
2 – APRESENTAÇÃO 

2.1 apresentação 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão 

O presente Relatório de Gestão está intrínseco ao Planejamento Estratégico da autarquia 

referente ao exercício de 2017. 

 

Principais realizações da gestão no exercício 

Podemos destacar as seguintes realizações como as principais para o ano de 2017: 1ª Mais 

efetividade na realização de vistorias técnicas a hospitais, clínicas, maternidades publicas e 

privadas, inclusive, com solicitação de apoio do Ministério Público quanto às necessidades de 

melhoria do atendimento na Maternidade Dona Evangelina Rosa e ações de Judicialização nas 

demandas de Fisioterapia do Hospital de Urgência de Teresina – HUT e da Clínica e 

Maternidade Santa Fé. Como resultado, houve aumento dos leitos de UTI neonatal na MDER, 

melhoria das condições de trabalho para os profissionais de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, com aumento da carga horária para 24 horas; 2ª – O Crefito-14 promoveu uma 

série de cursos, palestras, seminários e simpósios como forma de apoio a profissionais 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, em várias áreas de atuação desses profissionais, 

inclusive, aos eventos promovidos pela comunidade acadêmica, com a responsabilidade de 

estimular uma melhor formação dos futuros profissionais. Atuou de forma concreta estimulando 

a exação no exercício das profissões, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exerce, 

com as seguintes linhas de ações: Distribuição de Cartilhas contendo o Código de Ética da 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Parâmetros Assistenciais, Referencial de Procedimentos 

Fisioterapêuticos; Cartilha Diagnóstico: Microcefalia. E agora? (cartilha editada pelo COFFITO), 

Folder sobre Fisioterapia e Prevenção a Acidentes de Trânsito (editado pelo Crefito-11) Folder 

sobre Terapia Ocupacional e Prevenção a Acidentes de Trânsito (editado pelo Crefito-11), 

Folder Hanseníase Tem Cura – O trabalho do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional (editado 

pelo Crefito-11); 3ª – Fortalecimento de parcerias com entidades ligadas à fisioterapia e terapia 

ocupacional, saúde, educação e trabalho; Participamos em Audiências Públicas na Assembléia 

Legislativa do Estado do Piauí e Câmara Municipal de Vereadores de Teresina; Participação no 

Fórum dos Conselhos de Classe, organizado pela OAB/PI; Conseguiu participação de 

representação do Crefito-14 no NATEM – Núcleo de Apoio Técnico ao Magistrado do Piauí 

(Grupo Coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí); Participação do Crefito-14 

como Membro da Comissão de Apoio à Vítima de Violência da OAB/PI; Participação do Crefito-

14 como Membro da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência; 4ª – Continuação da 

notificação de gestores para que cumpra o salário base dos fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais definidos em Lei Estadual no Estado do Piauí; 5ª – Continuação do trabalho de 

interiorização das ações do Conselho através de Cursos, Seminários, Palestras e Prestação de 

Serviços à Comunidade; 6ª – Continuação do desenvolvimento de ações administrativas e 

fiscalizatórias visando à implantação do Referencial Nacional de Procedimentos 

Fisioterapêutico – RNPF; 7ª – Aquisição da sede própria, passando de um espaço de 23m2 

para 172m2, com apoio financeiro do COFFITO; Com apoio do Crefito-14 e as instituições 

representativas da Terapia Ocupacional a Universidade Federal do Piauí está implantando o 

Curso de Terapia Ocupacional no Campus de Teresina;  

 

 

 



 

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício 

- Custo dos projetos 

- Comunicação externa;  

- Falta de políticas públicas para inserção do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional no 

mercado de trabalho. 

- Pouca adesão dos profissionais às ações propostas 

 
 
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 
_______________________________________________________________________ 
 

O Crefito-14 trabalha como uma das principais missões a de promover o desenvolvimento da 
profissão do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Com esse objetivo o Conselho trabalhou 
as seguintes ações: Fortalecimento da imagem das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta 
Ocupacional perante a sociedade; Lutar por uma melhor valorização e melhores condições de 
trabalho aos profissionais; Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às 
necessidades do Crefito-14. Aperfeiçoar, ampliar e definir ações de registro e fiscalização do 
exercício profissional, como Fator de Proteção da Sociedade; Colaborar na formação das 
competências e das habilidades do profissional, fomentando programas de educação 
continuada; fiscalizar a qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos 
oferecidos à sociedade; Contribuir para o fortalecimento do Sistema COFFITO/CREFITOS; 
Procurar manter o equilíbrio da sustentabilidade orçamentária e Financeira do Sistema 
COFFITO/CREFITOS. 
Com base nos objetivos traçados podemos destacar como resultados positivos os seguintes 
pontos: 
1º - Realização de vistorias técnicas a hospitais, clínicas e maternidades públicas e privadas, 
com o intuito de que a sociedade receba um atendimento de qualidade, baseado em 
evidências cientificas, num ambiente agradável e de segurança para o paciente, quer seja em 
consultório, clínica, hospital ou maternidade. 
2º - Com apoio do Ministério Público conseguimos ampliar o número de leitos nas UTI 
neonatais, bem como ampliar a carga horária para 24 horas. 
3º As ações fiscalizatórias do Crefito-14 produziu resultados positivos, principalmente, junto às 
prefeituras de várias cidades piauienses, onde atenderam as recomendações e promoveu as 
adequações nas estruturas de atendimento, na aquisição de materiais, regularização dos 
parâmetros assistenciais de atendimento, tendo, em alguns casos, ocorrido contratação de 
mais profissionais para suprir as demandas. 
4º - O Crefito-14 proporcionou a realização de capacitação profissional para fisioterapeutas da 
capital e de vários municípios do estado, através de palestras, cursos, seminários e simpósios 
e prestação de serviços à população. Como resultado dessas ações, evidenciou-se o aumento 
do conhecimento dos profissionais, tornando-os mais valorizados e preparados para um 
mercado de trabalho cada vez mais exigente de profissionais com conhecimentos renovados. 
5º - O Crefito-14 continuou com sua política de parcerias com entidades ligadas à Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, saúde, educação e trabalho; Atuou na tramitação de Projetos de Lei 
relacionados à profissão; Participou de Audiências Públicas; Teve participação em diversas 
reuniões dos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde, sempre com o objetivo de fortalecer 
as profissões e os profissionais da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
6º - Continuação das ações fiscalizatórias a hospitais, clínicas, maternidades públicas e 
particulares, conseguindo sensibilizar os gestores e obtendo uma melhor qualidade no 
atendimento da população e garantia de um ambiente de trabalho mais adequado ao trabalho 
dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. 
 
 
 
 



7º - O Crefito-14 com apoio de instituições de ensino, hospitais, maternidades e prestadores de 
serviços, promoveu encontros de capacitações, refletindo no aperfeiçoamento dos protocolos 
utilizados pelos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, nas suas avaliações e 
reavaliações dos pacientes em processos de reabilitação. 
8º - O Crefito-14 continuou na promoção das ações de interiorização do Crefito-14 com a 
promoção em parceria com outras instituições, de divulgação do código de ética profissional e 
legislação pertinentes às profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
9º - Conscientização das políticas públicas de atenção a pessoa com deficiência, com apoio da 
OAB/PI e outros entes que trabalham com este contingente da população. 
10º - Apoio a diversos eventos ao longo do ano como: congressos, cursos, jornadas e 
prestação de serviços a comunidade, com o intuito de promover uma maior integração entre 
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e acadêmicos das duas profissões. 
11º - Fortalecimento da notificação de gestores para cumprimento do piso salarial, estabelecido 
através de Lei Estadual. 
12º - Continuação de ações administrativas e fiscalizatórias visando a implantação do 
Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos – RNPF. 
13 – Com apoio do Ministério Público Estadual o Crefito-14 conseguiu uma grande vitória na 
luta para inserção do Fisioterapeuta 24 horas nas UTIs adulto, pediátrica e neonatal. 
 
 
 
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES E EVENTOS DO ANO DE 2017 
 
 

1 - Discussão com a Diretoria do Crefito-14 a Resolução nº 473 do COFFITO – que altera o regulamento eleitoral 

para renovação de mandatos nos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 

2 – Reunião com Fisioterapeutas do Hospital da UNIMED, que trabalham na UTI, onde o Crefito-14 ajudou a 

elaborar a tabela com a presença do Fisioterapeuta 24 horas na UTI, para equacionar que um dos profissionais teria 

que dar 36 horas semanais, para não ferir a lei que estabelece que o profissional Fisioterapeuta só é permitido ter no 

máximo uma carga horária de 30 horas/semanais. 

 

3 – Diretores do Crefito-14 receberam alunos concludentes do Curso de Fisioterapia da Faculdade Facid/Devry na 

sede do Conselho Regional de Fisioterapia. Na ocasião, foram explanadas aos presentes temas de interesse 

envolvendo a área da fisioterapia. O contato do Conselho com esses alunos prestes a serem inseridos no mercado 

de trabalho é de grande importância, pois é dever do Conselho orientar esses novos profissionais para que eles 

estejam mais seguros na execução do papel de um fisioterapeuta na sociedade. A Agente Fiscal do Conselho falou 

sobre os procedimentos a serem seguidos pelos formandos para que possam atuar como fisioterapeutas.  

 

4 – Reunião de representantes do Crefito-14 no Ministério Público Estadual com a presença do Presidente,  Agente 

Fiscal, Assessora Jurídica e os promotores de Justiça, Dra. Karla Daniele e do Dr. Marcio Franca, para discutir e 

decidir sobre algumas demandas do Crefito-14, como: a) Carga horária das UTIs dos hospitais e maternidades do 

estado do Piauí; b) Condições de salário e jornada de trabalho nos municípios piauienses; c) Decreto nº 15.547/2014 

– sobre a remuneração que está sendo paga ao Fisioterapeuta igual ao técnico de nível superior no valor de R$ 

851,85. 

 

5 - Participação do Presidente do Crefito -14 na Coordenação do I SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA 

DERMATOFUNCIONAL DO PIAUÍ, promovido pelo Crefito-14, dia 21 de janeiro de 2017, no auditório do 

CCS/UESPI. No Encontro a presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional (ABRAFIDEF), 

Dra. Themis Brochado (MT), realizou palestra abordando as “Atribuições do Fisioterapeuta na Dermatofuncional”. 

Destaca-se, também, a presença da Dra. Lízia Silva, de Brasília, abordando o tema “Questões éticas na Fisioterapia 

Dermatofuncional”. O presidente do Crefito-14, afirmou que o encontro teve a finalidade de abordar temas  

 



 

 

 

 

relevantes, como área de atuação, aspectos legais e jurídicos; dentre outros. Fisioterapeutas e estudantes tiveram a 

oportunidade de atualizarem seus conhecimentos na área.  

 

6 – O Crefito-14 realizou fiscalização no Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, onde detectou uma série de 

irregularidades, como a ausência de Fisioterapeuta e outras faltas gravíssimas. O Termo de Visita foi entregue ao 

Diretor Administrativo, Dr. Tomaz Benvindo, com várias recomendações quanto a atuação dos profissionais 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lotados naquele Centro de Saúde. 

 

7 - O Departamento de Fiscalização do Crefito-14 atuou a Academia Bio Training, onde foi identificado alunos de 

Fisioterapia em estágio extracurricular sem a presença de um profissional Fisioterapeuta. O estágio foi suspenso e 

repassado a orientações ao responsável técnico do estabelecimento, Educador Físico, das exigências para serem 

oferecidos estágio não obrigatório para acadêmicos de Fisioterapia.  

 

8 - Reunião de diretores do Crefito-14 na Fundação Hospitalar de Teresina e Fundação Municipal de Saúde, onde 

foi discutida a seguinte pauta: a) O trabalho do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, nos serviços de saúde 

da Prefeitura de Teresina; b) Entrega dos Parâmetros Assistenciais da Fisioterapia para que a Instituição tivesse 

conhecimento do número de pacientes que os profissionais podem atender; c) Entrega dos Acórdãos publicados 

pelo COFFITO sobre o trabalho do Fisioterapeuta nas UTIs; d) Entrega do documento da RDC-7 e portaria 930 do 

Ministério da Saúde, que normatiza o papel do Fisioterapeuta nas UTIs. 

 

9 - Fiscalização do Crefito-14 na Academia PROFIT, devido um anúncio nas redes sociais de vagas para estágio 

extracurricular para acadêmicos de Fisioterapia, e não constava da presença de profissional Fisioterapeuta. Foi feita 

uma série de orientações ao responsáveltécnico, das exigências para serem oferecidos estágios não obrigatório 

para acadêmicos de Fisioterapia. Onde, obrigatoriamente, deve estar presente o profissional Fisioterapeuta. 

 

10 – Ofício do Crefito-14 para o Presidente da Fundação Municipal cobrando a regularização da situação funcional 

de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional nos serviços de saúde da Prefeitura Municipal de Teresina, referente a 

salário, carga horária de trabalho, melhora nas condições física dos serviços, manutenção adequada dos aparelhos 

de eletrotermofototerapia e aquisição de aparelhos mais atualizados. 

 

11 – Aquisição do Programa IMPLANTA INFORMÁTICA, com a cessão de direito de uso anual, instalação e 

treinamento de software de divulgação em sitio eletrônico das informações exigidas pela lei de acesso à informação. 

 

12 – Ofício do Superintendente do Hospital Universitário/EBSERH para o presidente do Crefito-14, informando que 

não tem obrigação de informar relação dos profissionais fisioterapeutas lotados naquele nosocômio. Foi recorrido à 

Justiça Federal. 

 

13 – Participação do Presidente Crefito-14, na reunião da Comissão de Planejamento da Saúde do Trabalhador do 

Sistema COFFITO/CREFITOs, realizada em Brasília, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2017, na sede do COFFITO. 

 

14 – Participação do Presidente do Crefito-14 da reunião para compor o memorial técnico solicitado pelo Secretário 

executivo do Ministério do Trabalho, da Comissão de Planejamento da Saúde do Trabalhador, em Brasília, da qual o 

Presidente do Crefito-14 é o Presidente da citada Comissão. 

 



15 – Participação do Presidente do Crefito-14, na reunião da Comissão de Planejamento da Saúde do Trabalhador, 

em Brasília, com as representantes do CEREST, do Ministério da Saúde, cuja pauta objetiva ampliar a cooperação 

técnica nas políticas de saúde do trabalhador no Sistema COFFITO/CREFITOS. O presidente do Crefito-14 é o 

Presidente da citada Comissão. 

 

16 – Reunião da Diretoria do Crefito-14 com Assessoria Jurídica onde foram tratados diversos assuntos, como: a) 

Processos éticos em tramitação no Crefito-14; b) Ofício CAPS infantil; c) Instauração Processo IBRAFISIO; d) 

Licitações para 2017 e f) Encaminhamento das execuções fiscais. 

 

17 – Reunião da Diretoria do Crefito-14 para planejamento da aplicação dos recursos doados pelo Conselho Federal 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, no valor de R$ 1.250.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E 

CINCOENTA MIL REAIS) para compra da sede do CREFITO-14. 

 

18 - Correspondência da Presidente da ABRAFIN, Dra. Sibele Melo Knaut, comunicando a eleição da nova diretoria 

para o triênio 2017-2020. 

 

19 – Ofício do Crefito-14 para o Diretor Administrativo do Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, solicitando ajuste 

nas atividades dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, lotadas nesta instituição para cumprimento da 

legislação vigente. 

 

20 - Ofício-Circular do Crefito-14 para todos os hospitais e faculdades com cursos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional de Teresina, públicos e particulares, solicitando que todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

que prestam seus serviços a estas empresas apresentem comprovação de regularidade junto ao CREFITO-14, 

conforme legislação vigente. 

 

21 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14 convidando para a Reunião Nacional dos 

Terapeutas Ocupacionais do Sistema COFFITO/CREFITOS, nos dias 16 e 17 de março de 2017, em Brasília. 

 

22– Convite do Presidente do Crefito-3 para o Presidente do Crefito-14, convidando para participar do Ciclo de 

Encontro dos Profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no dia 11 de fevereiro, na Universidade 

Guarulhos, São Paulo. 

 

23 – Ofício do Presidente da SONAFE para o Presidente do Crefito-14, solicitando apoio e divulgação do VIII 

CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE NACIONAL DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA. 

 

24 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, convocando para reunião da Comissão de 

Planejamento de Projetos da Saúde do Trabalhador do Sistema COFFITO/CREFITOS, no dia 22 de fevereiro de 

2017, cuja pauta é compor o memorial técnico solicitado pelo Secretário Executivo do Ministro o Trabalho. 

 

25 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, solicitando divulgação do Pré-

Recadastramento Nacional de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. 

 

26 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, solicitando sugestões de ações a serem 

realizadas na comemoração do Centenário da Terapia Ocupacional no Brasil. 

 

27 - Discussão sobre a Fiscalização realizada pelo Crefito-14 no IFIP, onde foi constatada a realização de 

Fisioterapia dentro dos melhores padrões exigidos pela legislação vigente ( Dia 02/02/2017). 

 

 



 

 

28 – Visita a Academia Eugênio Fortes após denúncia de que acadêmicos de Fisioterapia estariam fazendo estágio 

sem a presença do profissional fisioterapeuta (Dia 02/02/2017). Foi suspenso o estágio dos acadêmicos de 

Fisioterapia sem a presença do Fisioterapeuta. 

 

29 – Correspondência do Crefito-14 aos Juízes e Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª 

Região, no Estado do Piauí, enviando a Cartilha PERICIA FISIOTERAPÊUTICA – Perícia judicial e Assistência 

Técnica, com objetivo de levar ao Judiciário, a clareza da regulamentação da Perícia Fisioterapêutica, nas mais 

variadas esferas de atuação, e da importante contribuição que o profissional da fisioterapia traz à Justiça Brasileira, 

além de esclarecer pontos controversos da atuação médica e fisioterapêutica.  

 

30 – Ofício da Presidente da Associação Brasileira de Fisioterapeutas do Brasil, solicitando divulgação e apoio do 

Crefito-14 para o XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA, que acontecerá em Belo Horizonte no 

período de 30 de maio a 2 de junho de 2017. 

 

31 – Ofício nº 37/2017 da Presidente da SOPIG ao Presidente do Crefito-14, solicitando uma passagem aérea e 

hospedagem para um Fisioterapeuta palestrar na XXV Jornada piauiense de Ginecologia e Obstetrícia, que 

acontecerá em Teresina no período de 1 a 3 de junho de 2017. 

 

32 – Participação do presidente do Crefito-14 no I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DO CREFITO-16, como palestrante de uma mesa de discussão, onde foi abordada a importância 

do Crefito Jovem. 

 

33 – Ofício da Presidente do Crefito-2 convidando o Presidente do Crefito-14, para participar como palestrante da 

discussão sobre “TECNOLOGIA ASSISTIVA”, no Espaço Cultural Dr. Ruy Gallart de Menezes, no Rio de Janeiro, 

dia 6 de março de 2017. 

 

34 – Ofício do Presidente da Associação Nacional de Fisioterapia em Quiropraxia - ANAFIQ, para o Presidente do 

Crefito-14, convidando para participar e apoiar o 4º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA QUIROPRÁXICA 

E MANIPULATIVA e o I CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA QUIROPRÁXICA, que serão realizados em 

Belo Horizonte, nos períodos de 22 a 24 de setembro de 2017. 

 

35 – Correspondência da Presidente da ANVISA/PI para o Presidente do CREFITO-14, convidando para uma 

reunião na Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual, dia 3 de março de 2017, às 10 horas, para tratar da Presença 

do Fisioterapeuta nas UTIs Adulto e Neonatal, no Estado do Piauí.  

 

36 – Vinda do funcionário do COFFITO Luiz Felipe Cantarino (Pregoeiro), para coordenar os processos licitatórios 

do CREFITO-14, referente a passagens aéreas e material gráfico, que serão realizados no dia 10 de março de 2017. 

 

37 – Ofício da promotora de Justiça e Coordenadora do CAODS, Dra. Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, para o 

Presidente do Crefito-14, encaminhando a “Ata” da audiência pública, sobre o tema – “Parto Humanizado – O 

Ministério Público Pelo Direito de Nascer”, na qual foi deliberado ao CREFITO-14 a realização das seguintes ações: 

1) Sensibilizar os profissionais de saúde, através da edição e encaminhamento dos depoimentos de violência 

obstétrica apresentados para os profissionais, outros conselhos e órgãos públicos; 2) Reunir as mães e associações 

de apoio, semestralmente, com distribuição de material para conscientização, no auditório da UESPI. 

 

38 – Presidente do COFFITO convocou o Presidente do Crefito-14, para a reunião do Grupo de Trabalho de 

Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador, que será realizada em Brasília, no dia 22 de março de 2017, com a  



 

seguinte pauta: a) Vigilância em Saúde do Trabalhador – SUS; 2) Formação e capacitação dos fisioterapeutas do 

SUS. 

 

39 - Fiscalização realizada pelo Crefito-14 na Maternidade Municipal do Buenos Aires. A instituição conta com 9 

leitos de UCINCO e um fisioterapeuta diarista de 20 horas semanais, que permanece na Maternidade no horário de 

7:00 às 11:00h. Foi dado prazo de 30 dias para fosse implantada a equipe mínima de 1 fisioterapeuta para cada 

turno e afixada em local bem visível, com nome dos profissionais e número de registro no Crefito-14. 

 

40 – Ofício do Superintendente da EBSERH/UFPI para o Presidente do Crefito-14, informando que o Conselho não 

possui competência para realizar a fiscalização acerca da regularidade dos empregados junto ao Hospital 

Universitário da UFPI. Feito representação ao Ministério Público Federal. 

 

41 – Ofício do Presidente do Crefito -14 para a Coordenadora do Departamento de Alta Complexidade da Fundação 

Municipal de Saúde, Fátima Garcez, sobre as notificações feitas através de atos fiscalizatórios no Centro Integrado 

de Saúde Lineu Araújo, Maternidade Wall Ferraz e Hospital de Urgência de Teresina Dr. Zenon Rocha – HUT, 

solicitando regulamentação nas ações desenvolvidas pelos profissionais Fisioterapeutas Terapeutas Ocupacionais 

que trabalham nestas instituições.  

 

42– Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, encaminhando cópia do Ofício enviado ao 

Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias, Presidente da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão 

de Pessoas – CNJ, confirmando a presença da Comissão do COFFITO no dia 15 de março no CNJ, para reunião 

com os 7 Conselheiros a fim de tratar sobre o papel do Fisioterapeuta Perito. Do Piauí integrou a comitiva, Dra. 

Giovana Martins, assessora jurídica e Dr. Felipe, Fisioterapeuta Perito.  

 

43 – Ofício da Presidente da ABRAFIDEF e da Presidente da Jornada ABRAFIDEF DE FISIOTERAPIA 

DERMATOFUNCIONAL, para o Presidente do Crefito-14, solicitando apoio para o citado evento, que acontecerá no 

dia 3 de junho de 2017, em Porto Alegre/RS e convidando  a participação de um representante do Crefito-14 para 

compor uma mesa redonda que abordará o tema – A ética no tratamento fisioterapêutico. 

 

44 - Reunião com a Diretoria da ANVISA, onde estava representando o CREFITO-14, o Presidente, a Assessora 

Jurídica e a Agente Fiscal, oportunidade em que foi debatido a presença do Fisioterapeuta nas UTIs, Adulto e 

Neonatal. Foi entregue um relatório das fiscalizações realizadas pelo Crefito-14 nas UTIS de instituições públicas e 

particulares, para averiguar o cumprimento da RDC-7 e da Portaria 930 do MS, que normatiza a presença do 

Fisioterapeuta na UTI Neonatal. Foi firmado um acordo e a ANVISA ficou de encaminhar ao CREFITO-14 uma 

escala de fiscalizações entre as duas instituições e, assim, possamos estar colaborando para uma maior segurança 

do paciente, quando estiver internado em um UTIs, no estado do Piauí, quer seja pública ou particular. 

 

45 - Fiscalização do Crefito-14 na Maternidade Municipal do Satélite. A instituição conta com 4 leitos de UCINCO e 

não tem nenhum fisioterapeuta na escala da Maternidade em nenhum horário. Foi dado prazo de 30 dias para fosse 

implantada a equipe mínima de 1 fisioterapeuta para cada turno e afixada em local bem visível, com nome dos 

profissionais e número de registro no Crefito-14. 

 

46 - Fiscalização no Hospital de Urgência de Teresina, onde constatou-se a existência de serviços de urgência e 

emergência, UTIs e sala de estabilização. Neste último setor foi identificada a falta de assistência de Fisioterapia, 

mesmo havendo necessidade. Não foi identificado nenhum responsável pelo serviço de fisioterapia, existindo 

apenas responsáveis técnicos para as UTIs do hospital.  

 

 



 

47 - Reunião no Departamento de Alta Complexidade da Fundação Municipal de Saúde, com a Coordenadora, Dra. 

Fátima Garcez e Sub-Coordenadora Enfermeira Jesus Mouzinho.  Do Crefito-14, esteve presente o Presidente, a 

Assessora Jurídica e a Agente Fiscal. Foi entregue um documento solicitando o cumprimento de algumas medidas 

previstas na Legislação Vigente do Ministério da Saúde e da ANVISA, para serviços de Fisioterapia de 

responsabilidade da Prefeitura de Teresina/Fundação Municipal de Saúde. 

 

48 - Reunião na Secretaria do Tribunal de Contas da União, em Teresina, presente o Presidente do Crefito-14 e a 

Assessora Jurídica, onde solicitaram orientação e acompanhamento na licitação para compra da sede do Crefito-14, 

através de recursos repassados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO. 

 

49 – Reunião na Caixa Econômica Federal, agência de Habitação, com o Presidente e Assessoria Jurídica do 

Crefito-14 e Assessoria, onde foi entregue documento solicitando avaliação de salas do Edifico Dimont Center, para 

possível compra para sede do Crefito-14, através de recursos repassados pelo COFFITO. 

 

50 – Reunião de representantes do Crefito-14 e da UESPI, com o Presidente da Assembléia Legislativa do Piauí, 

para solicitar apoio para o mestrado de Fisioterapia na Saúde do Trabalhador, que será ofertado pela UESPI. 

Também estava presente o Reitor da UESPI e o Coordenador do Mestrado. O presidente da Assembléia Legislativa 

do Piauí garantiu emendas parlamentares no valor de R$ 200 mil.  

 

61 – Palestra do Presidente do Crefito-14, na abertura do I Simpósio Preparatório do XIII CONAFISIO, dia 17 de 

março de 2017, no Auditório do Centro Universitário UNINOVAFAPI, mostrando as ações que vem sendo 

desenvolvidas pelo Crefito, tanto na parte de fiscalização, como de promoções de eventos visando oferecer 

oportunidade aos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais e estarem atualizados com as novas evidências da 

fisioterapia. 

 

62 - Fiscalização do Crefito-14 na Maternidade Estadual Dona Evangelina Rosa. A instituição conta com uma UTI 

neonatal com 20 leitos permanentemente ocupados. São 2 fisioterapeutas por plantão, no horário 07:00 às 22:00hs, 

no total de 10 profissionais. A estrutura física da UTI neonatal é satisfatória, porém, oferece repouso apenas para 

médicos e enfermeiros. Foi solicitado que encaminhasse para o Crefito-14, escala dos fisioterapeutas com nome e 

número do Conselho e carga horária de trabalho, e feita a regularização do horário de assistência da fisioterapia de 

acordo com a Portaria MS nº 930, no prazo de 90 dias, com profissionais qualificados na área. 

 

63 – Reunião de dirigentes do Crefito-14 e representantes da UESPI com o Presidente da Federação das Indústrias 

do Estado do Piauí (Fiepi). Na pauta do encontro, o apoio da Fiepi ao Mestrado em Fisioterapia na Saúde do 

Trabalhador, a ser ofertado pela Uespi aos profissionais da área da saúde.  

 

64 – Ofício do CREFITO-14 para o Presidente do COFFITO, solicitando avaliação jurídica do Parecer nº 

04/2016/CTAS/COFEN, sobre manifestação de procedimentos da área de enfermagem, mais especificamente 

sobre: – Tratamento conservador de incontinência urinária e fecal, exercício de assoalho pélvico, eletroestimulação, 

biofeedback, treino vesical e os demais manejos conservadores, realizados por Enfermeiro Estomaterapeuta. Visto 

que tais procedimentos são de competência do profissional Fisioterapeuta. 

 

65 – Ofício da Promotora de Justiça e Coordenadora do CAODS, Dra. Karla Daniela Furtado Maia de Carvalho, 

solicitando do Presidente do Crefito-14, informações sobre os equipamentos, insumos e condições sanitárias 

necessárias ao adequado funcionamento de consultório de Fisioterapia no âmbito hospitalar, bem como o 

encaminhamento ao MP/Estadual da legislação respectiva. Solicita também relatório de fiscalização junto ao serviço 

de Fisioterapia do Hospital Dr. Helvídio Nunes, localizado no município de Monsenhor Gil. 

 



 

66 – Ofício do Presidente do Crefito-10 convidando os membros das Câmaras Técnicas de Fisioterapia do Trabalho 

e/ou Perícias Fisioterapêuticas do Sistema COFFITO/CREFITOS, para o 1º ENCONTRO DAS CÂMARAS 

TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA DO TRABALHO E PERÍCIAS FISIOTERAPÊUTICA DO SISTEMA 

COFFITO/CREFITOS, nos dias 27 e 28 de abril de 2017, na cidade de Florianópolis/SC, no Plenário da Assembléia 

Legislativa de Santa Catarina. 

 

67 – Encaminhamento à Secretaria Estadual de Educação, Rejane Ribeiro Sousa Dias pelos Presidentes dos 

Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho Regional de Psicologia do Piauí e do 

Conselho Regional de Serviço Social, sobre o aviltamento do Salário para profissionais de nível superior no 

Processo Seletivo Simplificado/Edital Nº 05/2017, onde o referido processo seletivo prevê salário mínimo mais R$ 

75,00, para profissionais fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais.  

 

68 – Ofício do Crefito-14 para Dra. Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, promotora de Justiça e Coordenadora do 

Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde – CAODS, em resposta ao Ofício nº 47/2017, com informações 

das ações do Crefito-14 em relação ao Parto Humanizado, mostrando o papel do Fisioterapeuta no 

acompanhamento à gestante no pré-natal, o atendimento à criança nascida prematuramente e às mães que 

apresentem alguma intercorrências durante o parto. 

 

69 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para Diretora da Faculdade Inspirar de Teresina, que está oferecendo cursos 

de pós-graduação para acadêmicos de Fisioterapia que ainda não concluíram a graduação, ferindo a legislação do 

INEP/MEC e do Sistema COFFITO/CREFITOS. Foi solicitado o seguinte:1) Retirada da rede social da citada 

propaganda; 2) Realizar cadastro junto ao Crefito-14 da Instituição de ensino Inspirar em Teresina/PI; 3) Encaminhar 

ao Crefito-14 a relação dos Cursos de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, que estão ou serão ministrados no ano 

de 2017, pela Inspirar Teresina. 

 

70 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para Promotora de Justiça Dra. Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, 

Coordenadora do CAODS do Ministério Público Estadual, encaminhando o Relatório da fiscalização feito no Hospital 

Dr. Helvídio Nunes, localizado no município de Monsenhor Gil, no dia 22 de março de 2017. 

 

71 – Presença do Presidente do Crefito-14 em Sessão Solene na Assembléia Legislativa do Piauí – ALEPI, dia 3 de 

abril de 2017, em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Durante a sessão, a Secretária de 

Estado da Educação, Rejane Dias, destacou que - “vale ressaltar, principalmente, a participação do Crefito 14, que 

desde o primeiro governo Wellington Dias, tem sido um importante parceiro. Em nome do presidente do Crefito-14, 

agradeço e parabenizo a todos os profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Piauí, pelo apoio 

incondicional ao trabalho em benefício das pessoas com deficiência”.  

 

72 – Reunião do Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito 14), com os 

presidentes dos Conselhos Regionais de Psicologia e Farmácia, onde discutiram a criação de uma Frente 

Associativa que contemple todas as categorias de profissionais do Piauí. A idéia é unificar as instituições, no sentido 

de fortalecer as demandas das classes, essencialmente em questões de plano de carreira, cargos e salário. A 

Frente atuaria de forma a representar as necessidades das categorias, bem como articular os debates em nível 

estadual e até a nível nacional.  

 

73 – Reunião do Presidente do Crefito-14 com o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Piauí, 

com objetivo de buscar a ampliação do reconhecimento da importância da Perícia Fisioterapêutica nos processos 

judiciais. No encontro, foram planejadas estratégias de divulgação do trabalho do profissional fisioterapeuta perito 

entre a categoria dos advogados, por meio de evento que será realizado em parceria com a OAB e demais 

Conselhos de profissionais. Para o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Piauí, presente à 



reunião, - a presença do perito fisioterapeuta no decorrer dos processos possibilita o levantamento de provas 

comprobatórias eficientes, ajuda o advogado, para que no momento em que a Justiça o aciona, ele esteja preparado 

com mais elementos para a apreciação do juiz.  

 

74 – Reunião de representantes do Crefito-14 com Corregedor Geral de Justiça do Piauí, dia 6/04/2017, 

oportunidade em que confirmou a participação do Crefito-14, no Encontro Estadual dos Magistrados, que será 

realizado em maio. Durante o evento, o Crefito 14 ficou responsável de fazer uma apresentação sobre a importância 

do Fisioterapeuta perito nas instituições jurídicas. Também participaram da reunião os fisioterapeutas Felipe Ricardo 

e Maryanne Martins; a advogada do Crefito 14, Giovana Nunes; e os juízes Thiago Brandão de Almeida e Melissa 

de Vasconcelos Lima Pessoa. 

 
75 – Ofício do Presidente do VIII CONGRESSO PIAUIENSE DE CARDIOLOGIA e da presidente da Comissão 

Organizadora do Simpósio de Fisioterapia no que será realizado no citado evento em nossa capital no período de 27 

a 29 de abril de 2017, solicitando apoio na divulgação e de uma passagem aérea para um Fisioterapeuta 

palestrante. 

 

76 – Ofício do Presidente do Crefito-16 para o Presidente do Crefito-14, convidando o mesmo para ser palestrante 

do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CONIFITO, que será 

realizado em São Luis/MA, no período de 01 a 03 de junho de 2017. O convite é para participar como palestrante na 

Proposta de Atividades :   Fórum – Discussão  - Importância do Crefito Jovem, dia 01/06/2017 às 16:00h. 

 

77 – Ofício circular do Presidente do Crefito-14 para os Prefeitos Municipais do Piauí, que estão realizando concurso 

público com 40 horas semanais para Fisioterapeutas, quando de acordo com a Lei Federal nº 8.856, de 1º de março 

de 1994, estabelece a jornada de trabalho desses profissionais em 30h – Art. 1º Os profissionais Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho.  

 

78 – Ofício-Circular do Presidente do Crefito-14, sobre as Resoluções do COFFITO nº 431 e 432/2013, que 

estabelece as normas de estágios obrigatórios e não obrigatórios, para acadêmicos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, encaminhados para hospitais, casas de saúde e maternidades de Teresina, para tomarem 

conhecimento da legislação vigente sobre o assunto, além de solicitados a encaminharem ao Crefito-14 a relação 

nominal dos supervisores/docentes da IES responsável pelo estágio, relação nominal dos fisioterapeutas da unidade 

concedente e suas respectivas escalas de trabalho, cópia do Termo de Convênio, incluindo o plano de atividade dos 

estágios. 

 

79 – Correspondência do Presidente da ABRAFITO para o Presidente do Crefito-14, convidando para o I 

CONGRESSO INTERNACIONAL e II CONGRESSO BRASILEIRO ABRAFITO, que será realizado no período de 17 

a 19 de agosto de 2017, em Brasília, solicitando divulgação do evento no site do Crefito-14 e em outros meios de 

comunicação utilizados pela autarquia. 

 

80 – Ofício-Circular do Presidente do Crefito-14 para os presidentes da Associação dos Advogados Trabalhistas do 

Piauí, Presidente da Associação dos Advogados Civilistas do Piauí, Presidente da Comissão Previdenciária da 

OAB/PI e Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/PI, para comparecerem a uma reunião com o Dr. 

Francisco Lucas Costa Veloso, presidente da OAB/PI, onde será tratado o papel do fisioterapeuta em emitir parecer 

técnico em processos judiciais na esfera trabalhista, federal e cível, dia 5 de abril às 10:30h no gabinete do 

Presidente da OAB/PI. 

 

81 – Promoção pelo Crefito-14 do I CICLO DE PALESTRAS EM TERAPIA MANUAL, dia 22 de abril no auditório da 

FACIME, ministrado pela fisioterapeuta Dra. Layana Sepulveda, destinado aos fisioterapeutas. 

 

 



 

82 – Convite da Comissão Organizadora do VII CONGRESSO PIAUIENSE DE CARDIOLOGIA E SIMPÓSIO 

PIAUIENSE DE FISIOTERAPIA, convidando o presidente o Crefito-14, para participar da seguinte programação - 

Dia 27/04 – 8:00h membro da mesa de abertura do VI SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA. Dia 27/04 

– 15:00h como Presidente da Conferência do Dr. José Renato Leite. Dia 27/04 – 19:30h como membro da mesa de 

abertura do VIII CONGRESSO PIAUIENSE DE CARDIOLOGIA como representante da Fisioterapia no Piauí. 

 

83 – Ofício da Gerência de Habitação da Caixa Econômica Federal em Teresina, encaminhando ao Presidente do 

Crefito-14, Laudo de Avaliação Imobiliária – de quatro salas comerciais localizadas no Edf. Diamond Center, na zona 

leste de Teresina, para sede do Crefito-14. O processo licitatório está sendo acompanhado pela Secretaria do 

Tribunal de Contas da União no Piauí e seguirá os mesmos protocolos utilizados na compra da sede do COFFITO. 

 

84 – Ofício da Presidente da ABRAFIDEF para o Presidente do Crefito-14, solicitando que faça contato com o 

Senador Ciro Nogueira, para conseguir dois assentos na Audiência Pública objeto do RAS 35/2016, com objetivo de 

instruir o PLC 77/2016, que regulamenta as profissões de esteticista, que compreende o Esteticista e Cosmetólogo, 

e de Técnico em Estética. 

 

85 – Ofício da Diretora Geral do Hospital e Maternidade do Buenos Aires, confirmando a presença de Fisioterapeuta 

na UCINCO no horário de 7 às 11 e das 13 às 17h, atendendo uma fiscalização do Crefito-14. A Fisioterapeuta 

chama-se Alianne de Sousa Meneses – Crefito nº 70372. 

 

86 - Mandado de Notificação nº 90/2017, da Promotora de Justiça Karla Furtado Maia Carvalho, dirigida ao 

Presidente do Crefito-14, para que compareça à audiência a realizar-se na sala de reuniões do CAODS, mezanino, 

Av. Lindolfo Monteiro, nº 911, Bairro de Fátima, objetivando discutir o Procedimento Preparatório nº 18/2017, para 

apurar possíveis irregularidades na disponibilização de serviços de fisioterapia na Maternidade Dona Evangelina 

Rosa. 

 

87 - Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, encaminhando relatório parcial do Pré-

Recadastramento Nacional da Circunscrição do Crefito-14. O  presidente do Crefito-14 sugere que seja feita uma 

campanha solicitando das instituições dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais mais empenho no 

Recadastramento Nacional proposto pelo COFFITO. 

 

88 – Ofício da Promotora Dra. Denise Costa Aguiar, convidando para participar de evento em comemoração ao DIA 

DA EDUCAÇÃO, no próximo dia 28/04/2017, no auditório do MPPI, localizado na Rua Lindolfo Monteiro, 911, Bairro 

de Fátima, em Teresina, que contará com a palestra sobre ”Educação Inclusiva”, ministrada pela Professora Viviane 

Faria, psicóloga e membro do Conselho Estadual de Educação do Estado do Piauí. 

 

89 – Ofício-Circular do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, solicitando empenho na divulgação 

da Campanha dos 100 anos da Terapia Ocupacional, conseguindo, se possível, realizar entrevistas com alguns 

profissionais da área para contar a história dessa profissão no Brasil.  

 

90 – Ofício-Circular da Diretora da Vigilância Sanitária do Estado do Piauí para o Presidente do Crefito-14, 

convidando a participar de uma reunião no dia 27 de abril de 2017, às 10h, no auditório da Diretoria de Vigilância 

Sanitária Estadual, na Rua 19 de novembro, 1865, bairro Primavera, com a finalidade de planejar ações em alusão 

às datas comemorativas em relação à Saúde do Trabalhador, Prevenção e Controle de Infecção e Segurança do 

Paciente. O objetivo principal é discutir sobre estratégias a serem desenvolvida junto aos serviços de saúde para um 

fortalecimento da adesão dos profissionais às boas práticas, sobretudo a higienização das mãos.  

 

 



 

91 – Despacho do Presidente do Crefito-14, com representantes da Cooperativa de Créditos SINCREDI/PIAUÍ, para 

formação de parceria com o Crefito-14, onde a instituição disponibilizará aos seus associados, linhas de crédito com 

os juros mais baixos do mercado, financiamentos para compra e montagem de consultório e clinicas, com prazo de 

carência de um ano e de até setenta e dois meses para pagamento.  

 

92 – Fiscalização do Crefito-14 no Hospital de Urgência de Teresina – HUT, acompanhado do Fisioterapeuta 

Coordenador do Serviço de Fisioterapia do HUT, Dia 02/05/2017, às 22:30h, onde foram visitadas as UTIs Adulto, 

Clínica Médica, Clínica Pediátrica, Clínica Neurológica, onde constatou-se ausência de fisioterapeutas nas Salas 

Amarela (8 leitos), Sala Vermelha (9 leitos), Sala de Estabilização, Clínicas Médicas e Pediátrica e Urgência 

Pediátrica do HUT. Foi preparado Relatório com as irregularidades encontradas e encaminhadas ao Ministério 

Público do Estado do Piauí - MPEPI, Prefeito de Teresina, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, 

Diretoria da Vigilância Sanitária e Diretor Geral do HUT. 

 

93 – Portaria nº 14 do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Décima Quarta Região, 

nomeando os Delegados do Crefito-14 nas cidades de Piripiri, Parnaíba, Picos e Floriano, respectivamente, 

SHARLANDERSON DA COSTA SILVA, DIONIS DE CASTRO DUTRA MACHADO, VENILSON SERAFIM DA 

COSTA e JANDERSON DA SILVA SOARES. 

 

94 – Ofício do Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Piauí para o Presidente do Crefito-14, comunicando a 

falta às reuniões do representante do Crefito-14, junto aquela instituição. 

 

95 – Ofício do Presidente do Crefito-14, para o Dr. Gilberto Albuquerque, Diretor Geral do HUT, notificando sobre a 

falta de fisioterapeuta no Hospital de Urgência de Teresina – HUT, identificada na última fiscalização realizada no 

último dia 02/05/2017, conforme consta em cópia de relatoria de fiscalização anexa, solicitando que notifique o 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde, para sanar as irregularidades encontradas, para evitar danos aos 

pacientes internados no HUT. 

 

96 – Ofício do Presidente do Crefito-14, para o Dra. Tatiana Vieira Souza Chaves, Diretora da ANVISA/PI, 

notificando sobre a falta de fisioterapeuta no Hospital de Urgência de Teresina – HUT, identificada na última 

fiscalização realizada dia 02/05/2017, conforme consta em cópia de relatoria de fiscalização anexa. Solicita também 

que notifique o Presidente da Fundação Municipal de Saúde, para sanar as irregularidades encontradas, para evitar 

danos aos pacientes internados no HUT. 

 

97 - Ofício-Circular GAPRE nº 047/2017, do Presidente do Crefito-14, para o Dr. Sílvio Mendes de Oliveira Filho, 

presidente da Fundação Municipal de Saúde – FMS, notificando sobre a falta de fisioterapeuta no Hospital de 

Urgência de Teresina – HUT, identificada na última fiscalização realizada dia 02/05/2017, conforme consta em cópia 

de relatoria de fiscalização anexa. Solicita ao Presidente da FMS que adote providencias no sentido de sanar estas 

irregularidades, para evitar agravos ao estado de saúde dos pacientes internados no HUT. 

 

98 – Ofício do Presidente do Crefito-14, para o Dra. Fátima Garcez, Diretora de Assistência Especializada da 

Fundação Municipal de Saúde de Teresina, notificando sobre a falta de fisioterapeuta no Hospital de Urgência de 

Teresina – HUT, identificada na última fiscalização realizada dia 02/05/2017, conforme consta em cópia de relatoria 

de fiscalização anexa. Solicita também que notifique o Presidente da Fundação Municipal de Saúde, para sanar as 

irregularidades encontradas, para evitar danos aos pacientes internados no HUT. 

 

99 – Ofício do Presidente do Crefito-14, para Firmino da Silveira Soares Filho, Prefeito Municipal de Teresina, 

notificando sobre a falta de fisioterapeuta no Hospital de Urgência de Teresina – HUT, identificada na última 

fiscalização realizada dia 02/05/2017, conforme consta em cópia de relatoria de fiscalização anexa. Pede que envie  



 

 

solicitação ao Presidente da Fundação Municipal de Saúde para tomar as providencias no sentido de sanar tais 

irregularidades, que pode agravar o estado de saúde dos pacientes internados no HUT. 

 

100 - Ofício do Presidente do Conselho Estadual de Saúde para o Presidente do Crefito-14, convidando para 

participar da 224ª reunião Ordinária do CES-PI, dia 10 de maio de 2017, às 8;30h, para falar sobre o atendimento de 

Fisioterapia nas unidades de saúde de Teresina e no Estado do Piauí e quais os danos que pode causar aos 

usuários quando este profissional não está presente na unidade de saúde.  

 

101 - Correspondência da Comissão Organizadora do I SIMPÓSIO PIAUIENSE DE PARALISIA CEREBRAL, para o 

Presidente do Crefito-14, que será promovido pelo CEIR, nos dias 19 e 20 de maio de 2017, para participar da 

sessão solene em caráter de CONVIDADO ESPECIAL – dia 19/05/2017 às 8h. O Crefito-14 é um dos apoiadores do 

evento. 

 

102 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, convocando os membros da Comissão de 

Planejamento de Projetos da Saúde do Trabalhador do Sistema COFFITO/CREFITOs, (da qual faz parte o 

Presidente do Crefito-14) que será realizada em Brasília no dia 18 de maio de 2017. 

 

103 – Ofício da Organização do I CONGRESSO DE FISIOTERAPIA MANIPULATIVA EM QUIROPRAXIA 

MANIPULATIVA – COBRAFIQ, para o Presidente do Crefito-14, solicitando divulgação do evento. 

 

104 – Mandado de notificação nº 106/2017 do MPEPI, intimando o Presidente do Crefito-14, a comparecer a uma 

Audiência Pública na Promotoria de Justiça do MPEPI, dia 12 de maio de 2017, às 8h, para tratar de assunto de 

irregularidades no HUT, devido à ausência de Fisioterapeuta no período de 24h. 

 

105 – Ofício do Presidente do COFFITO, informando sobre o resultado final do Exame de Conhecimento para 

Concessão de Registro do Título de especialista/2016, que foi publicado no DOU, em 28 de abril de 2017, e já está 

disponível nos endereços eletrônicos do Ministério da Saúde e do COFFITO. 

 

106 – Participação do Presidente do Crefito-14 na reunião do Conselho Estadual de Saúde, dia 10 de maio de 2017, 

onde apresentou um panorama atual da realidade da Fisioterapia e Terapia Ocupacional no Piauí, elencando as 

dificuldades e avanços no exercício das atividades da instituição.  

 

107 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do CREFITO-14, solicitando parecer técnico sobre a 

atuação do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional no Programa Saúde Escolar – PSE, devendo ser encaminhadas 

ao COFFITO até o dia 26 de maio de 2017. 

 

108 – Ofício da Presidente da Associação de Fisioterapeutas do Brasil – AFB, para o Presidente do CREFITO-14, 

solicitando apoio para que seja realizada o Congresso Mundial da Confederação Mundial de Fisioterapia – WCPT, 

no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2021 ou 2023. 

 

109 – Ofício do Presidente do Crefito-6 para o Presidente do Crefito-14, solicitando apoio ao manifesto contra um 

médico cearense, que vem tentando denegrir a imagem do profissional Fisioterapeuta e da profissão Fisioterapia. 

 

110 – Ofício do Coordenador do Curso de Fisioterapia da CHRISFAPI, para o Presidente do Crefito-14, solicitando 

apoio para VI JORNADA DE FISIOTERAPIA DA CHRISFAPI, que será realizada no período de 24 a 26 de maio de 

2017, no município de Piripiri/PI. Foi feita doação de pastas, blocos e canetas. 

 



 

 

111 – Recorte do Jornal O DIA, onde Dr. Silvio Mendes critica Fisioterapeutas e diz que no HUT tem profissionais 

suficientes, rebatendo denúncia do Crefito-14 que afirma que a carência de fisioterapeutas no Hospital de Urgência 

de Teresina – HUT, é uma situação de calamidade pública, podendo causar a morte de pacientes. 

 

112 – Ofício da Diretora da Vigilância Sanitária do Estado do Piauí, informando ao Presidente do Crefito-14, que as 

ações de Vigilância Sanitária estão verificando o cumprimento da RDC-7, quanto a presença do profissional 

fisioterapeutas nos nas UTIs, dos Hospitais do Estado do Piauí, tanto particulares como públicos. 

 

113 – Ofício da Vice-Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

solicitando apoio do Crefito-14, para a CAMINHADA PELA ACESSIBILIDADE, que acontecerá em Teresina, dia 10 

de junho de 2017. 

 

114 - Correspondência do Supervisor de Fisioterapia da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Infantil Lucídio 

Portella, informando o nome e registro no Crefito-14, dos profissionais lotados na citada Unidade Hospitalar. 

 

115 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para Presidente da Associação de Fisioterapeutas do Brasil – AFB, 

firmando apoio do Crefito-14 para que o Brasil possa sediar em 2021 ou 2023 o CONGRESSO DA 

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL DE FISIOTERAPIA – WCPT, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

116 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, comunicando a realização do XXXI 

CONGRESSO DO CONASEMS, no período de 12 a 15 de julho de 2017, na cidade de Brasília, com o tema: 

“DIÁLOGOS NO COTIADIANO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS”.  

 

117 - Ofício do Presidente do Crefito-14 para Coordenadora do Serviço de Fisioterapia da Maternidade Dona 

Evangelina Rosa, informando que o Crefito-14 vai apoiar a realização do Curso de Capacitação em cuidados em UTI 

neonatal, para os fisioterapeutas que vão trabalhar na UTI da MDER, que não tinham especialidade na área.   

 

118 – Ofício do Presidente do COFFITO o CREFITO-14, convidando para apresentação e discussão das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Fisioterapia, dia 9 de junho de 2017, em Brasília, no hotel Manhattan Plaza, às 

10 horas. 

 

119 – Ofício do Presidente do CREFITO-14 para Diretora da Vigilância Sanitária do Piauí, solicitando cópia do 

Relatório de Inspeção Sanitária Nº 258/2017, realizado no HUT/Unidade de Terapia Intensiva. 

 

120 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para o Sr. Francisco Alves Domingues, presidente do Conselho Municipal 

de Saúde do Município de Cocal/PI, indicando o nome da Fisioterapeuta DRA. MICHELLE SHEILA DE 

ALBUQUQERQUE, para participar do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Cocal/PI, 

representando o CREFITO-14. 

 

121 – Ofício da Diretora de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí para o Presidente do CREFITO-14 

encaminhando o Relatório de Inspeção Sanitária Nº 258/2017, realizado no Hospital de Urgência de Teresina 

HUT/Unidade de Terapia Intensiva. 

 

122 – Ofício do Secretário de Saúde do município de Cocal/PI, convidando para reinauguração da Unidade de 

Fisioterapia de Cocal, dia 12 de junho de 2017, as 8:30h. 

 

 



 

 

123 – Ofício do Presidente do CREFITO-14 para o responsável Técnico do Serviço de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional do Instituto de Saúde José Gil Barbosa, do município de Altos/PI, cobrando o cumprimento de normas 

exigidas aos serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de acordo com a legislação vigente.  

 

124 – Documento preparado pelo contador do Crefito-14 denominado – PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE 

INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE 2016 DO CREFITO-14. O citado documento é assinado pelo 

Controlador Geral do Crefito-14, Dr. Rafael Victor Ferreira do Bonfim. Foi encaminhado ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

 

125 - Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14 encaminhando cópia da Resolução nº 

482/2017, que fixa e estabelece o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos - RNPF e dá outras 

providências. 

 

126 – Ofício-Circular do presidente do COFFITO para o Presidente do CREFITO-14 solicitando o valor estimado 

para envio de Mailing (mala direta) sobre o Pré-Recadastramento, que será feito com os fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais de todo o Brasil. 

 

127 - Ofício do presidente da OAB/PI, convidando a diretoria do CREFITO-14, para participar do I FÓRUM DOS 

CONSELHOS REGIONAIS E ORDEM DAS PROFISSÕES REGULAMENTADAS DO ESTADO DO PIAUÍ, que será 

realizado no dia 23 de junho de 2017, na sala do Conselho da OAB/PI, às 14:30 h.  

    

128 – Ofício do presidente do Crefito-11 para o Presidente do COFFITO e Dr. Wagner Muniz, Presidente da 

Comissão de Educação do COFFITO, manifestando a importância da CIF e de Primeiros Socorros serem incluídos 

na matriz curricular da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Para que seja garantido o ensino destas matérias é 

importante que estejam inseridas nas novas DCN, das duas profissões. 

 

129 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para Coordenadora do Curso de Fisioterapia do Instituto de Ensino 

Superior Raimundo Sá, no município de Picos/PI, convidando sua instituição para ser parceira na ação de 

interiorização das ações do Crefito-14, na realização do I FÓRUM DE DISCUSSÕES DO CREFITO-14 E CREFITO 

JOVEM, onde serão discutidos: Estágio Obrigatório e Não Obrigatório, Novas Diretrizes Curriculares de Fisioterapia 

e Código de Ética de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A data será marcada pela IES, que comunicará ao Crefito-

14, para o planejamento do evento. 

 

130 - Ofício do Presidente do Crefito-14 para Coordenadora do Curso de Fisioterapia da UESPI, convidando para 

que sua instituição seja parceira na realização do I FÓRUM DE DISCUSSÕES DO CREFITO-14 E CREFITO 

JOVEM, onde serão discutidos: Estágio Obrigatório e Não Obrigatório, Novas Diretrizes Curriculares de Fisioterapia 

e Código de Ética de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A data será marcada pela IES, que comunicará ao Crefito-

14, para o planejamento do evento. 

 

131 – Ofício do Presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato Ortopédica para o Presidente do 

CREFTO-14, convidando para participar da solenidade de abertura do I CONGRESSO INTERNACIONAL E II 

CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA TRAUMATO ORTOPÉDICA DA ABRAFITO, dia 17 de agosto de 

2017, às 18:10h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF. 

 

132 – Correspondência da Organização do II SIMPÓSIO EM HOME CARE DO ESTADO DO PIAUÍ – que será 

realizado no período de 10 a 12 de agosto de 2017, convidando para abertura do Simpósio que será realizado no 

auditório do Hospital São Marcos.   



 

 

133 – Ofício Circular do Presidente do Crefito-5 para o Presidente do Crefito-14, encaminhando para conhecimento 

Ofício recebido da Agência Nacional de Saúde Suplementar, informando a cerca de irregularidades verificadas em 

diversos contratos entre operadoras de planos de saúde e serviços de fisioterapia. 

 

134 - Ofício do Presidente do Crefito-14 para o Presidente do Conselho Estadual de Saúde – CES/PI, comunicando 

as ações que o Crefito 14 tem desenvolvido no sentido de sanar a falta de fisioterapeuta 24 horas no Hospital de 

Urgência de Teresina - HUT, além de anexar relatório sobre as visitas de fiscalização realizadas juntamente com a 

Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Teresina e representante da Comissão de Saúde da OAB/PI. 

 

135 – Correspondência do Laboratório de Reparo Tecidual para o Crefito-14, convidando para o Simpósio que vai 

abordar aspectos importantes do Reparo Tecidual, especificamente para Fisioterapeutas, que será realizado no 

período de 25 a 26 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. 

 

136 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, convidando o representante do Cinturão 

Jurídico do Sistema COFFITO/CREFITOS, para uma reunião a realizar-se dia 5 de julho de 2017, na sede do 

COFFITO, em Brasília, com início às 14h. 

 

137 – Ofício da Presidente Docente do I SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL para o Presidente do 

Crefito-14 comunicando que será realizado nos dias 30 de junho e 01 e 02 de julho de 2017, no auditório do Centro 

de Ciências da Saúde da UESPI, ao tempo em que solicita apoio e divulgação do evento.  

 

138 – Ofício do Coordenador do Curso de Fisioterapia da FAPI para o Crefito-14, solicitando apoio e divulgação do 

VI CICLO DE PALESTRAS DA LIGA ACADÊMICA DE TERAPIA MANUAL DA FACULDADE DO PIAUÍ – FAPI, que 

será realizado no dia 24 de junho de 2017, na cidade de Teresina/PI. 

 

139 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14 convocando para Reunião do Colegiado de 

presidentes do Sistema COFFITO/CREFITOS, dia 7 de julho de 2017, às 14h, na sede do Crefito-3, situada na Rua 

Cincinato Braga, 59, bairro Bela Vista – São Paulo/SP. 

 

140 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para o Presidente do Conselho Municipal Saúde de Teresina, 

encaminhando cópia da notificação sobre a falta de fisioterapeuta no HUT – Hospital de Urgência de Teresina, 

entregue ao Ministério Público do Piauí. 

 

141 – Correspondência do Assessor Jurídico do COFFITO, Dr. Júlio César Fonseca Mollica, respondendo a 

questionamento do Crefito-14, se Fisioterapeuta pode assumir a Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional. 

 

142 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para o Diretor do Hospital Regional Justino Luz, no município de Picos/PI, 

solicitando o auditório do hospital para realização do CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, que o Crefito-14 

promoverá e será ministrado pelo Dr. Saulo Araújo de Carvalho, nos dia 31 de junho e 1° de julho de 2017, 

atendendo um pedido dos Fisioterapeutas do município. 

 

143 – Ofício do presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14 convidando e informando que o COFFITO 

estará com stand na primeira Feira de Soluções para a Saúde, no Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia – 

CIMATEC/SENAI, em Salvador/BA. 

 

144 – Reunião no Ministério Público, com o promotor Fernando Santos, onde esteve presente Representantes do 

Crefito-14 e do Conselho Regional de Psicologia, para notificar sobre o concurso realizado pela Secretaria de  



 

 

Estado da Educação - SEDUC, onde está estabelecido em Edital uma remuneração de salário mínimo e mais R$ 

75,00 (Setenta e Cinco Reais). 

 

145 – Ministério Público do Piauí promove reunião no Hospital de Urgência de Teresina – HUT, dia 21 de junho de 

2017, para discutir a falta de Fisioterapeutas na Instituição. Presenças: pelo Ministério Público do Estado do Piauí ( 

Promotor Enyr Marcos Vieira Pontes, Assistente Social Núbia de Caldas, Auditor Médico Paulo Rogério Monteiro e a 

estagiária Jardyla Ysis), pela   ANVISA ( Romênia Guedes, Diretora de Vigilância Estadual e Thomas Morais,  

Coordenador de Radiodiagnóstico da DIVISA), pelo CREFITO-14, Marcelino Martins, Presidente e Graziella 

Lapenha, Agente Fiscal. No final da visita, todos reconheceram que o principal problema existente no HUT é a 

ausência de fisioterapeuta em vários setores, especialmente durante a noite e nos finais de semana. 

 

146 - Encontro do Crefito-14 e Crefito Jovem na FACID/DEVRY, com os estudantes de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional para um bate-papo sobre ética em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, diretrizes curriculares e uma 

leitura dos códigos de ética das duas profissões. O evento aconteceu no auditório da FACID, dia 21 de junho, 

reunindo estudantes de todos os períodos com o objetivo de complementar a formação dos alunos e agregar valor à 

formação profissional. Na oportunidade, também foi discutido os procedimentos que devem ser seguidos nos 

estágios supervisionados e estágios não-obrigatórios. Pelo Crefito-14 estiveram fazendo parte da discussão, 

Marcelino Martins, presidente e Klicia Machado Silva Marques, Conselheira Terapeuta Ocupacional. O Coordenador 

do Curso de Fisioterapia da FACID/DEVRY, Marcello Alencar, disse que o encontro foi muito importante para os 

alunos estarem conscientes dos problemas da sociedade, afinal eles estão sendo preparados para atender a 

população. 

 

147 – Fiscalização do Crefito-14 no município de União/PI, no serviço da Prefeitura e em clinicas particulares.  

 

148 - Crefito-14 participou do I FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS E ORDEM DAS PROFISSÕES – Dia 23 de 

junho de 2017, visando unir demandas comuns aos Conselhos e Ordem de classes das Profissões Regulamentadas 

do Estado do Piauí. O evento contou com a presença do presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, membros da diretoria da entidade e de 29 representantes de Conselhos Regionais. Foram debatidos 

temas importantes para as diversas categorias profissionais ligadas as áreas da saúde, segurança pública, trânsito, 

contabilidade, urbanização entre outros. Além de compartilhar experiências, os participantes também abordaram 

questões administrativas comuns às entidades tais como falhas no sistema de Ensino à Distância (EaD), 

inadimplência elevada, número reduzido de pessoal e gestão e transparência no âmbito do Tribunal de Contas da 

União.  

 

149 – Ofício do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, comunicando que o COFFITO 

reconhece a utilização da abordagem de Integração Sensorial como recurso terapêutico da Terapia Ocupacional. 

Anexo, cópia da publicação no Diário Oficial da União, do dia 03 de julho de 2017, da Resolução nº 483, datada de 

12 de junho de 2017. 

 

 150 – Convite do Presidente do Crefito-4 para o Presidente do Crefito-14, convidando para a solenidade 

comemorativa ao Centenário da Terapia Ocupacional, para entrega da Comenda Centenário Mundial da Terapia 

Ocupacional, a ser concedida a personalidades e organizações em reconhecimento aos relevantes serviços por elas 

prestados à comunidade Terapêutica Ocupacional, dia 10 de julho de 2017, no Salão Nobre da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, às 19 horas. 

 

151 – Ofício da Presidente da ABENFISIO para o Presidente do Crefito-14, convidando um representante da 

instituição no Estado do Piauí para participar do XXVII FÓRUM NACIONAL DE ENSINO EM FISIOTERAPIA E O IV  



 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM FISIOTERAPIA, que será realizado nos dias 27 a 30 de setembro 

de 2017, no Hotel Manaíra, em João Pessoa/PB. 

 

152 - Ofício do Presidente do Crefito-14, para o Prefeito de Ipiranga do Piauí, Sr. José Santos Rêgo, solicitando a 

correção do piso salarial do Fisioterapeuta que no Edital nº 01/2017, é da ordem de R$ 1.500,00 (Hum Mil e 

Quinhentos Reais), em desobediência à Lei Estadual 6.633, de 06 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o piso 

salarial do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, que hoje, corrigido está na ordem de R$ 2.965,00, para 30 

horas semanais e de R$ 2.402,00, para 20 horas semanais. 

 

153 – Participação de Representação do Crefito-14 no Seminário – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA 

TERAPIA OCUPACIONAL, que foi realizado no dia 18 de agosto de 2017, no Anfiteatro Leitão da Cunha da 

Universidade Federal de São Paulo, com o objetivo de discutir e avaliar as necessidades de alteração nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais vigentes, para que a formação de Terapeutas Ocupacionais aconteça em consonância com 

as demandas da população e as políticas públicas brasileiras. 

 

154 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para o Promotor Dr. Eny Marcos Vieira Pontes, do Ministério Público do 

Estado do Piauí, enviando o RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REALIZADA NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DR. 

ZENON ROCHA – HUT, depois da visita realizada com o MPEPI e a DIVISA, dia 21 de junho de 2017. 

 

155 – Relato do Presidente para os Diretores do Crefito-14, dos assuntos discutidos na reunião dos presidentes do 

Sistema COFFITO/CREFITOS, dia 7 de junho de 2017, na cidade de São Paulo, cuja pauta foi a seguinte: 1 – 

Programa REFIS; 2 – Estimulação Elétrica Funcional (ABRATOS); 3 – Resolução nº 355/2008; 4 – Recadastramento 

Nacional; 5 – EAD – Saúde do Trabalhador; 6 – Resumo CAP; 7 – Informes; Regime Jurídico Único dos funcionários 

do CREFITO-2; Informes - Apresentação do texto final sobre as novas Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Fisioterapia; Reunião do Cinturão Jurídico; Acórdão nº 612/2017. 

 

156 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para a Sra. Carolina Soeiro Martins Falcão, Coordenadora do Núcleo de 

Atendimento à Saúde – UNIMED/UNI HOME, informando os valores do piso dos profissionais Fisioterapeutas e 

Terapeutas Ocupacionais, de acordo com a Lei Estadual nº 6.633,de 06 de janeiro de 2015. Com o valor corrigido 

está na ordem de R$ 2.965,00 mensal, para 30 horas e R$ 2.402,00 mensal, para 20 horas. 

 

157 – Ofício do Dr. Eny Marcos Vieira Pontes, Promotor de Justiça da 29ª PJ, para o Presidente do Crefito-14, 

comunicando o Arquivamento do Procedimento Preparatório nº 20/2017, cujo objeto consiste em apurar 

irregularidades quanto à inobservância de preceito contido na normativa sanitária RDC nº 07/2010, no Hospital de 

Urgência de Teresina – HUT, tendo em vista o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0809671-14.8.18.01140, junto 

ao Tribunal de Justiça do Piauí. 

 

158 – Ofício do Presidente do COFFITO para o presidente do Crefito-14, informando que a Comissão Nacional de 

Procedimentos Fisioterapêuticos (CNPF) do COFFITO, estará promovendo a I CONVENÇÃO DE 

SUSTENTABILIDADE DA FISIOTERAPIA NO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO, que será realizada nos dias 25 e 

25 de agosto de 2017, na cidade de Brasília/DF, em local a ser definido e espera representação do Crefito-14 no 

citado evento. 

 

159 – Ofício da Dra. Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, Promotora de Justiça da 12ª PJ, para o Presidente do 

Crefito-14, solicitando que esta instituição promova uma fiscalização no Hospital Infantil Lucídio Portella, acerca da 

existência de escalas incompletas de profissionais de Fisioterapia, no citado hospital. 

 



 

 

160 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, comunicando o desmembramento do 

Crefito-7 com a criação do Crefito-17ª Região, com cópia da publicação da Resolução nº 484/2017, determinando a 

realização de eleições diretas para preenchimento dos cargos de Conselheiros Efetivos e Suplentes do citado 

Regional. 

 

161 – Ofício de Associação Reabilitar pedindo apoio do Crefito-14, na realização do CURSO DE ATENDIMENTO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, com ênfase em Análise do 

Comportamento Aplicada (ABA), que ocorrerá no auditório do CEIR no período de 22 a 25 de agosto de 2017, com a 

finalidade de ampliar os conhecimentos sobre a citada temática, pela equipe multiprofissional. 

 

162 – Ofício da Dra. Karla Daniela Furtado Maia Carvalho da 12ª PJ do MPEPI, para o presidente do Crefito-14, 

solicitando que seja feita uma nova fiscalização para observar as escalas em local de fácil acesso na MDER, bem 

como seja prestado informações do Curso de Capacitação que o Crefito-14, ficou de ministrar para profissionais 

fisioterapeutas contratados recentemente, para trabalhar com recém-nascidos em UTI Neonatal. 

 

163 – Reunião do presidente do Crefito 14 com Diretores, Assessoria Jurídica e funcionários sobre os assuntos 

discutidos na reunião do Fórum das Entidades de Classe Regulamentadas com o Instituto de Estudos de Protesto 

de Títulos do Brasil/Piauí (IEPTB/PI) para conhecimento do recente convênio firmado com o IEPTB/PI. O encontro 

aconteceu na tarde de quarta-feira (19/07) e esclareceu o funcionamento do novo sistema de arrecadação das 

anuidades dos associados inadimplentes. O novo sistema visa à recuperação de crédito de maneira eficaz e 

facilitação para uma melhor solução para o profissional. 

 

164 – Palestra do Presidente do Crefito 14 no II FÓRUM DE DISCUSSÃO PARA PROFISSIONAIS E ACADEMICOS 

DE FISIOTERAPIA, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da UESPI. Destacou a atuação do Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e esclareceu pontos importantes sobre os temas discutidos – 

Código de Ética da Fisioterapia, as Formas de Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios e as Novas Diretrizes 

Curriculares de Fisioterapia, a Agente Fiscal do Crefito-14, falou sobre o Código de Ética, e os problemas 

encontrados no processo de fiscalização, em serviços públicos e particulares, de infringência à legislação desse 

profissional. A Presidente do Crefito Jovem, Débora Alves, abordou sobre os Estágios obrigatórios e não-

obrigatórios, realizados atualmente por muitos acadêmicos, que em quase todos não respeitam as Resoluções do 

COFFITO. Por último, a docente fisioterapeuta Daisy Satomi Ykeda, finalizou o encontro falando sobre as Novas 

Diretrizes Curriculares.  

 

165 – Edital da Unimed para selecionar empresas terceirizadas para prestação de serviço domiciliar de fisioterapia e 

fonoaudiologia, no total de 10 fisioterapeutas e 5 fonoaudiólogos. O Crefito-14 encaminhou à Unimed os valores 

mínimos de remuneração para os profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, de acordo com a Lei 

Estadual do Piso nº 6.333, que hoje está no valor R$ 2.400,00 mensais, para 20 horas semanais e de R$ 2.965,00 

mensais, para 30 horas semanais. 

 

166 – Ofício do Presidente do Crefito 14 para o Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí, Sr. Josimar 

João de Oliveira, que publicou edital para contratação de Fisioterapeuta com salário mensal de 20 horas no valor de 

R$ 1.500,00, quando a Lei Estadual nº 6.333, que instituiu o piso salarial para os profissionais Fisioterapeuta e 

Terapeutas Ocupacionais hoje, atualizado, está na ordem de R$ 2.402,00 mensais para 20 horas e de R$ 2.965,00 

mensais para 30 horas. O Crefito informa ao Senhor Prefeito que caso não seja mudado os valores de remuneração 

dos citados profissionais moverá uma ação judicial contra o citado município.  

 

 



  

167 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito 14, encaminhando o Relatório Bimestral do 

Pré-Recadastramento Nacional referente ao mês de JUNHO/2017, referente à circunscrição do Crefito-14. 

Recomendando que seja dada mais publicidade à Campanha Nacional de Recadastramento. 

 

168 - Ofício do Dr. Eny Marcos Vieira Pontes, Promotor de Justiça da 29ª PJ para o Presidente do Crefito 14, 

solicitando informações acerca da prestação do serviço de Fisioterapia na Rede Pública e conveniada com o SUS. 

Anexou também a relação de prestadores apresentada pelo Presidente da FMS. 

 

169 – Ofício do Presidente do Crefito 14 para Dra. Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, Promotora de Justiça da 

12ª PJ, do Ministério Público do Estado do Piauí, encaminhando relatório acerca da fiscalização realizada na UTI do 

Hospital Infantil Lucídio Portella, para verificação da presença e escalas de plantão dos profissionais 

Fisioterapeutas. 

 

170 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, convidando um representante da Terapia 

Ocupacional para participar da Reunião Nacional dos Terapeutas Ocupacionais do Sistema COFFITO/CREFITOs, a 

realizar-se nos dias 1 e 2 de setembro de 2017, às 10h, na sede do COFFITO, na cidade de Brasília/DF.  

 

171 – Ofício da Presidente da ABRAFIN para o Presidente do Crefito-14, encaminhando sobre a Resolução 

COFFITO 483/2017, tendo em vista algumas publicações feitas por alguns Conselhos Regionais em seus sites e 

redes sociais, sugerindo que a “Integração Sensorial devesse se tornar uma “Abordagem própria da Terapia 

Ocupacional”, cabe a ABRAFIN, esclarecer um estudo técnico que mostra em argumentos técnicos que 

modificações na citada Resolução, contrapõe conceitos científicos básicos e pode afetar diretamente competências 

próprias de vários profissionais, principalmente de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. 

 

172 – Ofício do Presidente do COFFITO para o Presidente do Crefito-14, que o Sistema COFFITO/CREFITOS, 

estará com estande durante o I Congresso Internacional e II Congresso Brasileiro ABRAFITO, que ocorrerá de 16 a 

19 de agosto de 2017, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília/DF. 

 

173 – Representantes do Crefito-14 participam de reunião no Conselho Regional de Serviço Social do Piauí – 22ª 

Região, para discutir os entraves existentes na coordenação do Fórum Estadual dos/as Trabalhadores/as do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), FETSUAS-PI. 

 

174 – Comissão Organizadora do V CONGRESSO CEARENSE DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, que será 

realizado em Fortaleza/CE, no período de 21 a 23 de setembro de 2017, solicita divulgação do evento ao Crefito-14 

 

175 – O COFFITO solicita ao Crefito-14 que faça divulgação da CONSULTA PÚBLICA SOBRE REVISÃO DA 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, que está sendo elaborada pelo Conselho Nacional de Saúde. 

 

176 – Crefito-14 promoveu o CURSO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA, através do Fisioterapeuta 

Dr. José Ronaldo Veronesi Júnior, dia 10 de agosto de 2017, com o tema – A IMPORTÂNCIA DAS 

INSTRUMENTAÇÕES CIENTIFICAS NO PROCESSO PERICIAL E OS DIFERENCIAIS DA PERÍCIA 

FISIOTERAPÊUTICA, no auditório da OAB/PI. 

 

177 – Crefito-14 recepciona primeira turma de Terapia Ocupacional do Piauí, da Faculdade Facid/Devry, dia 10 de 

agosto. Foi feita uma retrospectiva das ações do Conselho Regional do Piauí, em benefício de ampliar o mercado de 

trabalho para os dois profissionais e, assim, contribuir com as políticas públicas para melhoria da qualidade de vida 

da população piauiense.  

 



 

178 – Crefito-14 solicita do Prefeito de União/PI, informações a respeito do fechamento de serviço de fisioterapia 

daquele município, e a relação de todos os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que prestam 

serviço naquela Prefeitura. 

 

179 – Crefito-14 solicita da Diretora Geral do Hospital Getúlio Vargas, uma nova relação dos profissionais 

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, que prestam serviço no Hospital, por qualquer forma, estatutário, 

prestação temporária de serviço ou mesmo através de estágios. 

 

180 – Coordenadora do Curso de Fisioterapia da UFPI/Parnaíba, solicita ao Crefito apoio para promover em 

Parnaíba um Curso sobre Abordagem Fisioterapêutica na Neuropediatria, no período de 15 a 16 de setembro de 

2017, a ser ministrado pela Dra. Ana Flávia Machado de Carvalho. 

 

181 – Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da UFPI em Parnaíba, visitam a sede do Crefito-14, em Teresina/PI, dia 

21 de setembro de 2017 e recebem informações das ações desenvolvidas pelo Conselho no Estado do Piauí. 

 

182 – Crefito 14 solicita da Diretora do Hospital Regional Chagas Rodrigues, na cidade de Piripiri/PI, informações 

acerca de normas do Serviço de Fisioterapia na UTI, ambulatório e enfermarias. 

 

183 – Crefito 14 solicita da ABRAFIDEF, informações a respeito da atuação de fisioterapeutas com a área de terapia 

capilar, tanto em práticas quanto na docência de cursos para profissionais fisioterapeutas. 

 

184 – Crefito-14 recebeu convite da Superintendência Executiva da Associação Reabilitar e do Coordenador Geral 

do Evento e Delegado da Abrafin - PI, para participar como convidado Especial no II SIMPÓSIO DE 

ESPASTICIDADE DO PIAUÍ, que será realizado no período de 22 a 23 de setembro de 2017. 

 

185 – Crefito-14 enviou para o Promotor de Justiça do MPPI, Eny Vieira Pontes, o Relatório da visita feita 

conjuntamente com o MPEPI à Maternidade Wall Ferraz, no dia 15 de agosto de 2017. 

 

186 – Coordenador do Curso de Fisioterapia da FAESF, do município de Floriano/PI, solicitando do Crefito-14, um 

palestrante para a VI SEMANA DE FISIOTERAPIA DA FAESF, no período de 27 a 29 de setembro de 2017. 

 

187 – Crefito-14 notifica o Prefeito Municipal de CURRAL NOVO DO PIAUÍ, para corrigir o salário do Fisioterapeuta, 

constante de edital de concurso para Prefeitura do município, de acordo com o piso salarial do Estado do Piauí. 

 

188 - Crefito-14 notifica o Prefeito Municipal de Jaicós, para corrigir o salário do Fisioterapeuta, constante de edital 

de concurso da Prefeitura do município, de acordo com o piso salarial do Estado do Piauí. 

 

189 – Crefito-14 participou dia 19 de agosto do V CICLO DE PALESTRAS DO XIII CONAFISIO, nas dependências 

da Faculdade FACID/DEVRY, com organização da AESPI/FAPI e DEVRY/FACID. 

 

190– Crefito-14 solicita ao Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, a participação do Fisioterapeuta no Núcleo de 

Apoio Técnico ao Magistrado – NATEM. 

 

191 – A Promotora de Justiça Karla Daniela Furtado Maia Carvalho do MPEPI, Coordenadora do CAODS, solicita do 

Crefito-14 informações a respeito da existência de irregularidades na Fisioterapia do Hospital Regional Mariana Pires 

Ferreira do município de Paulistana/PI, especialmente no que toca ao cargo em comissão de Coordenador do Setor 

de Fisioterapia, que foi objeto de denúncia no Ministério Público. 

 



 

 

192 – Crefito-14 solicita do Diretor Geral da Maternidade Dona Evangelina Rosa, comprovação de regularidade dos 

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais lotados na instituição, junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional. 

 

193 - Crefito-14 solicita do Diretor do Hospital de Urgência de Teresina – HUT., comprovação de regularidade dos 

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais que trabalham na instituição, junto ao Conselho Regional de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional  

 

194 - Crefito-14 solicita do Diretor do Hospital da Policia Militar do Piauí, a comprovação de regularidade junto ao 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais lotados 

na instituição.  

 

195 – Coordenação do Curso de Fisioterapia da FAESF, solicitando do Crefito-14, uma palestrante para a VI 

SEMANA DE FISIOTERAPIA DA FAESF, que acontecerá no município Floriano/PI, no período de 27 a 29 de 

setembro de 2017. 

 

196 – Presidente do Conselho Regional de Psicologia convidando para a solenidade de comemoração do dia do 

Psicólogo, dia 25 de agosto, às 19 h, no Blue Tree Towers Rio Poty Teresina, oportunidade em que o Presidente do 

Crefito-14, será homenageado. 

 

197 – Crefito-14 participou do I SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIF NA PRÁTICA PROFISSIONAL, realizado 

em Fortaleza/CE, no dia 15 de setembro de 2017. 

 

198 – Crefito-14 participa no Conselho Municipal de Saúde de Teresina – CMS, de reunião dia 22 de setembro de 

2017, para discutir a Implantação da Política Municipal de Saúde do Trabalhador nas Ambiências do trabalho, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

199 – Crefito-14 solicita do Superintendente Executivo do CEIR, que seja exigido o certificado de regularidade junto 

ao Crefito-14 de profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais lotados na Instituição. 

 

200 – Crefito-14 encaminha para a Dra. Karla Daniela Furtado Maia Carvalho, promotora de Justiça da 12ª 

Promotoria de Justiça do MPEPI, resposta ao Ofício nº 118/2017, sobre o Hospital Regional Mariana Pires Ferreira. 

 

201 – Crefito-14 solicita da Dra. Graça Monte, Promotora de Justiça da 32ª promotoria do MPEPI, cópia dos 

documentos referente ao Procedimento preparatório nº 11/2017, que o Crefito-14 move contra a Maternidade Santa 

Fé. 

 

202 – Participação da Fisioterapeuta NIDIANY DA SILVA MEDEIROS, representando o Crefito-14, no I SIMPÓSIO 

LATINO AMERICANO DE CIF NA PRÁTICA PROFISSIONAL, dia 15 de setembro de 2017, em Fortaleza/CE. 

 

203 – COFFITO encaminha para o Crefito-14, as normas sobre a Competência do Terapeuta Ocupacional no 

Acompanhamento Familiar. 

 

204 – Crefito-14 solicita do Diretor-Presidente do Grupo MED IMAGEM o certificado de regularidade dos 

profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lotadas nas instituições do citado grupo. 

 

 



 

205 - Crefito-14 solicita para o Diretor-Geral do H.G.V., o certificado de regularidade de profissionais fisioterapeutas 

e terapeutas ocupacionais lotados na instituição. 

 

206 – COFFITO encaminha para o Crefito-14, Relatório Bimestral do Pré-Recadastramento Nacional do mês de 

SETEMBRO. 

 

207 – A convite DR. ENY MARCOS VIEIRA PONTES, do MPEPI, o Crefito-14 participa da Audiência Pública dia 14 

de setembro de 2017, para discutir o fechamento da UTI da Maternidade do CIAMCA, onde os leitos serão 

transferidos para MDER. 

 

208 – Assessor Jurídico do Grupo Med Imagem respondeu o Ofício Gapre nº 118/2017 do Crefito-14, informando 

que os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais que trabalham na instituição foram notificados para se 

regularizarem junto ao Crefito-14. 

 

209 – Participação do Crefito-14 no “SEMINÁRIO SOBRE A PESQUISA E A PÓS-GRADUAÇÃO NO PIAUÍ – 

ATUALIDADES E PERSPECTIVAS”, que aconteceu no auditório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Estadual do Piauí em parceria com o IFPI, UFPI e outras instituições de ensino.  

 

210 – Crefito-14 atende solicitação de profissionais e promove o CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA NA 

SAÚDE DA MULHER, em parceria com Faculdade de Ciências Médicas da UESPI, dias 10 e 11 de outubro de 2017, 

ministrado pela Dra. Maura Cristina Porto Feitosa, como parte das comemorações do Dia do Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional. 

 

211 – Em parceria com a Maternidade Dona Evangelina Rosa o Crefito-14 promoveu o CURSO DE SUPORTE 

VENTILATÓRIO MATERNO E NEONATAL, no período de 13 a 15 de outubro de 2017, ministrado pela Dra. 

Andrezza de Lemos Bezerra, do IMIP de Pernambuco, no auditório do CCS/FACIME/UESPI. Este evento também 

fez parte das comemorações do Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 

 

212 – Crefito-14 promoveu a Palestra FISIOTERAPIA NA PERICIA JUDICIAL, em parceria com a ASSOCIAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PIAUÍ – AMAPI, ministrada pelos fisioterapeutas Patrícia Rossafa (PR) e 

José Ronaldo Veronesi (ES), dia 6 de outubro de 2017, no auditório da AMAPI. 

 

213 – Crefito-14 participa da reunião da Comissão de Direitos de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB/PI, 

dia 22 de setembro de 2017, na sede da OAB/PI. 

 

214 – Crefito-14 solicita do Setor de Pessoal da Humana Saúde, informações a cerca do Estágio Não Obrigatório 

em Fisioterapia, anunciado pela empresa, que não está de acordo com a Resolução do COFFITO nº 432 de 27 de 

setembro de 2013. 

 

215 – Comissão Provisória de Articulação do FETSUAS/PI, convidando o Crefito-14 a participar da reativação do 

FÓRUM ESTADUAL DOS (AS) TRABALHADORES (RAS) DO SUAS – FETSUAS/PI, cuja Assembléia Geral está 

marcada para o dia 27 de setembro de 2017, que vai eleger a nova coordenação para o biênio 2017/2018. 

 

216 – Ofício da promotora de Justiça Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins, Promotora de Justiça e 

Coordenadora do CAODIJ – Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, convidando o Crefito-

14 para uma reunião que será realizada no dia 5 de outubro de 2017, às 9:00h, no auditório do Ministério Público do 

Estado do Piauí, na Avenida Lindolfo Monteiro, 911, bairro de Fátima, em Teresina/PI. 

 



 

 

 

217 – Crefito-14 solicita da diretora do Hospital Infantil Lucídio Portela, as providencias adotadas após a fiscalização 

no dia 31/08/2017, que constatou: a) necessidade de uma sala para a coordenação setor de Fisioterapia; b) 

Inexistência da profissional Terapeuta Ocupacional no citado hospital; c) fornecimento ao Crefito-14 de Lista dos 

Fisioterapeutas que trabalham no HILP; d) comprovação dos títulos de especialistas dos responsáveis técnicos do 

Serviço de Fisioterapia. 

 

218 - Crefito-14 encaminha para Dra. Graça Monte, Promotora de Justiça da 32ª Promotoria de Justiça do Piauí, 

informações complementares sobre o Procedimento Preparatório de I.C.P. nº 11/2017, sobre a presença do 

profissional Fisioterapeuta na UTI da Clínica e Maternidade Santa Fé, que não atende a RDC-7 da ANVISA nem a 

Portaria 930 do Ministério da Saúde. 

 

219 – O Crefito-14 participou da reunião do Conselho Estadual de Saúde, onde foi discutida a transferência de leitos 

7 leitos da UTI Neonatal da Maternidade Municipal do Ciamca para Maternidade Dona Evangelina Rosa. Após o 

Secretario Estadual de Saúde, Florentino Neto, ouvir a posição contrária de todos os membros do CES e de todas 

as Instituições presente, entre elas o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Piauí, resolveu 

não aceitar mais essa parceria com a Fundação Municipal de Saúde, cancelando, portanto, a transferência dos 

leitos como havia sido prevista. 

 

220 – O Presidente do Crefito-14, participou de uma reunião com Dr. Roberto Carvalho Veloso, presidente da 

Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, dia 19 de outubro de 2017, em Brasília – DF. 

 

221 – O Presidente do Crefito-14 participou da reunião dos Presidentes do Sistema COFFITO/CREFITOS, nos dias 

4 e 5 de dezembro de 2017, na cidade de Curitiba/PR. Um dos assuntos da Pauta foi as Diretrizes para a 

Implementação do Referencial de Procedimentos Fisioterapêuticos. 

 

222 – A convite da Deputada Flora Isabel, o Crefito-14 participou da SESSÃO SOLENE DIA 10 DE OUTUBRO DE 

2017, no Plenário da Assembléia. Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental, às 10 horas. 

 

223 – Crefito-14 notificou a Prefeita do Município de Altos/PI, cobrando a normatização das irregularidades 

verificadas quando da fiscalização ao Serviço de Fisioterapia do Hospital Municipal de Altos/PI, elencados na termo 

de notificação deixados na instituição. 

 

224 – Notificação do Crefito-14 para o Gestor de Prestadores de Serviço da UNIMED-TERESINA, para que cobre 

dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais que prestam serviços a esta instituição a comprovação de 

regularidade junto ao Crefito-14 

 

225 -– Participação do Crefito-14 em reunião (02/10/2017 ) no Sindicato dos Hospitais, Casas de Saúde, Clínicas e 

Laboratórios do Piauí, para discutir os valores pagos pelos planos de saúde aos procedimentos de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional, em pacientes atendidos em internação hospitalar, ambulatórios e em domicílios.  

 

226 - Crefito-14 solicita do Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, informações a respeito da 

atuação do fisioterapeuta que presta serviços em unidades hospitalares, para que informe o rol de procedimentos 

que podem ser prestados pelas Operadoras e Seguradoras de Planos de Saúde. 

 

 

 



 

 

227 - Crefito-4 notifica Fisioterapeuta e professor de Faculdade Particular, para que pare de ministrar em sua 

disciplina de estágio de Fisioterapia em Gerontologia, conteúdos próprios da profissional Terapeuta Ocupacional, 

conforme Resolução do COFFITO nº 477, de 20 de dezembro de 2016. 

 

228 – Crefito14 notifica Fisioterapeuta, por estar divulgando através de meios eletrônicos, curso onde ministrará 

disciplina de Osteopatia para profissionais educadores físicos, infringindo a legislação vigente. Solicita que o mesmo 

apresente ao Crefito-14 documento comprobatório de titulação em Osteopatia, com carga horária mínima exigida por 

lei e que o Curso seja ministrado apenas para profissionais fisioterapeutas.  

 

229 – Crefito-14 apóia Coordenação do Curso de Fisioterapia da UFPI, de Parnaíba/PI, nas festividades alusivas ao 

Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, dia 13 de outubro de 2017. 

 

230 – Crefito-14 atende solicitação de profissionais e em parceria com a Faculdade FAESF, da cidade de 

Floriano/PI, promove Curso de Capacitação em Neuropediatria, ministrado nos dias 27 e 28 de outubro de 2017, 

pela Dra. Ana Flávia Machado de Carvalho.  

 

231 – O Fisioterapeuta Leonardo Raphael Santos Rodrigues, representou o Crefito-14 no II ENCONTRO NACIONAL 

DE FISIOTERAPIA NEUFUNCIONAL, que aconteceu nos dias 3 e 4 de novembro de 2017, em São Paulo/SP.  

 

232 – O promotor de Justiça da 29ª PJ, Dr. Eny Marcos Vieira Pontes, solicita informações com nova relação, acerca 

da prestação do serviço de Fisioterapia na Rede Pública e Conveniada com o SUS, em Teresina. 

 

233 – A Diretora Técnica Assistencial do Hospital Infantil Lucídio Portela de Teresina, comunicou ao Crefito-14, que 

atendeu as solicitações feitas pela fiscalização do Conselho e encaminhou a lista de fisioterapeutas vinculados ao 

HILP. 

 

234 – O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Teresina – CMS, solicitou ao Crefito-14 a indicação de dois 

Fisioterapeutas para compor a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. 

 

235 – Crefito-14 participa de Audiência Pública em Comemoração ao Centenário Mundial da Terapia Ocupacional, 

que aconteceu no Senado Federal, dia 6 de novembro de 2017, em Brasília/DF. 

 

236 – Participação do Presidente e da Diretora-Secretaria do Crefito-14, na reunião no Conselho Municipal de 

Saúde de Teresina, dia 5/10/22017, do Grupo de Trabalho Multidisciplinar do CMS e Sociedade Civil. O comitê 

busca desenvolver estudo sobre a rede de saúde de Teresina, para cobrar o cumprimento da legislação vigente.  

 

237 – O Presidente do Crefito-14 participou de reunião no Ministério Público do Piauí (MP-PI), dia 05/10/2017, onde 

foi discutida a viabilidade de profissionais destinarem até 3% do valor total do imposto de renda para o Fundo 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

238 - O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), em parceria com o Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Piauí (Crefito-14), Associação dos Magistrados do Piauí (Amapi) e Escola 

Superior da Magistratura do Estado do Piauí (Esmepi), promoveram dia 6/10/2017, a palestra “Fisioterapia na 

Perícia Judicial” para esclarecer as competências técnicas do fisioterapeuta no auxílio da justiça, seja como perito ou 

como assistente técnico. O evento foi realizado no auditório da Associação dos Magistrados do Piauí (Amapi), reuniu 

magistrados, advogados e membros do Conselho.  

 



 

239 – O Crefito-14 participou da reunião ocorrida na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com 

representantes da Central Estadual de Regulação, diretores de hospitais, diretoria do CRM-PI, além de médicos e 

outros profissionais da saúde, para discutirem com 21 magistrados, o Corregedor-Geral de Justiça do Piauí, a Juíza 

Auxiliar da Corregedoria-Geral,  o sistema de filas da Central de Regulação de leitos de internação dos principais 

hospitais de Teresina e do Estado do Piauí, a fim de fornecer maiores subsídios para fundamentar as decisões de 

demandas que pleiteiam vagas de internação e/ou para cirurgias. 

 

240 – O Crefito-14 promoveu uma série de cursos e palestras em Comemoração ao Dia Nacional do Fisioterapeuta 

e Terapeuta Ocupacional (13 de outubro) entre eles:  Anatomia Palpatória, Distúrbios do Sono, Fisioterapia na 

Saúde da Mulher, Suporte Ventilatório para profissionais da Maternidade Dona Evangelina Rosa, dentre outros. 

 

241 – Participação do Crefito-14 na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da 

OAB/PI, dia 27 de outubro de 2017.  

 

242 – Crefito-14 notifica Diretor do Hospital Regional Deolindo Couto, na cidade de Oeiras, cobrando respostas das 

solicitações feitas no Ofício Gapre nº 145/2017, datado de 20 de outubro de 2017constando de: a) relação dos 

fisioterapeutas e/ou terapeutas ocupacionais que na UTI, Enfermarias e Centro de Reabilitação; b) declaração de 

Regularidade dos mesmos junto ao Crefito-14.; c) nome dos responsáveis técnicos pelos serviços de Fisioterapia 

e/ou Terapia Ocupacional que existem no hospital e comprovação de título de especialistas do mesmos; d) 

Informações acerca da existência de estágio obrigatório ou não obrigatório na instituição. 

 

243 – Participação do Crefito-14, na solenidade de homenagem aos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, 

promovida pela direção do Hospital Getúlio Vargas dia 26/10/2017, na oportunidade foi ministrada uma palestra 

sobre - "Aspectos Práticos da Judicialização da Saúde".  

 

244 – O Fisioterapeuta HANNYERIC DE OLIVEIRA FREITAS, representou o Crefito-14 durante a disputa do VI 

CAMPEONATO INTERNO DE JIU JITSU HAMMERHEAD/ZR TEAM PI, ocorrido dia 29 de outubro de 2017, 

prestando assistência aos atletas. 

 

245 – O Presidente do Crefito-14 participou de reunião com o Ministro Ives Gandra Martins Filho, Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), dia 8 de novembro de 2017, em Brasília-DF. 

 

246 – O Crefito-14, participou da reunião de implementação do Referencial Nacional de Procedimentos 

Fisioterapêuticos - RNPF no sistema de saúde brasileiro, promovida pelo COFFITO, dias 4 e 5 de dezembro, em 

Curitiba/PR. 

 

247 – Diretora-Secretária representa o Crefito-14 como moderadora da mesa-redonda – GESTÃO EM 

FISIOTERAPIA HOSPITALAR, no IV CONGRESSO NORDESTINO E II CONGRESSO NORTISTA DE 

FISIOTERAPIA RESPISTAÓRIA, CARDIOVASCULAR E EM TERAPIA INTENSIVA, realizado em São Luis/MA, no 

período de 23 a 25 de novembro de 2017. 

 

 248 – Diretora Geral do Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, atende solicitação do Crefito-14 e encaminha a 

relação dos fisioterapeutas que trabalham nesta unidade de saúde, com as respectivas cargas horárias. 

 

249 – Crefito-14 notifica o Diretor do Hospital São Carlos Borromeo, solicitando providências urgentes dos fatos 

encontrado em fiscalização no citado hospital, que ferem o Código de Ética da Fisioterapia como: atendimento de 30 

pacientes numa manhã, por uma fisioterapeuta, que, algumas vezes, é chamada para atender pacientes internados,  

 



 

ficando os pacientes do ambulatório com aparelhos ligados, que poderá ocasionar danos grave ao usuário do SUS. 

Chama a atenção do Diretor para corrigir o mais rapidamente possível estas impropriedades. 

 

250– O Crefito-14 notificou o Diretor do Hospital de Terapia Intensiva – HTI, por fatos constatado pela fiscalização 

do Conselho, dia 21 de outubro de 2017, às 22:15h por infringências ao Código de Ética da Fisioterapia, como: 

nenhum fisioterapeuta presente na UTI, em desacordo com a RDC-7, da ANVISA. Também não foi encontrada 

escala com nome e horários de trabalho dos fisioterapeutas, afixada em local visível para os familiares dos pacientes  

internados. A Fiscalização foi informado pelo médico e enfermeira de plantão que os fisioterapeutas só permanecem 

na UTI, diariamente até às 22h. 

 

251 – O Crefito-14 notificou o Diretor Geral do Hospital São Paulo, que após visita fiscalizatória do Conselho foram 

encontradas uma série de infringências ao Código de Ética da Fisioterapia, dia 21 de outubro de 2017, às 23.30h, 

onde constatou: não foi encontrado nenhum fisioterapeuta na UTI, em desacordo com a RDC-7, da ANVISA. 

Também não foi encontrada escala com nome e horários de trabalho dos fisioterapeutas, afixada em local visível 

para os familiares dos pacientes internados. A fiscalização foi informada pelo médico e enfermeira de plantão que os 

fisioterapeutas só permanecem na UTI, diariamente até às 22h. 

 

252 – Vice-Diretora do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá, informa ao Crefito-14, em resposta ao Ofício nº 

19/2017, sobre conteúdos da disciplina do Curso de Fisioterapia, Fisioterapia Geriátrica, que estaria nas aulas 

práticas realizando atividades próprias da Terapia Ocupacional, que foram feitas as devidas correções. 

 

253 – O Crefito-14 encaminhou ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Teresina, os nomes dos 

profissionais que representarão o Conselho na COMISSÃO DE UTI NEONATAL – Dra. Nayana Machado Pinheiro 

de Freitas Coelho – Titular e Dra. Sheila Lima Diógenes Santos – Suplente. 

 

254 – Crefito-14 participa de prestação de serviço na Ação de Cidadania realizada na Segunda Igreja Batista de 

Teresina, em parceria com o COFFITO, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em 

Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR) com distribuição de material informativo.  

 

255 - Prefeita Municipal de Brasileira/PI responde notificação do CREFITO-14 nº 101/207, informando que está em 

fase de conclusão o PROJETO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE, 

no qual os valores a remuneração dos fisioterapeutas e demais servidores do município de Brasileira serão 

reajustados em consonância com a Legislação especifica de cada cargo. 

 

256 – Ofício do Presidente do Crefito-14 para a Diretora do Hospital e Maternidade Marques Bastos, na cidade de 

Parnaíba/PI, cobrando informações solicitadas na fiscalização do Crefito-14, no dia 12 de setembro de 2017 e que 

até o momento não encaminhou nenhuma resposta ao Crefito-14, como: a) Falta da escala de plantonistas 

fisioterapeutas em mural visível na UTI; b) Adequar o serviço de fisioterapia à RDC-7 da Anvisa; c) Informar ao 

Crefito-14, o quadro de profissionais fisioterapeutas e/ou terapeutas ocupacionais, que prestam serviços ao 

nosocômio e/ou são contratados pelo mesmo, além de solicitar regularização destes profissionais junto ao Crefito-

14. 

 

257 - O Secretário de Estado da Saúde do Piauí, Florentino Neto, fez uma visita de cortesia a sede do Crefito-14, 

oportunidade em que foi recepcionado Presidente, Diretora-Secretária e a Agente Fiscal, Grazielle D’ Alapenha, 

receberam na sede do Conselho, dia 21/11/2017.  Na pauta: Atualização do Plano de Cargos, Carreira e Salários 

dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado do Piauí, investimentos na qualificação e atualização 

profissional, aquisição de mais equipamentos e aparelhos para os serviços, assegurar a presença do Fisioterapeuta 

nas UTIs dos hospitais estaduais da capital e do interior no período de 24 horas, conforme legislação vigente. 



 

 

258 – Representantes da Maternidade Santa Fé, se negaram a assinar o Termo de Ajuste de Conduta, em 

audiência no Ministério Publico Estadual, com a promotora Dra. Graça Monte, para que a Maternidade aumento o 

quadro de Fisioterapeutas, conforme a RDC 7 da ANVISA e Portaria 930 do Ministério da Saúde, alegando, 

conforme consta na Ata da Reunião, “que não existe determinação legal que obrigue a requerida a cumprir 

quantidade mínima de fisioterapeutas em razão dos 18 leitos presentes no estabelecimento.  

 

259 – Representantes Crefito-14 e da UESPI se reuniram com o senador Ciro Nogueira (PP) e com a vice-

governadora Margarete Coelho. Na oportunidade, ambos garantiram que vão trabalhar para conseguir recursos para 

a execução do Mestrado em Saúde do Trabalhador, a ser ofertado pela Uespi aos profissionais da área da saúde, 

entre eles Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. O Senador Ciro Nogueira e a Vice-Governadora Margarete 

Coelho afirmaram que entregarão pessoalmente, na próxima semana, o projeto de Mestrado ao ministro da Saúde, 

Ricardo Barros.  

 

260 – Presidente do Crefito-14 participou de reunião dia 29 de novembro de 2017, em Brasília, com a participação 

do Dr. José Nogueira Paranaguá de Santana representante da OPAS e FIOCRUZ/DF e os membros da Comissão 

de Planejamento de Projetos da Saúde do Trabalhador do Sistema COFFITO/CREFITOS. 

 

261 – Crefito-14 encaminhou para o Secretário Estadual de Saúde, Florentino Neto, o nome do Fisioterapeuta 

FELIPE SOARES RICARDO, como representante do Conselho no núcleo de negociação de saúde da SESAPI. 

 

262 – O Crefito-14 comunicou ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Roberto da Silva Leite, o não 

cumprimento por parte da Clínica Santa Fé, da RDC-7 da ANVISA e Portaria 930 do Ministério da Saúde, que prevê 

a presença do fisioterapeuta 24 horas nas UTIs Neonatais. 

 

263 – Ofício Circular GAPRE nº 168/2017 do Presidente do Crefito-14 para o Dr. Éfren Paulo Porfírio de Sá Lima, 

Presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB/PI, notificando a Instituição sobre o descumprimento por parte 

da Clínica Santa Fé da RDC-7 e Portaria 930 do Ministério da Saúde, que prevê a presença do fisioterapeuta 24 

horas nas UTIs Neonatais. 

 

264 - Ofício Circular GAPRE nº 169/2017 do Presidente do Crefito-14 para a Dra. Claudia Maria de Sales Martins 

Pimentel, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB/PI, notificando a 

Instituição sobre o descumprimento por parte da Clínica Santa Fé da RDC-7 e Portaria 930 do Ministério da Saúde, 

que prevê a presença do fisioterapeuta 24 horas nas UTIs Neonatais. 

 

265 - Ofício Circular GAPRE nº 170/2017 do Presidente do Crefito-14 para a Dra. Sabrina de Sousa Araújo, 

Presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB/PI, notificando a Instituição sobre o 

descumprimento por parte da Clínica Santa Fé da RDC-7 e Portaria 930 do Ministério da Saúde, que prevê a 

presença do fisioterapeuta 24 horas nas UTIs Neonatais. 

 

266 – Ofício do Promotor de Justiça, ENY MARCOS VIEIRA PONTES, da 29ª Promotoria de Justiça do MPPI, para 

o Presidente do Crefito-14, convidando para uma audiência pública que será realizada no dia 05 de dezembro de 

2017, às 8:30h, no auditório da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Campus Clóvis Moura, cuja pauta é apurar 

irregularidades na estrutura física, de pessoal de funcionamento do Hospital/Pronto-Socorro Dr. Alberto Neto (Dirceu 

II) e Maternidade Wall Ferraz (CIAMCA). 

 

 

 



 

 

267 – A Diretora Geral do Hospital Regional Justino Luz, da cidade de Picos/PI, comunicou ao Crefito-14, 

informando sobre a regularização dos profissionais que trabalham naquele nosocômio, cobrados através do Ofício 

GAPRE/CREFITO-14 datado de 26/12/2016, ajustando o que prevê a Legislação vigente. 

 

268 - Crefito-14, participa da Reunião dos Diretores Secretários e Diretores Tesoureiros do Sistema 

COFFITO/CREFITOS, em Brasília nos dias 7 e 8 de dezembro de 2017. 

 

269 – Crefito-14 solicita da Secretária Estadual de Educação, que o profissional Fisioterapeuta e Terapeuta 

Ocupacional, sejam incluídos com os profissionais da saúde para ministrar aulas no Curso do Edital nº 050/2017. 

 

270 – Participação do Presidente do Crefito-14, na reunião da Comissão de Planejamento de Projetos da Saúde do 

Trabalhador do Sistema COFFITO/CREFITOS, dia 14 de dezembro de 2017, em Brasília. 

 

271 – O Presidente do Crefito-14 encaminhou para o Dr. Eny Vieira Pontes, da 29ª PJ do MPPI, o Relatório de visita 

a prestadores de Serviços de Fisioterapia conveniados pelo SUS, conforme solicitação feita pelo mesmo. 

 

272 - Aquisição da sede própria do Crefito-14, no valor de R$ 1.350.000,00 (Hum Milhão Trezentos e Cinqüenta Mil 

Reais), sendo R$ 1.250.000.00 (Hum Milhão Duzentos e Cinqüenta Mil Reais) repassado pelo COFFITO e R$ 

100.000.00 (Cem Mil Reais) de recursos próprios do Crefito-14. 

 

 

 

 


