
 

 

 
PROVA DO TÍTULO DE ESPECIALISTAS EM FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL 

 
ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DOS CERTIFICADOS 

AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME 2021-2022  
 

COFFITO – ABRAFIDEF – CREFITOs 

 
Caro(a) colega fisioterapeuta aprovado(a) no concurso para obtenção de título de 

Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, a Associação Brasileira de Fisioterapia 
Dermatofuncional (ABRAFIDEF) lhe parabeniza por esta conquista! 

 

Finalmente, conseguimos modernizar nosso site e nosso sistema de gerenciamento e 
solicitação dos certificados de especialistas. Para isto foi necessário a contratação de 
profissionais especializados e serviços direcionados exclusivamente a nossa necessidade, o 
que demandou um tempo para ser entregue.   
 

Trazemos excelentes notícias!  Fizemos um levantamento de custos e um extenso 
estudo de viabilização de descontos aos nossos futuros especialistas, e informamos que foi 
possível fixar o valor da taxa para emissão do certificado em R$190,00 (cento e noventa 
reais) e ainda está sendo oferecido descontos históricos na anuidade para 2022. Todo esse 
esforço é para apoiar nossos membros neste momento de instabilidade econômica que 
assola nosso país e o mundo. 

 

A ABRAFIDEF por estar sempre comprometida com seus associados e no sentido de 
estimulá-los no desenvolvimento profissional, técnico e científico, decidiu por unanimidade, 
em reunião de diretoria: 

 

1. Manter congelado o valor da anuidade de 2022 (até a data de seu vencimento – 

30/06/2022). 

2. Presentear os NOVOS ESPECIALISTAS associados, oferecendo um desconto 

especial de 75% para a anuidade 2022 se for paga junto a emissão do certificado. 

3. Presentear os NOVOS ESPECIALISTAS QUE DESEJAREM SE ASSOCIAR, 

oferecendo um desconto de 50% para a anuidade de 2022. 

Em resumo: 
 

CATEGORIA PRODUTO A SER ADQUIRIDO  PRAZO: Até 30/06/2022 

ASSOCIADO já inscrito na 
ABRAFIDEF  

ANUIDADE 2022 + CERTIFICADO 
(75% OFF – na anuidade) 

De R$365,00 por R$235,00 

NOVO ASSOCIADO à 
ABRAFIDEF 

ANUIDADE 2022+ CERTIFICADO 
(50% OFF- na anuidade) 

De R$365,00 por R$265,00 
SOMENTE CERTIFICADO - 
PARA NÃO ASSOCIADOS 

CERTIFICADO ESPECIALISTA R$ 190,00 

ASSOCIADOS ANUIDADE 2022 R$175,00 



 

 

 
Ressaltamos a importância de sua participação em nossa entidade, contribuindo 

assim para uma especialidade unida e fortalecida! Em breve teremos no nosso portal aulas 
e cursos destinados aos nossos associados e continuaremos oferecendo descontos em 
eventos técnicos e científicos e demais acessos exclusivos à informação visando o 
desenvolvimento profissional. 

  
Desta forma, se você é associado e precisa solicitar seu certificado, aproveite este 

desconto especial. E se você ainda não é associado, solicite a sua associação pelo nosso 
portal. 

 

Mas atenção! Estas condições só serão válidas até o dia 30 de junho de 2022 

Após este prazo, os valores serão atualizados (no mínimo em 20%) 

O valor para emissão do Certificado de Especialista também será atualizado 

 
Para lhe auxiliar detalhamos abaixo um passo a passo para emissão do seu CERTIFICADO 
 
Existe um trâmite obrigatório orientado pelo COFFITO: 
 

1. ANTES DE TUDO PROVIDENCIE SUA DOCUMENTAÇÃO: 

• Declaração de regularidade profissional emitido pelo CREFITO (Deverá ser 

solicitada no Crefito de sua jurisdição) 

• Digitalize os documentos RG, CPF, Carteira do CREFITO, COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO ATUALIZADO. 

 
2. ACESSE O SITE DA ABRAFIDEF: 

http://www.abrafidef.org.br/certificadoEspecialista/login.php e escolha uma das 3 

opções descritas abaixo e faça (ou atualize) seu cadastro, anexe TODOS os 5 

documentos (descritos no item 1) e realize o pagamento correspondente a opção 

escolhida. 

 
• Se você já é associado a ABRAFIDEF (vá em Já tenho Cadastro e faça seu login com 

e-mail e senha cadastrados) 
• Se você deseja ser um NOVO ASSOCIADO da ABRAFIDEF (vá em Realizar Cadastro e 

Associar-se e clique em Cadastrar e Associar) 
• Se você deseja só solicitar a emissão do seu CERTIFICADO DE ESPECIALISTA sem me 

associar a ABRAFIDEF (Vá em Realizar Cadastro e clique em Cadastrar) 
 
 

http://www.abrafidef.org.br/certificadoEspecialista/login.php


 

 

3. A ABRAFIDEF, após a conferência dos documentos e, estando tudo em conforme, 

providenciará a impressão do certificado. Você poderá acompanhar o STATUS DO 

ENVIO da sua documentação através do site. Lá você poderá saber se o documento 
foi aceito ou se foi solicitado o reenvio. 

4. Caso haja alguma incongruência ou ilegibilidade com o documento, você será 

notificado por e-mail para fazer a devida correção.  

5. Após o registro no livro de especialistas e carimbo no certificado, o COFFITO o 

enviará seu certificado para o CREFITO da sua jurisdição, que entrará em contato com 

você quando o receber. 

POR FIM, ALGUNS AVISOS: 
 

✓ O título que você acaba de conquistar é valioso, e valerá cada vez mais!  
✓ Procure solicitar o quanto ANTES seu certificado!  
✓ Lembramos que você só poderá usar o título de especialista se estiver em posse do 

certificado.  
✓ Sem o certificado, o sistema COFFITO/CREFITOS NÃO LHE CONSIDERARÁ UM 

ESPECIALISTA. Por favor, atente para isto, pois é importante!  
 
 
Venha conosco construir um futuro melhor para a Fisioterapia Dermatofuncional, venha 
para a ABRAFIDEF! Mais uma vez lhe desejamos muitas felicidades, até breve e sinta-se 
abraçado por todos nós. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Dr. Rogério Tacani  
Presidente - Gestão 2021-2023  
Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional  
 
 


