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CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO

Parecer n°.03/2016

Processo de Consulta: Ofício nº 60/2016/GAPRE

Assunto: Minuta de Acórdão - Fisioterapeuta Prescritor

Da Consulta

Solicitação de:

“Solicitação de propostas de retificações, acréscimos, supressões, entre outros da Minuta de

Acórdão - Fisioterapeuta Prescritor.”.

Do Parecer

Transcrevemos, abaixo, o parecer do Grupo de Trabalho da SOCIEDADE NACIONAL DE

FISIOTERAPIA ESPORTIVA (SONAFE-Brasil), formado pelos Senhores Doutores Filipe Adballa dos Reis, Rodrigo

Ribeiro Oliveira, Fábio Sprada de Menezes e Luciana De Michelis Mendonça. Entendemos que a proposta

não corresponde com a prática do Profissional Fisioterapeuta e elencamos alguns exemplos transcritos da

Minuta de Acórdão e justificados com embasamento em literatura pertinente.

1. Práticas Integrativas -

"As práticas integrativas e complementares de saúde, em seus exatos termos, não concorrem com os atos

profissionais previstos na reserva legal da assistência fisioterapêutica regulamentada. O fisioterapeuta é ator

importante na promoção, prevenção, educação, restauração e preservação da saúde.”

Entendemos que o papel do profissional Fisioterapeuta é exatamente o que está elucidado no parágrafo

acima: ator na promoção, prevenção, educação, restauração e preservação da saúde.
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Não há menção de prescrição de medicamentos em nossa profissão, desde sua criação até dias atuais. Tal

prática sempre foi adotada e regulamentada por outras profissões da saúde (por exemplo médicos e

odontólogos).

2. Carga Horária na Graduação da disciplina de Farmacologia

Entendemos que a carga horária não é suficiente e desconhecemos até então a obrigatoriedade da disciplina

nos cursos de Graduação de Fisioterapia. Entretanto, encontramos menção do curso da disciplina de

"Farmacologia aplicada aos sistemas cardiovascular, respiratório e neuromuscular" como condição para

título de especialista em Fisioterapia Cardiovascular (Resolução n 454 de 25 de abril de 2015 - Reconhece e

disciplina a Especialidade Profissional de Fisioterapia Cardiovascular), por exemplo, assim como em outras

especialidades (Terapia Intensiva, Traumato-Ortopédica, etc).

3. Prescrição de Medicamentos de forma complementar

"O fisioterapeuta poderá́ adotar a prescrição de medicamentos/substâncias livres de prescrição, de forma

complementar a sua prática profissional, somente quando os produtos prescritos tiverem indicações de uso

relacionadas com o seu campo de atuação, e embasado em trabalhos científicos ou em uso tradicional

reconhecido, atendendo aos critérios de eficácia e segurança, considerando-se as contraindicações e

oferecendo orientações técnicas necessárias para minimizar os efeitos colaterais e adversos das interações

existentes, assim como os riscos da potencial toxicidade dos produtos prescritos.”

Entendemos que tal prática complementar não é garantida por parte dos fisioterapeutas. Visto que este

procedimento terá difícil fiscalização por parte dos Conselhos Regionais de Fisioterapia no Brasil.

Observamos que a realidade ética/moral não condiz com nosso código de ética em diversas formas, como

por exemplo: excesso de cursos de formação sem exigência de carga horária mínima (pilates, bandagens,

estética, dentre outros), cursos de Pós-Graduação sendo permitida presença de alunos sem ter finalizado a

graduação.
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Tal situação tornaria a prática complementar cega e perigosa, por exemplo: como fiscalizar a prescrição de

medicamentos (citados na minuta) em ambientes de extrema complexidade tais como Unidades

Coronarianas e/ou Centros de Terapia Intensiva? Será que todos os fisioterapeutas prescritores terão

conhecimento dos riscos/benefícios de tais medicações?

4. Fitoterapia

"Fitoterápicos são considerados medicamentos obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas

vegetais. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que inclui na sua composição substâncias ativas

isoladas, sintéticas ou naturais, nem as associações dessas com extratos vegetais. Fitofármaco, que, por

definição, é uma "substância ativa, isolada de matérias-primas vegetais ou mesmo, mistura de substâncias

ativas de origem vegetal”

Acreditamos que há extrema preocupação na prescrição de medicamentos fitoterápicos, tendo em vista a

alta toxicidade de muitas plantas em estudo (Figuras 1 e 2). Ainda não há consenso nem controle da plantas

medicinais e os estudos sobre a toxicidade são alarmantes. Segue abaixo exemplo de uma Revisão publicada

em 2014 na Revista Alimentary Pharmacological Therapy. Concluindo que há necessidade essencial de

avaliação rigorosa da relação risco/benefício para proteger tradicionais usuários de fitomedicamentos de

perigos para a saúde, incluindo lesão hepática.
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Figura 1. Artigo de Revisão: Hepatotoxicidade de plantas - uma atualização da medicina tradicional chinesa.

Figura 2. Artigo Hepatotoxicidade de plantas: atualização, exemplos e mudanças.

5. Homeopatia e Antropofosia

"Medicamentos homeopáticos são medicamentos dinamizados, preparados com base nos fundamentos da

homeopatia, cujos métodos de preparação e controle estejam descritos na Farmacopeia Homeopática

Brasileira, edição em vigor, outras farmacopeias homeopáticas, ou compêndios oficiais reconhecidos pela

ANVISA, com comprovada ação terapêutica descrita nas matérias médicas homeopáticas ou nos compêndios

homeopáticos oficiais, reconhecidos pela ANVISA, estudos clínicos, ou revistas científicas. Respeitando-se a

Instrução Normativa nº 5/2007 da ANVISA.”
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Atualmente a SONAFE tem se norteado pela Fisioterapia Baseada em Evidência (FBE) em seus Congressos

Nacionais e Simpósios Regionais e tal prática tem se difundido e crescendo entre seus sócios (clínicos e

pesquisadores). Isto posto, entendemos que a Homeopatia não é uma prática com eficácia comprovada na

literatura (vide revisão sistemática nível 1A) publicada em maio de 2010 na MJA. As conclusões disponíveis

atualmente de revisões na Cochrane (Figura 3) de estudos de homeopatia não mostram que os

medicamentos homeopáticos têm efeitos acima do placebo. E partindo da premissa das diretrizes

curriculares da Fisioterapia no Artigo 4, Inciso II (abaixo) não acreditamos nos efeitos da medicação

homeopática:

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de

tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em

evidências

Figura 3. Artigo Revisão Sistemática: Homeopatia: o que as melhores evidências nos dizem?

6. Terapia Ortomolecular

Seguindo o direcionamento que a SONAFE-Brasil adota da FBE, não recomendamos o uso da terapia

ortomolecular. Justifica-se, pois não foi possível identificar uma revisão sistemática e, de forma clara, alusão

à efetividade e necessidade da aplicação da referida terapia pela Fisioterapia, conforme os resultados da

busca realizada na base de dados PUBMED (Figura 4).
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Figura 4: Busca base de dados Pubmed : "Orthomolecular Therapy" (review) 
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7. Florais

De acordo com o direcionamento da FBE tomada pela SONAFE-Brasil, entendemos que so florais não podem

ser considerados com eficácia comprovada na literatura (vide revisão sistemática - Figura 5, publicada em

agosto de 2010 na Swiss Medical Weekly).

Figura 5: Artigo "Bach flower remedies: a systematic review of randomized clinical trials. 

8. Terapia Fotodinâmica

"A Terapia Fotodinâmica é uma técnica que associa radiação eletromagnética em um comprimento de onda

apropriado, com uma substância medicamentosa fotossensibilizadora e o oxigênio molecular, a fim de

promover um efeito tóxico pela formação de produtos altamente reativos em estruturas membranosas

celulares e vasculares in situ.”

A SONAFE entende com preocupação o uso de medicações para a Terapia Fotodinâmica (PDT), por duas

razões:

1º) Algumas substâncias fotossensibilizadoras são de difícil acesso e com facilidade de ativação por luz

comum (branca). Para a realização da PDT com eficácia, há necessidade de cuidados, dentre eles, ambiente

totalmente escuro (desprovido de luz branca, pois possuem todos os comprimentos de onda, o que faria a

ativação da técnica antes do esperado com o uso do Laser ou LED).
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2º) Para a realização da PDT há necessidade de equipamentos Laseres e/ou LED com comprimento de onda

específico para a lesão a ser abordada (úlceras, bactérias, tumores) e ainda há necessidade de estudos

clínicos randomizados e controlados da PDT. Os equipamentos fototerapêuticos deverão estar devidamente

controlados e calibrados, realidade não condizente com a situação atual de clínicas e consultórios de

fisioterapia do Brasil (BERTOLINI; NOHAMA, 2007) no qual demonstraram situação caótica e preocupante

quanto aos efeitos e consequências do tratamento com laseres em clínicas paranaenses, e por extensão,

brasileiras. (Figura 6).

Figura 6. Artigo: Avaliação da conformidade dos equipamentos Laser de baixa potência e emissão

contínua empregados em fisioterapia.
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Da Conclusão 

Diante do exposto acima, a SOCIEDADE NACIONAL DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA (SONAFE-Brasil) adota

parecer desfavorável a Minuta do Fisioterapeuta Prescritor de Medicação e não recomenda esta prática pelo

Fisioterapeuta. Entretanto, a SONAFE-Brasil está a disposição para ações de discussões presenciais sobre a

referida temática e, para tal, sugere uma ampliação do período de análise envolvendo outras especialidades

e entidades.

Referências

Ernst, E. Homeopathy: what does the “best" evidence tell us? MJA 2010. 192. 458-460,.

Ernst E. Bach flower remedies: a systematic review of randomised clinical trials. Swiss Med Wkly. 2010 Aug

24;140:w13079. doi: 10.4414/smw.2010.13079.

Teschke, R; Wolff, A, Frenzel, C ;Schulze, J. Review article: herbal hepatotoxicity – an update on traditional

Chinese medicine preparations. Aliment Pharmacol Ther 2014; 40: 32–50.

Bertolini, G. R. F.; Nohama, P. Avaliação da conformidade dos equipamentos Laser de baixa potência e

emissão contínua empregados em fisioterapia. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v. 20, n. 2, p. 13-23,

abr./jun., 2007.

Esse é o Parecer, sem mais juízo. 
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