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Ações Executadas no período de 2014 e 2015 
pela Diretoria ABRAFIDEF Gestão 2014 – 2016 

 
 

• Participação da avaliação de títulos encaminhados para a prova de especialista; 

• Confecção, Emissão e Envio dos Certificados de Especialistas ao COFFITO; 

• Modernização e atualização do Portal ABRAFIDEF com inclusão de link para pesquisa de 

especialistas por estado; 

• Resposta e encaminhamento de mais de 600 e-mails enviados por profissionais e pelos usuários 

de serviços de saúde via Portal da ABRAFIDEF.  

• Elaboração e encaminhamento de mais de 150 ofícios pela Secretaria Executiva, aos mais 

diversos órgãos e autoridades. 

• Participação da construção de Instrumento Norteador das Especialidades -Técnicas e Métodos- 

(COFFITO); 

• Elaboração de Notas Técnicas sobre criolipólise, microagulhamento, peeling a pedido dos 

CREFITOS 6, 7, 8 e COFFITO; 

• Elaboração de Parecer sobre prescrição de ácidos e fitoterápicos a pedido do COFFITO; 

• Acompanhamento do PL 2232/2015 (Regulamentação da profissão de esteticista e tecnólogo em 

estética) com participação efetiva e pessoal da diretoria, junto aos Líderes de Partidos; 

• Construção de pareceres sobre PL 2232 para subsidiar o COFFITO; 

• Elaboração e encaminhamento de 31 ofícios remetidos a todos os Líderes de Partidos do 

Congresso Nacional a respeito da posição da ABRAFIDEF sobre o PL 2232; 

• Atuação junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tendo como resultado uma Carta de 

Recomendação – “Pós operatório deve ser feito por Fisioterapeuta”. 

• Reunião no CREFITO 3 para discussão sobre Novas Tecnologias e ampliação do campo de 

atuação da especialidade – Aguardo de envio de documentação formal para análise e posterior 

encaminhamento ao COFFITO; 
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• Organização e realização do l Fórum de Integração ABRAFIDEF e Câmaras Técnicas de 

Fisioterapia Dermatofuncional, com o apoio logístico do Instituto Ivo Pitanguy no Rio de Janeiro – 

RJ, em 12 de novembro de 2015, para discussão das demandas nacionais e estabelecimento de 

estratégias para área, em conjunto com as câmaras técnicas dos CREFITOs 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 

13.  

• Organização e realização da Jornada ABRAFIDEF de Fisioterapia Dermatofuncional no Rio de 

Janeiro – RJ, em 13 de novembro de 2015, com o apoio do Laboratório de Reparo Tecidual da 

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

• Realização de Assembleia Geral Ordinária, no Rio de Janeiro – RJ, em 12 de novembro de 

2015.    
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