
 
 

 
NOTA OFICIAL do Sistema COFFITO/CREFITOs referente à Reunião de Presidentes 

realizada no dia 20 de janeiro de 2021 
 

No dia 20 de janeiro de 2021, durante reunião do colegiado de presidentes do              

Sistema COFFITO/CREFITOs, presidida pelo presidente do Conselho Federal, Dr. Roberto          

Mattar Cepeda, foram debatidos temas pertinentes à regulamentação de novos procedimentos           

aos fisioterapeutas. 

Após amplo debate, e considerando discussões já existentes no Sistema          

COFFITO/CREFITOs, bem como o avanço do desenvolvimento de pesquisas em toda a área             

da Saúde, em especial a Fisioterapia, o colegiado definiu como pertinente e plausível a              

necessária e constante atualização das normativas fisioterapêuticas, respeitando o Código de           

Ética e os critérios de biossegurança, de capacitação e habilitação dos profissionais, e de              

evidências científicas que atestem e promovam benefício efetivo à saúde das pessoas.  

Para o presidente do COFFITO, Dr. Roberto Mattar Cepeda, a responsabilidade           

do Sistema COFFITO/CREFITOs nesta demanda é enorme, fazendo com que a Autarquia            

tenha que se debruçar com afinco e cautela sobre a regulamentação de novos procedimentos.              

“As profissões e a sociedade evoluem diariamente, sendo necessário aos órgãos reguladores            

amparar tanto os profissionais quanto a população. Por isso, os grupos de trabalho serão              

imediatamente constituídos, com profissionais de referência nas devidas áreas, para que, em            

breve, seja possível apresentar as normas à sociedade e aos fisioterapeutas”, completou.  

De acordo com a legislação que rege o Sistema COFFITO/CREFITOs, o Colégio            

de Presidentes dos Conselhos Regionais é uma instância consultiva do Conselho Federal,            

cabendo, portanto, ao Plenário do COFFITO, após os estudos elencados acima, deliberar e             

aprovar as normas pertinentes aos procedimentos que foram apresentados. 

O Sistema COFFITO/CREFITOS, por fim, agradece os incentivos e as          

contribuições de todos que participaram até o momento da construção desse tema.  
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A presente Nota foi aprovada pelos seguintes representantes do Sistema          

COFFITO/CREFITOs:  

● COFFITO: Dr. Roberto Mattar Cepeda 

● CREFITO-1: Dr. Silano Souto Mendes Barros 

● CREFITO-2: Dr. Wilen Heil e Silva 

● CREFITO-4: Dr. Anderson Coelho 

● CREFITO-5: Dr. Jadir Camargo Lemos 

● CREFITO-6: Dr. Ricardo Lotif Araújo 

● CREFITO-7: Dr. Gustavo Fernandes Vieira 

● CREFITO-8: Dra. Patrícia Rossafa Branco 

● CREFITO-9: Dra. Ingridh Farina da Silva 

● CREFITO-10: Dr. Sandroval Francisco Torres 

● CREFITO-12: Dra. Elineth da Conceição Braga Valente 

● CREFITO-13: Dr. Renato Silva Nacer 

● CREFITO-14: Dr. Rodrigo Amorim Oliveira Nunes 

● CREFITO-15: Dra. Eunice da Encarnação da Silva e Sousa 

● CREFITO-16: Dr. Fernando Mauro Muniz Ferreira 

● CREFITO-17: Dr. Jader Pereira de Farias Neto 

● CREFITO-18: Dr. Rodrigo Moreira Campos 

 

CREFITO-3: sem manifestação por estar em intervenção. 

CREFITO-11: sem manifestação em virtude de ausência na referida reunião presencial. 
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