SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO-DF e GO

OFÍCIO-CIRCULAR/GAPRE

n° 0715

Brasília, 19 de dezembro de 2015.

Aos Senhores Presidentes de Clubes Esportivos, Dirigentes, Atletas e à Sociedade Brasileira
Prezados,
Estamos vivendo um momento de muitas mudanças no cenário nacional e mundial, tanto
na política como em outros segmentos, que exige ajustes e o repensar de estratégias de ação e
gestão que permitam uma revolução na saúde do esporte em todos os sentidos.
O Brasil possui um legado na história do futebol que tem importância para os brasileiros
e para o mundo. O futebol não é apenas um esporte, é um modelo de vida e de cultura que
movimenta milhões de reais, que afeta o imaginário das pessoas e que tem grande potencial
transformador de indivíduos e sociedades.
Assim, atualmente, diante de escândalos e outros problemas na sociedade, inclusive no
mundo do futebol, impõe-se a adoção de procedimentos que garantam um retorno a rumos de
boas práticas e condutas que resgatem o prestígio do futebol brasileiro.
Importa mencionar que para os clubes e para o Brasil os atletas são um patrimônio
nacional, que os fisioterapeutas brasileiros são considerados os melhores do mundo, e que os
atletas podem ter uma melhor e mais rápida recuperação, ou diminuir o número de lesões,
quando assistidos por estes profissionais.
Ademais, o fisioterapeuta é o único profissional legalmente habilitado, por força do o art.
3°, do Decreto Lei n° 938, de 13 de outubro de 1969, a atuar com pacientes/atletas, executando
métodos e técnicas especiais com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a
capacidade física.
A Fisioterapia Esportiva aprimorou-se de tal forma que nenhuma agremiação esportiva
no mundo que deseja sucesso e seja bem estruturada e planejada abre mão do suporte aos
jogadores, inclusive para uma maior longevidade destes, com fisioterapeutas que sejam
reconhecidamente capacitados e preferencialmente vinculados e capacitados pela Sociedade
Nacional de Fisioterapia esportiva-SONAFE, a mais reconhecida entidade de fisioterapeutas
altamente especializados para trabalhar com atletas.
Algumas destas novas práticas, que são de responsabilidade dos Presidentes dos Clubes
de Futebol do Brasil, são:
1- Garantir a diminuição do número de lesões que os atletas sofrem, por meio da garantia
de assistência de Fisioterapia com profissionais fisioterapeutas, que sejam legalmente
e reconhecidamente capacitados;
2- Garantir que o vínculo profissional do fisioterapeuta com o Clube Esportivo esteja
dentro da devida regularidade legal, em prol da estabilidade, qualidade e continuidade
dos resultados, em razão da manutenção dos serviços desse importante profissional.
Certo de estarmos diligentemente colaborando para a construção de um melhor Futuro
para a Saúde e para o Futebol do Brasil, subscrevo-me.
Atenciosamente,
CONSELHO
REGIONAL
DE
FISIOTERAPI
A E TERAPIA
OCUPA:0629
0767000189
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