edição 1 • outubro de 2005
Cursos de Jornalismo e Publicidade

Berço da Fisioterapia
gaúcha comemora 25 anos

O curso de Fisioterapia do IPA
completou 25 anos de existência
neste mês de outubro de 2005.
Iniciando suas atividades em 1980,
foi o segundo curso de graduação
da instituição. Durante esses 25
anos formou 24 turmas, totalizan
do cerca de 1.200 alunos. Foi um
dos cursos que durante muitos
anos caracterizaram a instituição.
O curso tem tradição pela quali
dade com que forma seus profis
sionais. “Queremos continuar for
mando profissionais da área da
saúde comprometidos com a rea
lidade, atuantes, críticos e que
tenham uma ampla visão do social,
além de comprometimento com a
comunidade e com o seu aprimo
ramento profissional “, explicou a
coordenadora do curso Adriana
Raffone.

Comemorando
Três eventos marcaram essa
grande data: a 6ª Jornada Gaúcha
de Fisioterapia, a 1ª Semana Aca
dêmica e o Jantar em Comemora
ção ao Dia do Fisioterapeuta, onde
foram homenageados 25 profis
sionais escolhidos através de uma
votação realizada entre alunos,
professores e funcionários.

Saiba mais
Aulas práticas
Mais de nove mil
atendimentos mensais
são realizados gratuitamente
pelos alunos da Fisioterapia,
na Santa Casa de Misericórdia,
no Hospital Parque Belém e
no Posto da Vila IAPI.

Panorama Nacional
de Fisioterapeutas
Brasil: 74.000
RGS: 3872
Faculdades: 372

Assuntos discutidos
A 6ª Jornada contou com mais
de 45 palestrantes, entre elas Cín
tia Bonmann, secretária do Sindi
cato dos Fisioterapeutas, que res
saltou a importância da união dos
fisioterapeutas em prol dos bene
fícios para a profissão. Conforme
Cíntia, o Sindicato aguarda a
homologação do Ministério do
Trabalho para estabelecer um piso
salarial. Já, Dra. Luisa Novaes,
mostrou sua preocupação em rela
ção ao crescente número de pro
fissionais. Conforme dados apre
sentados, em cinco anos o merca
do contará com mais de 200 mil
fisioterapeutas.

25 anos de muita luta
“Foram 25 anos de muita luta,
conquistas e aprendizado “, ressalta
o professor Fernando Prati, que
atuou de 1983 a 2003 como coorde
nador do curso de Fisioterapia. Se
gundo ele, o curso sofreu várias
transformações curriculares, desde
de sua criação, e foi referência para o
Ministério da Educação e Cultura.
Além de presidir o Conselho
Regional de Fisioterapia durante
três gestões, Prati participou de
diversas discussões sobre as dire
trizes curriculares, junto ao MEC,
ajudando a consolidar a profissão.
Hoje, decorridos 25 anos, reve
la que se sente muito orgulhoso de
fazer parte dessa história.

atuação

Área de atuação

- Hospitais
- Clínicas
- Consultórios
- Empresas
- Instituições de
ensino e pesquisa
- Centro multi-profissionais
- Serviços de home care

Fisioterapia se posiciona sobre o Ato Médico

O polêmico projeto de lei do ato médico é visto como uma ameaça a carreira de vários profissionais
da área da saúde. Veja a seguir o que pensam os fisioterapeutas Adriana Raffone e Fernando Prati

projeto de lei 025/2002

Dr. Fernando Prati

Ex-coordenador e atual Professor
do curso de Fisioterapia do IPA

“Em 1980, foi criado um pro
jeto tão insano quanto esse, mas
não foi aprovado. Agora corre o
risco de passar ao sabor da classe
médica, devido ao momento polí
tico que estamos vivendo. Caso
seja aprovado esse projeto, é
importante que sejam respeitadas
todas as profissões que já existem
e estão aí presentes. Não pode o
Conselho com essa norma querer
invadir um espaço que já foi reco
nhecido pela sociedade. O ato
médico violenta toda a constitu
cionalidade e a legitimidade das
profissões regulamentadas na área
da saúde. Não tem como uma pro
fissão querer normatizar todas as
outras. Acho humanamente
impossível um médico cuidar de
todas as áreas”.

O Projeto de Lei 025/2002, que institui o Ato Médico, é de
autoria do ex-senador Geraldo Althoff (PFL/SC). O texto da
matéria, que já sofreu algumas modificações, ainda condiciona à autorização do médico o acesso aos serviços de saúde e
estabelece uma hierarquia entre a medicina e as demais profissões da área.
O Conselho Federal de Medicina – CFM - afirma que a medicina precisa regulamentar o exercício de suas práticas profissionais, utilizando o argumento histórico de que há dois mil anos
não existia um rol de profissões ligadas à saúde, ficando todo
diagnóstico e prevenção sob controle dos médicos, num claro
objetivo de retomar o controle do mercado.
Fonte: www.naoaoatomedico.com.br
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Adriana Raffoni

Coord. do Curso de Fisioterapia do IPA

“A primeira idéia é que somos
totalmente contra. Achamos que
é uma afirmação que a medicina
esta buscando com base, talvez, no
prejuízo financeiro. Acredito que
estão usando isso como “bode ex
piatório”. Na minha opinião cada
profissão é única e o paciente não
é propriedade de ninguém, nem
de um profissional, tão pouco de
uma área específica da saúde.
Todos os profissionais que traba
lham com o paciente são impor
tantes no processo que envolve a
saúde, a doença e a recuperação. O
problema está em como a coisa é
vista e não em quem tem o direito
e o poder. O que importa é como
o processo é desenvolvido. Cada
profissão é ‘uma profissão’, é o que
precisamos entender”.

IPA - Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista
conselho diretor
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