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Exma. Sra.  

Deputada Federal  GEOVÂNIA DE SÁ 

Nesta 

 

Senhora Deputada, 

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região – CREFITO-10, atuante junto aos 

profissionais jurisdicionados no estado de Santa Catarina nas áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, vem por 

meio desse, manifestar pela alteração do PL 959/2003 (o qual regulamenta as profissões de Técnico de Estética e de 

Terapeuta Esteticista),que se encontra na iminência de ser votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Consideramos que a lei deve regulamentar apenas o nível técnico, e não o nível superior, pois o esteticista é 

profissional da higiene e do embelezamento – não procedendo a indicação de terapeuta –, sendo assim necessária 

a retirada do texto das menções a procedimentos e atribuições concernentes aos profissionais da área da Saúde. 

 

Em sintonia com o segmento de Fisioterapeutas do Estado de Santa Catarina, manifestamo-nos com o Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional e 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (textos anexo) os quais advertem sobre algumas disposições do Projeto de 

Lei que trazem atribuições e especialidades pertinentes aos profissionais da área de saúde, que não podem ser 

delegadas para atividades relacionadas a procedimentos eminentemente de caráter estético, cosmético e de higiene, 

sob o risco de prejudicar o tratamento adequado da saúde da população, e que exige qualificação profissional para 

determinados procedimentos. 

Ciente da atenção dispensada para esta solicitação, contamos com sua priorização pela saúde dos brasileiros enquanto 

nobre representante do estado de Santa Catarina no Congresso Nacional.  

Respeitosamente, 

 

Dr. SANDROVAL FRANCISCO TORRES 

PRESIDENTE DO CREFITO-10 


