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ATA DE REUNIAO ORDINARIA DE PLENARIO n° 214a/2019

Aos dezesseis dias do mes de dezembro de dois mil e dezenove, as dezessete horas e 
trinta minutos, na sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 
7a Regiao - CREFITO-7, no enderego abaixo, ocorreu a 214a Reuniao Ordinaria de 
Plenario do CREFITO-7, com a presenga dos Conselheiros Efetivos, que assinam 
abaixo. O Presidente inicia, agradecendo a presenga de todos e informando a pauta da 
reuniao: Analise e deliberagao das 1. Proposta de alteragao do acordao N° 611, DE 1° 
DE ABRIL DE 2017 - normatizagao da utilizagao e/ou indicagao de substancias de livre 
prescrigao pelo fisioterapeuta; 2. Minuta de resolugao que objetiva regulamentagao no 
ambito da Fisioterapia o uso de Plasma Rico em Plaquetas para fins terapeuticos nao 
transfusionais; 3. Minuta de acordao que propoe reconhecer a atuagao do fisioterapeuta 
na ozonioterapia; 4. Minuta de resolugao que propoe o reconhecimento da utilizagao da 
intradermoterapia/mesoterapia; microagulhamento; hidrolipoclasia ultrassonica nao 
aspirativa; preenchedores semipermanentes; fios de sustentagao e bioestimulagao; 
procedimento injetavel para microvasos, toxina botulinica; e terapia neural como proprios 
da Fisioterapia. Registrou-se que para fundamentagao dos debates e decisao plenaria, 
alem dos documentos propostos pelo COFFITO existem pareceres tecnicos da 
ABRAFIN, SONAFE, ABRAFITO e ASSOBRAFIR, alem de urn parecer Juridico do Adv. 
Guilherme de Araujo Freitas do Estado de Goias por solicitagao de urn grupo de 
fisioterapeutas. 1. No que tange a proposta de alteragao do acordao 611: deve ser 
observado o contido na instrugao normativa n°11/2016 e RDC 242/2018 da ANVISA, que 
tratam sobre as substancias isentas de prescrigao medica, portanto nao devendo este 
egregio conselho extrapolar sua competencia na propositura de inovagoes de 
substancias reconhecidas como de livre prescrigao. 2. No que se refere a 
regulamentagao no ambito da Fisioterapia do uso de Plasma Rico em Plaquetas: 
deve se registrar que seu uso tern sido utilizado essencialmente na Ortopedia e 
Traumatologia para tratamento de fraturas, lesoes tendineas, musculares e da 
cartilagem. Para uma analise tecnica a respeito, utilizamos pareceres elaborados pela 
SONAFE e ABRAFITO, associagoes reconhecidas pelo COFFITO que representam as 
especialidades de Fisioterapia Esportiva e Tramato-Ortopedica. Consta que ambas 
associagoes apresentaram pareceres contrarios a regulamentagao desta tecnica pela 
inexistencia de evidencias cientfficas ou existencia destas de baixa qualidade. Em 
respeito as associagoes e suas competencias tecnicas, e em respeito ao artigo 15, inciso 
III, da Resolugao COFFITO 424/2013 que traz expressamente a proibigao da utilizagao 
de tecnicas cujas evidencias cientfficas nao tenham sido comprovadas, acatamos 
sugestoes e opinamos pelo nao reconhecimento da utilizagao do PRP neste primeiro 
momento, ate que sejam produzidos novos estudos que comprovem sua eficacia. 3. A 
respeito da minuta de acordao que propoe reconhecer a atuagao do fisioterapeuta 
na ozonioterapia: o presidente faz a leitura da Minuta proposta pelo COFFITO e dos 
pareceres tecnicos da ABF^AFIN, SONAFE, ABRAFITO e ASSOBRAFIR que opinam 
pela existencia de evidencias cientfficas de baixa qualidade. Tendo em vista que o 
reconhecimento da ozonioterapia como Pratica Integrativa e Complementar pelo 
Ministerio da Saude e em respeito a RESOLUQAO COFFITO N°. 380/2010, opinamos
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pela utilizagao da ozdnioterapia pelos fisioterapeutas com veto as formas de 
administragao endovenosa, intramuscular, intradiscal, intracavitaria e auto-hemoterapia 
ozonizada. 4. Abordando a minuta de resolugao que propoe o reconhecimento da 
utilizagao da intradermoterapia/mesoterapia; microagulhamento; hidrolipoclasia 
ultrassonica nsio aspirativa; preenchedores semipermanentes; fios de sustentagao 
e bioestimulagao; procedimento injetavel para microvasos, toxina botulinica; e 
terapia neural como proprios da Fisioterapia: registre-se que os pareceres tecnicos 
produzidos pela SONAFE, ABRAFITO e ASSOBFIAFIR sobre a utilizagao da Terapia 
Neural pontuam a inexistencia ou existencia de evidencias cientificas frageis. Nota-se 
ainda que a ABRAFIN registrou que no intersticio temporal entre a publicagao do 
Acordao COFFITO 303/2013 e os dias atuais, a produgao cientffica acerca da referida 
terapia permaneceu praticamente inalterada, reafirmando desta forma o posicionamento 
contrario. Em respeito ao artigo 15, inciso III, da Resolugao COFFITO 424/2013 nao ha 
de se aprovar a utilizagao desta pelos profissionais fisioterapeutas. Sobre a toxina 
botulinica existem duas especialidades da fisioterapia que a poderiam utilizer, a 
Fisioterapia Neurofuncional e a Fisioterapia Dermatofuncional, sendo que a ABfRAFIN 
opina pela nao utilizagao desta droga pelos fisioterapeutas neurofuncionais. Apos as 
ponderagoes sobre o item 4, essa plenaria define em opinar para que sejam feitas 
minutas separadas de cada area de conhecimento da fisioterapia e que sejam levados 
em consideragao os pareceres de suas respectivas Associagoes para posterior analise. 
For fim, frente as demandas judiciais que arguem competencias e tecnicas utilizadas 
pelos Fisioterapeutas, tais como Dry Needling, Ergoespirometria, Acupuntura, dentre 
outros, ha recomendagao juridica pela nao apresentagao destas minutas da forma como 
se encontram para eventual aprovagao. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e eu, Conselheiro Rodrigo Medina Vasconcelos Lago, lavrei a presente ata 
que apos lida e aprovada por todos os presgntes, firmam a sua assinatura.//////////////////// 
Cons. Gustavo Fernandes Vieira j 
Cons. Rodrigo Medina Vasconcelos-tagcT 
Cons. Carlos Matheus Ventura Franco 

Avany Denize Lameira Novaes/c 
Cons. Maria Tereza Barauna da Costa^
Cons. Tatiana Marques Oliveira

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

*)Ga70
71

yu/Y'Cons. de Qlj72 m. 773
— hict74 u;

SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n° 939 S/101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
Telefones: 71-3341-8734.0800-0717171 http://www.crelito7.gov.br/ / secretaria@crefito7.gov.br
Delegacia em Aracaju (SE)
Rua Pacatuba. Ed. Paulo Figueiredo, n°254, Lj. 12 - Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Teletax: (79) 3024-2476 / 0800-0717171
Delegacia em Vitoria da Conquista (BA)
Pga Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2° piso, S/ 41D Vitoria da Conquista^BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520


