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Ofício ABRAFIDEF n.º 22/2016                                  

                                                                        Curitiba, 24 de março de 2016. 

 

 

Senhor Deputado 

 

 

 A Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional - ABRAFIDEF, no cunho 

representativo da especialidade de fisioterapia dermatofuncional no território brasileiro, e 

visando o tratamento adequado da saúde da população, aos avanços nos atendimentos à 

população que a fisioterapia tem prestado em nosso país por meio da atenção integral à 

saúde enquanto profissionais legítimos da área da saúde que são, solicitar a vossa 

senhoria e a todos os deputados da bancada que os representa o Veto ao PL Nº 2.332 de 

2015 de autoria da deputada federal federal Soraya Santos – RJ, que trata a respeito da 

regulamentação da profissão de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética. 

 A ABRAFIDEF entende que a aprovação do PL Nº 2.332 de 2015, da maneira que 

está proposto traz sério comprometimento para a Fisioterapia, com reflexos na proteção 

social da população em função das atribuições denotadas a esses profissionais 

constantes no texto do PL.  

 O texto do PL apresenta como funções profissionais das referidas classes a 

utilização indiscriminada e sem a devida capacitação técnico-científica dos recursos de 

eletrotermoterapia e fototerapia, que são de uso exclusivos do fisioterapeuta conforme a 

Resolução COFFITO 8,  

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  
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Além disso, o referido PL os habilita a atuação nas áreas de pós-operatórios 

cirúrgicos, pós-parto, e demais patologias que afetam o sistema tegumentar, sendo que 

esteticistas, cosmetólogos e técnicos em estética, segundo o artigo 1º da Lei 12592/2012 

são “profissionais que exercem atividades de higiene e embelezamento capilar, estético, 

facial e corporal dos indivíduos”, apenas. Desta forma, não são profissionais aptos à atuar 

na reabilitação da população que eles pretender abranger dentro do PL e que já está 

estabelecida como atividade “privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas 

fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física 

do ciente” (artigo 3º, Decreto Lei 938/69). 

 Em anexo encaminhamos “NOTA DA COMUNIDADE MÉDICA SOBRE PÓS-

OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS” que foi emitida em 04 de novembro de 2015 

pela renomada e respeitada Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a qual congrega 

todos os todos os médicos especialistas em cirurgia plástica do país, enfatizando que o 

Projeto de Lei nº 2332/2015 carece de alterações e recomendando que o pós-operatório 

de cirurgias plásticas, tanto reparadoras quanto estéticas, seja realizado por 

fisioterapeutas.  

 Certos de vossa atenção, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

 Atenciosamente, 

  

 
_______________________________ 

Dra. Naudimar Di Pietro Simões 
Fisioterapeuta CREFITO 8 –16810-F 

Presidente da ABRAFIDEF 
 

 

 


