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COMITÊ DA SUBESPECIALIDADE DE MEMBROS INFERIORES DA ASSOCIAÇÃO 1 

BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA (ABRAFITO)  2 

REUNIÃO ORDINÁRIA N° 001/2014 3 

 Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às vinte e uma 4 

horas, reuniram-se de forma virtual, através do software Skype, os seguintes 5 

fisioterapeutas pertencentes ao Comitê da Subespecialidade de Membros Inferiores da 6 

ABRAFITO:Bruna de Moraes Lopes, Caroline Cabral Robinson, Luana Santos Gonçalves, 7 

Erielson Bossini e André Saito. A fisioterapeuta Caroline Cabral Robinson abriu a 8 

reunião solicitando que cada participante se apresentasse. Em seguida, colocou em 9 

pauta a solicitação do Presidente da ABRAFITO, Marcelo Faria Silva, para que o Comitê 10 

organizasse uma atividade científica no primeiro semestre de dois mil e quinze que 11 

demarcasse a subespecialidade e também oportunizasse a cooperação e o intercâmbio 12 

de experiências entre os membros. O fisioterapeuta Erielson Bossini apontou um 13 

evento de sua instituição que ocorrerá em outubro de dois mil e quinze como uma 14 

possibilidade. O fisioterapeuta André Saito apontou uma atividade em sua região, que 15 

ocorre em outubro, mas que poderia ser antecipada para o primeiro semestre. As 16 

fisioterapeutas Luana Gonçalves dos Santos e Bruna Lopes também ressaltaram que a 17 

atividade poderia ser transmitida online. A fisioterapeuta Caroline Robinson 18 

acrescentou que as atividades também poderiam ser organizadas de forma regional, 19 

com os membros do Comitê que estão mais próximos e exemplificou com as Palestras 20 

da ABRAFITO que ocorreram mensalmente junto à reuniões do Grupo de Estudos de 21 

Fisioterapia Traumato-ortopédica (GEFiTO) da Universidade Federal de Ciências da 22 

Saúde de Porto Alegre. Foi sugerido, pela fisioterapeuta Luana Gonçalves, que os 23 

eventos do próximo ano fossem listados e organizados em um calendário para que 24 

fosse mais objetiva a verificação de possibilidades, inserções ou mesmo da 25 

antecipação da realização do evento sugerido pelo fisioterapeuta André Saito. Para 26 

otimizar a organização do ou dos eventos, foram tomadas as seguintes resoluções: a 27 

fisioterapeuta Bruna Lopes ficou responsável por montar um cronograma contendo os 28 

eventos de interesse do Comitê em cada região do país; também ficou responsável por 29 

divulgar esse calendário para os demais membros do Comitê; e, ainda, ficou 30 

responsável por reforçar aos demais membros do Comitê o retorno de seus dados para 31 

o preenchimento da tabela encaminhada previamente pela fisioterapeuta Stella Peccin 32 

e que servirá como uma lista de contatos do Comitê, contendo informações precisas 33 

sobre localização e área de atuação de cada membro. A partir disso, uma solicitação 34 

via email será encaminhada para os demais membros do Comitê, para que se estude a 35 

viabilidade de um evento específico do Comitê de Membros Inferiores ou um evento 36 

com enfoque em membros inferiores em que os membros possam estar presentes. O 37 

fisioterapeuta André Saito ficou responsável por ver junto à fisioterapeuta Stella 38 

Peccin, a possibilidade de antecipar a Jornada de Musculoesquelética da Universidade 39 
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Federal do Estado de São Paulo – Campus Baixada Santista, São Paulo, para o primeiro 40 

semestre de dois mil e quinze e propor um enfoque em membros inferiores. Os demais 41 

participantes se colocaram à disposição para colaborar com o cronograma. Em outros 42 

assuntos, ficou determinado que a partir dessa primeira reunião ordinária, as 43 

chamadas para as reuniões subsequentes virão sempre com informações sobre a 44 

pauta e um horário pré-estipulado para o término. O fisioterapeuta Erielson Bossini 45 

acrescentou a possibilidade de convidar algum membro do Comitê para palestrar na 46 

Semana Científica do Curso de Fisioterapia da Universidade da Amazônia (UNAMA) 47 

que ocorre em setembro, em sua região, bem como para uma participação em uma 48 

atividade da Especialização em Fisioterapia Traumato-ortopédica, na mesma 49 

universidade). Também ficou acordado que a fisioterapeuta Bruna de Moraes Lopes 50 

redigirá as atas das reuniões desse Comitê, encaminhará aos participantes para 51 

aprovação e, após aprovação, encaminhará ao presidente da ABRAFITO e a 52 

disponibilizará aos demais membros do Comitê. Sem mais para o momento, a reunião 53 

é finalizada às vinte e uma horas e cinquenta minutos. 54 

____________________ 55 

Bruna de Moraes Lopes 56 

Membro do Comitê da Subespecialidade de Membros Inferiores da ABRAFITO 57 

responsável pela redação da ata. 58 

_____________________________________________________________________ 59 

André Saito, Caroline Cabral Robinson, Erielson Bossini e Luana Santos Gonçalves. 60 

Membros do Comitê da Subespecialidade de Membros Inferiores da ABRAFITO 61 

presentes na reunião. 62 


