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Ofício GAPRE nº 90/2016                               Teresina (PI), 7 de dezembro de 2016.  

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 
FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO 

Prefeito Municipal de Teresina 

 

Assunto: Colaboração – Sistema COFFITO/CREFITOS e Prefeitura Municipal de 

Teresina 

 

1 – A Fisioterapia e a Terapia Ocupacional é parte essencial do Sistema de Saúde, 

por perpassar todos os níveis de hierarquia e pela crescente complexidade da 

prestação de cuidado associada aos altos graus de exigência por parte de todos os 

envolvidos no processo do cuidar. 

2 – Os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, membros de uma equipe de 

prestação de cuidados de saúde, estão envolvidos na promoção da saúde e bem 

estar dos indivíduos, na prevenção de deficiências, limitação funcionais, e/ou 

incapacidades, em pessoas com risco de comportamentos alterados do movimento, 

devido a fatores relacionados com saúde, fatores socioeconômicos ou relacionados 

com o estilo de vida. 

3 – A visão diferenciada e especializada do Fisioterapeuta e do Terapeuta 

Ocupacional a respeito do movimento do corpo humano e de suas necessidades é 

crucial na determinação do seu diagnóstico cinético-funcional, sensorial e 

ocupacional e sua estratégia de intervenção é consistente em qualquer que seja o 

ambiente onde a realize. Estes espaços variarão de acordo com a assistência 

fisioterapêutica e terapêutica ocupacional prestada, numa perspectiva de promoção 

da saúde, prevenção, tratamento ou reintegração biopsicossocial.  
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4 – Considerando-se as ações que a Prefeitura de Teresina vem trabalhando nas 

diretrizes da universalidade, integralidade, equidade, descentralização e controle 

social, visando orientar, definir e organizar as ações e serviços, o Sistema 

COFFITO/CREFITOS, tem sido parceiros desta Prefeitura, apoiando estas ações e 

avanços, sempre com uma boa interlocução com as áreas técnicas deste órgão.  

5 – A assistência Fisioterapêutica e Terapêutica Ocupacional tem avançado 

historicamente com o advento de novas tecnologias e de recursos terapêuticos que 

permitem aos gestores lançar mão cada vez mais de sua contribuição na sua rede 

de atenção à saúde. Corroboram com isto as ações e experiências exitosas 

identificadas ao longo da assistência à saúde promovida pela Prefeitura de Teresina. 

6 – Assim, propomos a análise de algumas sugestões que por certo contribuirão no 

aprimoramento das politicas públicas desenvolvidas pelos diversos setores da 

Prefeitura de Teresina: 

a) Com as mudanças em relação à participação municipal da rede de atenção às 

urgências e emergências, onde o HUT receberá apenas pacientes por 

acidente de trauma, então os demais hospitais da periferia deverá contar com 

pacientes clínicos que exigirá a implementação de equipe multiprofissional 

onde o Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional poderão colaborar  para 

garantir melhor desfecho na internação destes e melhores resultados no novo 

projeto, diminuindo complicações e custos na assistência. 

b) Capacitação dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais em tecnologia 

assistiva em parceria com o CEIR e fornecimento de insumos para este fim 

buscando melhorar o quadro funcional dos pacientes traumatizados no HUT. 

c) Inclusão da gratificação nos contras-chequesdos Fisioterapeutas e 

Terapeutas Ocupacionais que trabalham na urgência e emergência do HUT, 

onde atualmente é paga apenas aos médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e aos bioquímicos.  

d) Inclusão de produtividade nos contras-cheques dos Fisioterapeutas e 

Terapeutas Ocupacionais do HUT, associado à implantação do projeto de 

aplicação de ações para minimizar sequelas físicas e sensoriais. 

e) Implantar no Núcleo de Epidemiologia Municipal, a coleta de dados da CIF 

gerando dados funcionais sobre a população de Teresina. 

f) Criação de uma diretoria de saúde funcional para fomentar ações em âmbito 

hospitalar e na atenção básica. 

g) Aumento do número de NASFS com a participação de fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais e consequente melhoria da Atenção Básica, com 

elevação da qualidade de vida da população. 

h) Abertura de vagas para Terapeutas Ocupacionais nas maternidades e 

hospitais de média complexidade para estimular o desenvolvimento 

neuropsicomotor infantil utilizando atividades sensoriais e motoras, 



principalmente nos prematuros. Prevenir agravamento da incapacidade 

funcional, principalmente nas atividades da vida diária com orientação para 

manutenção da autonomia dentro e fora do domicilio e retorno ao trabalho. 

i) Estudo para colocação de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional nas 

escolas para prevenir distúrbios posturais, cognitivos, sensoriais e outras 

patologias que acometem o aparelho locomotor e que poderão interferir na 

aprendizagem do aluno. 

j) Que o acesso do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional nos quadros da 

Prefeitura Municipal de Teresina se dê através de concurso público. 

k) Que os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais aprovados em concurso 

público sejam chamados, tendo em vista inúmeras denúncias feitas a este 

Conselho de que em vários setores da saúde da Prefeitura de Teresina, 

existem prestadores de serviços. 

7 – Por fim, diante do exposto, propomos a colaboração junto à área técnica para 

elaboração de mecanismos de gerenciamento e avaliação da capacidade dos 

serviços de saúde quanto à assistência de recursos humanos, equipamentos e 

insumos disponíveis à assistência fisioterapêutica e terapêutica ocupacional no 

município de Teresina, colaborando no aprimoramento das politicas públicas para 

que a população tenha cada vez mais serviços de padrão renovados e consequente 

melhoria da qualidade de vida. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Dr. Marcelino Martins 
Presidente do Crefito-14 
 

 

 

 

 

 


