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Já é tempo de os Fisioterapeutas serem protagonistas da sua profissão, 

arte e ciência, sob as regras da lei e da ética. Já é tempo de os Fisioterapeutas 

apresentarem a Fisioterapia. 

Preenchidos de uma necessidade ética de corrigirmos distorções 

construídas historicamente, os Fisioterapeutas servidores públicos da 

prefeitura de São Paulo se organizaram juntamente ao 

Sindsep - Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, criaram o 

Núcleo de Fisioterapeutas Servidores Públicos da Prefeitura de São Paulo – 

NUFISP e apresentamos o presente manifesto, um ato de aproximação dos 

Fisioterapeutas servidores públicos da cidade de São Paulo em direção a 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo com o objetivo  de impedirmos a 

descaracterização da profissão, de garantirmos os princípios básicos da 

atividade administrativa: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), de valorizarmos a profissão do 

Fisioterapeuta, o SUS e a saúde e vida dos nossos 

usuários/pacientes/cidadãos. A população da cidade de São Paulo merece 

receber FFISIOTERAPIA! 

Segue abaixo algumas demandas elencadas pela coletividade dos 

Fisioterapeutas do Núcleo de Fisioterapeutas Servidores Públicos da 

Prefeitura de São Paulo – NUFISP-SINDSEP para apreciação da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo: 



1. Reestruturar o exercício da profissão segundo a legislação 

vigente para garantir o atendimento adequado da população, garantir a 

autonomia profissional do Fisioterapeuta e evitar crimes de exercício 

ilegal de profissão por servidores públicos. Definir atuação, normas e 

protocolos para o exercício dos Fisioterapeutas baseado na legislação 

vigente e na ciência. 

O fisioterapeuta, profissional de nível superior, assim descrito no 

Decreto-Lei no 938/1969, foi oficialmente inserido no rol de categorias da 

saúde pela Resolução no 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde, devendo 

ter formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia, 

instituídas por meio da Resolução no 4/2002 da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação. 

 

No Brasil, a profissão de fisioterapia foi regulamentada em 13 de outubro 

de 1969, pelo Decreto-lei número 938/69, e seu conselho regulador através da 

Lei 6.316/75, que a definiu como profissão de nível superior, cabendo ao 

fisioterapeuta, de forma privativa, a realização de métodos e técnicas 

fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 

capacidade física do cliente. 

 

O Código de Ética da Fisioterapia, em seu Art. 4º, define que o 

fisioterapeuta deve prestar assistência ao ser humano, participando da 

promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua 

saúde e cuidados paliativos, sempre tendo em vista a funcionalidade. No art.11 

o fisioterapeuta deve zelar pela provisão e manutenção de adequada 

assistência ao seu cliente/paciente/usuário, amparados em métodos e técnicas 

reconhecidos ou regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de 

Terapia Ocupacional. 

No exercício da profissão fisioterapeutas servidores públicos do 

município de São Paulo, e em verdade, podemos dizer que em todo território 

brasileiro, são compelidos a executarem atividade laborais que não fazem 



parte do rol de atos privativos ou compartilhados do fisioterapeuta. Essa 

coação é devida uma herança cultural do modelo biomédico hierárquico e que 

não encontra mais respaldo na legislação vigente, tampouco na organização 

do Sistema único de Saúde – SUS. Em 2020, com a pandemia da COVID-19, 

a importância do fisioterapeuta no atendimento ao paciente crítico ficou 

evidente, e obtivemos parte do reconhecimento devido a nossa bela profissão, 

porém ocorreu um aumento de coações para que fisioterapeutas 

extrapolassem suas atividades, situações de assédio, tentativas de atribuírem 

ao fisioterapeuta, de forma equivocada, funções que não fazem parte das 

competências privativas ou compartilhadas do fisioterapeuta e muitas vezes 

de atividades privativas de outros profissionais da saúde. Essas investidas não 

levam em consideração o caráter ético, isonômico e os princípios de autonomia 

entre as profissões de saúde, inaceitáveis em uma adequada relação 

multidisciplinar; uma vez que, contribui na descaracterização do perfil da 

profissão.  

Não podemos, então, admitir que Fisioterapeutas sejam compelidos a 

realizar rotineiramente atividades fora do rol de atividades da profissão como: 

trocas de fixações de cânulas de intubação e de traqueostomia; coleta de 

secreção traqueal; transportes intra-hospitalar e extra-hospitalar de pacientes; 

troca de filtros de ventilação mecânica; montagem de sistemas de ventilação 

com óxido nítrico, testagem de laringoscópio e equipamentos que são de uso 

de outras profissões. Mediante a incorporação de atividades estranhas à 

fisioterapia no labor do Fisioterapeuta nos serviços da prefeitura de São Paulo, 

os usuários do sistema de saúde pouco podem se beneficiar da fisioterapia 

propriamente dita, a saber: definir o diagnóstico fisioterapêutico, planejar 

intervenções, “métodos e técnicas fisioterápicos”, baseadas na melhor 

evidência científica, e executá-las com a finalidade de promover a saúde, 

prevenir doenças, agravos ou incapacidades/disfunções, tratar, restaurar, 

desenvolver e conservar a saúde, com ênfase à funcionalidade. (Decreto Lei 

Nº. 938/1969). 

As atribuições e competências dos Fisioterapeutas são orientadas e 

norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional 

e nas Resoluções do sistema Crefito/Coffito, autarquias do Ministério do 



Trabalho, que devem ser observados e considerados, tanto pelas (os) 

profissionais, quanto pelas instituições empregadoras.  

Cada uma dessas profissões de saúde precisa ter definida seus 

protocolos e manuais que tenham em seu escopo de trabalho normas claras 

que regulamentam seus atos privativos. A falta de um documento norteador 

pode desencadear divergências de condutas, provocando conflitos e estresse 

dentro da equipe multiprofissional.  

A autonomia profissional, respeito ao saber de cada profissão, atuação 

horizontal e harmônica entre os profissionais da saúde é uma necessidade em 

saúde, necessidade que encontra amparo na visão multidisciplinar e 

transdisciplinar de organização do trabalho/assistência e está em acordo com 

as recomendações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, 

Secretaria Municipal de Saúde de SP, enfim, do próprio SUS. 

Assim, solicitamos a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que 

se abra um “canal” de diálogo permanente com o Núcleo de Fisioterapeutas 

Servidores Públicos da Cidade de São Paulo – NUFISP, ligado ao 

Sindsep - Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, para que 

possamos, conjuntamente, gestores, sindicato e trabalhadores, reestruturar o 

exercício da profissão, através de normas e protocolos, segundo a legislação 

vigente e a melhor evidência científica para garantirmos o atendimento 

adequado da população, a autonomia profissional do Fisioterapeuta e evitar 

crimes de exercício ilegal de profissão por servidores públicos.  

 

Ressaltamos que se trata de um manifesto, de um ato de aproximação 

dos Fisioterapeutas servidores públicos da cidade de São Paulo em direção a 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo com o objetivo de garantirmos os 

princípios básicos da atividade administrativa: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), a valorização 

da profissão do Fisioterapeuta e a saúde e vida dos nossos 

usuários/pacientes/cidadãos. A população da cidade de São Paulo merece 

receber FFISIOTERAPIA! 

 



2. ISONOMIA 

Fundamentado no princípio da autonomia, nós, fisioterapeutas 

servidores públicos do munícipio de São Paulo solicitamos local adequado 

para Descanso/descompressão em igualdade com demais profissionais da 

saúde e com o objetivo de garantir a saúde dos fisioterapeutas e assistência 

adequada aos usuários do SUS na cidade; e flexibilidade para cumprimento da 

carga horária em condições isonômicas com outros profissionais da saúde e 

em acordo com as necessidades do serviço e bem estar, autonomia e saúde 

dos fisioterapeutas. A isonomia como regra é alçada a categoria de princípio 

que tem como força impositiva afastar a possibilidade de se criar leis instituindo 

privilégios em favor de alguns em detrimento de outros. É condição essencial 

numa República a igualdade de tratamento. A isonomia é observada na 

Constituição Federal de 1988, artigo 5º, caput, incisos I, VIII, XXXVII, XLII e 

artigo 7º, XXX, XXXI e XXXIV e a CLT: artigos 3º, 5º e 8º. 

A negação do princípio da isonomia nas ações e permissões do 

executivo paulistano pode ser caracterizada judicialmente como preconceito 

direto (conceituado como o ato por meio do qual se atribui ao empregado um 

tratamento desigual, com efeitos prejudiciais, fundado em razões proibidas) 

ou indireto (tratamento formalmente igual, mas que produzirá efeito diverso 

sobre determinados grupos). 

Assim, considerando o princípio da isonomia no trabalho, a saúde dos 

fisioterapeutas, a autonomia desses profissionais e as necessidades do 

serviço, solicitamos a Secretaria Municipal de Saúde do Munícipio de São 

Paulo: 

 

 

 Definição normativa/regulamentar criando a obrigatoriedade de 

Sala de descanso/descompressão “Conforto” para fisioterapeutas 

plantonistas nas seguintes condições/características:  

“As instituições de saúde públicas do Município de São Paulo ofertarão aos 

profissionais fisioterapeutas condições adequadas de repouso, durante todo o 

horário de trabalho. Os locais de repouso dos profissionais Fisioterapeutas 

devem, na forma do regulamento:  

I – Ser destinados especificamente para o descanso dos trabalhadores;  



II – Ser arejados;  

III – Ser providos de mobiliário adequado para repouso/descanso, alimentação, 

vestimenta, toalete e higiene pessoal;  

IV – Ser dotados de conforto térmico e acústico;  

V – Ser equipados com instalações sanitárias;  

VI – Ter área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em 

serviço. ” 

 

 

Além de óbvia necessidade, reforçamos nosso pedido com um trecho de 

decisão judicial em ação civil pública (a 0010042-28.2014.5.01.0079), que 

tinha como autor o Ministério Público do Trabalho (MPT) da juíza Letícia 

Cavalcanti Silva, da 79ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro: 

“Todos os profissionais, especialmente os da área da saúde, devem estar 

sempre descansados suficientemente para que possam desempenhar melhor 

o seu ofício, e, no caso da área de saúde, para que possam atender aos 

pacientes de forma pronta, rápida e eficiente, já que, uma única falha por 

excesso de trabalho, por parte desses profissionais, ou por falta de descanso, 

por menor que possa parecer, pode significar a morte de alguém, para o que 

não há qualquer conserto ou reparação justa”. 

 

 

 

 Flexibilidade para o cumprimento da carga horária 

Solicitamos regulação pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-

SP), e do senhor secretário nomeado pelo excelentíssimo prefeito municipal 

de São Paulo, que autorize a distribuição da carga horária de trabalho dos 

fisioterapeutas segundos as necessidades do serviço, e em acordo entre os 

trabalhadores e os gestores do serviço, em 6, 12 ou 24 horas ininterruptas, por 

meio de Portaria individual do senhor secretário de Saúde (DECRETO 

Nº31/1992). A solicitação é motivada pela contestação e impedimento da 

realização de plantões de 24 horas ininterruptas feitos por fisioterapeutas em 

alguns hospitais geridos direta ou indiretamente pela SMS-SP. 

 



Contra-argumento a contestação considerando que não há 

impedimento legal para tal, pelo contrário, a lei nº 16.122, de 15 de janeiro de 

2015, considera a hipótese da jornada semanal de trabalho de fisioterapeutas 

(30 horas) serem feitas em distribuição semanal de 6 horas diárias ou em 

regime de plantão. 

Art. 29. As jornadas de trabalho dos profissionais da saúde têm as 
seguintes correspondências: 

IV - Jornada de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - J-30:  

a) à prestação de 6 (seis) horas diárias de trabalho; ou  

b) ao cumprimento em regime de plantão; 

 

Na própria lei municipal 16.122/15 não há definição do termo plantão, 

nem tampouco de sua carga horária, ressaltando o interesse do legislador em 

não restringir a organização das jornadas nos diferentes serviços de saúde do 

município.  

Ainda, pode-se definir o termo plantão através de cartas ou documentos 

que regulamentem o assunto ou instituições que tenham expertise. O Decreto 

presidencial 7186/2010, que regulamenta os artigos 298 a 307 da Lei 

no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, que tratam do Adicional por Plantão 

Hospitalar – APH, em seu Art. 3º caracteriza o plantão, no que se refere as 

características temporais, como atividades laborais que tenham duração 

mínima de 12 horas e máxima de 24 horas: 

Art.3° - § 1o  Cada plantão terá duração mínima de doze horas 
ininterruptas. 

§ 3o  As atividades de plantão não poderão superar vinte e quatro 
horas por semana. 

 

É importante ressaltar que o plantão de 24 horas feito por fisioterapeutas 

não é algo estranho à atividade, já que é realizada em muitos hospitais no país. 

Questionar a validade dos plantões de 24 horas dos fisioterapeutas por 

não haver discriminação explícita da carga horária de 24 horas na lei 

16.122/15, é, em nossa interpretação, valorizar excessivamente o formalismo 



e a rigidez legal do modelo burocrático, colocando em risco a eficiência da 

administração pública. Considerar, única ou prioritariamente, a legalidade 

como princípio da administração pode ser um equívoco quando se 

desconsidera outros princípios tão relevantes quanto à legalidade, como a 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da 

CRFB/88); 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 

De acordo com Batista Júnior (2012, p. 2):  

De fato o modelo burocrático mais ortodoxo foca suas preocupações 
nos aspectos “garantísticos” e, para tanto, centra suas atenções nos 
aspectos jurídico-formais. Entretanto, a realidade complexa da 
moderna sociedade pluralista desmontou a possibilidade de sucesso 
do imponente modelo puramente burocrático. 

 

Assim, fica claro que a Administração Pública, conforme disposto no art. 

37 da Constituição Federal de 1988, deve cumprimento expresso aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

sendo que a própria lei lhe oferece meios para que possa, independentemente 

dos demais poderes, atender, dentro de tais princípios e, munida dos poderes 

vinculados e discricionários, os fins desejados, tendo sempre como finalidade 

maior, o interesse público. 

 No caso do ato discricionário em questão (distribuir a carga horária de 

trabalho dos fisioterapeutas segundos as necessidades do serviço em 6, 12 ou 

24 horas ininterruptas), o agente público condicionou sua decisão à 

observância da oportunidade e da conveniência, onde a lei não alcança 

determinada realidade prática em virtude da multiplicidade e diversidade dos 

fatos. O dever-poder discricionário do administrador é uma função que deve 

estar submetida aos atos normativos e ao controle jurisdicional, porém sempre 

deve ser exercida em nome do interesse público. 



Desse modo, a discricionariedade conferida não afronta os ditames 

legais, que, em última instância, também almejam o alcance do bem comum. 

Portanto, mesmo em situações excepcionais não previstas na lei, o ato 

administrativo discricionário deve observância aos princípios básicos da 

atividade administrativa: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88). 

É evidente que o instrumento legal não consegue esgotar todas as 

situações apresentadas no caso concreto e, desse modo, a aplicação 

massificada da lei pode levar ao não atendimento do interesse público. Os 

plantões de 24 horas, com 3 horas de repouso, fornecem um acompanhamento 

ininterrupto da evolução clínica dos recém-nascidos, dando ao fisioterapeuta 

maiores condições de entendimento da condição clínica do paciente, e nos 

casos onde for desejo manifestado espontaneamente pelos trabalhadores 

fisioterapeutas, que reconhecem nessa condição de trabalho uma 

possibilidade de melhor acompanhamento dos casos e menor desgaste 

decorrente do trânsito entre suas residências e seu local de trabalho, 

culminado com melhor eficiência na prestação do serviço aos usuários, 

associado a necessidade do serviço, acreditamos ser de utilidade pública a 

possibilidade de flexibilizar o cumprimento da carga horária. 

Assim, considerando que a lei municipal 16.122/15 explicitamente 

considera a hipótese da jornada semanal de trabalho de fisioterapeutas (30 

horas) serem feitas em distribuição semanal de 6 horas diárias ou em regime 

de plantão (mínimo de 12 horas e máximo de 24 horas [decreto presidencial 

7186/10]); 

Considerando que os plantões de 24 horas feitos por fisioterapeutas já 

ocorrem há décadas no município e no país, e que satisfação do usuário e do 

trabalhador nesse regime demonstram a eficiência da administração pública; 

Considerando que a limitação das possibilidades de cumprimento da 

carga horária pode promover um risco de queda na eficiência da prestação do 

serviço público; 



Considerando que essa flexibilidade é permitida para outros 

profissionais da saúde e que, considerando o princípio da isonomia, poderia 

ser permitida aos fisioterapeutas servidores do município de São Paulo; 

Considerando que a legalidade é um dos princípios da boa 

administração pública e que deve ser pautada conjuntamente com a 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim, considerar 

somente a lei como norma de conduta promoverá uma valorização excessiva 

do formalismo e da rigidez legal do modelo burocrático, colocando em risco a 

eficiência da administração pública; 

Solicitamos regulação pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 

(SMS-SP), e do senhor secretário nomeado pelo excelentíssimo prefeito 

municipal de São Paulo, que autorize a distribuição da carga horária de 

trabalho dos fisioterapeutas segundos as necessidades do serviço, e em 

acordo entre os trabalhadores e os gestores do serviço, em 6, 12 ou 24 horas 

ininterruptas, por meio de Portaria individual do senhor secretário de Saúde 

(DECRETO Nº31/1992) 

 

 

 

3. Criação de uma Gerência de Fisioterapia 

 

O NUFISP - Núcleo dos Fisioterapeutas Servidores Públicos da 

Prefeitura de São Paulo, vem, respeitosamente, reivindicar e apresentar as 

necessidades urgentes de medidas de atualização e modernização frente ao 

organograma das estruturas do Sistema de Saúde do Município e das 

realidades vividas de 1992, quando do ingresso oficial da categoria no Quadro 

dos Profissionais da Saúde, até os dias de hoje. 

Nestas décadas de atuação, por não haver a reestruturação do 

organograma frente aos novos serviços que passaram a existir na SMSSP, 

houveram dificuldades para entender, acolher e acomodar as atribuições 

profissionais desta categoria, criando um limbo de irregularidades, 

precarizando as ações atreladas à fisioterapia e as legislações vigentes 

pelos órgãos de controle e qualidade profissional.  



Eis aqui a nossa intenção: corrigir a negligência destes erros e 

equívocos, que comprometem o atendimento profissional da categoria, o 

resultado final do atendimento a população e o direito constitucional 

referente à nossa isonomia trabalhista. 

Assim, poderemos atuar sem comprometer as legislações e os vínculos 

profissionais e empregatícios que nos envolvem no compromisso de nossas 

atribuições e poderemos desempenhar, desembaraçadamente, nossas 

funções públicas com dignidade, liberdade e iniciativa próprias, assumindo as 

responsabilidades que por elas já somos responsáveis e responsabilizados 

socialmente e tecnicamente. 

Para tal organização dar início é imprescindível a inclusão do 

fisioterapeuta no organograma de gerência na SMS dando continuidade nas 

unidades de saúde com o cargo definido e exclusivo ao fisioterapeuta, visto 

que, apenas o fisioterapeuta tem competência para organizar e supervisionar 

um serviço de fisioterapia zelando e garantindo que a sociedade usuária do 

SUS receba atendimento adequado e completo conforme descrito no Código 

de Ética e Deontologia da Fisioterapia (DOU 147, Seção 1 de 01/08/2013). A 

falta dessa posição acaba cerceando o direito da população a fisioterapia de 

qualidade, visto que outros profissionais tentam continuamente por capricho e 

por não conhecer a rotina, interferir no serviço de fisioterapia, gerando conflitos 

e desgastando toda uma equipe por falta de conhecimento técnico e científico. 

Pensando no âmbito Hospitalar que dispõe de Unidade de Terapia 

Intensiva, é estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) através da RDC 07 de 24.02.2010, na Seção III Artigos 12, 13 e 14 

responsabilidades e atribuições descritas e designadas a todos profissionais 

que atuam na UTI por coordenador formal fisioterapeuta que assumirá a 

coordenação de no máximo duas UTIs, ficando exclusivo para essas 

unidades. É de suma importância que o fisioterapeuta coordenador da equipe 

de fisioterapia exclusivo da UTI receba remuneração adicional em seu 

subsídio, visto que, esse profissional será o responsável técnico por toda a 

equipe que atuará por 18/24 horas diárias e 7 dias por semana em escala de 

trabalho, e demandará um tempo exclusivo para: 

  



• Supervisionar e colaborar na elaboração e implementação de 

protocolos internos para Unidade de Terapia Intensiva 

• Supervisionar registros dos prontuários para garantir qualidade e 

quantidade de informações 

• Supervisionar atuação dos profissionais atuantes na UTI 

• Supervisionar e treinar quando necessário as ações de Biossegurança 

para profissionais e usuários 

• Supervisionar o tipo, a quantidade necessária e organização dos 

equipamentos e materiais para a fisioterapia 

• Participar de treinamentos institucionais e ser multiplicador das 

informações para equipe atuante na unidade 

Além de ser o profissional que responderá juridicamente quando for 

apontada qualquer regularidade.  

É necessário que tenham os coordenadores de setores específicos e 

que seja criado o cargo de gerente de fisioterapia para que haja isonomia entre 

as profissões, visto que não é ético e nem legal que o fisioterapeuta seja 

subordinado a qualquer outro profissional que não seja da sua mesma 

categoria.  

 

 

 

4. Programa de "Reabilitação" para pacientes pós- COVID19: 

Esclarecimento sobre o Programa e solicitar que Fisioterapeutas da 

PMSP e o NUFISP possam participar da construção desse e DE outros 

programas similares que envolvam o fisioterapeuta como parte dos 

profissionais da saúde que prestarão assistência. 

Ainda não há estudos conclusivos sobre a extensão das sequelas da 

COVID-19, mas a prática já mostrou que uma parcela significativa dos 

recuperados continuam necessitando de fisioterapia por um longo tempo após 

a desospitalização. Considerando problemas como desgaste muscular, 

desnutrição, perda de peso, dificuldades respiratórias e de deglutição 

decorrentes da intubação, o trabalho dos profissionais da saúde, e 

especialmente do fisioterapeuta, na participação do processo de reabilitação 

nesses casos pode durar de seis semanas a seis meses. 



Devido a estes fatores é importante que os gestores de saúde 

certifiquem se de que haja serviços prontamente disponíveis para atender essa 

demanda e que estejam preparados para um agravamento das doenças 

respiratórias após a pandemia. 

Podemos destacar a atuação fundamental do fisioterapeuta no 

processo de reabilitação de pacientes pós COVID-19 conforme abaixo: 

Solicitamos que o Fisioterapeuta servidor público do município de São 

Paulo possa participar do planejamento, gestão, direção, execução e revisão 

do Programa de "Reabilitação" para pacientes pós- COVID19 e de outros 

programas e ações que envolvam, direta ou indiretamente, o Fisioterapeuta 

como parte dos profissionais que prestarão assistência ou ato administrativo, 

justificado e regulamentado pelo Decreto Lei Nº. 938 – de 13 de Outubro de 

1969: 

Art. 3º. É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e 
técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 
física do paciente. 

Art. 5º. Os profissionais de que tratam os artigos 3º. e 4º. poderão, 
ainda, no campo de atividades específicas de cada um: 

o I – dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou 
particulares, ou assessorá-los tecnicamente; 

o II – exercer o magistério nas disciplinas de formação básica 
ou profissional, de nível superior ou médio; 

o III – supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos 
e práticos. 

 

e pela RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO Nº 402 DE 03.08.2011; Artigo 6º – O 

Fisioterapeuta Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia 

Intensiva pode exercer as seguintes atribuições, entre outras: 

I – Coordenação, supervisão e responsabilidade técnica; 

II – Gestão; 

III – Direção; 

IV – Chefia; 

V – Consultoria; 

VI – Auditoria; 

VII – Perícia. 



 Artigo 7º – A atuação do Fisioterapeuta Intensivista se caracteriza 
pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do 
desenvolvimento ontogênico, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, 
intervenção, recuperação e reabilitação do cliente/paciente/usuário, nos seguintes ambientes, 
entre outros: 

I – Hospitalar; 

II – Ambulatorial (clínicas, consultórios, centros de saúde); 

III – Domiciliar e Home Care; 

IV – Públicos; 

V – Filantrópicos; 

VI – Militares; 

VII – Privados; 

VIII – Terceiro Setor. 

 

 

 

5. DA para as Chefias dos Serviços de Fisioterapia. 

O Núcleo de Fisioterapeutas Servidores Públicos da Prefeitura de São 

Paulo, através do presente documento, solicita a inserção de fisioterapeutas 

no organograma de chefias. Atualmente os cargos de diretoria são destinados 

a diretoria médica, diretoria de enfermagem, diretoria técnica e diretoria 

administrativa, assim, não existe o cargo de diretoria de fisioterapia ou gerência 

de fisioterapia, além de não existir oficialmente o cargo de coordenação de 

fisioterapia, o que nos torna subordinados a outros profissionais da saúde que 

inserem e atribuem funções e tarefas que não diz respeito à profissão o que 

causa constrangimento e assédio, pois esses profissionais podem ser punidos 

criminalmente por exercício ilegal da profissão, ou ao se negar a realizar a ação 

solicitada sofrer pressão pelas forças hierárquicas da instituição e ser punido 

por insubordinação, o que poderia ser minimizado se existisse a gerência de 

fisioterapia em cada instituição onde haja a lotação de fisioterapeuta na 

unidade. 

A solicitação é justificada pela Resolução nº 424, de 08 de Julho de 

2013 – (D.O.U. nº 147, Seção 1 de 01/08/2013) - Código de Ética e 

Deontologia da Fisioterapia. 

Art. 5º São atividades privativas do fisioterapeuta: 



VIII - exercer direção, chefia, coordenação, supervisão técnica e 
execução dos serviços de Fisioterapia das empresas públicas e privadas prestadoras desses 
serviços; 

 

Sugerimos a formalização de cargos de diretoria, gerência e 

coordenação para fisioterapeutas. Ainda, achamos pertinente que essa 

coordenação seja dividida em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e Clínica 

para que ocorra a elaboração padronizada de atendimento em toda a rede, 

trazendo assim mais qualidade ao usuário do SUS. Além do coordenador é 

fundamental o gerente de fisioterapia, que será a chefia imediata, e fará a 

padronização do atendimento de fisioterapia, identificação e manejo de 

situações complexas e críticas, planejamento e execução de medidas de 

prevenção e redução de riscos, administração de equipes, entre outras 

atividades.  

 

 

6 - FIM DOS ASSÉDIOS IMEDIATAMENTE 

No exercício da profissão, fisioterapeutas servidores públicos do 

município de São Paulo têm sido coagidos, compelidos, a executarem 

atividade laborais que não fazem parte do rol de atos privativos ou 

compartilhados do fisioterapeuta. Em caso de negação, pois trata-se muitas 

vezes de exercício ilegal da profissão ou desvio de função, fisioterapeutas têm 

sido alvos de assédios. 

Pressuposto que se trata de ato ilegal, o assédio e abuso de poder, 

devem ser cessados imediatamente. Solicitamos que a SMS-SP abra um canal 

permanente para que o NUFISP-SINDSEP possa denunciar diretamente os 

casos de assédios e abuso de poder sem que os fisioterapeutas possam sofrer 

perseguições e retaliações nos locais de serviço. 

 

Com os sinceros agradecimentos e protestos de elevada estima e 

consideração. 

NUFISP-SINDESP 


