NOTA DE REPÚDIO À OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
POR MEIO DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)

A Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional – ABRAFIDEF, REPUDIA o Decreto Nº 9.057,
de 25 de maio de 2017, publicado no DOU nº 100, em 26/05/2017, Seção 1, p.3, no que tange a oferta de cursos
de Graduação em Fisioterapia ministrados na totalidade, ou em grande parte, por meio da modalidade de
Educação à Distância (EAD).
A ABRAFIDEF entende que as competências necessárias para a formação do fisioterapeuta envolvem
a necessidade de treinamento das habilidades e conhecimentos inerentes ao profissional em aulas teóricopráticas presenciais utilizando métodos e técnicas de avaliação e intervenção fisioterapêuticas, assim como da
segurança dos processos e procedimentos realizados, tendo em vista a complexidade e diversidade das
relações pessoais, do cuidado humanizado e interprofissional.
A graduação em fisioterapia na modalidade EAD pode gerar prejuízos à formação do fisioterapeuta, bem
como oferecer riscos à população assistida por esses profissionais, decorrente de uma formação inapropriada
e sem integração do ensino/serviço/comunidade nas distintas condições de saúde.
Assim sendo, a ABRAFIDEF, que tem entre seus objetivos “Promover o desenvolvimento técnicocientífico dos fisioterapeutas e acadêmicos em fisioterapia que congrega, visando implementar a qualidade dos
procedimentos e rotinas operacionais, nas áreas de fisioterapia dermatofuncional; Promover a divulgação do
papel do fisioterapeuta dermatofuncional, assim como de sua efetiva importância para a área de saúde,
defendendo sua finalidade social, sua técnica normativa e os direitos e obrigações das partes e agentes
envolvidos, promovendo atividades com a finalidade de esclarecer e orientar a população na procura da melhor
assistência fisioterapêutica”, manifesta seu APOIO ao Conselho Nacional de Saúde – CNS, ao Sistema
COFFITO-CREFITOs, à Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia – ABENFISIO e às demais
associações de especialidades na defesa da qualidade da formação dos profissionais fisioterapeutas, por meio
de cursos de graduação presenciais.
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