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Guia de Fiscalização
A fim de garantir o exercício legal e regular da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional em Minas Gerais, o Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região
(CREFITO-4 MG) dispõe do trabalho diário e incansável do
seu Departamento de Fiscalização (Defis). O departamento
conta com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que
formam uma equipe tecnicamente qualificada para fiscalização do exercício profissional no estado. Há, inclusive, equipes
jurídica e administrativa para o suporte técnico, a fim de que
o trabalho seja feito com muito zelo.
O setor realiza, diariamente, uma rotina de fiscalização
randomizada em todas as regiões de Minas, com seus 853
municípios, e se mantém à disposição dos profissionais e da
sociedade para garantia da exação do exercício profissional
e da qualidade assistencial.
Além de atuar de forma vigilante, o Defis cumpre outra
importante missão: aproximar o CREFITO-4 MG do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional mineiro. Dessa forma, os
agentes fiscais são treinados para orientar os profissionais
in loco, esclarecendo dúvidas recorrentes sobre o exercício
técnico-normativo da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional.
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O CREFITO-4 MG

O

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região (CREFITO-4 MG) é uma autarquia pública federal, ou seja, órgão da
administração pública com autonomia
administrativa. O sistema COFFITO/
CREFITOs foi criado pela Lei Federal nº
6.316, em 1975, e tem como atribuições
principais regular, orientar e fiscalizar o
exercício da Fisioterapia e da Terapia
Ocupacional, exercendo controle ético-social e protegendo a sociedade contra o exercício ilegal e/ou irresponsável
das profissões em todo o estado de
Minas Gerais. Cabe ao CREFITO-4 MG
expedir registros profissionais, arrecadar anuidades, multas e emolumentos,
além de julgar infrações e aplicar pena-

lidades previstas pela legislação brasileira. Já o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO)
deve, entre outras atribuições, aprovar
resoluções e julgar recursos relacionados a procedimentos éticos e administrativos.

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 Conselho
Federal. 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.

O DEFIS
O Departamento de Fiscalização
(Defis) é responsável por realizar orientações e fiscalizações do exercício profissional em todo o estado de Minas
Gerais e apurar as denúncias recebidas,
baseado sempre na legislação vigente do COFFITO. A fiscalização é realizada pelos agentes fiscais, que possuem
formação exclusivamente em Fisioterapia ou em Terapia Ocupacional.

POR QUE
FISCALIZAR?
Fiscalizar é o ato de zelar pela observância de normativas legais (leis, decretos, resoluções, dentre outros). A fiscalização tem por atividade fim a proteção
e a manutenção do interesse coletivo,
assegurando atendimento de qualidade
para a sociedade e garantindo o exercício
profissional apenas para as pessoas qualificadas e habilitadas. Denúncias também
são averiguadas com o intuito de proteger a sociedade do mau profissional e
daquele que não possui habilitação para
o exercício de atos privativos do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional,
que, nesse caso, encontra-se em exercício
ilegal da profissão.

FISCALIZAÇÃO
VIGILANTE,
PREVENTIVA E
EDUCATIVA
Além da fiscalização realizada in loco,
em todos os municípios mineiros, os
agentes fiscais realizam atividades internas na sede do CREFITO-4 MG, como fiscalização em meio eletrônico, verificação
de demandas de denúncias, encaminhamento para outros órgãos, se necessário,
atendimento de ligações externas e atendimento presencial ao público (profissionais e sociedade) no Núcleo de Apoio a
Profissionais (NAP).
CONHEÇA ALGUMAS DAS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS PELO DEFIS:
• Fiscal em tempo integral no NAP do
CREFITO-4 MG, para orientação técnicanormativa do profissional;
• Fiscalização in loco em toda Minas Gerais;
• Fiscalização nas diversas redes sociais;
• Distribuição de cartilhas educativas aos
profissionais e à sociedade;
• Fiscalizações orientativas;
• Notificação de editais de concurso público em desacordo com as normativas das
profissões;
• Fiscalização de Cursos Livres;
• Fiscalização em instituições de ensino
superior;
• Fiscalização em hospitais públicos e
privados;
• Fiscalização em conjunto com outros
órgãos fiscalizadores.
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O AGENTE FISCAL
O agente fiscal do CREFITO-4 MG tem
a função de assegurar o cumprimento das
leis, decretos e resoluções que regulamentam o exercício das profissões, garantindo,
no resguardo do direito da população,
que os serviços prestados estejam dentro
dos preceitos técnicos e éticos.

ATRIBUIÇÕES
DO AGENTE
FISCAL
• Inspecionar clínicas, hospitais, consultórios, empresas, escolas e quaisquer outros estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços de Fisioterapia
e/ou Terapia Ocupacional, obedecendo
às disposições legais;
• Efetuar diligências para comprovar denúncia ou averiguar indícios de infração;
• Verificar se a responsabilidade técnica e
a execução dos serviços de Fisioterapia
e/ou Terapia Ocupacional, mantidos ou
prestados por empresas ou instituições
de direito público e/ou privado, estão a
cargo de fisioterapeutas e/ou terapeutas
ocupacionais regularmente inscritos no
CREFITO-4 MG;
• Verificar a situação profissional dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais
contratados por instituições e empresas
que mantenham ou prestem serviços de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional;
• Fiscalizar a regularidade das empresas
6

que possuam atividades ligadas aos serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional;
• Encaminhar periodicamente ao Defis
um relatório de suas atividades, acompanhado dos termos de visita e autos de
infração lavrados;
• Identificar indícios de irregularidade, por meio do acompanhamento de
divulgação de serviços profissionais
em jornais locais, periódicos, folders,
cartazes, internet ou em outros meios de
comunicação;
• Atender e orientar o profissional no que
se refere a dúvidas e esclarecimentos
quanto à legislação;
• Permanecer em atividades internas no
conselho, quando necessário;
• Avaliar permanentemente o cumprimento dos objetivos da fiscalização, considerando a evolução técnico-científica e
a natureza social das profissões;
• Assegurar a melhoria permanente dos
serviços prestados pelas categorias à
população;
• Prestar esclarecimentos à sociedade a
respeito dos recursos da Fisioterapia e da
Terapia Ocupacional, dos serviços disponíveis e sobre os direitos da comunidade
enquanto usuários desses serviços;
• Fortalecer a identidade e a autonomia profissional do fisioterapeuta e do
terapeuta ocupacional, promovendo a
contínua avaliação nas diversas áreas de
atuação.

ATENÇÃO!
O DELEGADO DE
REPRESENTAÇÃO
POLÍTICA da sua
região não é um
fiscal. Ele é o seu
elo político com o
conselho.
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ROTEIRO DE
FISCALIZAÇÃO DO
CREFITO-4 MG
Em fiscalizações in loco, o agente fiscal deve:
• Observar a fachada do serviço (nome fantasia, nome do profissional,
n° de inscrição no CREFITO-4 MG);
• Apresentar-se à recepção (uso do crachá e credenciais) e solicitar para ser
anunciado ao responsável técnico;
• Junto com o responsável técnico ou fisioterapeuta/terapeuta ocupacional presente, realizar a visita;
• Conferir todo o corpo clínico e as inscrições profissionais junto ao
CREFITO-4 MG, reputando-se a existência de pessoas não habilitadas em
atuação. Além disso, verificar se no local há estagiários registrados, bem
como a documentação pertinente;
• Solicitar Declaração de Regularidade de Funcionamento (DRF) da
empresa e carteira profissional;
• Observar espaço físico/estrutural/condições sanitárias/acessibilidade do local e encaminhar para o órgão responsável quando constatada
irregularidade;
• Observar os prontuários com a evolução clínica dos pacientes;
• Verificar as publicidades dos serviços;
• Observar as regularidades do profissional;
• Redigir termo de visita/auto de notificação ou auto de infração no local;
• Fazer as devidas orientações aos profissionais.
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DOCUMENTOS SOLICITADOS
NO ATO DA FISCALIZAÇÃO
Prontuários dos pacientes - Artigo 1° das Resoluções COFFITO nºs 414 e 415;
artigos 12 e 13 da resolução COFFITO nºs 424 e 425;
Certificado de Calibração de Equipamentos;
Cédula dos profissionais que compõe o corpo clínico;
Agenda com quantitativos de atendimento - Resoluções COFFITO nºs 444 e 445;
Escala de cobertura em serviços de terapia intensiva - Somente em hospitais;
Documentação dos estagiários - Resolução COFFITO nºs 432 e 452;
Declaração de Regularidade de Funcionamento (DRF).

IRREGULARIDADES RECORRENTES
• Ausência de registro da empresa/ consultório.
Para realizar o registro do estabelecimento junto ao CREFITO-4 MG,
acesse o site https://crefito-mg.implanta.net.br/ServicosOnline/
Precadastro/PreCadastro, selecione a categoria de inscrição (Empresa/Consultório/Órgão Público/Entidade Filantrópica) e siga as etapas
seguintes, preenchendo os campos e anexando a documentação solicitada. Vale
lembrar que a categoria "empresa" se destina a profissionais que possuem CNPJ
constituído, já a categoria "consultório" se destina a profissionais que não possuem
CNPJ e trabalham sozinhos, sem sócios ou empregados.
• Ausência da DRF;
• Exercício ilegal da profissão por estagiário, franquia vencida, profissional de outra
jurisdição e leigo;
• Conivência da empresa/profissional ao exercício ilegal da profissão;
• Profissional sem estar portando cédula profissional;
• Ausência de Registro de Avaliação e evolução em prontuário;
• Descumprimento do Referencial Nacional de Procedimento;
• Débito tributário de pessoa física/jurídica;
• Descumprimento da cobertura de Fisioterapia em UTI;
10

• Descumprimento da jornada de trabalho máxima de 30h semanais, conforme dispõe a Lei nº 8.856/1994;
• Dados pessoais e profissionais desatualizados junto ao conselho (endereço da Pessoa Física e Jurídica, e-mail, telefone.

FUI AUTUADO,
COMO DEVO PROCEDER?
Após a fiscalização, um processo é iniciado e estabelecido prazo para que o profissional envie seu recurso administrativo. Todo o trâmite acontece de forma digital,
por meio do site do CREFITO-4 MG, sendo possível que o profissional acompanhe o
andamento de forma on-line.
Fique atento às seguintes instruções:
• Após visita fiscalizatória, o profissional receberá um e-mail automático, contendo
“chave de acesso” e os links para apresentação da manifestação/recurso e consulta
das etapas seguintes.
• Para envio de manifestação/recurso, acesse:
https://is.gd/gZbgv7
• Caso não ocorra manifestação dentro do prazo, poderá estar caracterizada, em
tese, a prática da infração disciplinar prevista no inciso V, do art. 16, da Lei Federal
nº 6.316/75, com a consequente instauração de processo ético-disciplinar.
• Para consultar os andamentos do processo, acesse:
https://crefito-mg.implanta.net.br/ServicosOnline/Publico/
ConsultaOnlinePartesProcesso
• Quando o recurso apresentado pelo profissional não for suficiente para comprovar
a regularização de todas as infrações, uma nova notificação é enviada. Ao final, caso
fique comprovada a regularização da(s) infração(ões), o processo é arquivado por
resolução do mérito.
• Caso a(s) irregularidade(s) não for(em) sanada(s), o processo pode ser encaminhado ao Departamento de Ética, para abertura de processo ético-disciplinar ou
para autoridades competentes, como Ministério Público, Vigilância Sanitária, entre
outras, a depender de cada caso.
• Quando instaurado processo ético, são previstas as possíveis penalidades:
advertência, repreensão, multa, suspensão e/ou cassação.
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DENÚNCIAS AO CREFITO-4 MG
Qualquer pessoa pode encaminhar denúncia ao conselho,
pelos seguintes meios:
1) Acesse o site:
https://crefito-mg.implanta.net.br/
servicosonline/Publico/Denuncias
2) CREFITO Mobile (disponível no Google Play ou APP Store);
3) Protocolar denúncia diretamente na sede do CREFITO-4 MG
ou em uma das delegacias mesorregionais.
O DENUNCIANTE deve fornecer o máximo de detalhes, a fim de viabi-

lizar a atuação da fiscalização, tais como: nome do denunciado, endereço
completo, exposição do caso, relatando as possíveis irregularidades,
o melhor horário para o caso de uma fiscalização in loco, dentre outras
informações que se fizerem necessárias.

ATENÇÃO!
O ato fiscalizatório ocorre

sempre em sigilo e a identidade do denunciante é preservada. A pessoa que realiza a
denúncia pode solicitar o anonimato perante o denunciado.
No entanto, os denunciantes
anônimos não são parte,
portanto, não poderão ter vista
do processo fiscalizatório.
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O QUE ACONTECE APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA?
Todas as denúncias são apuradas e analisadas pelo inspetor de fiscalização, 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.
Caso seja necessária a fiscalização in loco, será realizado um plano logístico.
Comumente, serão incluídas na rota outras denúncias e/ou fiscalizações de rotina,
para que se tenha um aproveitamento mais eficiente dos recursos despendidos. Vale
destacar que nenhuma fiscalização poderá ser agendada. O agente fiscal realizará as
visitas sem aviso prévio, cabendo se identificar ao responsável pela clínica, hospital
ou consultório.

PUBLICIDADES
O profissional PODE:
• Divulgar imagens, textos e áudios autênticos de
pacientes/clientes/usuários desde que com autorização prévia, por meio do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).
• Em todas as publicações de imagens, textos e áudios
deverão constar o nome do profissional e o seu número de
inscrição, além da data das imagens, textos e áudios, sendo
vedada a divulgação de casos clínicos de autoria de terceiros.

O profissional NÃO pode:
• Realizar anúncio em site de compra coletiva;
• Divulgar e prometer terapia infalível, com imagens de
“antes e depois”;
• Divulgar termos genéricos (rpegista, esteticista, pilateiro);
• Divulgar títulos acadêmicos que não possa comprovar ou
de especialista que não atenda à regulamentação;
• Afixar valor de honorários fora do local de assistência;
• Divulgar técnicas não reconhecidas pelo COFFITO.

CONTATOS DO
CREFITO-4 MG
Juiz de Fora
Avenida Rio Branco, 2679,
sala 315. Centro,
Juiz de Fora-MG.
CEP: 36010-908

SUBSEDES

SEDE

Núcleo de
Atendimento
a Profissionais:
Rua da Bahia, 1148, sala 816,
Centro, Belo Horizonte-MG.
CEP: 30160-906 | (31) 3218 7400
Email: crefito4@crefito4.gov.br
Site: www.crefito4.gov.br
Whatsapp: (31) 99584-5961

Pouso Alegre
Rua Gabriel Baret de Barros,
205, Jardim Alvorada,
Pouso Alegre-MG.
CEP: 37550-000
Montes Claros
Av. José Corrêa Machado,
Condomínio Ibituruna,1079,
Bloco B, Ibituruna,
Montes Claros-MG.
CEP: 39401-832
Governador Valadares
Rua Peçanha, 800,
Loja 12, Centro,
Governador Valadares-MG.
CEP: 35010-161
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