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CREFITO-7 N° 67/2019

1 Aos doze dias do mes de junho de dois mil e dezenove, as dezessete horas , na sede do 
CREFITO 7, endere<?o abaixo, ocorreu a 67a Reunido das Conselheiras Terapeutas 
Ocupactonais, com a presenga das Conselheiras: Dr3 Suely Galv§o Dr3 Mabel Jansen, Dr3 
Itatyane Nascimento, Dra Mariana Viana, Dr3 Tereza Barauna, Dra. Aline Alencar. Esta reuniao 
teve a seguinte pauta: 1- Noticias sobre o Coletivo de Terapeutas Ocupacionais, no momento 
vem desenvolvendo mini-cursos voltados para arrecadar verbas para abertura de uma 
associagao na Bahia; 2- DEFIS- sobre a publicagao nas redes sociais, voltada para a exposigao 
de pacientes em processo de tratamento. Uma das estrategias, alem de outras que ja vem 
sendo realizadas pelo CREFIT07, e abordar a tematica das questoes eticas nos proximos 
eventos de Terapia Ocupacional, a serem realizados pelo Conselho. Suely coloca a existencia, 
no Conselho, urn grupo de estudos para discussao do codigo de etica, que ocorre a cada 45 
dias, e que e aberto aos conselheiros; 3- Folder sobre Terapia Ocupacional - discutimos a 
proposta de folder que ja havia sido enviado previamente por e-mail, lido e aprovado para 
publicagao; 4- Sobre evento comemorativo de outubro, Suely informa da existencia de uma 
comissao organizadora do evento e faz urn repasse, junto com Tereza, da programagao ate 
entao construida; 5- Questionario de Terapia Ocupacional, tivemos a informagao da ASCOM que 
apenas 45 profissionais responderam o questionario, por isso foi acordado que vamos 
intensificar a divulgagao do questionario nas midias sociais e estimular as terapeutas 
ocupacionais a responderem. Para isto sera construido urn texto e talvez urn video, 
protagonizado por Tereza, para incentivar os profissionais no preenchimento do questionario; 6- 
Respostas aos Oficios enviados as Secretarias de Saude, Educagao e Assistencia Social do 
Municipio de Salvador. Suely faz a leitura das respostas e foi discutidos as estrategias para dar 
encaminhamentos a inclusao de Terapeutas Ocupacionais nos proximos Concurso da Prefeitura 
de Salvador; 7- Eleigao do COFFITO - Suely faz repasse da conjuntura das eleigoes do 
COFFITO, que tern previsao de ocorrer entre julho de 2019 e junho de 2020. Nesse sentido, 
pensamos em reunir as terapeutas ocupacionais do Sistemas CREFITOS do Norte e Nordeste, 
para identificar as nossas demandas para o COFFITO, na proxima Gestao; 8- Sobre os proximos 
eventos de Terapia Ocupacional promovidos pelo CREFITO, Suely coloca que uma possiblidade 
par o “Terapia Ocupacional em Cena” seja com a tematica de Contexto Escolar; 9- Foi levantada 
a possibilidade de char uma Camara Tecnica de Terapia Ocupacional traumato-ortopedica, 
devido a necessidade de aprofundar esta discussao na Bahia. Proposta esta que foi aprovadas 
portodas; 10- Noticias do Encontro em Feira de Santana, tiveram discussoes produtivas, porem 
com pouca adesao dos profissionais da Regiao. Urn problema identificado, foi que as 
palestrantes Denise e Marilvia nao receberam convite oficial do CREFITO, motive este que 
impossibilitou a presenga de Denise no referido evento. Com objetivo de que nao ocorra outras 
vezes, foi levantado a proposta da construgao de urn fluxo, com check list, na realizagao de 
eventos. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e eu, Dr3. Itatyane 
Nascimento Santos lavrei a presente ata que apos lida e assinada por todos os presentes, 
firmam sua assinatura.//////////////////////M////////////////f)«////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
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