Alguns estudos 
qualitativos recentes demonstram 
que pacientes atendidos de forma 
remota consideram o atendimento 
mais humanizado e próximo do que 
consultas presenciais, nas quais, 
muitas vezes, o paciente era atendi-
do junto a outras pessoas.” 

Quer saber mais sobre o assunto? As-
sista a live “Teleatendimento: aspec-
tos técnicos e jurídicos”, realizada pelo 
presidente do CREFITO-4 MG, Dr. Ander-
son Coelho, e o assessor jurídico do con-
selho, Dr. Gustavo Chalfun. Acesse aqui:

Pesquisador em telerreabilitação da 
área da saúde, doutor pela Universida-
de de Sydney, Austrália, e docente do 
programa de mestrado e doutorado da 
Universidade Cidade de São Paulo.

TELEATENDIMENTO 
EFICAZ  

Prefira o computador em vez de smartphone, e 
dê preferência à internet via cabo; 

Teste a plataforma com antecedência;

Faça um manual para o seu paciente sobre como 
conectar-se na plataforma e demais questões 
técnicas: bom posicionamento da câmera, boa 
luminosidade, etc;

Faça contato visual. Olhe para a câmera quando 
falar com o paciente;

Problemas técnicos podem ocorrer. Não se frus-
tre e tenha um “plano B” preparado;

Informe ao paciente que os dados dele estão 
sob sigilo, conforme a Lei Geral de Proteção 
de Dados;

Ouça as preferências do paciente. O que funcio-
nou para ele de forma on-line e o que ele não se 
adaptou.

Abuse de materiais complementares: leituras, ví-
deos, podcasts;

Use metas alcançáveis para estimular o engaja-
mento do paciente;

Mantenha um contato regular, pois, como ele 
estará fazendo exercícios sozinho, é importante 
saber se está dando certo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PASSO A PASSO PARA UM

DR. BRUNO 
SARAGIOTTO



1o trimestre  de 2021  |  CREFITO-4 MG Revista 31

do CREFITO-4 MG
Sua CÉDULA

DIGITAL!
agora é

Disponível em agosto de 2021.
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Balanço da 
do CREFITO-4 MG

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 

16
Exercício ilegal  
de profissão

19
Conivência ao  
exercício ilegal  
da profissão

17
Estágio 
irregular

79
Descumprimento 
dos parâmetros 
assistênciais

1.694 
Locais fiscalizados

TODOS 
os hospitais com UTI foram 
fiscalizados durante a pande-
mia, a fim de garantir disponi-
bilização de EPIs, cumprimento 
da RDC7 e da carga horária.

92
Outras 
irregularidades

13
Ofícios para correção de carga 
horária nos editais de concurso

1.305 Autuações, no total

89
Descumprimento  
da RDC-7

16
Descumprimento  
da RDC-137

178
Ausência de registro  
de empresa

47
Ausência de registro  
de consultório

24
Descumprimento da 
jornada máxima de  
30 horas semanais

328
Publicidade  
indevida

109
Ausência de 
Declaração de 
Regularidade de 
Funcionamento (DRF)

239
Ausência de registro 
em prontuário

26 
Ausência de alvará 
da Vigilância 
Sanitária

23
Ausência de 
calibragem de 
aparelhos

375
Cidades fiscalizadas

392
Serviços municipais 
fiscalizados

03
Transmissão de  
conhecimento  
próprio ou privado 

 FISCALIZAÇÃO

256
Termos de visitas 



 FISCALIZAÇÃO
PRIMEIRO TRIMESTRE 2021

Janeiro a Março

Em Minas,  
somos:

29.300
fisioterapeutas 

  

3.392
clínicas de  

Fisioterapia

2.230
consultórios de  

Fisioterapia

853
municípios

2.055 
terapeutas  
ocupacionais

198 
clínicas de Terapia  
Ocupacional

79 
consultórios de  
Terapia Ocupacional

491 
Locais fiscalizados

TODOS 
os hospitais com UTI foram 
fiscalizados durante a pande-
mia, a fim de garantir disponi-
bilização de EPIs, cumprimento 
da RDC7 e da carga horária.

09
Ofícios para correção de carga 
horária nos editais de concurso

186
Termos de visitas 

176
Cidades fiscalizadas

187
Serviços municipais 
fiscalizados

03
Exercício ilegal  
de profissão

05
Transmissão de  
conhecimento  
próprio ou privado 

03
Conivência ao  
exercício ilegal  
da profissão

04
Estágio 
irregular

13
Descumprimento 
dos parâmetros 
assistênciais

216 Autuações, no total

17
Descumprimento  
da RDC-7

39
Ausência de registro  
de empresa

18
Ausência de registro  
de consultório

12
Descumprimento da 
jornada máxima de  
30 horas semanais

21
Publicidade  
indevida

10
Ausência de Declaração 
de Regularidade de 
Funcionamento (DRF)

51
Ausência de registro 
em prontuário

12
Ausência de alvará 
da Vigilância 
Sanitária

08
Ausência de 
Responsáveis Técnicos

1o trimestre de 2021  |  CREFITO-4 MG Revista 33



CREFITO-4 MG Revista  | 1o trimestre de 2021 34

Participação Política: 
o que eu tenho a 
ver com isso?

FISIOTERAPEUTAS E 
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 
PODEM FAZER A DIFERENÇA! 

Avanços relaciona-
dos à Fisioterapia e à 
Terapia Ocupacional 
e a transformação 
dos serviços de saú-
de dependem de uma 
participação efetiva 
dos profissionais na 
vida política.

Pare um minuto e reflita: 
quais os principais anseios 

para a sua profissão? Piso sala-
rial, valorização da categoria, in-
serção das profissões em políticas 
públicas.... Sabia que todas essas 
pautas dependem de aprovação 
de leis para se concretizarem? Já 
parou para pensar que todas as 
mudanças significativas na sua 
profissão e na saúde perpassam 
por decisões políticas? 

Comumente, as pessoas ima-
ginam a política como algo dis-
tante, “sujo”, que se resume a 
partidos e eleições. Contudo, é 
importante entender como suas 
decisões políticas afetam cotidia-
namente a sua profissão, já que 
somos políticos a todo momento. 
Mesmo quando se opta por não 
participar da política, você age 
politicamente. A omissão é uma 
decisão política dos conforma-
dos, daqueles que não veem ne-
cessidades de mudanças em seu 

meio. Aliás, há aqueles omissos 
politicamente que até anseiam 
por mudanças na Fisioterapia e 
na Terapia Ocupacional, mas es-
peram que o outro se movimente 
a seu favor. Definitivamente, limi-
tar o poder de decisão a grupos 
que não possuem conhecimento 
suficiente sobre as demandas da 
sua profissão não é opção mais 
sensata. Concorda? 

Assim, avanços relacionados à 
Fisioterapia e à Terapia Ocupa-
cional e a transformação dos ser-
viços de saúde dependem de uma 
participação efetiva dos profis-
sionais na vida política, seja se 
candidatando a cargos públicos; 
cobrando ações dos governantes 
para aprovação de projetos de lei 
que beneficiem a categoria; parti-
cipação em conselhos municipais 
de saúde; ou mesmo participan-
do de debates públicos de pautas 
que influam a favor dos profissio-
nais. Todos devem se envolver!



MULHERES NA 
POLÍTICA: 
REPRESENTATIVI-
DADE IMPORTA

CREFITO-4 MG 
SEGUE ATUANTE 
POLITICAMENTE 

CONVITE 
PÚBLICO: 

CANDIDATOS 
ASSINAM CARTA-

-COMPROMISSO DO 
CREFITO-4 MG 

Em se tratando das mulheres, 
essa participação se torna ainda 
mais relevante. Afinal, a Fisio-
terapia e a Terapia Ocupacional 
são profissões de maioria femi-
nina. Porém, ainda não se vê uma 
atuação efetiva do público femi-
nino, entre esses profissionais, 
na política.

Por exemplo, na última eleição 
municipal, dos 26 candidatos 
eleitos que se intitularam fisiote-
rapeutas somente sete são mu-
lheres. Já a Terapia Ocupacional 
não elegeu nenhum candidato ou 
candidata da respectiva classe.

Você continuará deixando que 
decidam por você? Profissional, 
exerça sua RESPONSABILIDA-
DE POLÍTICA!

Conheça os 
fisioterapeutas 

eleitos em 
Minas Gerais.

*Não houve terapeutas ocupacionais 
eleitos em 2020.

O CREFITO-4 MG sabe da impor-
tância das articulações políticas 
para a evolução das profissões. 
Por isso, atua, por meio da Comis-
são de Assuntos Parlamentares 
(CAP), frente às demandas da ca-
tegoria que necessitem de apoio e 
aprovação dos legislativos e exe-
cutivos municipais, estadual e fe-
deral. A CAP também elabora pro-
jetos de lei em conformidade com 
as demandas das classes profis-
sionais, os quais são submetidos à 
apreciação de parlamentares em 
âmbito estadual e municipal. 

Durante o período eleitoral 
de 2020, a autarquia elaborou 
cartas-compromisso que foram 
assinadas, de forma voluntária, 
pelos candidatos mineiros, de 
diferentes partidos e coligações, 
que manifestaram interesse em 
se posicionar publicamente em 
defesa das prerrogativas da Fi-
sioterapia, da Terapia Ocupa-
cional e da saúde pública. 

ELEIÇÕES
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FISIOTERAPEUTAS 
eleitos em 
Minas Gerais:

São Lourenço, Piedade 
de Ponte Nova,  
Itambacuri, Contagem. 

São Romão, Cachoeira de 
Minas, Carmo de Minas, 
Divinolândia de Minas, 
Conceição das Pedras, 
Lagoa Santa, Barbacena, 
Careaçu, Santa Bárbara, 
Raposos, Andradas, São 
Sebastião do Paraíso, 
Ouro Fino, Cipotânea, 
Ibiaí, Nova Serrana, 
Itamogi, Guaraciaba, 
Camanducaia, Ponte 
Nova, Campo Florido e 
Pouso Alegre. 

26

ELEIÇÃO 
MUNICIPAL 2020 

4 22VICE-
PREFEITOS: VEREADORES
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Como reabilitar pacientes que 
tiveram sequelas decorren-

tes do novo coronavírus? O tris-
te cenário da pandemia trouxe à 
Fisioterapia e à Terapia Ocupa-
cional uma demanda de atuação 
em um campo até pouco tempo 
desconhecido pela ciência. Em 
poucos meses, os profissionais 
foram, mais uma vez, convocados 
pela sociedade a assumir uma 
nova missão na saúde pública: 
tratar pacientes com múltiplas 
sequelas potenciais pós-Covid. 

Sempre ao lado do profissional, 
o CREFITO-4 MG também assu-

miu esse desafio. Entre os meses 
de janeiro e março deste ano, o 
conselho rodou o estado promo-
vendo o "Circuito de atualização 
em reabilitação pós-Covid", em 
parceria com as secretarias mu-
nicipais de saúde. A atividade 
institucional proporcionou dois 
momentos distintos voltados à 
intervenção da Fisioterapia e à 
intervenção da Terapia Ocupacio-
nal. Diante do sucesso entre os 
profissionais, outras edições irão 
ocorrer durante o ano.

Em capacitação 
inédita, CREFITO-4 MG 
promove treinamento 
focado no tratamento 
de sequelas pós-Covid   

Paracatu  

O “CIRCUITO DE ATUALIZAÇÃO EM 
REABILITAÇÃO PÓS-COVID” OCORREU 
EM 44 CIDADES, DE TODAS AS 
REGIÕES DO ESTADO.
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ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

 Apesar da Covid-19 
ser uma doença nova em 
nosso meio, já há na li-
teratura científica mui-
tas referências sobre 
as sequelas que o vírus 
pode trazer para o orga-
nismo e sobre a impor-
tância da reabilitação 
para esses pacientes.
Os participantes do Cir-
cuito receberam diver-
sos artigos científicos 
recentes sobre a reabi-
litação e a intervenção 
fisioterapêutica e tera-
pêutica ocupacional no 
pós-Covid. Nossa missão 
tem sido fornecer quali-
ficação ao profissional e 
atualizá-lo com informa-
ções sobre essas novas 
publicações científicas, 
agregando conhecimen-
to à formação.

  A reabilitação pós-Co-
vid é desafiadora, pois 
as sequelas impactam 
diretamente o potencial 
funcional do paciente. 
O trabalho do terapeuta 
ocupacional é focado no 
treino das Atividades de 
Vida Diária (AVDs), em 
técnicas de conservação 
de energia, melhora das 
habilidades cognitivas, 
assim como organiza-
ção da rotina para exe-
cução das atividades 
significativas. A Terapia 
Ocupacional é impres-
cindível neste processo 
já que sua atuação visa 
a ampliar a autonomia e 
independência, partici-
pação/interação social e 
qualidade de vida.

Itabira  

AlfenasDivinópolis

Vice-presidente do 

CREFITO-4 MG e palestrante

Membro da Comissão Regional 

de Desenvolvimento Científico 

e Educação do CREFITO-4 MG 

e palestrante

DRA. ÁLIDA ANDRADE

DR. FÁBIO 
MARTINS

Belo Horizonte

 Devido às sequelas 
apresentadas, a Fisio-
terapia Respiratória e a 
Fisioterapia Musculoes-
quelética são de funda-
mental importância na 
reabilitação do paciente 
pós-Covid. Esses profis-
sionais poderão atuar 
na melhoria da disp-
neia, ajudar a prevenir 
complicações respirató-
rias, cardiovasculares, 
musculoesqueléticas e 
neurológicas. Cabe ao 
fisioterapeuta também 
contribuir para corrigir 
as limitações funcionais, 
proporcionando resta-
belecimento da qualida-
de de vida e retorno do 
paciente às atividades 
laborais, sociais e es-
portivas. 

Mestre em Ciências da 

Reabilitação e palestrante

DR. FABIANO SIQUEIRA

”

““

”

  O 'Circuito' foi pen-
sado com a finalidade de 
aperfeiçoar, ainda mais, 
a qualidade assistencial 
dos fisioterapeutas e 
dos terapeutas ocupa-
cionais de Minas Gerais, 
nivelando o conhecimen-
to para que a sociedade 
tenha acesso ao que 
há de mais moderno e 
atual entre a comuni-
dade científica sobre a 
reabilitação pós-Covid, 
promovendo, assim, a 
melhora do quadro clí-
nico do paciente e uma 
consequente minimiza-
ção de sequelas e com-
plicações decorrentes da 
doença.

Presidente do CREFITO-4 

MG e palestrante

DR. ANDERSON COELHO

”

“

”

“
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ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

Encontro de Parlamentares 
Fisioterapeutas e Executivos
CREFITO-4 MG REÚNE PARLAMENTARES MINEIROS PARA DEBATER SOBRE AS DEMANDAS 

POLÍTICAS DA FISIOTERAPIA, DA TERAPIA OCUPACIONAL E DA SAÚDE PÚBLICA

A fim de fomentar a 
inserção dos fisio-

terapeutas no cenário 
político e buscando for-
talecer o relacionamen-
to permanente junto 
aos poderes Executivo 
e Legislativo do estado, 
o Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Re-
gião (CREFITO-4 MG) re-
alizou, no dia 5 de março, 
na sede da autarquia, em 
Belo Horizonte, mais uma 
edição do “Encontro de 
Parlamentares Fisiote-
rapeutas e Executivos”.

A atividade institucio-
nal, liderada pelo presi-
dente do conselho, Dr. 
Anderson Coelho, reuniu 
fisioterapeutas eleitos 
em Minas Gerais nas 
eleições de 2020. Na oca-
sião, foram discutidos 
temas em prol dos avan-
ços da Fisioterapia e da 
Terapia Ocupacional em 
diferentes setores da so-

  O encontro pro-
porcionou a oportu-
nidade de reunir os 
parlamentares fisio-
terapeutas do esta-
do em um espaço de 
troca de ideias so-
bre propostas para 
o enriquecimento 
da vereança local, e 
também dos interes-
ses da profissão. As 
palestras promovidas 
pelo conselho nos au-
xiliam em um manda-
to de fortalecimento 
da classe e a favor 
das demandas da so-
ciedade. 

 A participação do 
fisioterapeuta na po-
lítica contribui para 
apresentarmos pro-
posituras, dar força 
e andamento a pro-
jetos de interesse da 
área da reabilitação e 
também para o bene-
fício da saúde da po-
pulação. O conselho 
tem desempenhado 
um papel fundamen-
tal para estimular que 
o profissional seja 
ouvido nas diferentes 
esferas.    

É muito importan-
te a participação do 
fisioterapeuta na 
política, pois é o ca-
minho para a classe 
ter representativi-
dade, voz e lutar pe-
los seus propósitos. 
Fortalecendo a pro-
fissão, beneficiamos 
também o nosso 
bem maior, que é o 
paciente.

Fisioterapeuta vereador 

de Divinolândia de Minas

Fisioterapeuta vereador 

de Ouro Fino Fisioterpeuta vereadora de 

São Sebastião do Paraíso

ELIZIÁRIO ESTEVAM 

AGUIAR

PAULO HENRIQUE 

CHISTE

CIDINHA CERIZE

”
”

”

“ “
ciedade, além de práticas 
relacionadas à boa exe-
cução do mandato para 
que sejam atendidos os 
anseios da sociedade no 
que diz respeito aos ser-
viços de saúde pública. 

“
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Reunião com prefeito em exercício 
de Unaí sobre saúde pública

JANEIRO / UNAÍ

Entrevista à Rede Globo sobre 
capacitação do CREFITO-4 MG

JANEIRO / MONTES CLAROS

 Reunião com vice-prefeito de 
Contagem em prol dos profissionais

JANEIRO / CONTAGEM

CREFITO-4 MG recebe a nova 
diretoria da Assobrafir

JANEIRO / BH 

Entrevista à NTV, sobre a atuação 
dos profissionais na reabilitação 

pós-Covid
JANEIRO / PATOS DE MINAS

Entrevista à Rede Globo sobre a 
importância dos profissionais na 

reabilitação pós-Covid
FEVEREIRO / DIVINÓPOLIS E 

UBERLÂNDIA

Comissão de Cuidados Paliativos 
do CREFITO-4 MG se reúne com 

COREN-MG e CREFONO-6.  
FEVEREIRO / BH

Jornal Integração: presidente 
reforça importância da assistência 

fisioterapêutica e terapêutica 
ocupacional para sequelas da 

Covid-19.
FEVEREIRO / PARÁ DE MINAS

CREFITO-4 MG, COREN-MG e 
CRM-MG se unem para garantir 

vacinação aos profissionais.
FEVEREIRO / BH

CREFITO-4 MG recebe vereador de 
Belo Horizonte, Wanderley Porto.

FEVEREIRO / BH

Conselho julga autuações de 
promessas de terapias sem 

comprovação científica para 
tratamento da Covid-19.

MARÇO / BH

Presidente do CREFITO-4 MG 
participa da “CPI dos fura-filas da 

vacinação”, na ALMG.
MARÇO / BH
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Em pacientes com dor lombar crônica, qual o 
efeito da utilização da estimulação elétrica 
neuromuscular associada aos exercícios de 
estabilização para melhora da dor e função, 
comparado ao uso apenas dos exercícios de 
estabilização?

Resultado do estudo: apesar da estimulação 
elétrica neuromuscular ter sido bem tolerada, 
a combinação da estimulação elétrica neuro-
muscular associada aos exercícios de estabili-
zação não ofereceu nenhum efeito adicional ao 
uso somente dos exercícios de estabilização no 
tratamento da dor lombar crônica.

Esta seção contém uma seleção de ar-
tigos recentes da Brazilian Journal of 
Physical Therapy (BJPT), uma publicação 
oficial da Associação Brasileira de Pes-
quisa e Pós-Graduação em Fisioterapia 
(ABRAPG-Ft).

Os artigos completos possuem informa-
ções valiosas para prática clínica, que 
foram sintetizadas no intuito de atua-
lizar os profissionais e estimulá-los à 
prática baseada em evidências.
Boa leitura.

1

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



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

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

Em atletas amadores que realizaram 
reconstrução do ligamento cruzado 
anterior (LCA), qual o efeito do treinamento 
excêntrico isocinético sobre a massa 
muscular, força e performance funcional 
de quadríceps, comparado ao treinamento 
excêntrico convencional?

Resultado do estudo: o treinamento excêntrico 
isocinético promoveu maiores ganhos na massa 
muscular e força de quadríceps, comparado 
ao treinamento excêntrico convencional. Não 
houve diferença entre os grupos analisados 
para performance funcional.

3

Em pacientes com doença renal crônica 
em hemodiálise, qual o efeito da aplicação 
de um protocolo curto de treinamento de 
alta intensidade dos músculos inspiratórios 
para melhora da força muscular inspirató-
ria comparado a um grupo controle?

Resultado do estudo: constatou-se que 5 
semanas de treinamento de alta intensidade 
da musculatura inspiratória foram capazes 
de aumentar a força muscular inspiratória de 
pacientes com doença renal crônica em he-
modiálise, comparado ao grupo controle. En-
tretanto, não houve diferença em relação aos 
desfechos secundários.

2
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INVISTA EM SUA 

Siga o

e fique por dentro de todas 
as notícias sobre a sua 

profissão.

nas redes sociais
CREFITO-4 MG

crefito4 @crefito4

PARA PROFISSIONAIS 
REGULARES NO CONSELHO

MÊS PARA FISIOTERAPEUTAS
PARA TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS

JUL

2 IV Encontro de Parlamantares e Lideranças com o 
CREFITO-4 MG

24 VII Fórum de Saúde Funcional

AGO 28 VII Encontro de Prestadores de Serviços de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional

SET

18 I Encontro Mineiro de 
Terapeutas Ocupacionais

25
III EMFisio – 
Encontro Mineiro de 
Fisioterapeutas

OUT 23 VI EVIDENCE – Fórum de Prerrogativas e Práticas 
Científicas 

NOV 5 V Encontro de Parlamantares e Lideranças com o 
CREFITO-4 MG
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PROFISSÃO! 
PROGRAME-SE PARA AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
DO CREFITO-4 MG NO 2º SEMESTRE.

TODAS AS ATIVIDADES 
SÃO GRATUITAS 

TV CREFITO-4
no Youtube



Conselho cada vez 
mais próximo de você.

A SUBSEDE 
MÓVEL DO 

CREFITO-4 MG 

• Soluções para todas as 
suas demandas com o 
conselho.

• Registro dos formandos 
direto na cerimônia de 
colação de grau.

• Orientações 
fisioterapêuticas 
e terapêuticas 
ocupacionais para a 
sociedade.

MAIS UMA META 
CONCLUÍDA!



Remetente: 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região 
Rua da Bahia, 1148, sala 816, Centro – 30.160-906 – Belo Horizonte | MG
crefito4.gov.br      (31) 3218-7400           (31) 99584-5961  
             @crefito4             TV Crefito-4          
    

 
                                           

A web rádio do CREFITO-4 MG

Música de    
qualidade, 
dicas de 
Fisioterapia 
e de Terapia 
Ocupacional 
para seus 
pacientes.

crefito4.org.br/radiofuncional

Ouça pelo CREFITO Mobile ou pelo nosso site:


