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Carteira proﬁssional
já está disponível

Para a emissão, é necessário que o proﬁssional compareça
presencialmente na sede ou subsedes do conselho para coleta de dados
e impressão digital. O serviço é gratuito a todos os proﬁssionais.

AGENDE O SEU ATENDIMENTO
(31) 99584-5961, opção 7
“Agendamento para cédula digital”.
FIQUE ATENTO!
A emissão da cédula digital não é obrigatória e não invalida o documento físico.
Trata-se apenas de uma nova opção para identiﬁcação proﬁssional.

PRERROGATIVAS
DO FISIOTERAPEUTA
E DO TERAPEUTA
Tudo o que você precisa
saber sobre o assunto!

4
COFFITO

atualiza regras
para divulgação
de imagens,
textos e áudios

promove
capacitação prática
dos profissionais
para o tratamento
das sequelas
pós-Covid

ELOS FORTES
TRAZEM SEGURANÇA

COMO SOLICITAR?

Í N D I C E

CREFITO-4 MG LANÇA CÉDULA DIGITAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

A matéria de capa desta edição pergunta a
você, fisioterapeuta ou
terapeuta ocupacional,
se se sentiria seguro sem
a atuação dos conselhos
profissionais.
Independentemente da resposta
de cada um(a) que nos lê,
o CREFITO-4 MG se empenha todos os dias para
que todo profissional mineiro se sinta seguro com
a atuação do conselho.
“Estimular a exação
no exercício da profissão” é uma das funções
dos CREFITOs, prevista
na lei que os criou. Exação, nesse caso, significa
correção, exatidão, regularidade. Assim como um
instrumento de precisão
é utilizado para controle de qualidade, o nosso
conselho trabalha para
que a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional sejam
corretamente exercidas
em Minas Gerais.
A fiscalização, evidentemente, é um dos
meios para se cumprir
essa função institucional,
mas não o único. Fiscalizar sem orientar só cabe
no passado e em órgãos

ultrapassados, com visão
punitivista, estreita, ineficaz. Tudo o que o profissional precisa é ser incentivado a ter segurança no
correto exercício, e não
desencorajado a atuar na
área que escolheu.
Por outro lado, são os
profissionais que tornam
forte o seu conselho. Uma
instituição como a nossa só tem força quando
a categoria se fortalece por meio do trabalho
de qualidade, correto,
reconhecido. É na prática e no cotidiano que os
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais fazem
valer suas prerrogativas,
as normas do COFFITO,
as diretrizes do CREFITO.
Para serem fortes, a
Fisioterapia e a Terapia
Ocupacional dependem da
sinergia entre profissionais
e conselho – e também dos
profissionais entre si, da
categoria com a sociedade, do conselho com a sociedade, do conselho com
as entidades científicas e
governamentais. Elos fortes e, portanto, seguros;
feitos de diálogo, informação e confiança mútua.

Anderson Coelho
Presidente do CREFITO-4 MG
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Prerrogativas do
Fisioterapeuta
e do Terapeuta
Ocupacional
Tudo o que
você precisa saber
sobre o assunto!

Fique por dentro de algumas
importantes prerrogativas da Fisioterapia
e da Terapia Ocupacional
» O planejamento, a programação, a ordenação, a coordenação, a execução e a supervisão de métodos e técnicas fisioterápicos e/ou
terapêuticos ocupacionais que visem à saúde
nos níveis de atenção primária, secundária e
terciária.

» Dar altas nos serviços de Fisioterapia e/ou
Terapia Ocupacional.

» A divulgação de métodos e técnicas de
Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, ressalvados os casos de produção científica
autorizada na lei.

» A direção dos serviços e locais destinados
às atividades fisioterápicas e/ou terapêuticas
ocupacionais, bem como a responsabilidade
técnica pelo desempenho dessas atividades.

» Busca por todas as informações que o profissional julgar necessárias no acompanhamento
evolutivo do tratamento do paciente sob sua
responsabilidade, recorrendo a outros profissionais da equipe de saúde, por meio de solicitação de laudos técnicos especializados, como
exames complementares.

» Emissão de atestados, relatórios técnicos
e pareceres.
Fontes:

Resoluções COFFITO nº 08/1978,
nº 80/1987 e nº 81/1987.

Que direito
é esse?
As prerrogativas profissionais consistem no conjunto de direitos e garantias que assistem aos fisioterapeutas
e aos terapeutas ocupacionais para
assegurar o exercício profissional de
forma autônoma e independente em
relação às demais profissões. Tais
prerrogativas estão dispostas em
diversos atos normativos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO) como, por
exemplo, o Decreto nº 938/1969, que
provê as profissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional, e as
Resoluções COFFITO nº 08/1978, nº
80/1987 e nº 81/1987.
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CREFITO-4 MG
em DEFESA da
PLENITUDE
PROFISSIONAL
Para o Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4 MG),
prerrogativa profissional é coisa
séria. Trata-se de direitos já conquistados, que devem ser exercidos em sua plenitude por todos
os fisioterapeutas e por todos os
terapeutas ocupacionais. Por isso,
o conselho tem trabalhado ativamente, a fim de assegurar o livre
exercício das profissões, protegendo as atribuições privativas e
promovendo a defesa dos direitos
dos profissionais.
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Confira ações recentes do conselho
» Mais de 100 ações judiciais contra municípios para assegurar aos profissionais a jornada máxima
de 30 horas semanais, estabelecida pela Lei nº 8.856/1994, sem redução de remuneração.
» Diligências junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) para garantir a
vacinação contra Covid-19 aos fisioterapeutas e aos terapeutas ocupacionais.
» Ações judiciais e administrativas visando à reabertura e o funcionamento dos serviços de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional durante a pandemia.
» Medidas junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) para assegurar isonomia no tratamento das
profissões e cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho por hospitais.
» Registro de reclamações junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para garantir o cumprimento da legislação referente ao reajuste anual de consultas pelas operadoras
de saúde e também para obter melhores condições contratuais para clínicas de Fisioterapia e
de Terapia Ocupacional.
» Registro de reclamação junto à ANS e ao MPMG acerca do descredenciamento em massa de
clínicas de Fisioterapia no município de Divinópolis.
» Encaminhamento de ofício ao MPT acerca de redução de adicional de insalubridade pago aos
fisioterapeutas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM),
em Uberaba.

CREFITO-4 MG conquista sala de
descanso para os fisioterapeutas em
hospital de Betim e de Uberlândia
» Hospital Público Regional de Betim
“O CREFITO-4 MG tomou conhecimento de medidas que prejudicavam as condições de trabalho
da equipe de Fisioterapia do Hospital Público Regional de Betim. Segundo teve ciência, ocorreu
redução do tempo de descanso, além de transferência do espaço físico destinado ao repouso dos
fisioterapeutas, sem provimento de outro ambiente adequado, nem local para guarda de seus pertences. Todavia, as regras de tempo e local de descanso não foram aplicadas para outras equipes
do hospital. Com o auxílio do Ministério Público do Trabalho (MPT), o conselho obteve o provimento
de ambiente adequado de descanso à Fisioterapia e demais condições de trabalho condizentes com
as das outras equipes do hospital.”

» Hospital de Clínicas de Uberlândia
“O CREFITO-4 MG foi informado que o Hospital de Clínicas de Uberlândia transferiu o espaço físico
destinado ao descanso da equipe de Fisioterapia de UTI pediátrica para a equipe de Enfermagem,
devido às readequações realizadas para atendimento de pacientes acometidos por Covid-19.
Entretanto, não houve provimento de outro ambiente adequado ao descanso dos fisioterapeutas. O CREFITO-4 MG notificou o hospital, porém, não houve regularização da situação. Assim,
com o auxílio do MPT, o conselho obteve o provimento de ambiente adequado de descanso para
os profissionais.”

DRA. MARÍLIA FIGUEIREDO,
assessora jurídica do CREFITO-4 MG.

» Encaminhamento de ofício ao município de Engenheiro Navarro visando ao reestabelecimento do
pagamento de adicional de insalubridade aos fisioterapeutas do serviço público municipal.
» Assistência em ações judiciais visando à defesa das prerrogativas do fisioterapeuta para a prática
do Dry Needling, para o exercício da Acupuntura e da Quiropraxia, para a realização de exames de
Espirometria, dentre outros.
» Emissão de pareceres jurídicos em defesa de prerrogativas e da autonomia profissional.
» Representação ao MPMG nos casos de exercício ilegal da profissão.

Plantão de Defesa de Prerrogativas
do CREFITO-4 MG
Em caso de cerceamento de prerrogativas, o profissional deve acionar imediatamente o Plantão
de Defesas de Prerrogativas do CREFITO-4 MG.
O conselho oferece orientação técnico-normativa e instrução jurídica para garantir o exercício
pleno da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional.
Atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Acompanhe as ações judiciais do
conselho por adequação de carga horária
nos municípios do Estado.
6

CREFITO-4 MG Revista | 2º semestre de 2021

Whatsapp: (31) 99584-5961
Telefone: (31) 3218-7400
E-mail: nap@crefito4.gov.br

Defender as prerrogativas é valorizar a profissão!
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Supera Minas

promove capacitação prática dos
profissionais para o tratamento
das sequelas pós-Covid
Programa também disponibilizou avaliações
fisioterapêuticas e terapêuticas ocupacionais
gratuitas para a população mineira

A

College of Medicine, nos Estados
Unidos, aponta que mais da metade dos 236 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19
em todo o mundo, desde dezembro de 2019, terão sintomas
pós-Covid até 6 meses após a
recuperação.

++++++

Estudo publicado
no periódico Jama,
em outubro de 2021.
Acesse.

batalha contra a Covid-19
não termina com a recuperação da infecção aguda. Lamentavelmente, muitos dos sobreviventes enfrentam uma série de
problemas de saúde associados à
doença. Estudo recente, realizado
por pesquisadores da Penn State

PRIMEIRA PARADA:
BELO HORIZONTE
O programa teve como ponto
de partida a capital mineira. A
atividade ocorreu no dia 5 de
agosto, na Praça da Liberdade, e finalizou sua temporada
na mesma cidade, nos dias 8 e
9 de outubro. No total, a ação
esteve presente em 56 cidades
de todas as regiões do estado,
levando capacitação de qualidade a profissionais de municípios de diferentes tamanhos e
realidades.
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“No evento do ‘Supera Minas’, nós, terapeutas ocupacionais, pudemos ter um treinamento e posteriormente aprimorar nosso conhecimento na prática com testes de rastreio
cognitivo, orientações e reabilitação pós-Covid. O treinamento foi super importante para
minha prática profissional, fornecendo muito conhecimento e capacitação para atender a
demanda e as necessidades dos pacientes. Parabéns ao CREFITO-4 MG pela iniciativa e pelo
trabalho desenvolvido.”

DRA. SIMONE PESSONI, Terapeuta Ocupacional de São Sebastião do Paraíso.

“Como Fisioterapeuta Intensiva e professora universitária, reconheço que adquirir qualificação sobre as sequelas decorrentes da Covid-19 é de suma importância, um assunto muito
tratado, mas que percorre em constante mudança. Poder participar do programa e também
levar meus alunos, acadêmicos do curso de Fisioterapia, agregou conhecimento à formação,
beneficiando nosso bem maior: o paciente. Agradeço ao CREFITO-4 MG por nos proporcionar tamanho aprendizado!”
DRA. LÍGIA COSTA COUTO, Fisioterapeuta de Bom Despacho.

Guaxupé

Uberlândia

Com a finalidade de oferecer
treinamento prático aos profissionais, para atuarem de forma
efetiva no tratamento de pacientes com múltiplas sequelas potenciais pós-Covid, o CREFITO-4 MG
criou o Programa “Supera Minas”.
Em contrapartida, o programa
também ofereceu gratuitamente
à população mineira avaliação
fisioterapêutica e terapêutica
ocupacional de possíveis sequelas pós-Covid-19, com laudos e
encaminhamento de pacientes
ao Sistema Único de Saúde. As

principais sequelas detectadas
pela equipe do “Supera Minas” nos
pacientes atendidos foram: sequelas cognitivas, principalmente das
habilidades de memória e atenção; dispneia; dores musculares;
dores articulares, principalmente
em joelhos, coluna lombar e ombros; perda de força muscular;
queda de cabelo; déficit de equilíbrio; ansiedade; dificuldade de
executar as atividades de vida
diária; tosse seca persistente;
fobia social; sequelas vasculares
periféricas.

Juiz de Fora

Poços de Caldas

O ‘Supera Minas’ constituiu uma etapa importante do programa de treinamento dos profissionais mineiros instituído pelo CREFITO-4 MG para o
manejo adequado de pacientes que contraíram a Covid-19. Iniciamos, em
2020, um treinamento de capacitação para ventilação mecânica, em seguida, o conselho promoveu capacitação teórica pelo ‘Circuito de Atualização
em Reabilitação pós-Covid’ e finalizamos os treinamentos com a etapa prática por meio do ‘Supera Minas’. Em contrapartida ao treinamento prático,
a sociedade também foi beneficiada com avaliações fisioterapêuticas e terapêuticas ocupacionais detalhadas das possíveis sequelas decorrentes da
síndrome pós-Covid, tanto para fazer o controle desses pacientes e, se necessário, encaminhá-los para serviços de saúde especializados quanto para
subsidiar os gestores municipais e o Governo Estadual em políticas públicas
para reabilitação da população atingida pelo novo coronavírus.

Confira a
lista das
cidades
visitadas

DR. ANDERSON COELHO,
Presidente do CREFITO-4 MG
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COFFITO
atualiza regras
para divulgação
de imagens,
textos e áudios

Saiba o que você pode e
o que você não pode divulgar
Recentemente, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO) publicou a Resolução nº 532, de 24 de
junho de 2021. Trata-se da atualização dos Códigos de Ética e
Deontologia da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, incluindo novas regras sobre divulgação de imagens, textos e áudios,
indo ao encontro às inúmeras solicitações dos profissionais nesse sentido, já que a norma anterior estava obsoleta e destoava
das modalidades atuais de comunicação. As inovações permitem
ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional a possibilidade de
ampliar e aperfeiçoar a divulgação de seus serviços à sociedade,
de forma ética e com respeito à dignidade do paciente.
De acordo com a resolução, fica autorizado a “divulgação de
imagens, textos e áudios autênticos de pacientes/clientes/usuários acompanhados ou não do fisioterapeuta ou terapeuta
ocupacional responsável que realizou o procedimento” e a “divulgação de imagens, textos e áudios, autênticos, relativos à
assistência fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional pelo
profissional responsável pela realização do procedimento”.
É importante destacar que em quaisquer dos casos autorizados pelo COFFITO, as divulgações somente podem ser

realizadas com autorização prévia do paciente ou
de seu representante legal, por meio do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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A nova resolução do COFFITO representa um grande avanço para a divulgação
da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional.
Apesar de sermos prestadores de serviços
de saúde, não podemos nos esquecer de
que o nosso fazer profissional é um negócio. Dependemos da profissão para o nosso sustento. Por isso, precisamos de meios
legais para divulgar os nossos serviços. A
internet e as redes sociais são uma realidade nos dias atuais. Temos nesses espaços
a possibilidade de construir uma imagem
profissional de autoridade e informar à população sobre as diversas possibilidades
terapêuticas existentes na Fisioterapia e
na Terapia Ocupacional. Contudo, é importante que as divulgações sejam realizadas com moderação e respeito aos limites
éticos e legais, a fim de não resultar na
precarização das profissões.

DR. ANDERSON COELHO
Presidente do CREFITO-4 MG

Para divulgação de imagem de paciente/cliente/
usuário, o profissional deve sempre obter autorização prévia do mesmo ou de seu representante legal,
por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Outra providência necessária é que conste, em todas as publicações, o nome do profissional e o seu número de inscrição, além da data das
imagens, textos e áudios. A observância dessas regras é necessária, uma vez que será considerada
infração ética, de manifesta gravidade, a divulgação de imagens, textos e áudios de pacientes em desacordo com a nova resolução e as demais normas
pertinentes. Recomenda-se o uso de ressalvas em todas
as publicações com dizeres: o resultado do
tratamento depende da condição clínica e de
saúde de cada paciente, podendo, portanto,
ser superior ou inferior ao resultado apresentado neste post.
DR. LUCAS SALDANHA
Assessor-chefe jurídico do CREFITO-4 MG
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Como elaborar o Termo de Consentimento?
O TCLE deve necessariamente conter:

Núcleo de Apoio
ao Profissional

» Identificação pessoal do paciente;
» Consentimento expresso para divulgação de
imagens, textos ou áudios, autênticos, relativos à
assistência fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional
pelo profissional responsável pela realização do procedimento, e/ou para a divulgação de imagens, textos e
áudios autênticos de pacientes acompanhados ou não
do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional responsável
que realizou o procedimento;

Acesse aqui o modelo do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido
disponibilizado pelo COFFITO.

» Informação de que as imagens, textos ou áudios
coletados podem ser veiculados em campanhas de natureza comercial, com a finalidade de divulgar o trabalho
do profissional;
» Informação acerca da possibilidade de revogação
do consentimento, antes da publicação.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) prevê que é preciso deixar claro
para o paciente a finalidade da coleta dos dados, local em que será utilizada
a imagem, quem terá acesso, como a imagem será armazenada, por quanto
tempo e de que forma será descartada. A LGPD considera como tratamento
de dados todo o ciclo da informação, da coleta ao descarte dos dados que
estão sob posse do profissional. Nem sempre o TCLE será padrão para todos
DRA. FLÁVIA MASSA
os pacientes. É possível que cada caso tenha especificidades e finalidades Conselheira
do CREFITO-4 MG e
distintas, que devem ser consideradas pelo profissional.
pesquisadora sobre a LGPD na saúde

Está tudo liberado?
NÃO! Embora algumas regras tenham sido atualizadas, nem tudo está permitido. “O profissional deve
estar atento ao conteúdo da divulgação, incluindo a linguagem, já que é vedado o uso de expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o sensacionalismo, a concorrência desleal, a promessa de resultado
infalível ou restrições previstas no código de ética profissional. Também não é permitida a divulgação de
casos clínicos de autoria de terceiros. Tais práticas já eram vedadas pelos Códigos de Ética e Deontologia da
Fisioterapia e da Terapia Ocupacional e continuam proibidas”, destaca Dr. Lucas Saldanha.
Além disso, ao divulgar o seu trabalho, o profissional deve continuar atento às resoluções do COFFITO e às
diversas leis em vigor. Conheça algumas das normativas as quais os profissionais precisam seguir:
» Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia (Resolução COFFITO nº 424/2013);
» Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional (Resolução COFFITO nº 425/2013);
» Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018);
» Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
» Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990);
» Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).
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MESMO DURANTE
A PANDEMIA, O
CREFITO-4 MG
NÃO PARA!
Mais de 350 profissionais
atendidos por dia!
Somente neste ano, foram realizados:
58.805 atendimentos via WhatasApp
19.548 ligações atendidas
3.047 atendimentos presenciais
(sede e subsedes)
Além dos diversos atendimentos
realizados via e-mail
*Levantamento realizado entre o período de
4 de janeiro a 6 de dezembro de 2021.

Entre em contato
conosco pelos canais:
(31) 3218-7400
Whatsapp: (31) 99584-5961
Atendimento ao profissional:
nap@crefito4.gov.br
E-mail geral:
crefito4@crefito4.gov.br
Negociação de débito:
dividaativa@crefito4.gov.br

Conselhos
Profissionais:
Sociedade PROTEGIDA
e PROFISSÕES
REPRESENTADAS

VOCÊ SE SENTIRIA SEGURO SEM A ATUAÇÃO
DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS?
Já pensou realizar uma cirurgia com um médico que causou sequelas em outros pacientes e, ainda sim, continua atuando? Ou
realizar um tratamento fisioterápico com uma pessoa inabilitada
para a função? Já imaginou o seu filho sendo atendido por um
estudante de Terapia Ocupacional que se passa por profissional
formado? Quem sabe contratar um engenheiro civil para construir a sua casa sem a certeza de que se trata de um profissional
capacitado? Casos como esses podem até acontecer, mas são
exceções, e só não fazem parte do cotidiano porque a sociedade
pode contar com a atuação dos conselhos profissionais.
Sem a existência dos conselhos para definir normas de conduta
e fiscalizar a atuação profissional a sociedade estaria à mercê de
pessoas com formação precária, atuando livremente de forma
criminosa e antiética sem qualquer punição. Um grave atentado
contra o interesse de todos os cidadãos. Afinal, qualquer pessoa,
seja fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, é também paciente, cliente de outras profissões.
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região (CREFITO-4 MG) já impediu a atuação clínica de diversos falsos profissionais, estagiários que atuam sem supervisão,
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais antiéticos, que exercem práticas de concorrência desleal contra a categoria, dentre
outras tantas situações, nas quais se não houvesse a atuação do
conselho, essas pessoas ainda estariam exercendo a prática profissional impunimente, ocasionando diversos prejuízos à saúde e
ao patrimônio da população.

14
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A existência dos conselhos está diretamente
relacionada à proteção da coletividade
contra os leigos e profissionais antiéticos, além
de defender os interesses dos cidadãos
que procuram por prestação de serviços profissionais especializados.
A fiscalização e o controle profissional por parte dos conselhos são
exercidos rigorosamente em conformidade com os regulamentos
determinados por leis e pelos atos normativos definidos pelas autarquias
federais das respectivas classes.

PEC 108

Governo retira de tramitação PEC que
ameaça a existência dos conselhos
A PEC 108 objetiva calar os profissionais e desproteger os cidadãos.
O Governo Federal solicitou a retirada de tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 108,
apresentada dois anos atrás (julho de 2019) pelo próprio Poder Executivo. Essa é uma conquista da
mobilização de todos os conselhos profissionais e da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos
Profissionais de Classe.
O texto elaborado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pretendia alterar a natureza jurídica
dos conselhos, extinguir o poder de polícia dessas autarquias, desobrigar o registro do profissional
e delimitar os poderes de fiscalização e aplicação de sanções, ameaçando desregulamentar as atividades abrangidas pelos conselhos.
Na prática, a aprovação da PEC 108 acarretaria a extinção dos atuais conselhos federais e seus
respectivos regionais e a desregulamentação de todos as profissões no país, instituindo um caos nas
atividades especializadas que interferem diretamente na saúde e no patrimônio das pessoas com
grave insegurança para os cidadãos. Além disso, com a aprovação da PEC, os profissionais perderiam força política para reivindicações e atuação em defesa da valorização da classe.
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Conselhos são força institucional
de luta pelas profissões
Os conselhos de fiscalização profissional são criados por lei como autarquias, dotados de personalidade
de direito público, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Assim como as demais autarquias, possuem atribuições próprias da ação estatal. Antes de mais nada, é preciso ter consciência de
que os conselhos não se caracterizam especificamente como entidades de representação profissional e
corporativismo, diferentemente dos sindicatos. Enquanto autarquias, os conselhos exercem um papel de
Estado, a serviço do interesse público, com a missão de regulamentar o exercício profissional e fiscalizar
a atividade.

O que os profissionais ganham com isso?
Para além do seu aspecto normativo e fiscalizador, os conselhos são sujeitos indispensáveis no
processo de articulação com vários segmentos da sociedade para construção de reconhecimento social das
respectivas profissionais, valorização, conquistas de espaço e garantia de prerrogativas.
Refletindo essa postura ativa de força institucional em prol da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional,
o CREFITO-4 MG, em conjunto com o sistema COFFITO/CREFITOs, atua politicamente frente às
demandas da categoria que necessitem de apoio e aprovação dos legislativos e executivos municipais,
estadual e federal.

Na prática, se não existissem os conselhos,
certamente grandes conquistas em favor
das profissões não seriam realidade.

» Relembre importantes conquistas
do Sistema COFFITO/CREFITOs:
Atualização
do Referencial Nacional
de Procedimentos em
Fisioterapia.

16
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Identidade
profissional e
procedimentos
próprios reconhecidos pela
Terminologia
Unificada em
Saúde Suplementar (TUSS).

Inclusão da
consulta com
fisioterapeuta e
com terapeuta
ocupacional
no Rol de
Procedimentos
e Eventos
em Saúde
da ANS.

Legitimidade
da atuação
do fisioterapeuta e do
terapeuta
ocupacional
como perito
judicial.

Autonomia
na solicitação de
exames
complementares.

Além de participação decisiva nas conquistas do sistema COFFITO/
CREFITOs, o CREFITO-4 MG também tem atuado diretamente junto
aos Poderes do Estado de Minas Gerais em prol da exação profissional:
» Apresentação dos projetos de lei estadual do piso salarial;
» Combate à fiscalização irregular por outros conselhos;
» Combate ininterrupto a graduação a distância em saúde;
» Aprovação da Lei 23.789/2021, que recomenda a presença de fisioterapeutas
24h nas UTIs do Estado;
» Elaboração do texto do PL 2183/2020, que torna obrigatória assistência
fisioterapêutica durante o parto nos hospitais de Minas Gerais;
» Realização de diversas atividades institucionais periódicas de capacitação profissional.
» Atuação perante os Legislativos municipais, estadual e federal para favorecer
tramitação de projetos de lei, a exemplo da recente aprovação da Lei Federal
nº 14.231/2021, que determina a inclusão dos profissionais nas equipes de Estratégia
de Saúde da Família. O CREFITO-4 MG tem acompanhado a implementação da referida lei junto aos municípios de Minas Gerais, inclusive, já notificou as 853 prefeituras
do Estado, solicitando esclarecimentos sobre a inclusão dos profissionais.
» Criação do "Comitê de Acompanhamento da Imunização contra a Covid-19
dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais de Minas Gerais", para o recebimento de dúvidas e denúncias de irregularidades nas escalas de vacinação.
Conheça todas as ações do CREFITO-4 MG em prol dos profissionais durante a pandemia.

O CREFITO-4 MG tem buscado ir além do seu papel de regular e orientar o exercício das
profissões. O Conselho trabalha para acolher os profissionais com ações regionalizadas
de grande abrangência no Estado, levando informação e capacitação, visando ao desenvolvimento profissional e maior inserção no mercado, além de reconhecimento, destaque
na área da saúde e, sobretudo, entre a população e opinião pública como um todo. Toda
essa atuação beneficia tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais, mas também repercute diretamente na melhoria da saúde pública em Minas Gerais.
Adoção da
Classificação
Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF).

DR. ANDERSON COELHO
Presidente do CREFITO-4 MG

Inclusão da
Fisioterapia
e da Terapia
Ocupacional
no Simples
Nacional.

Presença
das profissões em
equipes
mínimas
de saúde.

Garantia de
autonomia
com os vetos
presidenciais
ao Projeto de Lei
do “Ato Médico”.

Jornada
máxima de
trabalho
de 30 horas
semanais.
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CONSELHO FEITO POR
PROFISSIONAIS PARA
OS PROFISSIONAIS

A SUA PARTICIPAÇÃO
FAZ TODA A DIFERENÇA!
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O CREFITO-4 MG está
sempre de portas abertas
para aqueles que desejam se
engajar politicamente pelo
avanço da Fisioterapia e da
Terapia Ocupacional.
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ENTENDA

COFFITO e CREFITOs
SÃO TUDO a MESMA COISA?

O sistema COFFITO/ CREFITOs foi criado pela Lei Federal nº 6.316, em 1975.
As atribuições do conselho federal e dos regionais são diferentes, devendo os
CREFITOs fazerem cumprir as normas previstas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).
CABE AO COFFITO:
» Exercer a função normativa e baixar atos necessários à interpretação e execução do exercício
profissional. Por exemplo, somente o COFFITO pode regulamentar a atuação profissional por meio
de resoluções, que devem ser acatadas pelos conselhos regionais.
» Apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos conselhos regionais;
» Supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional;
» Fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas que serão cobradas pelos conselhos
regionais;
» Instituir o modelo das carteiras de identidade profissional;
» Organizar e instalar os conselhos regionais.

JÁ AOS CONSELHOS REGIONAIS CABEM:
» Expedir registros profissionais e a identidade profissional;
» Fiscalizar o exercício profissional em sua área de jurisdição;
» Cumprir e fazer cumprir as disposições previstas em lei, nas resoluções e demais normas
baixadas pelo COFFITO;
» Funcionar como Tribunal Regional de Ética, julgando infrações e aplicando penalidades previstas
pela legislação brasileira;
» Arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos definidos pelo Conselho Federal;
» Estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que
a exercem.
Fonte: Lei Federal nº 6.316/1975.

» Fique ligado!

A Fisioterapia é uma profissão única em todo o Brasil, bem como a
Terapia Ocupacional.
Somente o COFFITO possui competência legal para legislar as profissões
em todo o país, cabendo aos regionais apenas fazer cumprir as decisões
do COFFITO. Logo, os deveres, direitos, proibições e prerrogativas dos
fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais diante do exercício profissional são os mesmos, independentemente do estado em que atuam.
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Para responder a essas perguntas, conversamos com
o coordenador do Departamento de Fiscalização do
CREFITO-4 MG, Dr. Lucas Jupiaçara.
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O Defis conta atualmente
com 13 membros: coordenador, inspetor de fiscalização,
agentes administrativos e nove
agentes fiscais com formação
exclusivamente em Fisioterapia
ou em Terapia Ocupacional.

Conheça o
Departamento de
Fiscalização do
CREFITO-4 MG
A fim de garantir o exercício legal e regular da
Fisioterapia e da Terapia Ocupacional em Minas
Gerais, o CREFITO-4 MG conta com o trabalho
diário e incansável do seu Departamento de Fiscalização (Defis). Além de atuar de forma vigilante e
à disposição da sociedade para garantia da exação
do exercício profissional e da qualidade assistencial,

o DEFIS cumpre outra importante missão:
aproximar o CREFITO-4 MG do FISIOTERAPEUTA e do TERAPEUTA OCUPACIONAL
MINEIRO.
20
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Desta forma, os agentes fiscais são treinados
para orientar os profissionais in loco, esclarecendo
dúvidas e distribuindo materiais informativos,
produzidos pelo conselho.
Comumente, a fiscalização realizada pelo conselho ainda gera muitas dúvidas e até mesmo
insegurança por parte de alguns profissionais.
Qual a finalidade da fiscalização? Como é feita
a abordagem pelos fiscais? As denúncias são
realmente apuradas? É mantido o sigilo do denunciante? Recebi uma autuação, como proceder?

» O PAPEL DA
FISCALIZAÇÃO
“A fiscalização do CREFITO-4
MG possui caráter preventivo e
educativo, garantindo a ética,
o aperfeiçoamento continuo,
a transparência, a responsabilidade e a valorização da
Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. A fiscalização tem
por atividade fim a proteção e
manutenção do interesse coletivo, assegurando atendimento
de qualidade para a sociedade
e garantindo o exercício profissional apenas para as pessoas
qualificadas e habilitadas.”

» ROTINA DE FISCALIZAÇÃO
“O Defis é responsável por realizar orientações e fiscalizações em
toda Minas Gerais. O setor realiza, diariamente, inclusive aos finais de
semana quando necessário, uma rotina de fiscalização randomizada em todo o estado, além de atender 100% das denúncias recebidas.
Na figura do coordenador e do inspetor de fiscalização está a responsabilidade de apurar todas as denúncias recebidas, baseando sempre na
legislação vigente, além de sistematizar o custeio da fiscalização, o roteiro
a ser cumprido pelos agentes, bem como supervisioná-los em sua
atuação, avaliar, analisar e dar parecer no processo administrativofiscalizador.”
» FISCALIZAÇÃO PELOS PARES
“A fiscalização também tem a finalidade de estreitar laços entre o
CREFITO-4 MG e o profissional, além de orientar e sanar dúvidas recorrentes. Todos os agentes fiscais do conselho possuem formação
superior em Fisioterapia ou em Terapia Ocupacional, o que proporciona uma equipe qualificada, garantindo conhecimento técnico e prático da profissão. O fiscal, antes de tudo, é um colega de profissão que
conhece os anseios e as dificuldades dos pares.

“A fiscalização do
CREFITO-4 MG possui
caráter preventivo
e educativo"
Dr. Lucas Jupiaçara,

coordenador do Departamento de
Fiscalização do CREFITO-4 MG

Balanço da fiscalização
do CREFITO-4 MG

"Com a implementação do novo
sistema operacional do CREFITO-4
MG, o profissional já pode
comunicar-se com a fiscalização
por meio do site do conselho
(www.crefito4.gov.br) e também
acompanhar o andamento de
seu caso de forma on-line."

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

Dr. Lucas Jupiaçara
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Cidades fiscalizadas

fiscalizações
realizadas

888

» DENÚNCIAS AO
CREFITO-4 MG
“As denúncias ao conselho podem ser realizadas por qualquer
pessoa, por meio do aplicativo
CREFITO MOBILE ou pelo e-mail:
denuncia@crefito4.gov.br. Todas
as denúncias são apuradas e analisadas em um prazo de até 48h.
Ou seja, são analisadas a fim de
que seja aplicado o procedimento mais adequado: fiscalização
in loco, encaminhamento para
o Ministério Público, Vigilância
Sanitária ou demais órgãos, em
se tratando de fato que não seja
de competência e legitimidade do
CREFITO-4 MG.
É importante ressaltar que o ato
fiscalizatório ocorre sempre em
sigilo e que pode ser mantido anonimato a pedido do denunciante
perante o denunciado. No entanto,
é fundamental observar que os denunciantes anônimos não são parte,
portanto, não poderão ter vista do
processo fiscalizatório.”

“Ao receber uma autuação
após fiscalização, com base nos
princípios da ampla defesa e do
contraditório, o profissional terá
prazo para apresentar impugnação ou sanar a irregularidade,
enviando a documentação comprobatória ao Defis. Caso o profissional não consiga regularizar
a infração dentro do prazo determinado, deverá se manifestar
com pedido de dilação do prazo.
Com a implementação do novo
sistema operacional do CREFITO-4 MG, o profissional já
pode apresentar sua defesa por
meio do site do conselho e também acompanhar o andamento

de forma on-line. No momento
da fiscalização, o profissional receberá, por e-mail, uma chave de
acesso, que será necessária para
realizar a manifestação pelo site
e também para consulta.
Vale lembrar que após o período
recursal, caso o autuado não tenha se manifestado ou comprovado o saneamento das irregularidades, poderá restar caracterizada
a prática da infração disciplinar,
prevista no inciso V, do art. 16, da
Lei Federal 6.316/75, com a consequente instauração de processo
ético disciplinar, podendo, inclusive, sofrer sanções, que vão desde
advertência até o cancelamento
do registro profissional.”

O CREFITO-4 MG disponibiliza
um Guia de Fiscalização com
orientação e principais legislações relacionados ao exercício
profissional. Acesse »

GUIA

Fiscalizações demandadas
pelo Ministério Público

DE

C A R T I L H A S . 2 0 2 1

1

Fiscalizações demandadas
por outros Conselhos

59

109

02

46

156

220

38

12

26

11

03

Dados cadastrais
desatualizados

Descumprimento
da RDC nº 7/2010
da Anvisa

45

58

64

Ausência de registro
de pessoa jurídica

Exercício irregular de
estágio

16

Exercício ilegal ou
irregular da profissão
(leigos, pessoas não
habilitadas, LTF
vencida, profissionais
de outra jurisdição)

Ausência da Declaração de Regularidade
para Funcionamento
vigente

Ausência de Alvará da Ausência de registro
Vigilância Sanitária
de consultório

Ausência de registro Ausência de
Responsável Técnico
em prontuário das
atividades assistenciais
prestadas

Conivência ao
exercício ilegal ou
irregular da profissão

Jornada de trabalho
superior a 30 horas
semanais

Publicidade irregular

Ausência dos certificados de calibração
dos equipamentos
eletrofísicos
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Outras irregularidades

Em Minas somos:

853 municípios
31.088 fisioterapeutas
2.116 terapeutas ocupacionais
4.944 clínicas de Fisioterapia
533 clínicas de Terapia Ocupacional
2.435 consultórios de Fisioterapia
90 consultórios de Terapia Ocupacional

FISCALIZAÇÃO

Processos encaminhados
para judicialização

Fiscalizações conjuntas com
a Vigilância Sanitária

Autuações, no total

Atendimento a pacientes em desconformidade com os Parâmetros Assistenciais

» FUI AUTUADO.
COMO DEVO PROCEDER?

Notificações por carga horária
irregular em editais de concurso
público

Denúncias apuradas
e fiscalizadas

Conheça todas as
cidades fiscalizadas
nesse período

COVID-19

Na linha de frente no combate
à pandemia, cresce a demanda
por fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional em diversas áreas
Desafio da Covid-19 também proporcionou maior
visibilidade e reconhecimento social para as profissões

FISIOTERAPIA: UTI, Respiratório, Neurologia e
Ortopedia são destaques na pandemia
Na linha de frente da pandemia, o fisioterapeuta atua desde a internação até recuperação
após a alta. Nos hospitais, os fisioterapeutas se tornaram amplamente conhecidos como os “pulmões humanos” dos pacientes que necessitam de auxílio de oxigênio para respirar. A demanda por fisioterapeutas aumentou principalmente nas áreas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
Respiratório, Neurologia e Ortopedia, além da reabilitação de sequelas da síndrome pós-Covid.
As demandas pela Fisioterapia nos hospitais diferiram ao longo da pandemia: no início foi quase
exclusiva para atuação na terapia intensiva, um período de trabalho exaustivo devido ao número
reduzido de profissionais capacitados. Atualmente, o cenário recai para o aumento de atendimentos
ambulatoriais, principalmente reabilitação cardiopulmonar. O trabalho do fisioterapeuta tem sido
primordial no combate à pandemia da Covid-19, principalmente porque as manifestações graves são
majoritariamente devidas ao comprometimento ventilatório e, nesse contexto, a atuação da Fisioterapia impacta no reestabelecimento do paciente a cada minuto. O fisioterapeuta é um profissional
essencial para a integralidade da cadeia de assistência que atua em vários elos: desde a manutenção
da vida até a recuperação da funcionalidade para a reinserção social. A necessidade de uma resposta
rápida e efetiva ao caos sanitário que parecia não ter perspectiva de resolução despertou um senso
de cooperação para a multiplicação do conhecimento com base científica para balizar a assistência
como jamais vi. Além disso, a Fisioterapia se consolidou como um sustentáculo no cuidado ao doente
crítico com reflexos cada vez mais evidentes.
DR. GUSTAVO FICHE,
fisioterapeuta em Terapia Intensiva
(neonatal, pediátrica e adulto).

TERAPIA OCUPACIONAL: profissionais se
tornam referência na recuperação pós-Covid
Em tempos de pandemia, a Terapia Ocupacional se tornou ainda mais indispensável, em todas as
suas áreas. A procura dos pacientes pelo profissional aumentou especialmente no que diz respeito
à saúde mental, ao apoio para a organização de novas rotinas de trabalho. Recentemente, o terapeuta ocupacional também se tornou referência na recuperação de pacientes que tiveram sequelas
decorrentes da Covid-19.

A

pandemia da Covid-19
trouxe um desafio sem
precedentes para os fisioterapeutas e para os terapeutas
ocupacionais. Mais uma vez, os
profissionais se destacaram como
referência no cuidado em saúde
diante de momentos históricos de
grande dificuldade e consolidaram a sua notoriedade no cenário
mundial. Como consequência do
protagonismo dos profissionais
no enfrentamento da maior crise
sanitária do século, a pandemia
também acarretou mais visibilidade para as profissões tornando-
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-as ainda mais conhecidas entre a
população e também amplamente
divulgadas pela mídia.
A Fisioterapia e a Terapia Ocupacional se tornaram mais valorizadas e figuram com destaque
entre as carreiras do futuro. Por
serem profissionais imprescindíveis no combate ao novo coronavírus, a demanda pelos fisioterapeutas e pelos terapeutas
ocupacionais aumentou consideravelmente em todo o país desde
o início da pandemia, em 2020.
Novos postos de trabalho foram

abertos em diferentes áreas,
especialmente no número de
vagas em hospitais e procura por
atendimentos particulares para
tratamento da síndrome pósCovid. A tendência é que a demanda
pelos profissionais continue crescendo nos próximos anos, mesmo
após a pandemia, tendo em vista
o aumento do número de pacientes com sequelas consequentes
da doença e o reconhecimento da
população e dos gestores dos serviços de saúde da importância das
profissões.

As sequelas da Covid-19 foram devastadoras. Muitos pacientes perderam função, se tornando
dependentes para as atividades básicas de vida diárias. Sempre fomos uma profissão extremamente
importante e de grande impacto na vida do paciente, mas, com a pandemia, ganhamos mais visibilidade. Houve uma demanda gigantesca de confecção e prescrição de dispositivos de tecnologia
assistiva. Ainda temos muito o que contribuir. Os centros de reabilitação, clínicas, domiciliar estão
com muita demanda. Também no ambiente hospitalar estamos recebendo pacientes com outras
doenças que podem ser sequelas da Covid-19. O maior legado que a pandemia deixará para a profissão é o aumento da nossa valorização. O quão importante a Terapia Ocupacional foi e ainda é no
tratamento do paciente que contraiu o novo coronavírus e como somos imprescindíveis em setores
do ambiente hospitalar e também nos centros de saúde, domicílio, clínicas, centros de convivência,
até a atenção terciária mais complexa.
DRA. VÍVIAN COELHO,
terapeuta ocupacional do Hospital
Metropolitano Odilon Behrens.
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COVID-19

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais

SALVAM VIDAS!
“Fui infectada pela Covid em abril de 2021
e fiquei
77 dias hospitalizada. Estive muito grave,
com todas as
complicações possíveis. Sai muito fraca, com
os músculos
atrofiados, tomando muitos medicamento
s e a capacidade de memória e atenção muito afetada. Os
cuidados dos
fisioterapeutas foram muito importantes dura
nte todo
o tempo, inclusive depois da alta. Estou melh
or agora,
realizando duas sessões de Fisioterapia por
dia, que são
imprescindíveis. Fazer Fisioterapia diária
significa um
ganho diário. Fico muito feliz em saber que
a Fisioterapia
cresceu tanto e está sendo fundamental para
a
minha recuperação.”
Maria Imaculada Freitas –
Paciente em Belo Horizonte.

uei
março de 2021 e fiq
“Peguei Covid-19 em
M
.
io inha
m auxílio de oxigên
8 dias internada co
ia tudo.
to ruim. Eu esquec
memória ficou mui
l, estou
rapeuta ocupaciona
te
da
io
xíl
au
o
m
Co
nsigo
ar a memória. Já co
conseguindo retom
isas que
co
s
tra
telefone e ou
do
o
er
m
nú
ar
br
lem
r esse
Sou muito grata po
eu não conseguia.
do vidas
ra
au
o que tem rest
trabalho maravilhos
úde.”
sa
a
su
oas a recuperar
e ajudado as pess
da Silva –
Maria Antônia
antina.
Paciente em Diam
2021. Não precisei ficar
“Contraí Covid-19 em janeiro de
Após a cura da doenhospitalizado, mas tive sintomas.
dor no peito, falta de ar,
ça, eu apresentei sequelas como
ado miocardite, que me
cansaço. Após exames, foi detect
pêutico. Eu tinha muita
levou a iniciar tratamento fisiotera
físicos e tarefas diárias
dificuldade de realizar exercícios
fisioterapeutas, hoje em
do dia a dia. Graças as minhas
ana, junto com diversos
dia, faço aeróbico 3 vezes na sem
facilidade.
exercícios e tarefas diárias com
Tenho muito a agradecer.”
o Horizonte.
João Pedro – Paciente de Bel
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“Contraí Covid em junho de 2021,
não precisei ficar hospitalizada, porém
observei que a minha memória não
estava sendo a mesma, comecei a ter
falta de atenção. Então, procurei ajuda
da terapeuta ocupacional. Graças ao
tratamento, melhorei minha memória,
autoestima, emocional, minha
segurança e desempenho ocupacional
do meu dia a dia. Voltei a trabalhar
normalmente e a dirigir.”
Alessandra Reis de Paula paciente em São Sebastião
do Paraíso.

“Peguei Covid-1
9 em janeiro de
2021 e fiquei in
ternado por 6
meses.
Em função da
Covid, eu me de
bilitei
muito, tive fadi
ga, desânimo
e
perda
de massa mus
cular. Desde qu
e
re
tomei meu tratam
ento fisioterapê
utico,
estou me sent
indo muito mel
hor e
acredito que te
rei resultados
satisfatórios.
Sou muito grat
o.”
Edivaldo Ferr
eira de Almei
da –
Paciente em
Salinas e em
Belo
Horizonte.
“Contrai Covid-19 em janeiro de
2021 e precisei ser
internado na cidade de Manaus.
Por conta da falta de
oxigênio na cidade, tive a oportun
idade de ser transferido
para Uberaba, onde conheci pro
fissionais maravilhosos,
como a terapeuta ocupacional res
ponsável pelo meu
tratamento, que auxiliou na min
ha recuperação tanto no
aspecto cognitivo quanto emocion
al. Graças ao trabalho
da terapeuta, melhorei minha mem
ória, autoestima e
emocional. Retornando a Manau
s, dei prosseguimento
ao meu tratamento fisioterapêu
tico por mais 4 meses.
Hoje estou curado e realizo tod
as as minhas atividades
cotidianas normalmente.”
Ney Luciano Rocha- Pacien
te em Uberaba.
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Subsede Móvel do

CREFITO-4 MG
Presente nos quatro cantos de Minas!
Mais um projeto inovador do conselho
que se tornou realidade.

EaD na saúde

NEM DURANTE A PANDEMIA!
Não aceite ser enganado. Ensino Remoto Emergencial
e EAD não são a mesma coisa.

ENTENDA A DIFERENÇA:
Ensino remoto emergencial
» Solução temporária para a continuidade, dentro dos limites
legais, das atividades pedagógicas, excepcionalmente durante
a pandemia da Covid-19.
» Aulas online em tempo real, no mesmo horário da disciplina.
Interação direta com o professor.
» Material didático personalizado elaborado pelo professor
conforme o perﬁl da turma.
» Atividades avaliativas personalizadas e exclusivas.
» Troca de experiências com os demais estudantes,
em tempo real.
» Aulas práticas repostas em momento oportuno.

EAD
» Estrutura metodológica projetada para que todo o curso
ocorra a distância.
» Vídeoaulas gravadas e replicadas para todas as turmas e
unidades da faculdade.
» Não há contato direto com o professor, a interação se
restringe à tutoria.
» Materiais didáticos padronizados, repetitivos.
» Atividades avaliativas únicas e padronizadas.
» Não há troca de experiências com a turma.
» Há pouquíssima vivência prática durante todo o curso.
» Formação de proﬁssionais despreparados para o mercado.

Solução e agilidade para as demandas proﬁssionais
Atividades institucionais itinerantes
Desenvolvimento proﬁssional

Orientações e ações educativas
Divulgação da Fisioterapia e
da Terapia Ocupacional

A Subsede Móvel estreou suas atividades no dia 5 de agosto,
em Belo Horizonte, com o lançamento do programa “Supera Minas”.

A luta do CREFITO-4 MG contra o EaD é antiga.
Desde 2016, o Conselho lidera no país iniciativas visando à proibição do EAD
na área da saúde, especialmente na Fisioterapia e na Terapia Ocupacional.

EaD na saúde, não!

CREFITO Jovem

aproxima o conselho
dos futuros fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais
Para o CREFITO-4 MG, o compromisso e o engajamento pela profissão devem ser estimulados ainda na
graduação. Seguindo essa política, o conselho fomenta, desde 2015, o projeto CREFITO Jovem, com a finalidade de promover espaço de diálogo e estreitar relacionamento entre a autarquia e os estudantes dos cursos
de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional das instituições públicas e privadas de Minas Gerais. Os membros
do CREFITO Jovem são indicados por suas respectivas instituições de ensino, representações estudantis e
delegados do conselho nas microrregiões. Atualmente, cem estudantes fazem parte do projeto.

Nova diretoria do CREFITO Jovem é eleita
A eleição ocorreu durante as
assembleias com os estudantes,
realizadas nos dias 28 de julho
e 04 de agosto, por meio de plataforma virtual. Os acadêmicos
da equipe diretiva foram eleitos
por seus pares, também integrantes do CREFITO Jovem, para o
mandato até 30 de junho de 2022.
Os novos diretores receberão
apoio institucional do CREFITO-4 MG para organizar diversas
atividades
direcionadas
aos
estudantes.

“A criação do CREFITO Jovem nos aproximou ainda mais, fazendo com que o conhecimento
acerca dos direitos e deveres que regem a nossa profissão se torne mais presente, o que
agrega na nossa formação e nos capacita de forma diferenciada para oferecer o melhor não só
para nossos futuros pacientes, mas também para a Fisioterapia e para a Terapia Ocupacional.
Acredito que para este mandato as expectativas são as melhores possíveis, pois estamos trabalhando em sintonia, buscando abraçar todas as Instituições de Ensino Superior do Estado, explorando as
possibilidades de levar o que de melhor podemos oferecer para os acadêmicos. Temos um
grupo de estudantes extremamente qualificado, com muita energia para garantir qualidade
a essa gestão.”
AMANDA SAMPAIO OLIVEIRA
presidente do CREFITO Jovem

Confira a lista dos
estudantes eleitos.

Evento "Fala Estagiário", em comemoração ao Dia do Estagiário

“O CREFITO Jovem funciona como um elo mediador entre o conselho e os estudantes, visando a contribuir para a formação dos nossos futuros colegas de profissão. Enquanto conselho, acreditamos que
o projeto é uma oportunidade de aproximar os estudantes aos dilemas ético-disciplinares e também
à construção política da profissão, em busca de consolidar a autonomia, avanços científicos e sociais.
Desta forma, nossa principal missão é acolher os estudantes em um espaço aberto para o diálogo,
esclarecendo as dúvidas relacionadas à função do conselho e ao exercício profissional”.
DR. ANDERSON COELHO
Presidente do CREFITO-4 MG
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Ações do CREFITO-4 MG capacitam os
estudantes para o exercício profissional
Além de proporcionar espaço aberto e democrático para diálogos com os estudantes, o CREFITO-4
MG também realiza diversas atividades institucionais direcionadas a esse público, promovendo acesso
aos conteúdos normativos pouco explorados na graduação. Entre lives, encontros temáticos, simpósios,
palestras e grupos de discussão, os estudantes têm a oportunidade de receber orientações referentes a
temas técnicos normativos, postura ética profissional, legislações pertinentes, fazer profissional, direitos e deveres, habilidades importantes para o exercício da prática profissional e orientações para um
atendimento humanizado.

Todas as atividades são gratuitas e divulgadas amplamente
nos canais de comunicação do CREFITO-4 MG.
2º semestre de 2021 | CREFITO-4 MG Revista
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VI EVIDENCE
É SUCESSO DE PÚBLICO
EM MAIS UM ANO
“Fisioterapia em Dor” e “Neurodesenvolvimento”
foram os temas do evento

O maior Fórum de Prerrogativas
e Práticas Científicas de Minas
Gerais (Evidence) foi realizado
no dia 23 de outubro, de forma
remota, e contou com a participação de cerca de 7 mil pessoas,
dentre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e acadêmicos
de todo o Brasil. Mais uma vez,
o Evidence teve um nível máximo de excelência na qualidade
do conteúdo programático. Neste
ano, o tema central para a Fisioterapia foi “Educação em Dor”.

Já para a Terapia Ocupacional, o
eixo temático foi sobre “Neurodesenvolvimento”. A fim de promover um evento interativo e dinâmico, a programação contou com
um formato inovador, em que o
conteúdo programático foi transmitido por meio de mini-talks e
painéis. Os participantes também
tiveram a oportunidade de fazer
perguntas aos palestrantes, mediada pelo mestre de cerimônia,
Erick Krominski.

“Nós percebemos que o tratamento da dor ainda está
muito voltado a um controle
que envolve a consciência. Ou
o paciente é levado para um
nível de anestesia em que ele
não participa da vida e não
sente a dor ou muitas vezes
são oferecidos tratamentos,
como no modelo biomédico,
em que o paciente está assistindo a vida passar, não
participa da vida ativamente.
Fica parecendo ser preciso
desligar um pouquinho essa
consciência, essa participação da vida para poder controlar a dor. E o que seria de
nós e da dor sem a consciência? ”

Dra. Julliana
Barcellos,
palestrante do
Evidence Fisioterapia.

tem sido aponta“Dificuldade para brincar
óstico para alguns
do como critério de diagn
ento. Característitranstornos de desenvolvim
vem para chamar
cas do brincar também ser
ola e das pessoas
a atenção dos pais, da esc
ça. (...). Diferentes
que convivem com a crian
abordar o brincar
categorias profissionais vão
O único profissiode diferentes perspectivas.
ndo o brincar com
nal que pode atuar utiliza
cional somos nós,
foco no desempenho ocupa
Porque o desempeterapeutas ocupacionais.
da nossa profissão.
nho ocupacional é o cerne
ser usado como reLogo, o brincar pode sim
tros profissionais,
curso de tratamento por ou
definidos os objetidesde que se tenham bem
vos de tratamento. ”

“Em alguns casos, têm pacientes que
se beneficiam momentaneamente da
não execução de uma atividade propriamente dita naquele seguimento. Então,
movimento em Fisioterapia não significa
movimentar apenas a região que dói. O
profissional tem todo o restante do corpo
para explorar, tendo em vista que o exercício físico é capaz de ativar nossa farmácia endógena. Dependendo do estado de
sensibilidade do paciente, comumente, o
profissional não necessariamente precisa
mover, mobilizar, manipular o tecido que
dói, existe todo um efeito segmentar que
os profissionais podem explorar. ”

Dra. Ana Cardoso,

Dr. Léo Avila,

palestrante do Evidence
Terapia Ocupacional.

palestrante do Evidence
Fisioterapia.

a da
“A educação em neurociênci
te com
dor trabalha principalmen
ciente
pa
ao
os
o fato de ensinarm
s asdo
m
que a dor acontece alé
cipre
pectos físicos. O paciente
s e os
sa entender que as crença
ciar na
pensamentos vão influen
r. Não
do
da
recidiva e intensidade
e os
qu
é só a parte física. Claro
cessáexames de imagem são ne
to, a
en
tam
tra
o
rios para nortear
es
açõ
orm
inf
parte biológica traz
é
no
ma
importantes, mas o ser hu
mais complexo que isso. ”

Dra. Karina
Gramani-Say,

palestrante do Evidence
Fisioterapia.

“O terapeuta ocupacional deve estar mais
preparado
para a escuta do que para a fala. Não se
deve chegar
com verdades já estabelecidas, pontos de
vista prontos
para a família. O profissional deve individua
lizar a família, o sujeito, a intervenção. Comumente, muit
os profissionais utilizam na clínica a mesma estratégia
, estrutura,
brinquedo e a mesma forma de brincar com
diferentes
pacientes. Nessa situação, o objetivo não
está sendo
individualizado.

Dra. Vanessa Madaschi,

palestrante
do Evidence Terapia Ocupacional.

Não conseguiu participar do VI Evidence
ou deseja rever as palestras?
Assista pela TV CREFITO-4, no Youtube.
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ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

VII FÓRUM

SAÚDE
FUNCIONAL

VII Fórum de
Saúde Funcional

A atividade institucional do CREFITO-4 MG que tem como foco a funcionalidade
humana, e sempre sucesso de público, desta vez teve como tema central
“Um passo além da Classificação”. O evento ocorreu no dia 24 de julho.

VII Encontro de Coordenadores
e Docentes e V Estruturar
CREFITO-4 MG reúne coordenadores e docentes para debater sobre a
formação acadêmica dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais
A fim de contribuir para a qualidade do ensino em graduação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional em Minas Gerais e promover
discussões e reflexões acerca da melhoria da
formação profissional e estrutura pedagógica de ensino, anualmente, o CREFITO-4 MG
tem um compromisso marcado com os co-

ordenadores e docentes dos respectivos cursos. Neste ano, no dia 24 de junho, o conselho
realizou o VII Encontro de Coordenadores e
Docentes. Já no dia 25 de junho, a autarquia
promoveu o V Estruturar, que tem o objetivo
de promover interlocução do conselho com
os Núcleos Docentes Estruturantes.

As habilidades e competências que os alunos não encontram na internet são aquelas que
ainda pertecem aos docentes e que a inteligência artificial não alcançou: habilidades e competências emocionais e, porque não dizer, espirituais. Não nos responsabilizemos por aquilo
que não é da nossa alçada como professor. O aluno agora se encontra em um ambiente desterritorializado. Muita responsabilidade que era nossa agora é dele. A alçada docente não é
da vigília, mas sim do cuidado.

PROF. BERNARDO NOGUEIRA,
professor de Direito.
Palestrante do VII Encontro de Coordenadores.

Vamos usar a tecnologia para facilitar o processo de ensino e aprendizagem e
permitir que dentro da sala de aula, em momentos presenciais, tenhamos mais tempo para
aplicar esse conteúdo e gastemos menos tempo só expondo. Já existem tecnologias, conteúdos de qualidade e metodologias que permitem que isso aconteça. O que nos falta é iniciativa. Fica o convite para que essa iniciativa não falte mais. Nós precisamos resetar nosso
modelo de ensino superior.
DR. GUSTAVO HOFFMANN,
fisioterapeuta e membro do conselho
editorial do portal “Desafios da Educação”.
Palestrante do V Estruturar.

A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e o
diagnóstico estão sempre de mãos dadas, porém ela é diferente da avaliação. Não é possível pegar o manual da CIF
para avaliar o paciente. É importante termos em mente que
a CIF é um desfecho da avaliação. Então, para que se consiga
classificar o paciente de forma correta, a avaliação tem que
ser muito eficiente.

DR. JONAS ROSA,
fisioterapeuta e
docente do curso
de Fisioterapia na
Universidade do
Vale do Sapucaí.

VII Encontro de Prestadores
de Serviços e RT
Conselho promove capacitação aos empresários fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais
Prestadores de serviços, empresários, profissionais liberais, donos de clínicas, gestores e
responsáveis técnicos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais se reuniram, no dia 11
de setembro, para o VII Encontro Estadual
de Prestadores de Serviços e Responsáveis

Técnicos. A atividade institucional, promovida
pelo CREFITO-4 MG, tem a finalidade de contribuir com a saúde financeira de empresas de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, bem
como com a qualidade assistencial dos serviços
prestados.

As quatro principais informações que não podem faltar em um recibo para a Receita Federal são:
nome do paciente, data em que o recibo foi emitido, valor e o CPF do paciente. Essa última informação não pode faltar em hipótese alguma, já que o CPF é solicitado na declaração da Receita Federal.
Ao emitir o recibo para o paciente, o profissional deve guardar os dados, tendo em vista que esse
recibo será apresentado para a tributação.
LEONARDO FURTADO,
contador da área da saúde.

5 DICAS PRÁTICAS PARA RESPEITAR A PROTEÇÃO DE DADOS:
» Formalize as suas relações. Explique para o paciente sobre a sua política de privacidade;
» Escolha um encarregado. Se necessário, contrate alguém especializado em proteção de dados;
» Identifique-se como agente de tratamento. Comece a entender as usas responsabilidades na
proteção dos dados;
» Cuide de redes sociais e de grupo de Whatsapp, informando-se sobre as regras de divulgação de dados;
» Tratar dados é diferente de tratar pacientes. Você continuará com a sua autonomia profissional.
Nada disso mudou. O que a LGPD determina é que o profissional cumpra a lei ao utilizar os dados.
DRA. LARA ROCHA,
advogada de direito digital e proteção de dados.

Não somos iguais, por isso o atendimento deve ser personalizado ao modo de cada cliente. Não adianta o profissional atender o cliente da forma como gostaria de ser atendido,
porque ambos podem ter gostos diferentes. Coloque-se na posição do cliente e busque vivenciar as emoções dele. Respeite as diferentes opiniões, queixas e necessidades. Muitas
vezes queremos impor o que achamos de determinada situação, mas a opinião do paciente
é diferente e eu preciso respeitar isso.

CREFITO-4
				

em ação

Visita ao município de
Careaçu, no Sul de Minas
FEVEREIRO / CAREAÇU

SUZY COIMBRA,
administradora e consultora de gestão de clínicas.

CREFITO-4 MG cobra vacinação de
profissionais em Montes Claros
ABRIL/ BELO HORIZONTE

1

I ENCONTRO MINEIRO

DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS

CREFITO-4 MG realiza I Encontro
Mineiro de Terapeutas Ocupacionais

Evento aborda as “Intervenções do terapeuta ocupacional na saúde do trabalhador”

Representantes do CREFITO-4 MG se
reúnem com promotor de Justiça para
garantir vacinação aos profissionais

2

Conselhos e entidades da saúde
discutem estratégias em prol dos
profissionais durante a pandemia
ABRIL/ BELO HORIZONTE

3
4

O CREFITO-4 MG promoveu, no dia 18 de setembro, o I Encontro Mineiro de Terapeutas
Ocupacionais. A atividade, realizada de forma
on-line, contou com ampla participação dos
profissionais que tiveram a oportunidade de
aprimorar seus conhecimentos sobre os seguin-

tes assuntos relacionados às “Intervenções do
terapeuta ocupacional na saúde do trabalhador”:
Ergonomia e promoção de saúde; Saúde do trabalhador nos serviços públicos; Saúde do músico
- intervenções da Terapia Ocupacional; Atuação
do terapeuta ocupacional na perícia judicial.

ABRIL/ BELO HORIZONTE

Em reunião com secretário estadual
de saúde, presidente do CREFITO-4
MG cobra melhores condições de
trabalho aos profissionais
MAIO / BELO HORIZONTE

5
6

Terapeuta ocupacional é o único profissional que tem na sua grade curricular da graduação
uma matéria chamada ‘Análise de atividades’. E, basicamente, quando se faz uma perícia é
feito análise de atividades. Então, nós terapeutas ocupacionais somos o profissional capacitado, habilitado para fazer perícia muito antes de qualquer curso de especialização e de
pós-graduação.

Em entrevista à rádio Liberdade
FM, presidente orienta sobre a
importância das profissões na
recuperação pós-Covid
JUNHO / BELO HORIZONTE

Presidente do CREFITO-4 MG
busca apoio para piso salarial
JULHO/ BRASÍLIA

7
8
DRA. PATRÍCIA LUCIANE,
terapeuta ocupacional e perita do juízo.

Reunião com secretária de
Saúde de Matozinhos
JULHO/MATOZINHOS

Reunião com a secretária de
Saúde do Município de Luz
JULHO/LUZ

9
10

Visita institucional ao Hospital
SARAH Belo Horizonte
JULHO/BELO HORIZONTE

Perdeu algum evento ou gostaria de revê-lo?
Todas as atividades institucionais promovidas pelo conselho estão disponíveis
na TV CREFITO-4 MG, pelo Youtube.
Acesse e mantenha-se atualizado sobre a sua profissão!

CREFITO-4 MG recebe diretoria
assistencial da FHEMIG
SETEMBRO/BELO HORIZONTE

11
12

CREFITO-4 MG participa de Fórum
de Conselhos de Classe em Saúde
OUTUBRO/BELO HORIZONTE

Siga o

CREFITO-4 MG

redes sociais

nas
e fique por dentro de todas
as notícias sobre a sua
profissão.
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Subsede de Juiz de Fora
Avenida Rio Branco, 2.679, sala 315
Centro, Juiz de Fora-MG
CEP: 36.010-908
Subsede de Montes Claros
Av. José Corrêa Machado, 1.079, Bloco B
Ibituruna, Montes Claros-MG
CEP: 39.401-832
Subsede de Pouso Alegre
Rua Gabriel Baret de Barros, 205
Jardim Alvorada, Pouso Alegre-MG
CEP: 37.550-000
Subsede de Uberlândia
Rua Rodrigues da Cunha, 49
Martins, Uberlândia-MG
CEP: 38.400-362

Com a implementação do novo
sistema operacional, você já pode
solicitar diversos serviços do
conselho sem sair de casa.
» Emissão de 2ª via de boleto
» Atualização de endereço
» Registros para proﬁssional e empresa
» Registros para estagiários
» Emissão de certidões
» Acordo de parcelamento
» Baixa de inscrição proﬁssional
» E muito mais!

Acesse www.creﬁto4.gov.br
Clique na aba “Serviços on-line”

TODAS AS INFORMAÇÕES
SOBRE A SUA PROFISSÃO
AO ALCANCE DE UM TOQUE!
Indispensável ao fisioterapeuta
e ao terapeuta ocupacional.
BAIXE
GRATUITAMENTE!

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