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Em 2012 as oportunidades para os fisioterapetas e terapeutas ocupacionais serão inúmeras. 
Veja as dicas que preparamos para você ocupar o seu espaço no mercado de trabalho
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ao leitorao leitor

2011 é o ano em que deixamos para trás a ideia de que o Brasil é o país do futuro. 
Na verdade, o futuro já chegou para o país e para os fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais. A forte campanha política e na mídia promovida pelo CrefitoSP, 
demonstrando que é preciso mudar e racionalizar o modelo de administração da 

saúde implantado no Brasil, começa a dar seus frutos. 
A ampliação do NASF, a implementação do atendimento domiciliar pelo SUS 

e o plano nacional para deficientes lançado pelo governo federal resultarão na 
contratação de milhares de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 

Porém, para ocupar esse espaço, desejamos que 2012 seja o ano marcado pela 
requalificação dos profissionais para que eles possam agarrar essas oportunidades. 

Veja nessa edição a campanha na mídia que o CrefitoSP está promovendo 
para melhorar o visibilidade e a valorização da Fisioterapia e da Terapia 
Ocupacional. Para demonstrar o acerto dessa campanha, trazemos ainda 
uma matéria baseada em uma pesquisa que confirma a mudança positiva da 

percepção que a população tem dessas profissões. 
Para o profissional que saiu do mercado de trabalho e quer retornar, preparamos 

uma matéria especial sobre recolocação profissional. 
Uma profissão forte sabe resgatar e registrar o seu passado. Entrevistamos o 

fisioterapeuta Dr. Eugênio Lopez Sanchez e a terapeuta ocupacional Dra. Pola Maria 
Poli de Araujo, verdadeiros patrimônios de nossa história. 

O CrefitoSP também inova mais uma vez e traz uma nova ferramenta digital pra 
você: o Ache-me. Para você ser encontrado por qualquer cidadão que deseja um 
tratamento de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, basta preencher seu minicurrículo 

em sua área exclusiva e em breve você será localizado pelo paciente ou cliente. 
Ah! E não se esqueça que teremos eleição no CrefitoSP. Fortaleça a democracia. 

Participe!
DESEjAMOS A TODOS UM FELiz NATAL E UM 2012 DE qUALiFiCAçãO 

PrOFiSSiONAL E DE OCUPAçãO DO MErCADO DE TrABALhO!

Um de sucesso!2012
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Envie sugestões, 
críticas e elogios 
para a Revista do 
crefitosP.
As cartas ou e-mails 
devem conter, 
obrigatoriamente, 
nome completo 
do profissional, 
número de 
inscrição no 
Crefito ou, se for 
estudante, nome 
da instituição de 
ensino, telefone e 
e-mail para contato 
(caso não deseje 
a publicação, 
basta colocar esta 
informação). Por 
motivos de espaço 
ou de clareza, as 
cartas ou os e-mails 
recebidos poderão 
ser publicados 
resumidamente ou 
não ser publicados, 
mas todos serão 
respondidos. 

Fale
com a gente

Revista do 
crefitosP 
edição 3 de 2011

Mando esse e-mail para comentar a reportagem da Revis-
ta do CrefitoSP: “Autônomo ou PJ?”, sobre como está o mer-
cado de trabalho que, na imensa maioria, os fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais não são contratados com carteira 
assinada e sim como autônomos ou PJ. O que eu pude per-
ceber é que vocês não estavam criticando essa situação e, sim, 
aceitando como natural. Sou fisioterapeuta, formada há 
quase 9 anos e trabalho como autônoma. Não tenho férias, 
não tenho 13º salário, não tenho licença maternidade, mal 
tenho o direito de desmarcar pacientes para poder ir a uma 
consulta médica. A maior parte dos fisioterapeutas que co-
nheço está nessa situação. Vocês deveriam estar contra isso! 
Lutar para que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 
tivessem direitos trabalhistas garantidos, que a gente tivesse 
um salário maior, que a gente não precisasse trabalhar tan-
tas horas por dia para ter um salário razoável! Por favor, ja-
mais aceitem como o natural não sermos reconhecidos como 
trabalhadores com direitos assegurados!

Não quis ser identificada
Fisioterapeuta

Obrigado pelo seu comentário. Como a senhora colo-
cou em seu e-mail, a maioria dos fisioterapeutas atuam 
como PJ ou autônomo e havia uma demanda para que 
falássemos sobre o assunto. Tendo em vista a necessidade 
de abordá-lo da forma mais imparcial possível, procura-
mos profissionais que falassem a respeito. Assim, esclareço 
que o CrefitoSP não apoia que o profissional trabalhe 
como PJ ou autônomo. Nosso objetivo com a matéria foi 
única e exclusivamente mostrar que essa é a realidade do 
mercado, como os profissionais pensam a respeito e colo-
car dicas de um advogado trabalhista, inclusive com um 
alerta: “Se você é PJ ou autônomo, mas na prática for um 
empregado, o vínculo empregatício tem que ser reconheci-
do. Você pode entrar na Justiça do Trabalho” (p. 17).

Ao ler as duas últimas edições da revista cheguei 
a algumas conclusões: as matérias que mostram a 
atuação em algumas áreas são divulgadas de forma 
bastante genéricas, dando a impressão de que são fei-
tas para o público leigo, usando pouco vocabulário, 
sem embasar em dados científicos consistentes; na 
edição anterior foram mostrados alguns caminhos 
para PJ, dando a impressão de ser fácil; nesta última 
edição vocês conseguiram dar alguns caminhos mais 
concretos para tal, o que é digno de elogios, parabéns; 
creio que seria muito útil inserir algum artigo cientí-
fico de qualidade nas edições da revista, pois a valo-
rização profissional virá, entre outras coisas, com a 
nossa qualificação. Ainda sugiro que mais espaços de 
capacitação, atualização (acesso a revistas científicas, 
por exemplo) e de oportunidades de trabalho (que re-
almente sejam alimentadas e atualizadas).

Dr. Miguel F. B. de Medeiros
Fisioterapeuta

Prezado Dr. Miguel
Obrigado pelos elogios e sugestões. A Revista 

do CrefitoSP tem por objetivo ser institucional e 
informativa, e não científica. As profissões já têm 
várias revistas científicas excelentes editadas pelas 
universidades. Nossa intenção é sempre atingir, 
além dos profissionais, a população em geral, 
para que esta possa conhecer melhor o trabalho 
dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 
Mas consideramos de grande valia abrir mais 
espaço para a ciência e para a capacitação. Para 
o ano que vem, faremos uma reformulação e va-
mos caminhar nessa direção. Aguarde!

Por meio do site do CrefitoSP tive a oportunidade 
de ver a Revista do Crefito on-line. Gostaria de elo-
giá-los pela excelente revista. Gostei muito. Ela possui 
um ótimo conteúdo, com fácil linguagem e temas 
interessantes, tanto para os profissionais já formados, 
quanto para os futuros profissionais. Muitos dos te-
mas publicados nos levam à discussão e também à 
compreensão, o que é importante para desenvolver e 
reformular novos conhecimentos. Aproveito para di-
zer que gostaria muito de receber as edições.

Thairine Roberta 
Estudante de fisioterapia - Unifev – Votuporanga  

Thairine 
Agradecemos os elogios. Mandaremos as edições 

da revista pra você e, quando você se formar passa-
rá a revê-los automaticamente. Um abraço!

@crefitosp

facebook.com/crefitosp

youtube.com/crefitosp
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importante saberimportante saber

Saiba mais em:
www.coffito.org.br

//Na internet:

Coffito publica novas resoluções
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) definiu recentemente 17 novas 
resoluções que se referem a assuntos variados, mas especialmente no que diz respeito a especialidades 

dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Veja algumas delas:

ww
w.

sxc
.hu

• Resolução nº 393/2011 – disciplina a especialidade 
profissional do fisioterapeuta no exercício da 
Acupuntura/MTC (Medicina Tradicional Chinesa);

• Resolução nº 394/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia Dermatofuncional;

• Resolução nº 395/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia Esportiva;

• Resolução nº 396/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia Neurofuncional;

• Resolução nº 397/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia Oncológica;

• Resolução nº 398/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Osteopatia;

• Resolução nº 399/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia em Quiropraxia;

• Resolução nº 400/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia Respiratória;

• Resolução nº 401/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia na Saúde da Mulher;

• Resolução nº 402/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia em Terapia Intensiva;

• Resolução nº 403/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia do Trabalho;

• Resolução nº 404/2011 – disciplina a especialidade 
profissional de Fisioterapia Traumato-Ortopédica;

• Resolução nº 405/2011 – disciplina o exercício 
profissional do terapeuta ocupacional na especialidade 
profissional Terapia Ocupacional;

• Resolução nº 406/2011 – disciplina a especialidade 
profissional Terapia Ocupacional nos Contextos Sociais;

• Resolução nº 407/2011 – disciplina a especialidade 
profissional Terapia Ocupacional em Saúde da Família;

• Resolução nº 408/2011 – disciplina a especialidade 
profissional Terapia Ocupacional em Saúde Mental.



 Crefitos

Quais são os maiores desa-
fios para a atual administração 
do Crefito-5? E quais os maio-
res problemas que se apresen-
tam atualmente relacionados 
às profissões de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional?

A modernização dos serviços ofe-
recidos pelo Crefito-5. A fim de so-
lucionar esses problemas e melhorar 
o atendimento dos profissionais, o 
Conselho está em fase de aprimora-
mento através dos canais de comuni-
cação. A atual gestão está em processo 
de mudança conceitual do Departa-
mento de Fiscalização, estabelecendo 
metas de fiscalização baseada em in-
dicadores de desempenho. Por fim, 
estamos empenhados em divulgar a 
legislação aos nossos profissionais. 

Quais são as áreas mais pro-
missoras dentro da Fisiotera-
pia e da Terapia Ocupacional 
no Rio Grande do Sul e quais 
as mudanças que essas pro-
fissões vêm sofrendo nos úl-
timos anos?

Nos últimos tempos foi possí-
vel identificar o crescimento do 
setor público no Rio Grande do 
Sul, tanto para os profissionais 
de Fisioterapia como para os de 
Terapia Ocupacional, a partir de 
projetos como o NASF, o SUAS, 
o PNPIC, entre outros. Essa ne-
cessidade no serviço público per-
mite que fique mais aparente a 
carência da sociedade por aten-
dimento desses profissionais. 
 

Quais são as maiores con-
quistas da atual gestão? Ou os 
principais objetivos?

Para um ano de gestão, acredito que 
temos boas conquistas. Tivemos a re-
alização do Curso de Capacitação In-
ternacional de Funcionalidade (CIF), 
reformulação no quadro e na dinâmica 
das ações dos delegados. Esboçamos os 
primeiros passos para o fortalecimento 
das nossas profissões, por meio da cria-
ção de Associações Profissionais in loco. 
Outra ação que nos orgulhamos foi o de-
senvolvimento da pesquisa de especiali-
dades, modelo posteriormente adotado 
pelo Coffito. E fizemos com que nossos 
formandos saiam da colação aptos ao 
mercado de trabalho, pois no dia em que 
recebem o diploma, eles também rece-
bem a Licença Temporária de Trabalho 
–LTT, entre outras ações importantes.

Crefito-5

Por dentro dos
Conheça um pouco sobre 
os Crefitos de outras regiões do país
Entrevista com o presidente...

Por Juliana Menezes

Para saber mais:
http://www.crefito5.org.br

//Na internet:
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Presidido pelo Dr. Alexandre Doval,
 desde 21 de junho de 2010

População do 
Estado abrangido

Rio Grande do Sul
10.695.532

Número 
de profissionais
Fisioterapeutas 8.729

Terapeutas Ocupacionais 573

Piso salarial
Segundo o Sindifisio, Sindicato dos Fisioterapeutas do Estado do RS, não existe um 

piso salarial definido para a categoria dos fisioterapeutas do Rio Grande do Sul, 
pois não foram firmados ainda acordos ou convenção coletiva diretamente com as 

empresas empregadoras ou com os sindicatos patronais.

Raios-X
Principais informações do Estado
e profissionais abrangidos pelo Crefito-5

Fonte: Crefito-5
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Por Juliana Menezes

Para saber mais:
www.crefitosp.gov.br/ns/m_imp_campanha.html

//Na internet:

mpliação do NASF. Plano 
para Deficientes. Atendi-

mento home care em expansão. 
Todos os projetos implantados 
recentemente pelo governo fe-
deral são novas oportunidades 
de ampliação do mercado de tra-
balho para fisioterapeutas e tera-
peutas ocupacionais. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), implantado des-
de 2008, é um programa consti-
tuído por equipes compostas por 
profissionais de diferentes áreas da 
saúde, incluindo fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, para atu-
arem em conjunto com as equipes 
de saúde da família, compartilhan-
do práticas em saúde. Na cidade 
de São Paulo, são 125 Núcleos e 
existe a promessa para aumentar 
esse número nos próximos anos. 

Outro programa que aumenta o 
mercado para os profissionais da 
saúde é a Atenção Domiciliar no 
âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), instituído pelo Ministério 
da Saúde em agosto. O Serviço de 
Atenção Domiciliar (SAD), desse 
modo, passa a agir como substitu-
tivo ou complementar à interna-
ção hospitalar ou ao atendimento 
ambulatorial. O objetivo é reduzir 
a demanda em hospitais públicos 
e humanizar o atendimento. Cada 
equipe será formada por enfermei-
ros, assistente social, médicos e ou-
tros profissionais da saúde, como 
fisioterapeutas e terapeutas ocupa-
cionais. A expectativa é de criação 

aNovas oportunidades de 
trabalho surgem para 

fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais com a 

ampliação de programas de 
saúde através do governo. É o 

momento certo para propor 
projetos e saber se projetar

As portas seabrem
de milhares de empregos.

Além disso, recentemente, a pre-
sidenta Dilma Rousseff lançou um 
Plano Nacional para deficientes 
físicos e intelectuais. O programa 
terá investimentos de R$ 7,6 bi-
lhões e prevê ações como transpor-
te e escolas adaptados e créditos e 
incentivos fiscais para aquisição de 
produtos com tecnologia assistiva. 
Na saúde, o cuidado começa des-
de cedo, no neonatal, e engloba até 
a confecção de órteses e próteses 
adaptadas e ajustadas. 

É muito importante que o pro-
fissional esteja preparado para 
atender à demanda que vai surgir 
com a implantação e a ampliação 
desses programas. O caminho é 
se atualizar constantemente em 
sua área de atuação e estar pre-
parado para propor projetos para 
compor as equipes desses pro-
gramas no seu município. 

O CrefitoSP vem trabalhando 
essas questões desde que pro-
moveu o projeto Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional na Comu-
nidade. A eficácia da Reabili-
tação Baseada na Comunidade 
(RBC) na saúde e bem-estar da 
população é comprovada por 
inúmeros estudos científicos. 
Seja empreendedor e propo-
nha também no seu município 
projetos para fazer parte das 
equipes que atenderão os novos 
programas de saúde do gover-
no. Você também pode fazer 
parte dessa equipe!

[7]
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Por Juliana Menezes

MUDANçAS NO CAMINhO

Uma pesquisa realizada pelos 
professores Adalberto Hermann, 
Claudia Kumpel e Rodrigo Gabriel 
Rio Tinto Valadão, do Centro Uni-
versitário Adventista de São Paulo 
(Unasp), em 2006 e 2010, aponta 
para um reconhecimento maior da 
fisioterapia por parte da população. 
O objetivo do estudo intitulado “O 
que faz o fisioterapeuta: uma visão 
da população” era verificar o nível de 

conhecimento que pessoas comuns 
tinham sobre a atuação do fisiotera-
peuta como profissional de saúde.  

A população deveria responder 
espontaneamente o que fazia o fi-
sioterapeuta e, em outra questão, es-
colher entre cinco alternativas qual 
era a função desse profissional. Em 
2006, 91% responderam não saber o 
que faz um fisioterapeuta e, quando 
foram dadas as opções, 67% falaram 
que o profissional fazia massagem. Já 
em 2010, apenas 15% dos entrevis-

tados responderam não saber o que 
faz um fisioterapeuta e 79% disseram 
que ele trabalha com ortopedia, rea-
bilitação, neurologia e dermatologia. 
Quando foram dadas alternativas, a 
grande maioria apontou a reabilita-
ção como função do fisioterapeuta e 
8,9% mencionaram promoção e pre-
venção de saúde.

Uma das autoras e responsá-
vel pela pesquisa, a fisioterapeuta 
Dra. Claudia Kumpel, mestre pela 
PUC de São Paulo e professora 

elo menos uma vez 
na vida você foi ao 

fisioterapeuta ou terapeuta 
ocupacional e certamente 
deve conhecer alguém que 
tenha ido. Mas será que todos sabem o que 
eles fazem? A fisioterapia e a terapia ocupa-
cional completaram 42 anos de existência 
em 2011. Mesmo assim, algumas pessoas 

ainda têm certo desco-
nhecimento a respeito das 
funções exercidas por esses 
profissionais de saúde tão 
importantes, quando não 

têm uma visão deturpada. É inegável, há um 
longo caminho a se trilhar para o reconheci-
mento pleno das profissões, no entanto esse 
panorama começa a mudar.

P Pesquisa mostra que a 
população está mais informada 
sobre o trabalho desempenhado 

pelos profissionais da saúde

conhecidas
Profissões

cada vez mais

Fonte: Pesquisa realizada por professores do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp)
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O que pensam os fisioterapeutas?
Profissionais responderam qual é o maior problema da profissão

Desemprego

Salário

Valorização

Capacitação

Identidade

Representação

que em 2006 
preocupava, 

hoje não é mais o 
principal problema

Desemprego

72

48

67

56

21

9

33

40

39

44

21

10

2006 2010
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da Unasp, explica que o resulta-
do positivo em 2010 é creditado 
pela maior exposição da profissão 
na mídia nos últimos dois anos 
e o maior contato da população 
com fisioterapeutas por meio dos 
programas de atenção básica. “De 
1985 a 2004 houve um apagão de 
conquistas. Ficamos conhecidos 
como ‘massagistas’, e nos últimos 
anos começamos a recuperar a 
imagem junto à população, mas há 
muito que se fazer ainda”, alerta.

Os pesquisadores entrevistaram 
também fisioterapeutas e mos-
tram dados importantes sobre o 
ponto de vista dos profissionais. 
Os fisioterapeutas foram questio-
nados sobre qual era o problema 
principal da profissão no momen-
to atual. Em 2006, o desemprego 
foi apontado por 72% dos entre-
vistados como principal dificulda-
de, seguido de valorização, repre-
sentação política e salários baixos. 
A situação mudou em 2010 e 44% 
responderam que os salários bai-
xos é o maior problema.

Para Dra. Claudia, a questão do 
baixo salário será amenizada com 
a ajuda dos próprios fisiotera-
peutas e dos órgãos representan-
tes que lidam diretamente com a 
questão. “Além disso, se continu-
armos prestando serviço de qua-
lidade, despertaremos demanda 
na população pela fisioterapia e 
as competências e habilidades dos 
fisioterapeutas ficarão cada vez 
mais em expansão”.

Foram entrevistados fisiotera-
peutas e populares da população 
da cidade de São Paulo, Taboão da 
Serra e Itapecerica da Serra. Para 
participar da pesquisa os profis-
sionais deveriam ter no mínimo 
um ano de formado.  Em 2006, 
804 pessoas foram ouvidas no le-
vantamento; em 2010, 710 foi o 
número total de entrevistados.

A pesquisa divulgada é sobre 
fisioterapia, mas se algum pro-
fissional tiver algum trabalho 
semelhante ligado à terapia ocu-
pacional pode entrar em contato 
conosco, pois também daremos 
espaço na revista do CrefitoSP.

20%
Reabilitação

25%
Ortopedia

27%
Neurologia

7%
Dermato

13%
Massagem

8%
Outros

11%
Massagem

67%
Reabilitação

8%
Prevenção6%

Promoção8%
Não sei

O que o 
Fisioterapeuta faz

(2010)

O povo fala
População relata suas impreções sobre o que é a fisioterapia

91%
Não sei

67%
Massagem

15%
Reabilitação

1%
Prevenção2%

Promoção15%
Não sei

4%
Terapia

5%
Outros

O que o 
Fisioterapeuta faz

(2006)

Fonte: Pesquisa realizada por professores do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp)

Aberta
pergunta

Fechada
pergunta

Os números apontam 
maior informação da 
população quando o 
assunto é fisioterapia
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Investimento em publicidade 
e propaganda pretende 

melhorar a visibilidade das 
profissões e fazer com que 

a população reconheça a 
atuação e importância de 

nossos profissionais

CrefitoSP retomou com 
força total sua campa-

nha publicitária na mídia, com 
publicidade na TV Record, Rá-
dio Capital, em painéis rodovi-
ários, jornais de todo o Estado 
e no metrô da cidade de São 
Paulo. Esse é um passo impor-

tante para dar mais visibilidade 
à Fisioterapia e à Terapia Ocu-
pacional e esquentar o mercado 
de trabalho. 

Veja onde você pode ver e ou-
vir a propaganda produzida para 
mostrar o trabalho de fisiotera-
peutas e terapeutas ocupacionais.

opor Francine Altheman

na mídia
Fisioterapia
e Terapia Ocupacional

Os vídeos que 
estão no ar na 

TV Record e TV 
Minuto podem 

ser vistos no 
site do Conselho
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TV RECORD

Os vídeos estão no ar de segunda a domingo, nos 
intervalos das principais atrações da programação 
da TV Record – SP no Ar, Fala Brasil, Hoje em Dia, 
Tudo a Ver, novela Rebeldes, novela Vidas em Jogo, 
Cine Aventura, Programa do Gugu e Tudo é Possível 
– atingindo cerca de 300 mil domicílios por horário. 

TV MINUTO

São 72 inserções diárias dos vídeos “Chegue aos 100 
anos com Saúde” nas TVs do metrô da cidade de São 
Paulo, atingindo cerca de 3 milhões de usuários por dia.

JORNAIS

Anúncios variados estão saindo mensalmente nos 
principais jornais do interior do Estado de São Paulo, 
atingindo toda a população que vive fora da capital. 
O primeiro anúncio publicado em outubro (Aten-
dimento Individualizado) foi um grande sucesso. A 
propaganda está acontecendo nos jornais O Vale, de 
São José dos Campos, Bom Dia, de São José do Rio 
Preto, Diário de Marília, Imparcial, de Presidente 
Prudente, A Cidade, de Ribeirão Preto, Correio Po-
pular, de Campinas, Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, 
Jornal de Piracicaba e A Tribuna de Santos.

PAINEIS RODOVIÁRIOS

Paineis alertando a população para consultar um 
fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional para vi-
ver sem dor estão nas principais rodovias do Estado: 
Anhanguera, Castelo Branco, Imigrantes, Anchieta, 
Manoel da Nóbrega, Fernão Dias, Ayrton Senna, 
Bandeirantes, Raposo Tavares, Dutra, Regis Bitten-
court, Campos Sales e Bungiro Nakao.

Primeiro 
anúncio 

veiculado nos 
jornais do 

interior e litoral

RÁDIO CAPITAL

Os spots sobre Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
estão no ar de segunda a sexta, nos intervalos da pro-
gramação da Rádio Capital AM, atingindo cerca de 
100 mil ouvintes diariamente.

//Na internet:
Veja a relação completa de locais, horários e dias de exibição da publicidade do CrefitoSP em:
www.crefito.com.br/imp/2011/midia/midia.htm

 Painel rodoviário 
pode ser visto nas 
diversas rodovias 
do Estado

[11]
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ilhos, família, projetos pes-
soais, desânimo, insatisfa-

ção com a profissão. Vários são os 
motivos que levam um profissional 
a se afastar da carreira. Na fisiote-
rapia e na terapia ocupacional não é 
diferente. Muitos inscritos no Crefi-
toSP dão baixa anualmente em sua 
habilitação profissional para se de-
dicar a outros planos. 

Mas um dia o amor pela profissão 
para a qual estudaram por anos fala 
mais alto e o desejo de voltar bate for-
te no coração. Chega o momento de 
retomar a carreira. “Eu voltei porque 
era um sonho, porque eu estudei e me 
dediquei para a Fisioterapia e espe-
cialmente porque tive a oportunidade 
em uma empresa séria, que valori-
za o profissional e me proporcionou 
segurança para esse retorno”, conta 
Dra. Renata Jesus dos Santos Oliveira, 
fisioterapeuta que ficou afastada da 
profissão por três anos. 

E se recolocar no mercado de traba-
lho não é tarefa fácil. O desemprego, 
a falta de qualificação e a alta com-
petitividade são alguns dos obstácu-
los e o melhor aliado é a informação: 
uma visão clara do processo de reco-
locação profissional é o grande dife-
rencial para superar as dificuldades. 

A Revista do CrefitoSP traz algu-
mas dicas e depoimentos de especia-
listas e profissionais da área que tem 
muito a dizer sobre esse processo 
difícil, mas extremamente prazeroso 
de retomar a sua carreira. 

F por Francine Altheman

colaborou Rodrigo Svrcek,

Juliana Menezes, 

e Alexandre Camargo

de
Começarnovo

ww
w.

sxc
.hu
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Afastar-se da 
profissão e voltar 
depois de alguns anos 
requer paciência e 
dedicação à carreira. 
Especialistas e 
profissionais que já 
passaram por isso 
dão as dicas para se 
recolocar no mercado 
de trabalhonovo

Se o profissional que está fora do 
mercado ainda ama ser fisioterapeuta 

ou terapeuta ocupacional, vai ser 
mais fácil ele voltar para o mercado. 
O amor à profissão é o carro chefe”

Dr. Leandro Lazzareschi  

[13]

re
v

is
ta

 d
o

 c
re
fi
to

-s
p

 .
d

e
z

e
m

b
ro

.2
0
1
1



CASOS E ACASOS

Avaliar suas qualificações profissionais e 
certificar-se de que elas estão adequadas à 
área de atuação para a qual deseja retornar 
é o ponto inicial para se recolocar no mer-
cado. Assim como Dra. Renata, Dra. Tanise 
Holtz de Oliveira Maciel, especialista em fi-
sioterapia pediátrica e respiratória, se afas-
tou da profissão por algum tempo e resolveu 
voltar para o mercado de trabalho. Ela fez 
cursos em sua área de atuação e considera 
que investir em capacitação e focar em sua 
especialidade são preponderantes para re-
tomar a carreira. “Fazer o que você gosta é 
fundamental. Eu não consigo me ver, mes-
mo na fisioterapia, atuando em outra área 
que não a pediatria”, conta. 

São poucas as empresas que estão dispostas 
a dedicar tempo para treinar seus profissio-
nais, por isso a recolocação se torna mais fácil 

para aqueles que investem em seu desenvol-
vimento. “Eu tive sorte, porque a empresa 
onde entrei me proporcionou um treinamen-
to. Para quem sonha em voltar, eu aconselho 
a se manter sempre atualizado e procurar, 
enviando currículo ou mesmo trabalhando 
como autônomo. O importante é tentar o re-
torno não aceitando propostas que desvalori-
zem a profissão”, relata Dra. Renata. 

Dra. Tanise acredita que outra dificuldade 
enfrentada pelos fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais é a falta de conhecimento da 
população sobre as áreas de atuação desses 
profissionais. “As pessoas ainda questionam 
o que o fisioterapeuta faz. O conhecimento 
delas sobre nosso trabalho é limitado. Ob-
servo que elas ainda relacionam a fisiotera-
pia a massagens e ortopedia. Já na pediatria, 
por exemplo, o conhecimento é nenhum 
ou mínimo. Mas quando conhecem de fato, 
ocorre a fidelização”, alerta. 

Passo a passo do marketing pessoal
Saber se vender é um dos passos mais importantes 
para ser bem-sucedido na volta para o mercado

Conteúdo

Credibilidade é algo que leva anos 
para se construir e se perde em 

instantes. Investir em formação, 
ter ética profissional e saber 

redigir um currículo personalizado 
fazem toda a diferença

Cuidar da embalagem

A aparência é o princípio 
de tudo. Portanto, trajes 

adequados, postura, cuidados 
pessoais, vocabulário correto 

e aparência saudável são 
imprescindíveis para se vender
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MARkETING PESSOAL

O que as pessoas pensam de mim, 
como profissional, quando pensam 
em meu nome? Esse é um teste 
rápido para saber como está a sua 
imagem como marca. São conceitos 
de marketing pessoal que vêm sen-
do aplicados na gestão da imagem e 
planejamento de carreira. 

E o que as pessoas pensam da 
Fisioterapia e da Terapia Ocupa-
cional? “Se perguntarmos para 
qualquer cidadão sobre quando 
ele deve procurar um fisiotera-
peuta ou um terapeuta ocupa-
cional, a ampla maioria terá di-
ficuldades para responder a esta 
indagação. Do ponto de vista de 
marketing, isso é terrível”, declara 
Dr. Gerson Aguiar, da PBS, escola 
voltada para empreendedorismo 
em Fisioterapia. Se as pessoas não 
sabem o que esses profissionais 
podem lhe proporcionar, como 
vai existir a demanda, o desejo de 
consumir esse trabalho?

Se houver a promoção da Fi-

sioterapia e da Terapia Ocupa-
cional, a demanda pelo serviço 
consequentemente cresce (veja na 
página 10 como o CrefitoSP está 
trabalhando a publicidade e divul-
gação das profissões). O profissio-
nal também deve aprender a fazer 
o seu próprio marketing pessoal 
e isso começa com qualificação e 
resolutividade de sua ação.

O fato é que o fisioterapeuta e o 
terapeuta ocupacional têm a for-
mação técnica para atuar como 
profissionais da saúde, mas não 
recebem o preparo adequado para 
gerenciar suas próprias carreiras. 
“A grande dificuldade de nossa 
profissão é como se projetar no 
mercado. Saber se vender é um 
dos grandes segredos do sucesso 
e começa na elaboração de um 
currículo, que é o primeiro cartão 
de visita. O retorno financeiro é a 
consequência de um bom traba-
lho”, afirma Dr. Leandro Lazzares-
chi, sócio - diretor da Gales, em-
presa de consultoria e prestação 
de serviço em fisioterapia e saúde. 

Diferenciação

Não seja mais um no 
mercado. Procure ser o 
melhor. Desenvolva um 
estilo, uma abordagem 
própria, diferenciada. 

Torne-se único, 
exclusivo e sempre 

presente na mente de 
seus pacientes

Divulgação

Este é o momento 
de você reforçar 

sua comunicação. 
Coloque a palavra 

networking em 
seu vocabulário e 

aumente a sua rede 
de relacionamentos

Visibilidade

Não adianta fazer o melhor 
tratamento do mundo se 

ninguém tomar conhecimento. 
É preciso comunicar e 

repercutir. Cartão de visitas, 
sites personalizados, artigos 
publicados e uso adequado 

das redes sociais ajudam 
muito para você ser visto
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Use a tecnologia 
a seu favor

 “É importante se 
readaptar às novas 

tecnologias e às novas 
tendências. Verificar 

como o mercado 
está reagindo à essa 

realidade”, explica 
Dr. Leandro

Siga as dicas
PREPARE-SE PARA VOLTAR

Renato Ricci, diretor da Positive 
Change Institute Brasil e da Qualitec 
Consulting, empresas de coaching e 
consultoria, esclarece que, para vol-
tar para o mercado de trabalho, “o 
primeiro passo é refletir sobre o que 
fez de bom – seus sucessos, suas vitó-
rias – e o que faltou e o que poderia 
ter sido melhor. Depois disso, fazer 
um plano sobre onde deseja estar 
nos próximos anos, quais são suas 
ambições e quanto tempo precisa in-
vestir para obter sucesso”.

Veja as dicas que preparamos ao 
lado e mergulhe com tudo nesse 
retorno à carreira para a qual você 
tanto se dedicou.

NãO BASTA SER MAIS UM, 
TEM QUE SER O MELhOR

Todos os especialistas são unâni-
mes em dizer que a recolocação se 
torna mais fácil para quem investe 
em qualificação profissional. Leitu-
ras, cursos, palestras e congressos 
contam muito. “A busca pela quali-
ficação contínua é uma exigência do 
mercado”, afirma Dr. Leandro.

Ele ainda fala sobre o mercado de 
trabalho e como o profissional pode 
projetar melhor a sua carreira. “Eu 
sempre digo que o mercado está sa-
turado para quem é acomodado. 
Existem muitas vagas de emprego so-
brando para quem é um bom profis-
sional. O mercado está exigindo um 
profissional mais qualificado”. 

Em suas palestras, Dr. Gerson 
conta que, em seus estudos sobre 
o mercado de trabalho para fisio-
terapeutas e terapeutas ocupacio-
nais, ele observou que a “máxima” 
de que o mercado está saturado é 
desmentida facilmente. “Alguns 
exemplos: no Brasil nós temos 
50 milhões de portadores de dor 
crônica. Quantos fisioterapeutas 
especialistas em dor crônica você 
conhece? Nós temos 29 milhões 
de cardiopatas e pneumopatas nas 
ruas e o fisioterapeuta especialista 
em cardiorrespiratória é preparado 
preferencialmente para trabalhar 
em hospitais. O mercado de estéti-

Preparar-se para voltar ao mercado de trabalho requer planejamento, 
reorganização e atualização

A fisioterapeuta 
Dra. Tanise, que 
atua com pediatria

Mantenha-se 
atualizado
Leia, participe 

de fóruns e redes sociais 
de sua área, faça cursos 

e vá a palestras onde 
possa encontrar pessoas 

que favoreçam 
o desenvolvimento 
de seu networking

Organize 
a sua rotina

Divida o tempo para 
cada tarefa: contatos, 

atualização profissional, 
entrevistas, preparação 

de currículo

Renovação
Aperfeiçoe seu 

currículo e aproveite 
para adequá-lo 
ao momento do 

mercado

Planejamento
 Planeje as despesas e 
considere uma revisão 

de gastos enquanto 
prepara-se para 

voltar ao mercado

Cuide de sua 
identidade

Continue focado 
na carreira e 

acalentando projetos 
para o futuro
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ca e dermatofuncional que cresce 
19% ao ano. A realidade é que te-
mos muito menos fisioterapeutas 
e terapeutas ocupacionais forma-
dos e qualificados do que pessoas 
precisando de nossos serviços”. 

Existe um mercado gigantesco 
para ser atacado e uma observa-
ção importante para quem deseja 
retomar a carreira é inovar. Pou-
cos profissionais estão em busca 
do novo. E o novo, como afirma 
Dr. Leandro, pode ser virar um 
empreendedor em sua área: abrir 
seu próprio negócio e contratar 
outros profissionais, ampliando 
o mercado de trabalho. “Cursos 
de gestão em saúde têm aberto 
muitas portas e dado uma grande 
projeção no mercado. Nós temos 
poucos profissionais gestores e 
empreendedores”.  

Falta de foco em uma única área 
também faz com que os profissio-
nais percam suas identidades na 
carreira, acarretando outro pro-
blema na busca por uma recolo-
cação.  “A oferta de serviços exis-
te. O problema é a qualidade. A 
maioria dos profissionais em uma 
semana vai fazer um curso de dre-
nagem linfática, na outra semana 
de reabilitação no joelho, na outra 
semana de ventilação mecânica, 
na outra de fisioterapia do traba-
lho. Ou seja, não têm identidade 
profissional. Acabam sendo me-
dianos em muitas áreas, o que re-
flete de forma negativa no resulta-
do do tratamento que oferecem a 
população”, alerta Dr. Gerson. 

O segredo do sucesso na fisio-
terapia e na terapia ocupacional 
é focar em uma área e ser muito 
bom nela. “Eu entrevistei 172 fi-
sioterapeutas bem-sucedidos para 
um estudo e me perguntei: o que 
eles têm de diferentes? O que eu 
pude observar em todos que eu 
entrevistei é que eles se dedicam 
a apenas uma área e são excepcio-
nais no que se propõe a fazer”, ex-
plica Dr. Gerson.

Então, quer voltar? Siga nossas 
dicas, ponha uma dose extra de de-
terminação no seu planejamento e as 
portas se abrirão com certeza.

Dr. Leandro Lazzareschi, 
fisioterapeuta e diretor 
de empresa de consultoria

Dra. Renata, que ficou 
três anos afastada do 
mercado de trabalho
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Por Alexandre Camargo
terapia ocupacional e da fisioterapia

Patrimônios da

Dra. Pola Maria
Das falanges aos 
recônDitos Da mente

Pola Maria Poli de Araujo es-
tava ao lado do Dr. Eugênio (re-

tratado a seguir) em 1978 e em 2010, respectiva-
mente o ano da criação do CrefitoSP e o ano da 
homenagem na Calçada Mão da Fama, na sede do 
Conselho. Conheceram-se quando ele trabalhava 
no Instituto de Reabilitação e ela estudava na se-

gunda turma de Terapia Ocupacional da USP.
Dra. Pola é formada em Terapia Ocupacional 

pela USP (turma de 1963), mestre em Saúde Pú-
blica, também pela USP, e doutora em Reabilita-
ção, Ciências da Saúde pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). Possui também especia-
lizações em reumatologia e terapia da mão.

Dra.

Eu elogio muito porque acho 
importantíssimo você rever e 

sentir o que aconteceu. Acredito 
que um país ou qualquer outra 

coisa não existe sem sua história”

Dra. Pola Maria, que encara com 
otimismo o resgate histórico das 
profissões empreendido pelo Coffito

Pola recebe 
o canudo de 

graduação 
na USP

Recém-formada 
(a esq.) ao lado 

das amigas Darcy, 
Keiko e Lilian
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terapia ocupacional e da fisioterapia

InfâncIa

A influência paterna foi deter-
minante para seu futuro profis-
sional. O pai, Felix Poli, era médi-
co. Segundo ela, o pai até tentou 
persuadi-la a não seguir a área da 
saúde. “Meu pai não queria que 
alguém seguisse a carreira de me-
dicina. Dizia que era muito sacrifi-
cado. Muitos natais nós passamos 
em casa de paciente”, conta. 

Apesar disso, seu pai sempre a 
apoiava nos estudos e, enquanto es-
tava vivo, tornou-se um entusiasta 
da carreira da filha. Foi essa admi-
ração pelo pai que falou mais alto 
no momento crucial da escolha da 
profissão. “Eu o admirava muito. Eu 
lembro que muitas vezes eu queria 
a atenção do meu pai e falava brin-
cando que iria marcar uma consulta 
com ele para poder conversar. E ele 
dava risada”, recorda-se.

História tragicômica

A história aconteceu duran-
te uma festa junina no Sanatório 
Bela Vista com um paciente es-
quizofrênico. Dra. Pola pegou al-
gumas cobaias para a realização 
de um jogo e, após a festividade, o 
paciente disse que poderia cuidar 
dos animais. Nesse ínterim, Dra. 
Pola deu à luz seu primeiro filho e 
o paciente foi visitá-la. Só saiu de 
lá quando os familiares disseram 
que o bebê tinha nascido.

Com o tempo todas as cobaias 
morreram. “Ele disse que não que-
ria mais tratar de bicho porque ti-
nha sofrido muito”, lembra-se Dra. 
Pola. Um tempo depois o paciente 
recebeu alta do sanatório e em todo 
Natal enviava um cartão para ela. 
“Mas chegou um Natal em que não 
recebi mais nada. Ou ele morreu 
ou foi internado. Não sei”, conta.

CurriCulum Vitae

“Entrei na terapia ocupacional 
ao ouvir minha tia, que trabalha-
va na psiquiatria do Hospital das 
Clínicas, falar de um curso novo, 
relacionado à reabilitação, situado 
na Ortopedia da USP. No início a 
terapia ocupacional era muito di-
fícil. A nossa professora precisou 
vir do Rio de Janeiro e também 
não tínhamos supervisão no está-
gio”, conta Dra. Pola. Ela fez parte 
da segunda turma de terapia ocu-
pacional da USP em que apenas 
quatro alunas se formaram. O pe-
queno número de alunas, segundo 
ela, deveu-se à entrevista psicoló-
gica. “O que cortava mesmo o pes-
soal era essa entrevista”, revela.

O seu primeiro emprego foi no 
Pavilhão Fernandinho (ortope-
dia-traumatologia) da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo. 
Seis anos depois foi trabalhar no 
Sanatório Bela Vista. “Naquela 
época o nosso principal trabalho 
era abrir caminhos para a terapia 
ocupacional”, relembra.

Em 1988 foi convidada a organi-
zar o serviço de Terapia Ocupacio-
nal de Ortopedia-Traumatologia 
do Hospital São Paulo da Unifesp. 
“Nessa época fiz cursos de espe-
cialização em reumatologia e te-
rapia da mão e membro superior”, 
conta. Resultado: foi coordenado-
ra dos cursos de Terapia da Mão, 
Reumatologia e Reabilitação Física 
na Unifesp e do curso de Terapia 
Ocupacional da Unifesp Baixada 
Santista. Atualmente participa de 
alguns projetos com foco em aces-
sibilidade e também orienta disser-
tações de mestrado em São Paulo.

Fotos do álbum de formatura e, ao lado, frase em alemão  
“Bem-vindo cada honesto, que a verdade falar, e não puder fingir”

[19]
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Eugênio Lopez Sanchez é um exem-
plar clássico do “hombre español”. 

Isso porque se dedicou com afinco à carreira, tem 
firmes opiniões e porque, é claro, é de origem espa-
nhola. Dr. Eugênio nasceu duas vezes na Espanha. 
Calma. Há uma explicação. Dr. Eugênio saiu do ven-
tre de sua mãe, Matilde Sanchez Luitado, no dia 7 de 
fevereiro de 1924, porém quando veio ao Brasil, em 
1951, o consulado espanhol cometeu um erro e Dr. 
Eugênio, para todos os efeitos, é agora oficialmente 
nascido no dia 24 de fevereiro de 1924.

Eram tempos conturbados na Espanha. O ditador 
Francisco Franco havia tomado o poder em 1939 
culminando no fim da Guerra Civil Espanhola. Nes-
te período pós-guerra a imigração espanhola dimi-
nuiu devido ao crescimento econômico do país. Em 
1951, data da chegada de Dr. Eugênio ao Brasil, o 
fluxo imigratório espanhol era menor e mais difícil. 
“Embora eu tenha nascido pela segunda vez, eu vou 
para o Brasil logo”, conta Dr. Eugênio sobre o que 
se passou em sua cabeça na época. Decidido, criou 
raízes em terras brasileiras.

Dr.
Dr. Eugênio

o esPanhol que quase
criou uma nova técnica

“Desde que se faça com es-
pírito público e com idoneidade 

profissional eu acho que todo 
mundo tem o direito de colabo-
rar e de fazer surgir a verdade. 
A verdade se sobressai sempre”

Dr. Eugênio, sobre o resgate 
histórico da fisioterapia 
e da terapia ocupacional 
empreendido pelo Coffito

Secretaria 
do Instituto 

de Reabilitação

Estada no 
Paraguai, em 1975, 
para realização de 

curso da OMS

Eugênio, pai, irmão 
e funcionários da fábrica 
de balas de caramelo da 

família na Espanha

Conversa com a 
Dra. Deise, fisiatra 
especializada em 

respiratória

Fotos Arquivo Pessoal
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Chatô
	
Dentre os inúmeros pacientes 

que cuidou durante sua carreira, 
Dr. Eugênio se lembra de um em 
especial, Assis Chateaubriand. Dr. 
Eugênio cuidou dele por aproxi-
madamente seis anos. “No começo 
ele foi atendido por uma fisiotera-
peuta norte-americana que ficou 
pouco tempo com ele. Quando 
Assis Chateaubriand viajava para 
o exterior eu recebia o ordenado e 
quando ele estava aqui eu já tinha 
que estar de plantão. E foi assim 
até que ele morreu”, conta.

//Na internet:
Confira o material complementar em:
www.crefito.com.br/imp/revista/historico.htm 

TrajeTória profissional

“Entrei na profissão, falando em 
termos grotescos, pela fome”, conta 
Dr. Eugênio, sobre a necessidade de 
seguir uma profissão digna que lhe 
desse uma boa vida. Primeiro rea-
lizou um curso de pedicuro, diplo-
mou-se massagista pelo Instituto de 
Reabilitação e foi egresso do curso 
técnico de operador em  Fisioterapia 
do Curso Rafael de Barros. É profes-
sor aposentado do Curso de Fisiote-
rapia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), 
onde lecionou de 1958 a 1991.

História cômica

Um caso engraçado de sua longa 
vida como fisioterapeuta aconteceu 
por um descuido. “O rádio infra-
vermelho, quando a gente chega 
muito perto, dá sonolência. Chegou 
um momento em que sem querer 
encostei o aparelho no paciente e 
ele ‘aaahhhhhhhhh’. Ele deu um 
grito. Eu fiquei chateado, mas no 
dia seguinte ele me disse que havia 
melhorado! Eu disse ‘olha, agora 
vou começar a queimar os pacientes 
para curar’. Criei quase uma nova 
técnica”, brinca ao contar a história.

Regulamentação da 
fisioteRapia

Dr. Eugênio foi peça funda-
mental para a materialização do I 
Congresso Brasileiro de Fisiotera-
peutas, realizado no Rio de Janeiro 
entre os dias 12 e 14 de novembro 
de 1964. Nesse ano, Dr. Eugênio 
acumulava o papel de diretor cien-
tífico e de presidente da Associa-
ção Brasileira de Fisioterapeutas 
(ABF), responsável pelo evento. 
Para a presidência de honra do 
congresso, a ABF convidou o mag-
nata das comunicações Assis Cha-
teaubriand, o Chatô, impossibili-
tado de ir por estar em Londres.

Ao final, a Comissão Executi-
va do I Congresso Brasileiro de 
Fisioterapeutas chegou a con-
clusões importantes, como re-
comendar remuneração justa 
e atualizada ao fisioterapeuta e 
recomendar a criação urgente de 
cursos de pós-graduação.

Mas talvez a maior contribuição 
do congresso tenha sido a elabo-
ração de um anteprojeto para a 
regulamentação da profissão de 
fisioterapeuta. Cinco anos de-
pois, em 1969, o Decreto-Lei nº 
938 saía do papel. “Nós não que-
ríamos ser técnicos”, comenta Dr. 
Eugênio sobre o período anterior 
à regulamentação da profissão.

Capa do cronograma do I Congresso Brasileiro 
de Fisioterapeutas

Ilustração de tratamento presente 
na segunda revista da ABF

Comunicado de novas 
eleições na Afesp

Diploma de Técnico Operador 
em Fisioterapia pelo Curso 

Rafael de Barros

[21]
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ética profissional
Por Juliana Menezes

Novos tempos e a

a palavra ética se origina do 
termo grego ethos, que sig-

nifica “modo de ser”, “caráter”, 
“costume”, “comportamento”. Mui-
tos filósofos pensaram sobre os 
conceitos éticos, como Aristóteles 
e Kant. Todos deram a sua contri-
buição em como refletimos sobre 
essas questões. 

A ética está presente em nosso 
dia a dia, na maneira como nos re-
lacionamos com as pessoas e com a 
vida. Suscita discussões complexas, 

principalmente no ambiente de tra-
balho. A sociedade evoluiu e certa-
mente os dilemas do passado não 
são os mesmos de hoje. Com o ad-
vento da internet, novas discussões 
estão ganhando espaço. Lidar com 
questionamentos complexos é tam-
bém atribuição dos profissionais de 
saúde e faz parte do cotidiano dos 
fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais. Afinal, zelar pela vida e 
o bem-estar dos pacientes implica 
muita responsabilidade.

Como ser ético 
e respeitar 

o código da 
profissão na 

era da internet 
e dos clubes 
de compras
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ética profissionalNovos tempos e a Normalmente está ligada a 
conflitos implicados pelas prá-
ticas no âmbito das Ciências da 
Vida e da Saúde. É um estudo 
interdisciplinar entre Biologia, 
Medicina, Ética e Direito. Inves-
tiga temas polêmicos, como o 
aborto, a eutanásia, os trans-
gênicos, a fertilização in vitro, a 
clonagem, testes com animais, 
além de tratar sobre responsa-
bilidade ambiental.
Uma pesquisa publicada na 
revista Fisioterapia e Pesquisa, 
da USP, faz uma análise interes-
sante. O trabalho intitulado “O 
preparo bioético na graduação 
de Fisioterapia”, de autoria dos 
professores Fernanda Degilio 

Alves, Aline Bigongiari, Luis Mo-
chizuki, William Saad Hossne e 
Marcos de Almeida, avaliou 
alunos do último ano de duas 
universidades de São Paulo. 
Apenas uma delas oferecia no 
currículo a disciplina Bioética. 
Os resultados mostraram um 
preparo ético em pouco mais 
da metade dos alunos de am-
bas as instituições. No entanto, 
os alunos que tiveram a maté-
ria de Bioética apresentaram 
resultados melhores quando 
comparados com outros pro-
fissionais de saúde, sugerindo 
assim que tal disciplina oferece 
melhores condições para o re-
lacionamento interprofissional.

O CóDIGO DE ÉTICA DA 
FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL

Todas as profissões possuem o 
seu Código Deontológico. Ele é 
um conjunto de normas e deveres 
que permeiam a atuação do profis-
sional e uma base para a boa con-
duta e requisito para a incorpora-
ção dos valores de cada profissão. 
O Código de Ética da Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional foi aprova-
do pelo Coffito em 1978 (Resolu-
ção nº 10). De lá para cá, as duas 
profissões conseguiram maior 
visibilidade, incorporaram novas 
especialidades e cresceram. 

Para a terapeuta ocupacional Dra. 
Celina Camargo Bartalotti, atu-
almente docente e coordenadora 
adjunta do curso de terapia ocupa-
cional do Centro Universitário São 
Camilo, o código é antigo, mas bas-
tante abrangente e as temáticas por 
ele abordadas são atemporais. “Cla-
ro que alguma coisa pode ser revis-
ta, uma atualização de terminologia 
sempre é interessante. Em sua essên-
cia, acredito que o código atenda às 
necessidades da categoria”, esclarece.

Já a fisioterapeuta Dra. Agnes 
Bronzatti, que atua com pilates em 
uma clínica própria, na região do 
Ipiranga, em São Paulo, acha o Có-
digo muito generalista, que fala de 
uma maneira simples como devem 
ser tratados os pacientes, colegas e a 
profissão. “Seria interessante fazer-
mos um Código de Ética específico 
para cada especialidade”, sugere.

Nada melhor do que os próprios 
fisioterapeutas e terapeutas ocupa-
cionais para opinar sobre o Código. 
Foi com esse objetivo que o Coffito 
realizou uma consulta pública em 
seu site. Antes disso, o Coffito con-
sultou todos os Crefitos, que ime-
diatamente apresentaram as suas 
contribuições. O próximo passo 
então foi lançar a consulta para os 
profissionais. 

De acordo com o conselheiro e 
presidente da Comissão Superior de 
Ética e Deontologia do Coffito, Dr. 
Glademir Schwingel, para tornar o 
processo todo mais democrático o 
plano agora é fazer mais uma audi-
ência para delimitar as discussões. 
“Assim podemos fechar um texto que 
seja o mais amplo possível, sem en-
gessar a prática profissional”, afirma.

O que é Bioética

Foto Rodrigo Cavalheiro
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Dr. Rogério 
Eduardo Tacani, 
fisioterapeuta e 

docente na área de 
dermatofuncional

É um código muito bem 
redigido. Porém ele apresenta 
algumas considerações muito 
amplas e vagas, podendo dar 

margem a diferentes interpreta-
ções ou ser muito inespecífico.”

Dr. Rogério 



Dra. Agnes Bronzatti, fisioterapeuta 
e proprietária de clínica

Dra. Celina Camargo Bartalotti, 
terapeuta ocupacional e docente

> Emprestar seu nome para anúncio de medicamento,
produto farmacêutico, tratamento ou equipamento;

> Afixar tabela de honorários fora do local de trabalho;

> Divulgar anúncio por meio de volantes, entre outras proibições.

ÉTICA NA SALA DE AULA 
DESDE A GRADUAçãO

Além de fundamental para for-
mação do futuro profissional de 
saúde, a disciplina Ética e Deonto-
logia é obrigatória na matriz cur-
ricular, mas o foco a ser abordado 
difere de uma faculdade para ou-
tra. A Bioética faz parte de alguns 
cursos e sua atuação se amplia 
também para a área de humanas. 
“Quando você trabalha com alu-
no a base da bioética junto com o 
código de ética, esse conhecimen-
to passa a ter muito mais sentido”, 
esclarece Dra. Celina. Ela afirma 
também que não dá para ser um 
bom profissional de saúde sem 
uma abordagem muito profunda e 
uma exigência muito clara em re-
lação à compreensão dos preceitos 
éticos.

O que você não pode fazer?

“Essencial do começo ao térmi-
no do curso”. Essa é a opinião do 
fisioterapeuta Dr. Rogério Eduar-
do Tacani. Ele é docente do Centro 
Universitário São Camilo, da Uni-
versidade de Guarulhos (UnG) e 
atual Coordenador do curso de 
Pós-graduação em Fisioterapia 
Dermatofuncional da Universida-
de Cidade de São Paulo (Unicid). 
“A ética influencia totalmente a 
formação do profissional e suas 
ações em toda a trajetória de sua 
carreira. Ser ético é essencial para 
a atuação do fisioterapeuta. É o 
mínimo que a sociedade espera de 
nós. É um dos maiores segredos 
do sucesso profissional”, relata.

Para Dra. Agnes, a ética é impor-
tante para tudo. “Ter ética é fun-
damental para viver bem em so-
ciedade, por isso devemos ensinar 
esses valores para os nossos filhos”.

Ter ética é fundamental 
para viver bem em 

sociedade, por isso devemos 
ensinar esses valores para os 

nossos filhos”

Quando você trabalha 
com o aluno a base da 
bioética junto com o 
código de ética, esse 

conhecimento passa a ter 
muito mais sentido”
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Fotos Rodrigo Cavalheiro
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//Na internet:
Veja as resoluções e o Código de Ética no site do Coffito:
www.coffito.org.br

Para denuncias, o interessado poderá entrar em contato com o CrefitoSP: 
Telefone (11) 3252-2280
e-mail ouvidoria@crefitosp.gov.br
carta endereçada a sede ou subsedes e ainda pessoalmente.

PROPAGANDA, INTERNET 
E CLUBES DE COMPRA

Mesmo conhecendo o Código de 
Ética, é normal que surjam dúvidas 
no dia a dia da prática profissional. 
A propaganda sempre gerou polê-
mica e motivo de repercussão. A 
publicidade não é proibida, mas, 
obviamente, não pode ser aviltan-
te, vulgar, que denigra a profissão.  
De acordo com o Código, “o pro-
fissional deve oferecer ou divulgar 
seus serviços profissionais de for-
ma compatível com a dignidade da 
profissão e a leal concorrência”. 

Fique atento, pois há regras em 
relação à propaganda em resolu-
ções do Coffito. Para saber mais, 
veja as resoluções Coffito n° 08/78, 
10/78, 29/1982 e 37/84. 

Com o intuito de combater a pro-
paganda desenfreada que era feita 
na internet de maneira desrespeito-
sa e também coibir a venda dos pa-
cotes de atendimento sem a avalia-
ção prévia, o Coffito instituiu mais 

um regramento em 2011, a Reso-
lução nº 391. Dessa vez, o Conse-
lho aborda a internet e a oferta de 
tratamentos de saúde nos clubes de 
compras coletivas. De acordo com 
a resolução, fica proibida a venda 
de serviços de fisioterapia e terapia 
ocupacional pela internet.

Os clubes de compras foram lan-
çados no exterior e logo viraram 

febre no Brasil. Mas é preciso to-
mar cuidado ao comprar serviços 
através deles. Apenas no primeiro 
semestre de 2011, o Procon-SP re-
gistrou mais de 22 mil chamados, 
envolvendo esses sites.  

Por outro lado, profissionais es-
tavam usando os sites para veicu-
lar pacotes de atendimento, como 
a drenagem linfática, a preços ín-
fimos, impraticáveis no mercado. 
O cliente adquiria os pacotes sem 
fazer uma avaliação, o que é inad-
missível na área da saúde. “Sem 
uma prévia e adequada avaliação 
fisioterapêutica, a aplicação de dre-
nagem linfática manual aleatoria-
mente em indivíduos susceptíveis 
pode promover o deslocamento de 
trombos e consequente embolia. 
Pode provocar também o agrava-
mento de infecções cutâneas e de 
outras condições patológicas”, en-
fatiza Dr. Rogério. Ele ainda alerta 
que muitas vezes são aplicadas ou-
tras técnicas, que não são capazes 
de solucionar os problemas.

Punições para quem fere o Código de Ética

“O profissional deve 
oferecer ou divulgar 

seus serviços 
profissionais de 

forma compatível 
com a dignidade 

da profissão e a leal 
concorrência”

Quem desrespeita o Código de Ética pode ser punido. A punição varia 
desde uma advertência até o cancelamento do registro, dependendo 

da infração e da gravidade do caso. 

>  Advertência                  > Repreensão
> Multa equivalente a até dez vezes o valor da anuidade

> Suspensão do exercício profissional pelo prazo de até três anos

> Cancelamento do registro profissional

Fonte: Lei n° 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

O Departamento de Assessoria e Análise Técnica e Ouvidoria do CrefitoSP costuma receber denúncias 
relacionadas às questões éticas. As denúncias chegam pelo telefone, site, correio ou pessoalmente no 
Conselho e pelo Departameto de Fiscalização (DeFis).  Tudo é analisado e apurado com cautela para 

somente depois ser instaurado ou não o processo ético, que é julgado pelos conselheiros do CrefitoSP.

Código de Ética
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+18
Fisioterapia 

Câncer de próstata, 
incontinência urinária e 

disfunção erétil. Conheça o 
trabalho de fisioterapeutas 

na área uroginecológica

exo. Do latim sexus. Do ro-
mântico “fazer amor”. Do jo-
vial “transar”. E do calhorda 

“acabei com ele(a)”. Sim, a sexua-
lidade está inserida num universo 
que permite brincadeiras, diversão 
e gozo (com o perdão da palavra), 
mas que inspira seriedade em úl-
tima instância. A sexualidade é 
tema de discussões globais nas es-
feras religiosa e política e tem uma 
participação importante em nossa 
vida privada e em nossas relações 
interpessoais. Por toda a delicade-
za que o tema suscita é imprescin-
dível que o conhecimento sobre 
saúde sexual também seja disse-
minado para toda população.

A atividade sexual está intima-
mente relacionada ao bem-estar. 
Segundo médicos da University of 
Bristol, o sexo prolonga a vida e 
também pode reduzir a incidên-
cia do diabetes tipo 2, de acordo 
com o Journal of the American 
Medical Association. Melhora da 
imunidade, da aparência e da re-
lação emocional são alguns dos 
vários outros ganhos que se tem 
com a prática regular de sexo.

Mas e quando surgem obstá-
culos e o que era a celebração de 
uma relação passa a se tornar um 
problema? A falta de informação 
e de cultura do acompanhamento 
médico regular faz alguns idosos se 
distanciarem do sexo precocemen-
te e complicações, como o câncer 
de próstata, a incontinência uriná-
ria (IU) e a disfunção erétil (DE), 
passam a desestimular a atividade 
sexual. Saiba mais sobre esses pro-
blemas e melhore sua vida sexual.

s
Por Alexandre Camargo

Fisioterapeuta 
Dra. Ana Luiza, 
especialista em 

Disfunções do 
Assoalho Pélvico

Fisioterapeuta 
Dra. Lúcia Helena, 
mestre em 
Ciências na área 
de Urologia
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De acordo com dados do Insti-
tuto Nacional do Câncer (INCA), 
o câncer de próstata é o sexto tipo 
de câncer mais comum e é o que 
tem maior prevalência entre os 
homens. Segundo Dra. Lúcia He-
lena Storer Ribeiro, fisioterapeuta 
formada pela Universidade Cida-
de de São Paulo (Unicid), mestre 
em Ciências na área de Urologia 
pela USP e professora e supervi-
sora do curso de fisioterapia da 
UniSant’Anna, “a retirada total 
da próstata depende do tumor e 

da avaliação médica. Quando a 
prostatectomia radical é realizada, 
o médico retira toda a próstata e 
parte da uretra do paciente. Além 
do esfíncter interno, que ajuda a 
uretra a fechar durante o enchi-
mento da bexiga, esta região é rica 
em vasos e nervos importantes 
tanto para a continência, quanto 
para a função erétil”, diz.

O câncer de próstata não é um 
inimigo indestrutível (trata-se 
de um câncer de baixa mortali-
dade), porém suas complicações 
são importantes principalmente 
no primeiro ano após a cirurgia. 

Segundo Dra. Lúcia, após o ato ci-
rúrgico os casos de incontinência 
urinária variam de 5% a 60% e os 
de disfunção erétil de 20% a 90%. 
Aproximadamente 75% dos pa-
cientes declaram-se insatisfeitos 
em relação à atividade sexual após 
o primeiro ano de cirurgia.“Por 
ser um câncer de baix a mortali-
dade muitos homens se curam da 
doença, mas acabam convivendo 
com indesejáveis efeitos colaterais 
do tratamento, como a inconti-
nência urinária e a disfunção eré-
til”, comenta sobre os dissabores 
do período pós-operatório.

2010 2050

629.185
1.455.282

52.350
121.084

36.121
83.548

21.672

32.509

19.505

3.901

9.023

Homens 
com 60 anos

Casos de câncer 
de próstata

Tratados com 
prostatectomia 

radical

Apresentarão IU 
após a cirurgia

Apresentação DE 
após a cirurgia

Continentes e melhora 
na qualidade de vida 

com a fisioterapia

Potentes e melhora 
na qualidade de vida 

com a fisioterapia

50.129

75.193

48.124

estimativa entre os anos de 2010 e 2050
Estimativa para homens brasileiros

Fonte: INCA e IBGE

“A população brasileira 
está envelhecendo. De 
acordo com o IBGE, a 

estimativa é que a taxa de 
mortalidade masculina 

diminua progressivamente 
até 2050. Quanto mais 

homens idosos, maior será 
a incidência de câncer de 

próstata e a necessidade de 
tratamento cirúrgico”

Dra. Lúcia helena
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Canal 
Urinário

Vagina

Bexiga

Pompoarismo

De acordo com Carlos Kadosh, 
professor de pompoarismo 
e autor do livro “Pompoaris-
mo, O Caminho do Prazer”, 
“o pompoarismo é uma práti-
ca milenar que nasceu há mais 
de 1.500 anos no Oriente. Ba-
seia-se em exercícios que se 
utilizam de bolinhas ou cones 
específicos para fortalecer os 
músculos usados durante o 
sexo que aumentam o prazer 
sexual tanto do homem quan-
to da mulher”. Em apenas três 
meses a prática promete o au-
mento da libido, da flexibili-
dade vaginal e a lubrificação.
Considera a prática do pom-
poarismo um exercício inte-
ressante para as mulheres que 
querem se conhecer melhor. 
“Muitas vezes as mulheres não 
se conhecem. Nunca olharam 
a própria vagina”, diz. A práti-
ca, que pode ser benéfica para 
o tratamento da incontinência 
urinária, deve ser acompanha-
da por especialistas. 
Dra. Ana faz apenas uma res-
salva. O pompoarismo tra-
balha a expulsão do pênis 
e, segundo a fisioterapeuta, 
“quando a paciente faz a ex-
pulsão com a manobra de val-
salva - que é puxar o ar, pren-
dê-lo e empurrá-lo todo para 
baixo - tem uma sobrecarga 
muito grande sobre a região 
do assoalho pélvico”. Assim, 
ao invés de melhorar, a incon-
tinência urinária pode piorar  
e casos de queda da bexiga 
e do útero podem acontecer. 
Carlos Kadosh concorda. “Para 
muitos casos é importante 
o auxílio dos fisioterapeutas 
da área uroginecológica, es-
pecialmente nos casos de in-
continência urinária e flacidez 
vaginal”, recomenda.

INCONTINêNCIA URINÁRIA

A incontinência urinária apa-
rece, no caso das mulheres, prin-
cipalmente após a menopausa e 
também nas que tiveram partos 
normais. Após a indispensável 
consulta com um fisioterapeuta e 
um ginecologista (ou um urolo-
gista, no caso dos homens), cer-
tos exercícios podem ser feitos 
em casa, focando-se na muscula-
tura do assoalho pélvico. Segun-
do Dra. Lúcia, “devem-se fazer 
contrações rápidas e sustentadas 
(de 3, 5, 7 ou 10 segundos, de-
pendendo do paciente) em três 
séries de 10 contrações, sendo a 
primeira série pela manhã, em 
pé; à tarde, sentado e à noite, 
deitado”. Exercícios associados 
à respiração também são feitos. 
“Após uma inspiração profunda 
pelo nariz, o paciente deve sol-
tar o ar pela boca, com os dentes 
cerrados, contraindo a muscula-
tura do assoalho pélvico durante 
a expiração prolongada”, comple-
menta.

“Ao melhorar a contração dos 
músculos do assoalho pélvico é 
possível fechar a uretra de ma-
neira mais eficiente para que não 
haja perda de urina durante o en-
chimento da bexiga e durante os 
esforços”, explica Dra. Lúcia. Os 
resultados costumam ser positi-
vos, já que a incontinência uri-
nária está relacionada à menor 
qualidade de vida dos pacientes 
nas esferas social, psicológica, 
ocupacional, doméstica, física 
e sexual. “As pessoas deixam de 
fazer atividades prazerosas com 
receio de ficarem molhadas”, 
conta Dra. Lúcia. Em seus estu-
dos, constatou-se que existe uma 
forte relação entre incontinência 
urinária e disfunção erétil, pois 
muitos pacientes incontinentes 
apresentaram impotência.

Veja na internet (rodapé) o 
estudo “Efeito da reabilitação 
precoce do assoalho pélvico com 
biofeedback sobre a incontinência 
urinária de pacientes submetidos 
à prostatectomia radical”.

incontinência urinária
Conheça abaixo a incontinência 
urinária causada por esforço

Fonte: Ana Luiza e Lúcia Helena, fisioterapeutas

Clitóris

Músculo 
elevador 
do ânus

Uretra

Ânus

A IU causada por esforço difere-se da por 
transbordamento, reflexa, funcional e da bexiga “nervosa”.

A perda da urina acontece em situações de esforço em que há 
aumento da pressão abdominal, como em tosses, espirros, 

levantamento de peso e outros movimentos bruscos

O músculo bulboesponjoso é responsável pelo controle 
da micção e da constrição da vagina no ato sexual e atua 

em conjunto com os elevadores do ânus que são relacionados 
ao controle e funcionamento do intestino

assoalho Pélvico

Aumento da pressão (esforço)

Urína

Músculo
Bulboesponjoso
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DISFUNçãO ERÉTIL

Dra. Ana Luiza dos Santos Reis, 
fisioterapeuta formada pela Uni-
versidade Tuiuti do Paraná (UTP), 
especialista em Disfunções do As-
soalho Pélvico pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e 
mestranda em cirurgia e urologia 
pela Unicamp, fala sobre a disfun-
ção erétil. “Disfunção erétil é a im-
possibilidade de ter ou de manter a 
rigidez necessária para penetração”, 
diz. As causas da disfunção podem 
ser psicológicas ou físicas, além da-
quelas induzidas por doenças. Sim-
ples mudanças no cotidiano, como 
praticar esportes e evitar o alcoolis-
mo e o tabagismo, influenciam po-
sitivamente a vida sexual. E o trata-
mento com um fisioterapeuta ajuda 
muito. “O retorno ao médico cos-
tuma ser semestral ou anual. Aqui 
com a fisioterapia os encontros são 
semanais. Desta maneira consegui-
mos promover uma adesão maior 
ao tratamento”, diz Dra. Ana.

Foi o que Geraldo dos Santos Jú-
nior, 59, fez há três meses. Geraldo 
não teve vergonha ou receio de pro-
curar ajuda na Unicamp com a Dra. 

Ana e hoje diz se sentir melhor, “mil 
vezes melhor”, segundo ele próprio. 
“Eu tenho comprimido em casa e 
não estou tomando porque você 
precisa ver se o tratamento está fa-
zendo efeito. E está fazendo efeito”, 
conclui sorridente. Geraldo até co-
optou seu amigo, Arnaldo Apare-
cido Palma, 63, para as sessões de 
fisioterapia com a Dra. Ana e, em 
apenas três semanas, já percebeu 
diferenças. “Até digo para você que 
foi bastante. Dá para perceber a 
melhora. Pretendo continuar o tra-
tamento até o fim”, confessa.

O tratamento faz parte da dis-
sertação de mestrado da Dra. Ana 
e é realizado com pacientes com 
disfunção erétil de causa veno-
oclusiva, ou seja, com falha da 
manutenção do sangue no pênis. 
As sessões visam ativar a muscu-
latura do assoalho pélvico que sai 
do ânus e chega até o órgão geni-
tal masculino durante a relação 
sexual e bloquear o retorno veno-
so, aprisionando por mais tempo 
o sangue no pênis. De acordo com 
a Dra. Ana, “é essa funcionalidade 
que vai fazer que o paciente tenha 
uma ereção melhor na hora H”.

//Na internet:
Estudo da Dra. Lúcia Helena publicado no The Journal Of Urology: 
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5153/tde-11052010-151616/en.php
Infografia animada
www.crefito.com.br/imp/revista/disfuncao_eretil.htm

O estudo da Vida Sexual do Paciente, que está sendo finalizado pelo Projeto Sexualidade, 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, analisou 1.026 questionários, coletados 

com a colaboração de 215 médicos em todo o país

Sim Não

Pacientes 
que têm 

disfunção 
erétil

64%

36%

Dos que têm disfunção erétil 
e fazem tratamento

8%

92%

Dos que têm disfunção erétil e já tomaram 
remédio sem prescrição médica

67% 33%

Pênis

Músculo
Bulboesponjoso

Músculo
Isquiocavernoso

Ânus

Reto
Bexiga

A próstata é uma 
glândula responsável 

por produzir parte 
do líquido seminal

câncer de Próstata

assoalho Pélvico

Conheça a diferença entre o câncer 
e o crescimento benigno da próstata

Fonte: Ana Luiza e Lúcia Helena, fisioterapeutas

Câncer

Crescimento 
Benigno

Glândulas 
Superficiais

Glândulas 
Profundas

Depois da fase reprodutora do homem, pode surgir o 
benigno, que dificulta a eliminação da urina, e o câncer

A próstata é recheada de glândulas microscópicas. As mais 
profundas crescem e promovem o aumento benigno e as 
superficiais podem degenerar, dando origem ao câncer 

O músculo bulboesponjoso é responsável pelo esvaziamento 
da uretra após a micção ou ejaculação e, junto ao músculo 

isquiocavernoso, atua na ereção



Exemplossucessode
Por Alexandre Camargo e Juliana Menezes

TERAPIA OCUPACIONAL 
A SERVIçO DA SAúDE NO 
TRABALhO

“Reinventar sempre, investir em 
você e desafiar tudo que é estático”. É 
o que a terapeuta ocupacional Dra. 
Eliane Cukierman aconselha para 
quem pretende seguir a carreira que 
ela escolheu há vinte anos. Ela ini-
ciou sua graduação na Universida-
de Federal de São Carlos (UFSCar) 
e concluiu na Universidade de São 
Paulo (USP). É especialista em Er-
gonomia e Terapia da Mão.

Sua trajetória profissional é bem 
diversificada. Começou na an-
tiga Febem, onde participou 
da criação de um grupo 
de socialização para 
deficientes mentais; 
atuou no Sesi e 
montou um servi-
ço ligado à Tera-
pia da Mão em 
um hospital. 

Entre os vá-
rios momentos 
i mp or t ante s 
de sua trajetó-
ria, ela destaca 
o 1° Encontro 
de Terapeutas 
Ocupacionais 
do Trabalho, em 
1998 e  a abertura 
do primeiro  espa-
ço técnico da tera-
pia ocupacional  nos 
Congressos de Dor. Sem 
esquecer, a menção honro-

sa recebida em 2009 pelo trabalho 
em reabilitação no Congresso Na-
cional de Reabilitação Profissional. 
Naquela época, esse tipo de atua-
ção era um alvo distante das em-
presas particulares.

Desde 2000, a terapeuta ocupa-
cional é sócia e diretora técnica da 
Equilibryum.  A clínica oferece aos 
portadores de dor relacionada ao 
trabalho um esforço multidiscipli-
nar de reconstrução da qualidade 
de vida e de potencial laboral. Atu-
almente, atende raramente alguns 
casos no consultório. Ela dedica-se 
exclusivamente  às  supervisões clí-
nicas, à organização de  cursos para 

profissionais na área de confec-
ção de órteses, à formação 

em  Terapia Ocupacional 
do Trabalho, entre outras 

funções. 
Segundo Dra. Elia-

ne, para se dar bem 
na profissão é ne-
cessário traçar um 
objetivo, estudar, 
investir, lutar e 
acreditar naquilo 
que deseja. “Apro-
veite as mãos que 
lhe dão apoio to-
dos os dias e faça 
de cada novo dia 

de trabalho uma 
data especial em sua 

vida. Deixe pra trás 
uma história digna, que 

possa ser usada como 
modelo para construir algo 

melhor”, aconselha.

Ar
qu

ivo
 Pe

sso
al

Dra. Eliane Cukierman, 
terapeuta ocupacional 
e sócia em uma clínica 

que atua com saúde 
do trabalho

esta edição 
a revista do 

CrefitoSP traz mais 
uma fisioterapeuta e 
terapeuta ocupacional 
que se destacam 
na carreira que 
escolheram
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Exemplossucessode

“Não há como 
estruturar um processo 

de reabilitação sem 
pensar na atividade 

que o paciente deseja 
desempenhar e, 

principalmente, em que 
ambientes ele fará isso”

A EMOçãO CONTINUA

O que faz uma pessoa passar 
boa parte dos seus dias dentro de 
uma piscina? Pensou em alguém 
em férias ou em alguém que está 
à toa? Poderia até ser, mas não é o 
caso de Fábio. Dr. Fábio Rodrigues 
Branco fica algumas horas do seu 
dia dentro de uma piscina aqueci-
da na Associação de Assistência à 
Criança Deficiente, a AACD.

Dr. Fábio é formado em fisiote-
rapia pela Universidade de Santo 
Amaro (Unisa), com especializa-
ção em neuropediatria pela Uni-
versidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e também possui for-
mação internacional nos métodos 
de fisioterapia aquática, sua pai-
xão. Formado em 2001, em janei-
ro de 2002 já estava empregado 
em uma clínica em Osasco. E nes-
se mesmo ano foi aprovado em 
um processo seletivo da AACD. 
Como um alevino que cresceu, 
hoje é um peixe grande, supervi-
sor de reabilitação do Setor de Fi-
sioterapia Aquática da associação. 

De acordo com ele, “foi a opor-
tunidade de devolver habilida-
des funcionais às pessoas, antes 
mesmo delas serem possíveis em 
solo, que me fez escolher a espe-
cialidade”. E diz que seu trabalho 
na AACD é único. “Não acredito 
haver outra instituição em que se 
possa ter contato com tamanha 
variedade de pacientes, pessoas, 

O fisioterapeuta 
Dr. Fábio Branco 

não se incomoda 
de passar boa parte 

de sua jornada 
profissional dentro 

d´água

diagnósticos e lições de vida”, con-
ta. Ele é ainda referência na litera-
tura científica nacional, ao lado da 
Dra. Juliana Borges, com o livro 
Fisioterapia Aquática Funcional, 
que busca despertar nos profis-
sionais a importância da intera-
ção do indivíduo com o ambiente 
e com a tarefa.

Ao longo de sua carreira, o caso 
que mais sensibilizou Dr. Fábio, 
e que ainda o sensibiliza, é o de 
Alexandre Freitas. Alexandre era 
um famoso atleta de corridas de 
aventura que foi contaminado 
durante uma competição por um 
parasita endêmico das Ilhas Fiji. 
O parasita lhe causou um tipo 
raro de meningite que o deixou 
três meses em coma, além de ter 
provocado sérias lesões neuroló-
gicas. Dr. Fábio o atende desde 
2003. “Em todos esses anos con-
sigo ver cada passo que foi dado 
na direção de tornar a vida dele 
a melhor possível, mesmo com 
todas as limitações que ele ainda 
apresenta”, conta.

Indagado sobre o futuro da fi-
sioterapia, Dr. Fábio aposta suas 
fichas na área de gestão de pes-
soas. “Para quem quer ser fisio-
terapeuta, aconselho buscar uma 
formação do ponto de vista de 
gestão estratégica”, orienta. E, 
lembrando-se de uma frase dita 
por um antigo professor, reco-
menda: “Mas acima de tudo, 
nunca deixe de se emocionar”.

[31]

re
v

is
ta

 d
o

 c
re
fi
to

-s
p

 .
d

e
z

e
m

b
ro

.2
0
1
1

//Na internet:
www.aacd.com.br
www.fisioaquaticafuncional.com.br



A noite de 1º de dezembro foi de muita emoção 
para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais da ci-
dade de São José do Rio Preto. De autoria do verea-
dor Jorge Abdanur, a Lei nº 10.786/2010, que institui 
o Dia Municipal do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional, foi comemorada homenageando cin-
co fisioterapeutas e cinco terapeutas ocupacionais 
de destaque no município. “Foi uma honra poder 
homenagear esses profissionais através dessa sessão 
solene em função dos serviços que eles têm prestado 
para a nossa cidade, de promoverem a vida, de aco-
lher o ser humano e de poder colocar os dons que 
eles têm sempre a favor da qualidade de vida do ho-
mem”, afirmou o vereador. 

As cinco terapeutas ocupacionais homenageadas 
foram Dra. Maria de Fátima Guerreiro Godoy, Dra. 
Marielza Regina Ismael Martins, Dra. Sílvia Mara Oli-
veira, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi e Dra. Zózi-
ma Fontana Fernandes. Dra. Susilene, que discursou 
representando suas colegas, emocionou todo o públi-
co quando declarou sua paixão pela Terapia Ocupa-
cional. “Ser eleita para ser homenageada pelos colegas 
de classe é o que mais me honra. É sinônimo de que 
você transmite algo de positivo para a vida dos outros. 
Eu saio de casa todos os dias e vou fazer algo que é 
realmente a minha grande paixão”. 

Os cinco fisioterapeutas homenageados foram Dr. Luís 
Eduardo Feres Bucater, Dra. Márcia Taves Parise, Dr. 
Milton Carlos Amantini, Dra. Regina Paula Pessoa e Dr. 

Thiago Lopes Barbosa de Morais. Dr. Milton, o orador 
da turma de fisioterapeutas homenageados, afirmou que 
é uma grande honra receber uma homenagem como 
essa. “É principalmente a sensação de dever cumprido, 
pelo reconhecimento de toda uma luta, de todo um tem-
po que passei frente à profissão e que pretendo passar 
mais um bocado de tempo ainda”.

SURPRESAS

Durante a sessão solene, o público foi surpreendi-
do por um momento ímpar na história dessas profis-
sões: o anúncio da Lei nº 11.034/2011, que denomina 
Rua dos Fisioterapeutas a rua localizada no Parque 
das Amoras II e da Lei nº 10.791/2010, que denomi-
na Rua dos Terapeutas Ocupacionais a rua localizada 
no Parque Nova Esperança. 

Outro momento emocionante foi a nomeação de rua 
no Residencial Gaivota II, que passa a ser denominada 
Rua Dr. Oscar Ricardi, ilustríssimo fisioterapeuta riopre-
tense. Dr. Oscar Ricardi foi um pioneiro da fisioterapia 
na cidade de São José do Rio Preto e primeiro delegado 
regional do CrefitoSP. Os filhos dele, Dra. Patrícia da Sil-
va Ricardi e Dr. Ricieri Ricardi Neto, também fisiotera-
peutas, receberam a placa de honra, junto com sua mãe. 
“Nós estamos muito orgulhosos. Ele realmente merece. 
O que é a Fisioterapia em Rio Preto é porque ele deu o 
pontapé inicial. Em nome da família estamos muito gra-
tos”, afirmou Dra. Patrícia. 

são José do rio prEto nomEia ruas E homEnagEia profissionais da CidadE
Leis foram iniciativas da Câmara Municipal
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Atualmente a fisioterapia é fortemente ali-
cerçada em conhecimentos científicos de alta 
qualidade. Ciente disso e sempre procurando 
alternativas eficientes e de baixo custo para a 
saúde pública, o CrefitoSP solicitou ao Prof. 
Dr. Leonardo Costa, da Universidade Cidade 
de São Paulo (Unicid), um documento técnico 
apoiado nos estudos mais avançados na área de 
tratamentos fisioterapêuticos.

O trabalho intitula-se “Eficácia de inter-
venções fisioterapêuticas em condições de saú-
de identificadas pelo Programa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) – Uma síntese 
de revisões sistemáticas de alta qualidade” e 
é norteado pelas oito condições de saúde de 
maior incidência constatadas pelo IBGE em 
2008. Direta ou indiretamente, todas são tra-
tadas por fisioterapeutas. São elas: hipertensão 
arterial, dor lombar, artrite ou reumatismo, 

asma, depressão, doenças do coração, diabetes 
e problemas relacionados ao envelhecimento. 

A eficácia das intervenções fisioterapêuticas 
constatadas pelo estudo foi apresentada em 
forma de tabela onde se encontram os nomes 
das condições de saúde, a referência sistemá-
tica utilizada, a descrição das intervenções, a 
descrição dos desfechos analisados pelos au-
tores de cada revisão e a conclusão resumida 
de cada uma delas. O trabalho utilizou-se de 
dados da biblioteca Cochrane BVS e da base de 
dados Physiotherapy Evidence Database (PE-
Dro) para seu desenvolvimento.

Através da pesquisa espera-se incentivar os 
profissionais da saúde a elaborarem outros pro-
jetos com dados científicos e convencer gestores 
de saúde a aumentarem os investimentos em 
fisioterapia. Em breve, o CrefitoSP apresentará 
estudo semelhante para a terapia ocupacional.

EStudO Em PROl da fiSiOtERaPia
Pesquisa solicitada pelo CrefitoSP mostra
a eficácia de tratamentos em várias áreas de atuação

[33]
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//Na internet:
Trabalho completo em:
www.crefitosp.gov.br
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A Constituição Federal garante a livre concorrência 
e isso é bom para a economia e para o país (Art. 170, 
inciso IV). Porém, os mecanismos para proibir o abuso 
do poder econômico ainda precisam ser aprimorados, 
de forma a evitar que sociedade seja a própria vítima 
da concorrência desleal. 

Um exemplo claro desse abuso são os valores que os 
planos de saúde privados pagam aos profissionais que 
socorrem a vida de seus clientes. Esses planos de saúde 
são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), que deveria estabelecer critérios claros 
para preservar os interesses, não apenas desses planos, 
mas também do segurado e dos profissionais que pres-
tam os serviços de saúde (Lei 9.656/98). Entretanto, a 
ANS tem autorizado o aumento dos valores dos planos 
acima da inflação e nada tem feito para evitar o paga-
mento irrisório aos serviços prestados pelos profissio-
nais da saúde.

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional (Coffito) estabeleceu uma remuneração míni-
ma dos honorários que os profissionais devem cobrar, 

preservando, assim, a dignidade das profissões e garan-
tindo o tratamento prestado seja individualizado e de 
qualidade (veja os valores no site do CrefitoSP).

O Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do 
Estado de São Paulo (CrefitoSP) está mapeando o que 
cada plano de saúde paga para esses profissionais e irá em 
breve divulgar esses valores para a população. O resultado 
dessa prática predatória é que a população acaba sendo 
atendida em grupos.  O CrefitoSP alerta a população que 
esse tipo de atendimento em grupo pode agravar o pro-
blema de saúde no lugar de resolvê-lo.

A Constituição Federal garante ao usuário o direito 
a um atendimento de Fisioterapia e Terapia Ocupacio-
nal individualizado e de qualidade. Para ter efeito, esse 
atendimento deve durar, no mínimo, 45 minutos. 

O CrefitoSP orienta a população a exigir esse direito e 
a denunciar os abusos através do e-mail ouvidoria@crefi-
tosp.gov.br, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 
O CrefitoSP também sugere à população a não comprar 
planos de saúde que não ofereçam atendimento individu-
alizado de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
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informaçõesinformações

no CrEfitoSP

Seja encontrado em poucos cliques

O CrefitoSP apresenta sua mais nova 

ferramenta on-line. Um sistema de busca que 

auxilia a população a encontrar o fisioterapeuta 

ou terapeuta ocupacional mais próximo.

Entre em sua área restrita, autorize a 

 divulgação de suas informações 

 e monte o seu minicurrículo.

www.crefitosp.gov.br/acheme.html
Saiba como usar a ferramenta passo a passo acessando



Em 2012 o CrefitoSP
deseja que você seja encontrado 

por muitos pacientes 

e que suas mãos
possam ajudar e tratar o maior 

número de pessoas possível

!Feliz Natal
Ano Novoe um

de sucesso

www.                 .gov.br


