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Mensagem da Presidente
Título de Especialista
Em 2012 serão realizadas as primeiras provas para atribuição de Título de Especialidade Profissional de Fisioterapia em Saúde da
Mulher e outras Especialidades.
O Título de Especialidade Profissional em Fisioterapia significa o aprimoramento do exercício profissional do Fisioterapeuta e
representa, sobretudo, uma atenção especial e especializada em face das solicitudes dos clientes, dos familiares e da coletividade, para os quais
a referida atenção está dirigida. Sua obtenção exige um maior preparo do profissional Fisioterapeuta e representa, perante a sociedade, um
acréscimo de responsabilidade.
A ABRAFISM deseja que todos os fisioterapeutas
que trabalham na área de Saúde da Mulher obtenham este
aprimoramento e reconhecimento profissional, para tanto
se conveniou com o COFFITO em 2008, para normatização
e reconhecimento de Especialidades Profissionais e Áreas
de Atuação em Fisioterapia. O reconhecimento de nossa
especialidade ocorreu em 06 de novembro 2009 pela
Resolução Nº. 372. Em junho de 2010 a Resolução 377 que
dispõe sobre as normas e procedimentos para o registro
de títulos de especialidade profissional em Fisioterapia foi
promulgada.
Este ano em reuniões realizadas na sede do
COFFITO em Brasília a normatização de cada
especialidade assim como os detalhes das provas para
obtenção do Título de Especialidade foram definidas e
estão aprovadas pela plenária do COFFITO.
Na última reunião realizada no dia 20 de
setembro, marcamos a data para as primeiras provas que
acontecerão no dia 05 de fevereiro de 2012 em todo o
território Nacional. Em breve será publicado o Edital de
Convocação com todos os detalhes.
A ABRAFISM está de perto garantindo a
representatividade de nossa especialidade neste Ao centro Dr Roberto Mattar Cepeda Presidente do COFFITO, a sua direita ao fundo Dra
momento de importância histórica para a Profissão e
Maria Cristina Meirelles Presidente da ABRAFISM, e demais representantes de
espera que seus associados participem deste processo e
Associações Nacionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e Dra Elineth da Conceição
que em breve tenhamos neste País um número
Braga Diretora-secretária (a frente de branco e preto) em reunião na sede do COFFITO
em Brasília no dia 20 de setembro de 2011.
representativo de profissionais “Especialistas em
Fisioterapia em Saúde da Mulher”. A todo o Sucesso nas
provas!!!!!
Maria Cristina C. C. Meirelles
Presidente da ABRAFISM

1

ABRAFISM – setembro/2011

PROVA DE ESPECIALIDADES 2011
VEM AÍ A PROVA DE ESPECIALIDADES 2011
Faça valer a sua especialidade e participe desta pesquisa.
A partir deste ano, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em parceria com as associações científicas conveniadas
realizará exame para obtenção de título de especialidades profissionais.
Participe deste processo de implementação respondendo a pesquisa que esta no site do COFFITO:
http://www.coffito.org.br/formulario_pesquisa.asp

BOAS -VINDAS AOS NOVOS MEMBROS DA
DIRETORIA DA ABRAFISM
A ABRAFISM apresenta para todos os associados os novos membros da diretoria e agradece a participação e a continuidade do trabalho
dos membros já pertencentes ao quadro da diretoria. É com um sentimento de imensa satisfação que recebemos as Fisioterapeutas Dra.
Simone Botelho e Dra. Liana Gomide, que com certeza irão contribuir muito com nossa Associação e com a valorização e divulgação da
Fisioterapia em Saúde da Mulher.
Gostaríamos de lembrar aos nossos associados que estamos contando com a participação de todos com sugestões para melhoria e
implementação de novas ações. Para isto, entre em contato conosco pelos e-mails: administrativa@abrafism.org.br ou
abrafism@yahoo.com.br.
Membros da Diretoria:
Dra. Maria Cristina Cortez Carneiro Meirelles (MG) – Presidente
Dra. Elza Baracho (MG) – Vice-Presidente
Dra. Ana Carolina Rodarti Pitangui (PE) – Secretária Geral
Dra. Angélica P. C. Yamada (SP) – Diretora Tesoureira
Dra. Simone Botelho Pereira (MG) – Diretora Científica
Dra. Maura Seleme (PR) – Diretora de Comunicação
Dra. Elaine Caldeira Guirro (SP) – Diretora Administrativa
Dra. Liana Barbaresco Gomide (DF) – Diretora Cultural
Dra. Miriam Zanetti (SP) – Diretora de Defesa Profissional

3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
MULHERES
A 3ª Conferência nacional de políticas públicas para as mulheres convocada pela presidenta Dilma Rousseff terá por objetivo a
elaboração de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da autonomia cultural, econômica, social e política das mulheres, contribuindo
para o exercício da plena cidadania das mulheres no Brasil. A 3ª Conferência foi dividida em 3 etapas: Etapas Municipais que aconteceram entre
os dias 1º de julho a 31 de agosto de 2011; Etapas Estaduais, no período de 1º de setembro a 31 de outubro de 2011 e a Etapa Nacional, com a
discussão final das propostas, que ocorrerá entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2011, em Brasília.
Fará parte do temário da 3ª Conferência a definição de propostas que assegurem: Igualdade e respeito à diversidade, Equidade,
Autonomia das mulheres, Justiça social e Participação das mulheres na formulação, avaliação e implementação das políticas públicas. Entre os
temas a serem discutidos estarão a ampliação do acesso das mulheres ao mercado de trabalho, a promoção da assistência obstétrica qualificada
e humanizada, a atenção direcionada à saúde da mulher no climatério e alterações da legislação com a finalidade de ampliar a garantia do direito
à saúde, contemplando os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. Em face a esses aspectos, é muito importante a presença e o
envolvimento de fisioterapeutas de todo o país, sobretudo àqueles que atuam na área de Saúde da Mulher, para participação, discussão e
atualização das temáticas.
Mais informações sobre o evento poderão ser encontradas pelo site www.spm.gov.br ou pelos telefones: (61) 3411-4246 e (61) 33277464. Secretaria de Políticas para as Mulheres – Presidência da República. E-mail para contato: spmulheres@spmulheres.gov.br
Endereço: Via N1 Leste S/nº, Pavilhão das Metas, Praça dos 3 Poderes, Zona Cívico-Administrativa. CEP: 70150-908. Brasília-DF.
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PARTICIPAÇÃO DA ABRAFISM EM EVENTOS
3º Congresso Internacional de Fisioterapia e Uro-oncologia
A ABRAFISM teve a honra de poder participar como colaboradora do 3º Congresso
Internacional de Fisioterapia e Uro-Oncologia, que ocorreu entre os dias 10 a 14 de
novembro de 2010 em Curitiba. Este evento contou com a presença de palestrantes
nacionais e internacionais tendo foco multiprofissional (fisioterapeuta-médico) podendo
assim contribuir para integração entre estes profissionais e com a troca de experiências e
conhecimento científico na área.
Da esquerda para direita, Dra. Kari Bo, Dra. Maura
Seleme, Dra. Sandra Reis, Dra. Maria Cristina
Meirelles e Dr. Bary Berghmans.

XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
CONASEMS
A ABRAFISM marcou presença efetiva durante a realização do XXVII Congresso
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) que aconteceu no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães em Brasília-DF, entre os dias 9 a 12 de Julho de 2011.
Considerado um dos maiores
eventos sobre saúde pública da América
Latina, o Congresso CONASEMS com o
tema "Saúde no Centro da Agenda de
Desenvolvimento do Brasil”, contou com
cerca de 5 mil pessoas envolvidas em
diversas atividades entre oficinas,
seminários, cursos, lançamentos de
publicações, painéis, mesas redondas
abordando diversos temas ligados a saúde
pública e as políticas de saúde.
Convidada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), a
ABRAFISM, representada pela sua Diretora Cultural Dra. Liana Barbaresco Gomide, esteve
Dra. Liana Barbaresco Gomide
presente no Espaço Funcional Saúde. Foi uma excelente oportunidade para divulgarmos a
Diretora Cultural da ABRAFISM
nossa especialidade para os Gestores da Saúde de todo o Brasil.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS
~
A Diretora de Comunicação da ABRAFISM Dra. Maura Seleme, participou nos dias 29 e 30 de agosto de 2011 do ICS 41 Annual
,
Meeting, levando trabalhos inéditos do Brasil e atuando como palestrante do Workshop pré congresso: “Successful, established and innovative
concepts of pelvic floor rehabilitation”, abordando o tema: ginástica hipopressiva. Participaram juntamente com a Dra. Maura, os palestrantes
Bary Berghmans (Holanda); Baerbel, Junginger (Alemanha) e Kaven Baessler (Alemanha). No workshop ela foi convidada por vários países
para apresentar à ginástica hipopressiva da forma que os brasileiros estão utilizando. Na apresentação, Dra. Maura Seleme destacou os
trabalhos de Ana Paula Magalhães e Liliana Stupp que vem tentado comprovar os benefícios desta ginástica.
Neste mesmo ano, no dia 28 de junho em Lisboa – Portugal, ocorreu o IUGA - International Urogynecological Association 36th Annual
Meeting, e Dra Maura ministrou o Workhop “Multidisciplinary Approach to Female Sexuality Based on Practical Concepts”que abordou filmes
inéditos sobre as técnicas fisioterapêuticas baseadas em evidência. O filme foi feito por Dra Maura Seleme, Bary Berghmans e Loic Dabbadie.
Dra Maura Seleme apresentou a avaliação e todas as técnicas em tempo real com a paciente, o que encantou a sala que estava com vagas
esgotadas antes do dia da apresentação. Este tipo de apresentação é inédita e mostrou mais uma vez a inovação das brasileiras Dra. Maria
Aparecida Pacetta (Ginecologista) e da Dra Maura Seleme nos congressos internacionais. No mesmo congresso, Dra Maura Seleme apresentou
a Ginástica Hipopressiva no Workshop pré-congresso: “Successful, established and innovative concepts of pelvic floor rehabilitation”. Foi a
primeira vez em que uma brasileira participou por 4 anos consecutivos como convidada em workshop da IUGA.
Dra. Maura Seleme é embaixadora do IUGA – setor fisioterapia e não tem deixado de notar que a cada ano a participação de
fisioterapeutas brasileiros e de trabalhos de alto nível tem aumentado significativamente, fazendo com que o mundo volte seus olhos para o
Brasil, que vem despontando nas pesquisas envolvendo Saúde da Mulher e Uroginecologia, desenvolvendo a integração entre médicos e
fisioterapeutas.
Neste sentido, Dra. Maura Seleme, Dra. Maria Cristina Meirelles, Dra Simone Botelho e Dr. Bary Berghmans estão estudando formas
para poder ajudar os brasileiros nas apresentações internacionais para que estas se tornem cada vez mais presentes e numerosas!
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Fisioterapeutas representam a comunidade científica brasileira no
A Sociedade Internacional de Continência – ICS realizou sua
reunião anual, em Glasgow, na Escócia, de 28 de agosto a 02 de setembro
de 2011. Dentre as atividades científicas do evento, foram realizados o
, encontro internacional que
reúne fisioterapeutas que atuam nesta área. Reunidos no mesmo evento,
os fisioterapeutas, médicos e enfermeiros presentes participaram de
workshops, cursos e conferências. No total, estiveram presentes 2780
profissionais, de 71 países diferentes.
Muitos brasileiros prestigiaram o evento. A fisioterapeuta Maura
Seleme, Diretora de Comunicação da ABRAFISM ministrou o workshop
“
”, juntamente com Baerbel Junginger (Alemanha), Kaven
Baessler (Alemanha), tendo como presidente Bary Berghmans (Holanda).
Simone Botelho, fisioterapeuta, docente da Universidade Federal
de Alfenas e atual Diretora Científica da ABRAFISM, representou nossa
comunidade científica apresentando quatro trabalhos desenvolvidos pelo
seu grupo de pesquisa vinculado a Pós-Graduação em Cirurgia da
Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP.
Dentre os trabalhos apresentados, destacou-se a pesquisa intitulada “

”, apresentada no
formato podium (Foto). Com auditório lotado, a fisioterapeuta defendeu a palpação vaginal como método de avaliação funcional do assoalho
pélvico fidedigno, desde que realizado por profissional capacitado. Para chegar a esta conclusão seu grupo de pesquisa acompanhou 307
mulheres, comparando a palpação vaginal com a eletromiografia (EMG) dos músculos do assoalho pélvico.
A reunião anual da ICS em 2012 será na China e está programada para 15 a19 de outubro. Os trabalhos científicos podem ser
submetidos até 01 de abril, por meio do site: http://www.icsoffice.org/Events/ViewEvent.aspx?EventID=134.
Em 2014, o Brasil sediará este renomado evento. Convidamos todos vocês a participar.

PRÓXIMOS EVENTOS
Local: Salvador
Data: 06 a 08 de outubro de 2011 (www.enfism.com.br)
Local: Florianópolis
Data: 9 a 12 de outubro de 2011 (www.afbfloripa2011.com.br)
Local: Curitiba
Data: 13 a 19 de novembro de 2011
www.abafi.com.br (10 % de desconto para associados ABRAFISM)
Local: Santa Catarina
Data: 22 a 26 de novembro de 2011 (www.sbu2011.com)
Visitem nosso site: www.abrafism.org.br

Dra. Ana Carolina Rodarti Pitangui
Dra. Maria Cristina Meirelles
Dra. Liana Barbaresco Gomide
Dra. Maura Seleme
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