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Associação Brasileira de Fisioterapia
em Saúde da Mulher (ABRAFISM)
A ABRAFISM é uma associação civil, sem fins lucrativos, conveniada ao
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO),
representando os fisioterapeutas que atuam na área de Saúde da Mulher no
Brasil.
A principal vantagem de tornar-se membro da ABRAFISM é o fortalecimento da
área e da Especialidade Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher,
contribuindo para ampliação da inserção dos Fisioterapeutas que trabalham
nesta área em diversos cenários de prática profissional. O associativismo
representa a união dos profissionais em torno de objetivos comuns.
A ABRAFISM exerce um importante papel científico, estimulando de diversas
formas uma prática profissional de excelência baseada em evidências científicas
e permeada pelos valores ético-profissionais que norteiam o nobre exercício
profissional da Fisioterapia no Brasil.
Além disso, a ABRAFISM busca influenciar políticas que possam beneficiar a
saúde das mulheres por meio do acesso à Fisioterapia, atuando junto aos
conselhos profissionais, outras associações de classe e gestores em diversos
níveis.
Uma Associação forte com muitos membros engajados e participativos
consegue exercer um importante papel de divulgação profissional junto à
comunidade científica e junto à população. A atuação da Associação será mais
efetiva se houver ampla participação e adesão dos seus associados de modo
que suas ações serão multiplicadas e potencializadas por meio da cooperação.
Ajude a divulgar a importância do Associativismo para a Fisioterapia e
especificamente para Fisioterapia na saúde da mulher! As conquistas da
ABRAFISM são conquistas da profissão para melhor saúde e qualidade de vida
da população.
Maiores informações sobre o histórico da ABRAFISM, seus objetivos, conquistas
e sobre como se associar estão disponíveis no site: https://abrafism.org.br/.
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Prefácio
Sinto-me honrada e orgulhosa em prefaciar este E-book "Por mais
Fisioterapeutas nas Maternidades: regulamentação, evidências e ações
da campanha ABRAFISM" e de participar, junto a tantos outros, deste
movimento de luta pela inclusão dos fisioterapeutas nas maternidades.
Sabemos que para além de uma luta de classe, trata-se de um
movimento em busca de uma assistência de qualidade às gestantes,
parturientes e puérperas nas maternidades públicas e privadas do
Brasil, certos da importância e diferencial do fisioterapeuta no auxilio
desta mulher durante o trabalho de parto e pós-parto.
Cada ato já realizado, cada conquista já alcançada demonstra o
envolvimento, a garra e a disponibilidade empenhada por cada
fisioterapeuta, diretoras e membros da Associação Brasileira de
Fisioterapia na Saúde da Mulher (ABRAFISM) nesta campanha.
Parabéns pelo trabalho já desempenhado até aqui, força e coragem
para o que ainda há de vir. É só o começo de uma linda e vitoriosa
conquista!
Com carinho e o meu reconhecimento a esse grande time de
mulheres fortes e determinadas, que lutam por todos nós!

Elza Baracho
Vice-Presidente da ABRAFISM
Uma das pioneiras na Atuação Fisioterapêutica nas Maternidades
Membro da Comissão de Trabalho de Assistência em Obstetrícia (ABRAFISM)
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Apresentação

Este E-Book descreve a Campanha da Associação Brasileira de
Fisioterapia em Saúde da Mulher "Por mais Fisioterapeutas nas
Maternidades". Foi realizado um trabalho de compilação das
informações sobre a Campanha e constituída uma comissão
organizadora e elaboradora para descrever todas as ações e
conquistas que a Comissão de trabalho da ABRAFISM na
assistência Fisioterapêutica em obstetrícia realizou até o
momento. Este material deverá ser constantemente revisado e
atualizado de acordo com as ações e progressos obtidos com a
Campanha.
O objetivo deste E-book é apresentar a Campanha e subsidiar
Fisioterapeutas,
Conselhos
Profissionais,
Associações
Profissionais e Gestores de Saúde com informações referentes à
Campanha, por meio da divulgação do papel do Fisioterapeuta nas
maternidades e contribuir para ampliação e implementação em
maternidades de serviços de fisioterapia de alta qualidade,
alinhados com os preceitos de humanização obstétrica e de
trabalho em equipe, de modo a proporcionar níveis de excelência
na assistência obstétrica na gravidez, no parto e no puerpério.
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Quem é o Fisioterapeuta?

O Fisioterapeuta é um profissional de saúde com
formação acadêmica de nível superior (Decreto-lei n.
938/69). Na graduação, em disciplinas como
Cinesiologia, Cinesioterapia, Recursos Terapêuticos e
Eletroterapia, ele recebe as bases necessárias para
trabalhar com cinesioterapia e agentes eletrofísicos,
podendo atuar na promoção à saúde, na prevenção de
alterações físico-funcionais, bem como no tratamento e
reabilitação dessas alterações.
Estando devidamente registrado em seu Conselho
Regional, o Fisioterapeuta generalista é habilitado para
realizar o diagnóstico de alterações funcionais do
movimento,
prescrever
e
aplicar
condutas
fisioterapêuticas, acompanhar a evolução do quadro
clínico funcional e indicar alta do tratamento
fisioterapêutico.
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Regulamentação da Atuação do
Fisioterapeuta em Obstetrícia
3
dentro da Especialidade de
Fisioterapia na Saúde da Mulher

VOCÊ SABIA QUE...
Saúde da mulher é uma especialidade da Fisioterapia
reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (COFFITO) desde 2009?

Resolução COFFITO nᵒ 372 de 06 de novembro de 2009
“Art 2º: Terá reconhecido o seu título de Especialista
na Saúde da Mulher o profissional Fisioterapeuta que
cumprir os critérios a serem estabelecidos em
resolução própria em conformidade com a Resolução
COFFITO nº360/2008”.
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12

Regulamentação da Atuação do
Fisioterapeuta em Obstetrícia
3
dentro da Especialidade de
Fisioterapia na Saúde da Mulher

São áreas de atuação do Fisioterapeuta Especialista em
Saúde da mulher as seguintes, entre outras:
I - Assistência Fisioterapêutica em Uroginecologia e
Coloproctologia;
II - Assistência Fisioterapêutica em Ginecologia;
III - Assistência Fisioterapêutica em Obstetrícia;
IV- Assistência Fisioterapêutica nas Disfunções Sexuais
Femininas;
V- Assistência Fisioterapêutica em Mastologia.
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Regulamentação da Atuação do
Fisioterapeuta em Obstetrícia
3
dentro da Especialidade de
Fisioterapia na Saúde da Mulher

Art. 3º. Para o exercício da Especialidade Profissional em
Fisioterapia na Saúde da Mulher é necessário o domínio das
seguintes Grandes Áreas de Competência:
V. Realizar avaliação, prevenção, promoção e condutas
fisioterapêuticas nas alterações cinesiofuncionais advindas
das ... parturientes, puérperas, ...;
IX. Planejar e executar estratégias de intervenção
fisioterapêuticas utilizando recursos fisioterapêuticos gerais e
os específicos como: massagem perineal, cinesioterapia dos
MAP, biofeedback, propriocepção e fortalecimento muscular,
programas de exercícios para gestantes, entre outras;
XI. Prescrever e aplicar técnicas e recursos fisioterapêuticos
de analgesia durante o trabalho de parto;
XII. Atuar em sala de pré-parto, enfermaria de parturientes,
obstétrica e puérpera;
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Regulamentação da Atuação do
Fisioterapeuta em Obstetrícia
3
dentro da Especialidade de
Fisioterapia na Saúde da Mulher

Art. 3º. Para o exercício da Especialidade Profissional em
FISM é necessário o domínio das seguintes Grandes Áreas
de Competência:
XIII. Realizar orientações e auxilio ao aleitamento materno;
XIV. Participar do grupo de apoio ao aleitamento materno;
XVI. Realizar orientações posturais e adaptações funcionais
no pré e pós-parto;
XXII. Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante
de
agente cinesiomecanoterapêutico, termoterapêutico,
crioterapêutico, fototerapêutico, sonidoterapêutico, etc;
XXI. Realizar posicionamento no leito, sedestação,
ortostatismo, deambulação, além de planejar e executar
estratégias de adaptação, readaptação, orientação, visando a
maior funcionalidade da cliente/paciente/usuária.
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Importância da Fisioterapia
em Obstetrícia: gravidez

Benefícios das intervenções Fisioterapêuticas
baseadas em evidências na gestação
Prevenção de síndrome
hipertensiva e diabetes
1
gestacional

Prevenção de
incontinência urinária e
fecal 19, 20, 30

Auxílio no controle da
glicemia na diabetes
1
gestacional

Prevenção e alívio
da lombalgia e dor
pélvica 1, 15, 19

Alívio de sintomas
relacionados ao sistema
músculo-esquelético, e
vascular1, 6, 15

Melhor controle
de peso 1

Melhora segura do
1
condicionamento físico
Melhor qualidade do
sono 32
Redução do risco de
2
trauma perineal

Preparo informativo para o
parto (menos
internações precoces,
internação com maior
dilatação...)8, 10, 19

Prevenção de limitação
funcional e restrição de
participação social (menor
número de dias de
1, 21
afastamento do trabalho)

Melhora da função
9
sexual

Entre outros....
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Importância da Fisioterapia
em Obstetrícia: parto

Benefícios das intervenções Fisioterapêuticas
baseadas em evidências no parto

Redução
da dor 5, 11, 18, 26, 27,29

Redução da duração do
tempo de trabalho de
parto 11, 17, 27
Melhor experiência
e satisfação no
parto11, 17, 18, 27

Diminuição das
doses de reforço
11, 26
analgésico
Diminuição do uso de
analgesia
11, 18, 26,
farmacológica

Sem efeitos adversos
para o binômio mãebebê 11, 13, 17, 26

Repercussão positiva
nos parâmetros
fisiológicos, incluindo
os respiratórios 5, 11, 18, 26

Maior tolerância a
dor 11, 26
Contribuição para
17
autonomia da parturiente
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Importância da Fisioterapia em
Obstetrícia: pós-parto

Benefícios das intervenções Fisioterapêuticas
baseadas em evidências no pós-parto
Redução da dor perineal
e em cicatriz
3, 14, 24, 25
de cesárea

Melhora do
funcionamento
intestinal 4, 31

Prevenção de desconforto e
dor osteomioarticular
decorrentes da má postura
durante amamentação e
cuidados com o bebê 1, 22

Prevenção e redução de
edema em membros
inferiores e vulva 23

Melhora da função
muscular, postural,
urinária e dos diversos
outros sistemas 1, 28

Promoção da
7, 22
amamentação adequada

Auxílio no retorno à
condição pré-gestacional, otimizando a
funcionalidade, tratando os desconfortos e
disfunções que possam ter persistido ou
1, 28
surgido, decorrentes da gestação ou do parto
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Importância da atuação dos
Fisioterapeutas nas maternidades

Alinhado aos preceitos da humanização da assistência
prestada à mulher no ciclo gravídico-puerperal, o
Fisioterapeuta agrega sua expertise ao trabalho da equipe
interprofissional realizando:
Avaliação para prescrição e aplicação de recursos
Fisioterapêuticos para o alívio de dor e para a
progressão do trabalho de parto (cinesioterapia,
massoterapia, eletroterapia, termoterapia, hidroterapia,
etc.);
Gestão de aspectos da humanização da assistência no
ciclo gravídico-puerperal relacionados aos métodos
não farmacológicos para alívio de dor no trabalho de
parto e pós-parto (elaboração de protocolos,
orientações a acompanhantes, e a toda equipe
interdisciplinar);

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Importância da atuação dos
Fisioterapeutas nas maternidades

Avaliação para prevenção de morbidades respiratórias,
intestinais, urinárias e vasculares, melhor conforto,
prescrição e aplicação de recursos fisioterapêuticos
para alívio de dor e reabilitação da mulher no pós-parto,
inclusive favorecendo a amamentação com orientações
posturais e sobre os cuidados com o bebê;
Avaliação e assistência Fisioterapêutica à gestante de
alto risco internada;
Orientações posturais relacionadas ao trabalho da
equipe de obstetrícia, contribuindo para o
entrosamento, a satisfação e o conforto do grupo.

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Barreiras para a atuação dos
6 Fisioterapeutas nas maternidades
e de acesso das mulheres à Fisioterapia
Ausência de descrição da atuação do Fisioterapeuta nos
manuais de manejo de mulheres no ciclo gravídicopuerperal no contexto das maternidades, embora a maior
parte dos recursos ditos não farmacológicos seja de
amplo estudo e domínio do Fisioterapeuta;
Número reduzido de Hospitais e Maternidades com
Fisioterapeutas contratados para prestar assistência
fisioterapêutica à mulheres do ciclo gravídico-puerperal
(gestação, trabalho de parto e pós-parto);
Dificuldade de cadastramento para prestação de serviço
de Fisioterapia à parturientes em hospitais privados, com
necessidade de realizar curso de Doula como uma
alternativa oficial para entrada nas maternidades.

Criação pela ABRAFISM da Comissão de
Trabalho para Ampliação da atuação dos
Fisioterapeutas generalistas e especialistas
na Saúde da Mulher nas Maternidades em
nível nacional e internacional.
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Criação da Comissão de Trabalho na
7 Assistência Fisioterapêutica em
Obstetrícia pela ABRAFISM
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Lançamento da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas
nas maternidades"

A Comissão de Trabalho na Assistência Fisioterapêutica
em Obstetrícia é composta por Fisioterapeutas associadas da
ABRAFISM que atuam na área em diferentes Estados do
Brasil.
Em 01 de Setembro de 2019, esta Comissão lançou a
Campanha “Por mais Fisioterapeutas nas Maternidades”, nas
mídias sociais da ABRAFISM.
Mídias Sociais da ABRAFISM

abrafism.org.br/

@abrafism

@abrafism

ABRAFISM OnLine

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Lançamento da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas
nas maternidades"

Mídias de Lançamento da Campanha

Mídia de abertura da Campanha
Vídeo de abertura da Campanha
(Site) Dra. Sabrina Baracho
(Facebook) - Dra. Sabrina Baracho
(Fisioterapeuta na Saúde da Mulher) (Fisioterapeuta na Saúde da Mulher)
https://abrafism.org.br/por-mais- https://www.facebook.com/8337293
fisioterapeutas
66653192/posts/3559090004117101

Vídeo de abertura da Campanha
Vídeo de abertura da Campanha
(Instagram) - Dra. Sabrina Baracho
(Youtube) - Dra. Sabrina Baracho
(Fisioterapeuta na Saúde da Mulher) (Fisioterapeuta na Saúde da Mulher)
https://www.youtube.com/watch? https://www.instagram.com/p/B13yd
6-lKRY/
v=NGF_r_c7S3k
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"

24

Objetivos da Campanha
9 "Por mais Fisioterapeutas
nas maternidades"

Objetivo Geral
Ampliar e qualificar a atuação dos Fisioterapeutas
Generalistas e Especialistas na Saúde da Mulher nas
maternidades públicas e privadas em nível nacional e
internacional, e garantir a assistência Fisioterapêutica às
mulheres, para favorecer uma melhor experiência de parto e
satisfação.

.

Vídeo dos objetivos da Campanha
(Youtube) - Dra. Sabrina Baracho
(Fisioterapeuta na Saúde da Mulher)
https://www.youtube.com/watch?
v=FCYyG2_LnUM

Objetivos Específicos
1. Divulgação à comunidade leiga do papel dos
Fisioterapeutas nas maternidades (Frente I)
Produção de material sobre o escopo da atuação do
Fisioterapeuta nas maternidades
Realização de ações de divulgação à comunidade leiga
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Objetivos da Campanha
9 "Por mais Fisioterapeutas
nas maternidades"
2. Produção e divulgação de evidências científicas (Frente II)
Elaboração de documentos e diretrizes clínicas;
Oferecimento de eventos de atualização;
Criação de agenda para pesquisa científica na área;
Divulgação à comunidade científica nacional e
internacional;
Inserção do Fisioterapeuta em eventos interprofissionais e
de obstetrícia difundindo cientificamente a Fisioterapia na
área.
3. Realização de ações junto aos gestores
Divulgação do trabalho do fisioterapeuta junto aos gestores
das maternidades, prefeituras, conselhos profissionais,
associações e Ministério da Saúde;
Estímulo e suporte cientifico aos conselhos profissionais
para disseminação do papel dos fisioterapeutas nas
maternidades e política para aprovação de projetos de lei
que garantam o acesso das mulheres aos benefícios da
assistência fisioterapêutica nas maternidades.

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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10

Ações da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga

Divulgação de vídeos da Campanha nas redes sociais

Vídeo de divulgação da Campanha (Facebook) Dra. Sabrina Baracho (Fisioterapeuta na Saúde da Mulher)
https://www.facebook.com/mulherabrafism/videos/476383973208070/

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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10

Ações da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Divulgação de vídeos sobre a campanha

Vídeo de divulgação da Campanha (Youtube) - Dra. Cristine Homsi
(Coordenadora da Campanha e Diretora Científica da ABRAFISM)
https://www.youtube.com/watch?v=IeeAS6zFzak

Vídeo de divulgação da Campanha (Youtube) - Dra Lilian
Mascarenhas (Presidente da ABRAFISM)
https://www.youtube.com/watch?v=Tf3vlovEMbE
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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10

Ações da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Divulgação de depoimentos de Fisioterapeutas
que atuam em maternidades no Brasil

Vídeo de depoimento da Atuação em
Maternidades em Vitória/ES
Dra. Letícia Rios (Fisioterapeuta na
Saúde da Mulher do Hospital
Universitário Antônio Cassiano de
Moraes/EBSERH - Universidade
Federal do Espírito Santo)
https://www.youtube.com/watch?

Vídeo de depoimento da Equipe da
Maternidade Centro de Referência
em Saúde da Mulher (Mater)/
Ribeirão Preto/SP - Dra. Bianca
Manzan, Dra. Maira Menezes e Dra.
Paola Marini (Fisioterapeutas na
Saúde da Mulher do Mater)
https://www.youtube.com/watch?

v=VQ8oERHubwc

v=AV9GYQa8UyY

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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10

Ações da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Divulgação de vídeos de depoimentos de experiência de
Fisioterapeutas Docentes que atuam em maternidades no Brasil

Vídeo de depoimento da Atuação na
Maternidade no Estágio do Curso de
Fisioterapia do Centro Universitário
São Camilo / São Paulo - SP
Profa. Dra. Fatima Fitz
(Fisioterapeuta e Professora do
Centro Universitário São Camilo )
https://www.youtube.com/watch?
v=9yEeHXON61Y

Vídeo de depoimento da Atuação na
Maternidade pelo Curso de
Fisioterapia da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC) /
Florianópolis - SC
Profa. Dra. Thuane da Rosa
(Fisioterapeuta na Saúde da Mulher
e Professora substituta da UDESC)
https://www.youtube.com/watch?
v=9yEeHXON61Y

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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10

Ações da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga

Divulgação de depoimentos com Fisioterapeutas
que atuam em maternidades do Brasil

https://www.instagram.co
m/p/B2uKlCXFwgR/

https://www.facebook.com/mulhera
brafism/videos/538040853614582

Depoimento de Implantação bem sucedida de Serviço de Fisioterapia
na Maternidade Climério Oliveira/ EBSERH - Universidade Federal da
Bahia, Salvador/BA - Dra. Aline Manta (Fisioterapeuta na Saúde da
Mulher da Maternidade Climério Oliveira)

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Realização de entrevistas com Fisioterapeutas que atuam
na área de Obstetrícia em maternidades do Brasil

Entrevista/Live com a Profa. Dra. Elza Baracho uma das pioneiras no
atendimento em Maternidades no Brasil / Belo Horizonte - MG
(Instagram) - Dra Sabrina Baracho (Fisioterapeuta na Saúde da Mulher)
e Dra. Elza Baracho (Fisioterapeuta e Vice-presidente da ABRAFISM)
https://www.instagram.com/p/B2oST2jldUy/
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
"Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Realização de entrevistas com Fisioterapeutas que atuam
na área de Obstetrícia em maternidades do Brasil
Série de Entrevistas com o Tema "Ser Fisioterapeuta na Saúde da Mulher".
Nesta série, a Dra Elza Baracho (Fisioterapeuta e Vice-presidente da
ABRAFISM) entrevista Fisioterapeutas que atuam na área de Obstetrícia

Entrevista com a Profa. Dra. Claudia
Oliveira, membro da Comissão de
Trabalho da Campanha e Atuante da
Fisioterapia em Obstetrícia em
Maternidades/ Santos - SP
https://www.instagram.com/tv/B2b7
MyBlnlO/

Entrevista com o Dr. Alexandre
Delgado, Fisioterapeuta com
residência em Saúde da Mulher e
pesquisador em obstetrícia/
Recife - PE
https://www.youtube.com/watch?
v=xu6_OGftUJo

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Realização de Lives com os Conselhos Profissionais
sobre a Atuação Fisioterapêutica em Obstetrícia

Live entre o CREFITO-3 e a ABRAFISM representada pela Profa. Dra.
Claudia Oliveira (Membro da Comissão de Trabalho na assistência
fisioterapêutica em obstetrícia e representante da ABRAFISM na Câmara
Técnica de Fisioterapia na Saúde da Mulher do CREFITO-3 / Santos - SP)
https://www.youtube.com/watch?v=prkVmVYgOJU
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Realização de Lives com os Conselhos Profissionais
sobre a Atuação Fisioterapêutica em Obstetrícia

Live entre o CREFITO-14 e a ABRAFISM representada pela
Profa. Dra. Cristine Homsi (Coordenadora da Campanha e
Diretora Científica da ABRAFISM/ Teresina - PI)
https://www.instagram.com/tv/CCpFcK-Hl6m/?
utm_source=ig_web_button_share_sheet
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"

35

Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Realização de Lives com os Conselhos Profissionais
sobre a Atuação Fisioterapêutica em Obstetrícia

Live entre o CREFITO-2 e a representante da ABRAFISM na Câmara Técnica
de Saúde da Mulher Dra. Eliane Aguiar (Fisioterapeuta na Saúde da Mulher/
Rio de Janeiro - RJ)
https://www.instagram.com/tv/CCopY0EnFeJ/?
utm_source=ig_web_button_share_sheet
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Realização de Lives com os Conselhos Profissionais,
Gestores, Universidades e Ligas

Roda de conversa entre a Dra. Luciana Mamede (docente IFRJ e
representante da câmara técnica de Saúde da Mulher do CREFITO-2), a
Dra. Benize Souza (Gerente da Fisioterapia do Hospital Daniel Lipp - RJ), a
Dra. Dominique Klasczko (Fisioterapeuta na Saúde da Mulher - RJ) e a Dra.
Cristine Homsi (diretora científica da ABRAFISM e Coordenadora da
Campanha)
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Postagens de divulgação sobre a Campanha

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga

Postagens de divulgação sobre a Campanha

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente I. Divulgação à comunidade leiga
Postagens de divulgação sobre a Campanha

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente II. Elaboração de documentos
Elaboração e envio de Ofício de Divulgação para o
Sistema COFITTO/ CREFITO

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente II. Elaboração de documentos

Envio de Ofício de Divulgação para
o Sistema COFITTO/ CREFITO

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente II. Elaboração de documentos
Elaboração de diretrizes
Recomendações Brasileiras sobre a Atuação
Fisioterapêutica em Obstetrícia - Em elaboração;
Elaboração do E-Book informativo sobre a Campanha "Por
mais Fisioterapeutas nas Maternidades;
Recomendações para atendimento fisioterapêutico à
gestantes, parturientes e puérperas em tempos de COVID19.

Imagens da Capa e Ficha catalográfica das recomendações para atendimento
fisioterapêutico à gestantes, parturientes e puérperas em tempos de COVID-19.

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente II. Trabalho de inserção em eventos
Participação em Eventos de Saúde da Mulher e Obstetrícia

Profa. Dra. Cristine Homsi (Coordenadora
da Comissão e Diretora Científica da
ABRAFISM) palestrando sobre os Desafios
da Fisioterapia Obstétrica -São Paulo /SP

Dra. Sabrina Baracho (Membro da
Comissão) palestrando sobre a
Atuação Fisioterapêutica em
Obstetrícia - São Paulo/SP

Profa. Dra. Elza Baracho (Vice-presidente
da ABRAFISM e Membro da Comissão)
palestrando sobre a Campanha - São
Paulo/SP

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente II. Trabalho de inserção em eventos
Participação em Eventos de Saúde da Mulher e Obstetrícia

Mesa redonda sobre Atuação Fisioterapêutica no Trabalho de Parto composta por
Dra. Cristine Homsi e Dra. Cláudia Oliveira (Membros da Comissão), e Dr. Alexandre
Delgado (Fisioterapeuta) e Dra. Andrea Gonçalves (Fisioterapeuta) - São Paulo/ SP

Dra. Cláudia Oliveira (Membro da
Comissão) palestrando sobre a
Atuação Fisioterapêutica no Trabalho
de Parto - São Paulo/SP

Dra. Leila Barbosa (Secretária Geral
da ABRAFISM e Membro da
Comissão) palestrando sobre a
Campanha - Recife/PE

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente II. Trabalho de inserção em eventos
Eventos de Atualização - Curso Pré-congresso no Congresso
Brasileiro de Fisioterapia na Saúde da Mulher
2020/21 - Rio de Janeiro/RJ

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente II. Divulgação para comunidade científica
internacional

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde
Reunião com Conselhos Profissionais

Reuniões com o Presidente do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho, e: 1) a
Dra. Elza Baracho (vice-presidente da ABRAFISM e membro da Comissão de
Trabalho na assistência fisioterapêutica em obstetrícia da ABRAFISM) para
articular inserção do Fisioterapeuta na Saúde da Mulher nas maternidades
(06/09/2019); 2) com a Dra. Elza Baracho e a Dra Cristine Homsi
(Coordenadora da Comissão e Diretora científica da ABRAFISM), para tratar
da Campanha e de outros assuntos relacionados à Fisioterapia na Saúde da
Mulher (23/10/2019).

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde
Reunião com Conselhos Profissionais

Reunião com a Presidente do CREFITO-8, Dra. Patrícia Rossafa, e as
representantes da ABRAFISM, Dra. Rubneide Gallo (Diretora Tesoureira
da ABRAFISM e membro da Comissão de Trabalho na assistência
fisioterapêutica em obstetrícia da ABRAFISM) e Dra. Gislaine Bonete,
para tratar de assuntos relacionados à Campanha e à divulgação do
Fisioterapeuta especialista em Saúde da Mulher (19/11/2019).

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde
Reunião com Conselhos Profisissionais

Reunião online com o Presidente do CREFITO-3, Dr. José Renato de
Oliveira, e membros da Comissão de Trabalho na assistência
fisioterapêutica em obstetrícia da ABRAFISM, Dra. Cristine Homsi
(Coordenadora) e Dra Cláudia Oliveira, para tratar de assuntos
relacionados à Campanha e à divulgação do Fisioterapeuta especialista
em Saúde da Mulher (09/06/2020).

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde
Reunião com Conselhos Profissionais, Associações de
Obstetrícia e Ginecologia e Poder Legislativo

Reunião com o Presidente da Associação de Ginecologistas e Obstetras do
Espírito Santo, Dr. Coridon Franco da Costa, com a Presidente do CREFITO15, Dra. Eunice da Encarnação, com o Deputado Estadual Doutor Hércules
e com as representantes da ABRAFISM no CREFITO-15 e membros da
Comissão de Trabalho na assistência fisioterapêutica em obstetrícia da
ABRAFISM, Dra. Néville Ferreira (Conselheira Fiscal da ABRAFISM) e Dra.
Letícia Rios (Fisioterapeutas na Saúde da Mulher), para tratar de assuntos
relacionados à Campanha e à divulgação do Fisioterapeuta especialista em
Saúde da Mulher(16/11/2019).

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"

51

Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde
Reunião com as Associações de Obstetrícia e Ginecologia

Reunião online com a Diretoria da Associação de Obstetrícia e
Ginecologia do Estado de São Paulo (SOGESP), sob Presidência da Dra.
Rossana Pulcineli Vieira Francisco, e membros da Comissão de Trabalho
na assistência fisioterapêutica em obstetrícia da ABRAFISM, Dra. Claudia
Oliveira e Dra Néville Ferreira Fachini de Oliveira, para tratar de assuntos
relacionados à Campanha e o estabelecimento de parceiras
(04/08/2020).
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"

52

Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde

Carta aos gestores de Maternidades

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde

Carta aos gestores de Maternidades

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde

Carta aos gestores de Maternidades

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento

Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde

Mapeamento das maternidades brasileiras, consulta aos
associados da ABRAFISM para opinião sobre a Campanha e
entrega de carta aos gestores das maternidades

Envio de Questionário sobre Atuação
Envio de Questionário sobre
na área de Obstetrícia dentro da
Fisioterapia na Saúde da Mulher
Visitas nas Maternidades
https://forms.gle/zUyPCdJ94dh https://docs.google.com/forms/d/e/1
8HkVq8
FAIpQLSfL2_ddCMunEQNJZoUiKaj4QA
Pl7YiNH13CCUDvE_YIIafe4w/viewform
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde

Desenvolvimento de Pesquisa sobre o perfil profissional dos
Fisioterapeutas que atuam nas maternidades do Brasil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf70EWjzAAg75CwO0yzWjv
yz4y9P6zBrRXIzHjH1h41pmt5RQ/viewform
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"

57

Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde

ABRAFISM elabora e envia ao Sistema COFFITO/CREFITOs
sugestão de Projeto de Lei para garantir a atuação
permanente dos Fisioterapeutas nas maternidades

Modelo do Projeto de
Lei elaborado pela
ABRAFISM

CREFITO-5 acolhe e
encaminha a PL à sua
Comissão Parlamentar
para providências

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde

ABRAFISM elabora e envia ao Sistema COFFITO/CREFITOs
sugestão de Projeto de Lei para garantir a atuação
permanente dos Fisioterapeutas nas maternidades

Solicitação do CREFITO-2 em parceria com a deputada estadual Martha Rocha de
encaminhamento do Projeto de Lei nº 2951/2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade de
permanência de Fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas no âmbito do
estado do Rio de Janeiro.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br

"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos Conselhos, gestores das
maternidades, do poder legislativo e do Ministério da Saúde
Proposta de Emenda à Constituição para garantir a
Assistência Fisioterapêutica no pré-natal, parto e pós-parto

Solicitação do CREFITO-4 em parceria com o Senador mineiro Rodrigo
Pacheco de Proposta de Ementa a Constituição (PEC 8/2019) que
garante a Assistência Fisioterapêutica no pré-natal, parto e pós-parto
http://twixar.me/wl81
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos gestores das maternidades, do
poder legislativo e do Ministério da Saúde

Projeto de Lei para inserir Fisioterapeutas nas Maternidades

https://is.gd/w9CliA

Aprovação do Projeto de Lei 879/2019 proposto pelo CREFITO-4 em
parceria com o vereador municipal Pedro Bueno em 1º e 2º turno que
torna obrigatória a inserção do Fisioterapeuta nas
Maternidades em Belo Horizonte - MG
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Ações da Campanha
10 "Por mais Fisioterapeutas nas
maternidades" até o momento
Frente III. Campanha junto aos gestores das maternidades, do
poder legislativo e do Ministério da Saúde

Projeto de Lei para inserir Fisioterapeutas nas Maternidades

Live da vitória da aprovação do Projeto de Lei 879/2019 em 2º turno que
torna obrigatória a inserção do Fisioterapeuta nas Maternidades de Belo
Horizonte - MG, entre Dra. Elza Baracho (Vice-presidente da ABRAFISM), Dr.
Anderson Coelho (Presidente do CREFITO-4) e Dra. Cristine Homsi
(Coordenadora da Campanha).
https://www.instagram.com/tv/CDkZda6JAPw/
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Como posso ajudar na
Campanha?

- Conheça e divulgue a Campanha;
- Sempre que possível, informe a comunidade leiga, científica e aos
gestores de saúde sobre o importante papel do Fisioterapeuta nas
maternidades;
- Estimule depoimentos de experiência positiva de parto pelas mulheres,
gestores e equipe de profissionais, envolvendo o trabalho do
Fisioterapeuta, respeitando sempre o nosso código de ética profissional;
- Busque fortalecer e trabalhar em parceria com a ABRAFISM;
- O trabalho das câmara técnicas de Fisioterapia na Saúde da Mulher nos
Conselhos Profissionais é muito importante e a inclusão de
representantes associados da ABRAFISM facilita o trabalho sincronizado
entre a associação e os conselhos.
- Busque articulações e ações sincronizadas entre associados, gestores,
conselhos e poder público para aprovação de Projetos de Lei que
garantam a população feminina o acesso à Fisioterapia no ciclo gravídicopuerperal, incluindo as maternidade.

Entre em contato com a ABRAFISM para
maiores informações e suporte científico:
cienciabrafism@gmail.com
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"
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Como posso ajudar na
Campanha?

Fisioterapeutas:
- Associem-se à ABRAFISM e envolvam-se com as atividades da
associação relacionadas a Campanha (voluntariem-se para atuar junto aos
gestores das maternidades e de saúde);
- Se já atuam em maternidades, faça um trabalho de excelência
demostrando sua especificidade profissional, suas habilidades e
competências bem como sua capacidade de comunicação e trabalho em
equipe;
- Compartilhem sua experiência de trabalho Fisioterapêutico e depoimento
com a ABRAFISM;
Gestores e Fisioterapeutas
- Informem-se como a ABRAFISM pode auxiliar na proposição para
implementação, reestruturação ou ampliação de serviços de Fisioterapia
nas maternidades;
Organizações de saúde governamentais e associações profissionais de
obstetrícia
- Informem-se como a ABRAFISM pode somar esforços na elaboração de
diretrizes para humanização da assistência obstétrica e experiência
positiva de parto, e disseminação do papel do Fisioterapeutas nas equipes
interdisciplinares que prestam assitência em obstetrícia.
Entre em contato com a ABRAFISM para
maiores informações e suporte científico:
cienciabrafism@gmail.com
"Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades"

64

12

Considerações finais

O Fisioterapeuta possui habilidades e competências ímpares para
atuar nas maternidades contribuindo para humanização da
assistência, melhores resultados obstétricos e para uma
experiência positiva de parto pelas mulheres;
A atuação Fisioterapêutica não se restringe ao trabalho de parto,
sendo importante na prevenção e tratamento de complicações
relacionadas a internação de gestantes e puérperas, bem como na
reabilitação que inicia-se no pós-parto imediato;
Existem barreiras para atuação do Fisioterapeuta nas
maternidades sendo a Campanha "Por mais Fisioterapeutas nas
Maternidades" uma estratégia para promover a ampliação da
inserção dos fisioterapeutas nas maternidades e garantir o acesso
das mulheres aos benefícios da assistência Fisioterapêutica;
Diversas ações da Campanha já foram realizadas como divulgação
em redes sociais à comunidade leiga e científica, elaboração de
documentos, inserção em eventos científicos, reuniões com
gestores de saúde, conselhos e associações profissionais;
A Campanha, até o momento, trouxe grandes conquistas como um
engajamento crescente dos associados da ABRAFISM, maior
visibilidade do trabalho dos Fisioterapeutas nas maternidades em
nível Nacional e Internacional;
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A campanha motivou a implementação de novos serviços de
fisioterapia nas maternidades brasileiras;
A campanha também motivou o trabalho do CREFITO-4 que em
outubro de 2019 buscou o apoio de parlamentares municipais e
estaduais de Minas Gerais e apresentou, em vários municípios e na
Assembleia Legislativa, projeto de lei para garantir a assistência
Fisioterapêutica em obstetrícia (no pré-natal, parto e pós-parto)
tornando obrigatória a presença de Fisioterapeutas nas
Maternidades. Os projetos estão tramitando com êxito em todas as
instâncias, tendo sido aprovado em primeiro e segundo turno em
Belo Horizonte - MG;
Foi encaminhado a todos os Conselhos profissionais a sugestão de
Projeto de Lei para garantir à população feminina o acesso à
assistência fisioterapêutica no ciclo gravídico-puerperal, incluindo as
maternidades, sendo que alguns já encontram-se em tramitação;
Há muito trabalho pela frente, mas a campanha está atuante com
grande mobilização dos associados, frentes de trabalho da
ABRAFISM, sistema COFFITO-CREFITOs, parlamentares, gestores,
associações profissionais de obstetrícia e da comunidade em geral.
Vamos em frente! Vamos juntos!
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14 Contatos da ABRAFISM

Mídias Sociais da ABRAFISM:
Canal do Youtube: youtube.com/channel/UC46sdjmyPvIuqc07bkuAUBA
Perfil Instagram: instagram.com/abrafism/
Perfil Facebook: facebook.com/mulherabrafism/

Telefone: +55 (91) 8110-4777
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