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AO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – COFFITO
Exmo. Sr. Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente

A Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física - SONAFE, vem
respeitosamente, por intermédio de seu Presidente, Dr. Filipe Abdalla dos Reis, responder
à solicitação desta autarquia à respeito do Ofício no 00285/2020/GAPRE para suscitação
de dúvidas sobre a atuação do fisioterapeuta na fisioterapia esportiva, principalmente em
relação ao limite do exercício do exercício profissional do Fisioterapeuta do Esporte frente
à competência do que é do Profissional de Educação Física, quanto ao disposto no Artigo
4o, incisos IX, X e XI, da Resolução COFFITO n° 395/2011:

Art. 4o

O exercício profissional do Fisioterapeuta Esportivo é condicionado ao

conhecimento e domínio das seguintes áreas e disciplinas, entre outras:
IX) Treinamento esportivo e recondicionamento físico-funcional;
X) Atividade física no contexto da saúde e do lazer;
XI) Exercício físico e condicionamento físico;

Do Parecer

Este parecer foi elaborado e reportado pelos sócios da SONAFE Brasil: Dr. Cesar Abs
de Agosto, Dra. Charlini Hartz, Dr. Marco Tulio Saldanha dos Anjos, Dra. Mariana
Cavalcante, Dra. Raquel Petry, Dr. Thiago Vilela Lemos, Dr. Filipe Abdalla dos Reis e Dra.
Christiane Guerino Macedo.

O DECRETO-LEI 938/1969, que reconhece a profissão do Fisioterapeuta e Terapeuta
Ocupacional, resolve:

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

E também a RESOLUÇÃO COFFITO 8/1978 determina que:

Art. 3º Constituem atos privativos do fisioterapeuta prescrever, ministrar e supervisionar
terapia física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de
órgão, sistema ou função do corpo humano, por meio de:
I - ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou crioterápico,
hidroterápico, aeroterápico, fototerápico, eletroterápico ou sonidoterápico,
determinando:
a) o objetivo da terapia e a programação para atingí-lo;
b) a fonte geradora do agente terapêutico, com a indicação de particularidades na
utilização da mesma, quando for o caso;
c) a região do corpo do cliente a ser submetida à ação do agente terapêutico;
d) a dosagem da frequência do número de sessões terapêuticas, com a indicação do
período de tempo de duração de cada uma; e
e) a técnica a ser utilizada; e
II - utilização, com o emprego ou não de aparelho, de exercício respiratório, cárdiorespiratório, cárdio-vascular, de educação ou reeducação neuro-muscular, de
regeneração muscular, de relaxamento muscular, de locomoção, de regeneração osteoarticular, de correção de vício postural, de adaptação ao uso de ortese ou prótese e de

adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais, para o desempenho
físico do cliente, determinando:
a) o objetivo da terapia e a programação para atingí-lo;
b) o segmento do corpo do cliente a ser submetido ao exercício;
c) a modalidade do exercício a ser aplicado e a respectiva intensidade;
d) a técnica de massoterapia a ser aplicada, quando for o caso;
e) a orientação ao cliente para a execução da terapia em sua residência, quando for o
caso; e
f) a dosagem da frequência e do número de sessões terapêuticas, com a indicação do
período de tempo de duração de cada uma.
Sob estas se embasam todas as resoluções subsequentes que tratam de
especialidades específicas da Fisioterapia.

A RESOLUÇÃO COFFITO 337/2007 reconhece a especialidade de Fisioterapia
Esportiva, caracterizada pelo exercício profissional desde a promoção de atenção básica
direta à saúde do paciente por meio do diagnóstico cinético-funcional bem como a eleição
e execução de métodos fisioterapêuticos pertinentes a este, observando os seguintes
aspectos relacionados à prática esportiva:

I - Atividade física no contexto da saúde, do esporte e do lazer;
II - Exercício físico e condicionamento físico dentro do processo da recuperação
funcional, seguindo os critérios de retorno à prática esportiva;
III - Relação do esporte e atividade física no contexto da saúde coletiva e da prevenção
das lesões;

IV - Fisiologia do exercício, propriedades biomecânicas do tecido músculo-esquelético e
características biomecânicas das lesões esportivas;
V - Fatores predisponentes (extrínsecos e intrínsecos) relacionados com as modalidades
esportivas;
VI - Fatores epidemiológicos e predisponentes à ação da assistência fisioterapêutica
especializada na área;
VII - Contextualização dos diferentes níveis de complexidade de atenção à saúde e das
políticas públicas de saúde, com enfoque especial para a Atenção Básica garantindo a
promoção da saúde de atletas profissionais, praticantes de atividades esportivas,
incluindo aqueles com deficiência ou necessidades especiais, bem como a prevenção de
lesões e a recuperação funcional em casos de comprometimentos;

Ainda, a RESOLUÇÃO COFFITO 395/2011 habilita o Fisioterapeuta Especialista
em Fisioterapia Esportiva a:
I) Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e
encaminhamento;
II) Avaliar e restaurar funções musculoesqueléticas, cinético-funcionais, sensórioperceptíveis, neuro-sensório-cognitivo-motoras e de dor;
III) Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários, testes funcionais e exames
complementares;
IV) Determinar o diagnóstico e o prognóstico fisioterapêutico;
V) Estabelecer nexo de causa cinesiológica funcional ergonômica no âmbito da atividade
esportiva;
VI) Prescrever e aplicar técnicas fisioterapêuticas para distúrbios musculoesqueléticos;

VII) Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva;
VIII) Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecanoterapêutico, termoterapêutico, crioterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico,
sonidoterapêutico, entre outros;
IX) Orientar, facilitar e readaptar o cliente/paciente nas atividades esportivas;
X) Recondicionar atleta de alto rendimento;
XI) Determinar condições de performance esportiva;
XII) Programar pausas compensatórias;
XIII) Reavaliar estratégias de intervenção;
XIV) Desenvolver programas preventivos e de promoção à saúde;
XV) Determinar as condições de alta fisioterapêutica;
XVI) Prescrever a alta fisioterapêutica;
XVII) Registrar em prontuário a consulta, avaliação, diagnóstico, prognóstico, tratamento,
evolução, interconsulta, intercorrências e alta fisioterapêutica;
XVIII) Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos;
XIX) Realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde, e na prevenção
de riscos ambientais e ocupacionais.

E, principalmente, que o exercício profissional do Fisioterapeuta Esportivo é
condicionado ao conhecimento e domínio das seguintes áreas e disciplinas, entre outras:

I) Anatomia geral dos órgãos e sistemas e em especial do sistema musculoesquelético;
II) Biomecânica no esporte;
III) Fisiologia geral e do exercício;
IV) Fisiopatologia das lesões esportivas;
V) Semiologia;
VI) Fatores predisponentes, extrínsecos e intrínsecos, relacionados com as diversas
modalidades esportivas;
VII) Noções básicas quanto às regras, equipamentos, entre outras, referentes às diversas
modalidades esportivas;
VIII) Instrumentos de medida e avaliação do desempenho atlético e paratlético esportivo e
condições funcionais do aparelho locomotor;
IX) Treinamento esportivo e recondicionamento físico-funcional;
X) Atividade física no contexto da saúde e do lazer;
XI) Exercício físico e condicionamento físico;
XII) Esporte competitivo adaptado profissional e amador;
XIII) Relação do esporte e da atividade física no contexto da saúde coletiva e da prevenção
de lesões;
XIV) Farmacologia aplicada;
XV) Próteses, Órteses e Tecnologia Assistiva específicos da Fisioterapia Esportiva;

XVI) Humanização;
XVII) Ética e Bioética;

XIX) Neuroanatomia e neurofisiologia;

XX) Imaginologia aplicada;

XXI) Patologia geral;

XXIII) Fisioterapia aplicada à ortopedia/traumatologia e reumatologia, geriatria,
neurologia, cardiologia, pneumologia.

Em adição, a World Confederation for Physical Therapy WCPT aponta q e a
intervenção da fisioterapia deve também ter como alvo a prevenção de incapacidades,
limitações funcionais, a incapacidade e lesões, incluindo a promoção e a manutenção da
saúde, qualidade de vida e fitness em todas as idades e populações WCPT

A Chatered Society of Physiothetrapy do Reino Unido, em seu guia para referencia
de pacientes entre fisioterapeutas e instrutores de fitness (Guidance on the referral of
patients between physiotherapists and fitness instructors s gere q e o fisioterapeuta é
melhor indicado para a gerenciar programas de exercícios quando a dor ou a limitação
da função limita as atividades diárias; quando há múltiplas patologias ou a condição
subjacente esta mal controlada ou quando fatores biopsicossociais precisam ser
abordados Por s a e o instr tor de ati idades físicas é melhor indicado para gerenciar
programas de exercícios quando a condição esta sob controle razoável, com função
ra oa elmente normal e maiores progressões em f nção e fitness são desejá eis incl si e
recomendando que, em caso de piora do quadro do cliente, que o mesmo seja
contrarreferido de volta ao profissional mais indicado para a nova condição.

O American College of Sports Medicine (ACSM) propõe que a população em geral
(saudável, sem limitações físicas e com no máximo um fator de risco para doenças
coronarianas) seja abordado por profissionais de Educação Física (treinadores,
instrutores, professores). Por outro lado, populações de alto risco (que precisam de
atividade física altamente adaptada, supervisão multidisciplinar, para pessoas com
doença atual severa ou incapacidades) devem ser supervisionada em ambiente clínico.
Duas categorias intermediárias (baixo risco incluindo pessoas com limitações físicas leves
e estáveis, e com 2 ou menos fatores de risco para doenças coronarianas; e médio risco
pessoas com limitações físicas significativas devido a doenças ou incapacidades crônicas)
ficam alocadas em ma ona mais cin enta entre os âmbitos profissionais de endo ser
abordados

por

profissionais

especializados

nestas

condições,

em

ambientes

progressivamente mais complexos, preferencialmente de forma interdisciplinar (ACSM
Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 1995).

Desta forma, considera-se que:

A atuação do Fisioterapeuta Esportivo se caracteriza pelo exercício profissional em
todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico, e
nos diversos grupos populacionais e atenção aos que necessitam do enfoque esportivo,
seja adaptado ou não, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação,
intervenção terapêutica e recuperação funcional do atleta amador e profissional.

A SONAFE reforça que o exercício profissional do Fisioterapeuta Esportivo é
condicionado ao conhecimento e domínio das áreas e disciplinas supracitadas dentro do
contexto da recuperação funcional e com critérios de permanência e retorno à prática
esportiva, sendo de extrema importância o entendimento de fisiopatologia e suas possíveis
complicações.

Ao analisar a Resolução 395/2011, a SONAFE entende que os conhecimentos sobre
treinamento esportivo e recondicionamento físico-funcional são necessários e aplicados
no contexto da prevenção e recuperação de disfunçòes biomecânicas e/ou lesões que
podem interferir na prática esportiva ou da atividade física. Com destaque ao processo de
recuperação funcional, seguindo os critérios de retorno à prática esportiva. O mesmo se
destaca no que se refere a atividade física no contexto da saúde e do lazer.

Em relação ao exercício físico e condicionamento físico, os fisioterapeutas
frequentemente usam esta abordagem para retreinar pacientes com disfunções do
movimento e lesões. É função do fisioterapeuta do esporte avaliar seu paciente/atleta para
planejar, indicar e desenvolver exercícios físicos com o objetivo de promover a saúde
funcional, prevenir lesões esportivas ou ainda recuperar a funcionalidade de seus
pacientes.

Neste contexto, o exercício físico é uma forma de cinesioterapia aplicada e
direcionada para as necessidades do paciente/atleta. Destaca-se que as intervenções
(exercícios físicos, atividade física e treinamento esportivo) são delineadas para
incorporar tarefas e treinos específicos ao contexto em áreas que são significantes para
cada paciente/atleta, com um objetivo geral de independência funcional O S lli an e
Schmitz, 2007; Monteiro e Evangelista, 2010). Utilizar exercícios físicos que obedeçam à
especificidade da tarefa esportiva, para melhor transferência dos componentes motores e
preparar as estruturas centrais do corpo para garantir uma adequada base de sustentação
para os movimentos segmentares, bem como resistir à gravidade, forças de reação e
momentos de inércia (Cosio-Lima et al., 2003), podem melhorar o desempenho do
indivíduo e prevenir lesões.

Dessa forma, o fisioterapeuta esportivo é capaz de compreender o movimento, a
função, e a prescrição de exercícios e programas de treinamento visando as necessidades
para a saúde, esporte e lazer.

No entanto, a fisioterapia não atua na melhora da performance esportiva, no
fitness, e na estética corporal de indivíduos ditos saudáveis. Mas, podendo atuar em
indivíduos saudáveis, visando a prevenção de lesões e de desequilíbrios corporais,
corrigindo padrões de movimento e, obviamente, na reabilitação.

Dessa forma, compreendemos que:
a) Ambas as profissões possuem campos de atuações na promoção da saúde, proteção
específica (prevenção), avaliação, intervenção e na reabilitação;
b) No nível primário no qual é conhecido como pré patogênico, onde destaca-se a
prevenção de doenças (promoção da saúde e proteção específica) é um campo de atuação
convergente aos dois profissionais, no qual a promoção da saúde é amplamente realizada
no requisito movimento humano pelos profissionais de Educação Física, e nas proteções
específicas (populações especiais, principalmente) também destaca-se a atuação
do fisioterapeuta.
c) A avaliação e as condutas de intervenção no movimento humano se diferenciam quanto
aos seus objetivos de acordo com cada identidade profissional. Sendo que o
fisioterapeuta deve atuar com o foco na avaliação e recuperação da função, enquanto o
profissional de Educação Física deve atuar com o foco na avaliação e intervenção das
capacidades e habilidades físicas.
d) O nível secundário, no qual inicia-se o período patogênico, compete ao fisioterapeuta a
avaliação, o diagnóstico e o tratamento fisioterapêutico. Lembrando que o

tratamento fisioterapêutico não é sinônimo de reabilitação nesse período e sim uma
recuperação funcional.
e) A recuperação funcional definida no nível secundário pela Fisioterapia, refere-se ao
retorno da função (período pré patogênico) na qual era presenteou existente na vida
do sujeito, seja ela de vida diária, ocupacional ou recreacional. Lembrando que o
desenvolvimento das capacidades e habilidades físicas além do nível funcional retomado,
compete agora ao profissional de Educação Física.
f) Após a fase secundária (patogênese), se o sujeito for recuperado em suas funções pelo
fisioterapeuta, esse deve receber alta do tratamento. Sendo assim encaminhado caso haja
a necessidade e o objetivo da prática de exercício físico ao profissional de Educação
Física. Lembrando que os grupos especiais e de risco (sujeitos que apresentam
condições crônicas/irreversíveis) no qual já foi recuperada a sua função, a partir desse
momento, pode ser acompanhado por ambos os profissionais.
g) O nível terciário, no qual ocorre a reabilitação (inserção do sujeito na sociedade
independente do nível ou área de incapacidade e sequela desenvolvida), compete às
duas profissões de acordo com a sua identidade profissional.
h) O trabalho em conjunto dos dois profissionais em todas as fases éessencial para que haja
excelência no serviço prestado ao cliente.
i) Campos da atuação de alta convergência como o Pilates, Ginástica Laboral, Treinamento
Funcional,

Reabilitação Cardíaca,

Avaliação

Biomecânica

e

Cardiorespiratória/Ergoespirometria, mas não apenas restrita a estas, merecem devida
atenção dos conselhos profissionais para regulamentar ou informar as especificidades e
delimitações, assim como possíveis diretrizes de atuação de cada profissional
nesses campos.

Sendo somente o que se apresenta. Reiteramos nossa estima e apreço e nos
colocamos à disposição.

Cordialmente

Dr. Filipe Abdalla dos Reis
Presidente da SONAFE Brasil
Biênio 2020/2021
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