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Após o sorteio, determinou o MM. Juiz de Direito que se
proceda à convocação dos jurados sorteados, na forma do art. 434,
parágrafo único, do CPP, alterado pela Lei 11680/08, para comparecer
às Sessões Judiciárias deste Tribunal, correspondentes ao mês e ano
para os quais foram sorteados, sob as penas da Lei - seja afixada a
presente relação no átrio do Tribunal do Júri do Fórum local. Nada
mais havendo, determinou que fosse lavrada a presente ata que, após
lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim, , Danielle
de Lourdes Barros, Assistente, e pelos presentes.
PAULO AFONSO CORREIA LIMA SIQUEIRA
Juiz de Direito
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 24ª REGIÃO
PORTARIA N o- 112, DE 8 DE MAIO DE 2015
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO competir ao Tribunal Pleno deliberar
sobre a alteração das áreas de atividade ou especialidade dos cargos
(art.18, inciso XLI, Regimento Interno); CONSIDERANDO o decidido pelo Tribunal Pleno no Processo Administrativo n. 4.461/2011;
CONSIDERANDO que não há concurso publico em andamento ou
com prazo de validade em vigor para esse cargo; CONSIDERANDO
a notória necessidade de recursos humanos nas Varas do Trabalho,
especialmente no interior, em razão de aumento de ações ajuizadas;
CONSIDERANDO a necessidade de criar condições para que seja
dada vazão para o aumento de trabalho; CONSIDERANDO a imposição de metas pelo CNJ; CONSIDERANDO o dever de se prestar,
em tempo oportuno, a prestação jurisdicional; RESOLVE ad referendum do Egrégio Tribunal Pleno: Alterar a especialidade do cargo
de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança,
oriundo da aposentadoria do servidor José Clazer Mesquita, o qual
passa a ser denominado Técnico Judiciário, Área Administrativa. Esta
Portaria entra em vigor a contar da data da publicação.
NERY SÁ E SILVA DE AZAMBUJA
DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 12 de maio de 2015
Processo Eletrônico nº 7268-2014
OBJETO: Rerratifico o valor da inexigibilidade de licitação para a
contratação da empresa Instituto Superior de Ensino, Estudo e Pesquisa Em Ciências Sociais Ltda., CNPJ nº 26.997.528/0001-70, de R$
28.518,67 para R$ 20.518,67.
Des. JOÃO DE DEUS GOMES DE SOUZA
em exercício

.

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL
RESOLUÇÃO N o- 454, DE 25 DE ABRIL DE 2015
Reconhece e disciplina a Especialidade
Profissional de Fisioterapia Cardiovascular.

O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO), no exercício de suas atribuições legais e
regimentais, cumprindo o deliberado em sua 257ª Reunião Plenária
Ordinária, realizada no dia 25 de abril de 2015, em conformidade
com a competência prevista nos incisos II, III e XII do art. 5º da Lei
nº 6.316, de 17.12.1975,
Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 938, de 13 de
outubro de 1969;
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 80, de 9
de maio de 1987;
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 370, de
6 de novembro de 2009;
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 377, de
11 de junho de 2010;
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 381, de
3 de novembro de 2010;
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 387, de
8 de junho de 2011;
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 414, de
23 de maio de 2012;
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 428, de
8 de julho de 2013; e
Considerando os termos da Resolução-COFFITO nº 424, de
8 de julho de 2013, resolve:
Art.1º Reconhecer e disciplinar a atuação do Fisioterapeuta
Cardiovascular, que se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico, e nos diversos grupos populacionais e atenção
aos que necessitam do enfoque de promoção, prevenção, proteção,
educação, intervenção terapêutica e recuperação funcional de indivíduos com doenças cardíacas e vasculares periféricas e síndrome
metabólica, nos seguintes ambientes, independentemente da sua natureza administrativa:
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I - hospitalar;
II - ambulatorial (clínicas, consultórios, unidades básicas de
saúde);
III - domiciliar.
Art. 2º Para efeito de registro, o título concedido ao profissional fisioterapeuta será de Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular.
Art. 3º Para o exercício da Especialidade Profissional de
Fisioterapia Cardiovascular é necessário o domínio das seguintes
grandes áreas e respectivas competências, nos ambientes:
I - ambulatorial:
a) realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e
realizar interconsulta e encaminhamento;
b) realizar avaliação físico-funcional e monitorização de indivíduos com disfunção cardiovascular, metabólica e/ou musculoesquelética;
c) estabelecer a capacidade funcional cardiorrespiratória e
estratificar o risco cardiovascular do indivíduo;
d) aplicar e interpretar questionários e escalas de angina,
dispneia, percepção de esforço, atividade física e qualidade de vida;
e) aplicar e interpretar testes de exercício clínico-funcionais
e/ou submáximos;
f) conhecer os métodos de aplicação dos testes de esforço
máximo e interpretar seus resultados;
g) interpretar exames complementares em cardiologia e angiologia;
h) solicitar, realizar e/ou interpretar exames complementares
funcionais não invasivos;
i) determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico;
j) prescrever e executar intervenção fisioterapêutica cardiovascular de acordo com a classe funcional, o risco cardiovascular e o
resultado das avaliações em repouso e esforço, respeitando os limites
clínicos de segurança;
k) aplicar métodos, técnicas e/ou recursos para condicionamento cardiovascular e muscular;
l) prescrever e empregar métodos, técnicas e/ou recursos
fisioterapêuticos adjuvantes, sempre que julgar benéfico e seguro;
m) conhecer as respostas cardiorrespiratórias e vasomotoras
à mudança postural e ao esforço físico e monitorá-las durante as
atividades propostas;
n) planejar e executar medidas de redução de risco cardiovascular, de prevenção ao desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos, ao descondicionamento cardiorrespiratório e neuromuscular, e às alterações vasomotoras;
o) aplicar medidas de prevenção e controle de infecções no
ambiente ambulatorial;
p) planejar e executar reavaliações periódicas;
q) determinar as condições de alta fisioterapêutica em nível
ambulatorial e prescrevê-la;
r) planejar e executar ações educacionais voltadas à promoção da saúde e à prevenção de riscos ambientais e ocupacionais
em nível ambulatorial;
s) prescrever e gerenciar o emprego de produtos e recursos
de tecnologia assistiva, voltadas para a funcionalidade do portador de
doenças metabólicas e do sistema cardiovascular;
t) colaborar para o desenvolvimento de programas de promoção à saúde e/ou de prevenção de doenças crônico-degenerativas;
u) registrar em prontuário dados sobre a avaliação, diagnóstico, prognóstico, intervenção, evolução, interconsulta, intercorrências e alta fisioterapêutica;
v) emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos;
w) trabalhar em equipe multiprofissional na reabilitação de
indivíduos com disfunções cardiovasculares e metabólicas;
x) solicitar o encaminhamento do paciente ou encaminhá-lo
para outros profissionais e/ou para fisioterapeutas de outras especialidades.
II - hospitalar:
a) realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e
realizar interconsulta e encaminhamento;
b) realizar avaliação físico-funcional e monitorização de indivíduos com disfunção cardiovascular, metabólica e/ou musculoesquelética;
c) estabelecer a capacidade funcional cardiorrespiratória e
estratificar o risco cardiovascular do indivíduo;
d) aplicar e interpretar questionários e escalas de angina,
dispneia, percepção de esforço, atividade física e qualidade de vida;
e) aplicar e interpretar testes de exercício clínico-funcionais
e/ou submáximos;
f) interpretar exames complementares;
g) solicitar, realizar e/ou interpretar exames complementares
funcionais não invasivos;
h) determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico;
i) prescrever e executar a intervenção fisioterapêutica cardiovascular, respeitando os limites clínicos de segurança;
j) prescrever, executar e/ou orientar posicionamento no leito,
mobilização, sedestação, ortostatismo, deambulação, bem como estratégias de adaptação e readaptação funcional;
k) gerenciar a ventilação espontânea, a oxigenoterapia, o
suporte ventilatório invasivo ou não invasivo, bem como a via aérea
natural e/ou artificial;
l) prescrever e empregar métodos, técnicas e/ou recursos
fisioterapêuticos adjuvantes, sempre que julgar benéfico e seguro;
m) conhecer as respostas cardiorrespiratórias e vasomotoras
à mudança postural, ao esforço físico e às demais intervenções fisioterapêuticas e monitorá-las durante as atividades propostas;
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n) planejar e executar medidas de prevenção ao desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos, ao descondicionamento cardiorrespiratório e neuromuscular, e às alterações vasomotoras;
o) aplicar medidas de prevenção e controle de infecções no
ambiente hospitalar;
p) participar da equipe e dos procedimentos de suporte de
vida;
q) determinar as condições de alta fisioterapêutica em nível
hospitalar e prescrevê-la;
r) planejar e executar ações educacionais voltadas à promoção da saúde e à prevenção de riscos ambientais e ocupacionais
em nível hospitalar;
s) prescrever e gerenciar o emprego de produtos e recursos
de tecnologia assistiva, voltadas para a funcionalidade do portador de
doenças do sistema cardiovascular;
t) encaminhar o indivíduo com disfunção cardiovascular para
seguimento da intervenção fisioterapêutica em clínica/ambulatório especializado e/ou para estruturas comunitárias;
u) registrar em prontuário dados sobre a avaliação, diagnóstico, prognóstico, intervenção, evolução, interconsulta, intercorrências e alta fisioterapêutica;
v) emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos;
w) trabalhar em equipe multiprofissional na reabilitação de
indivíduos com disfunções cardiovasculares e metabólicas;
x) solicitar o encaminhamento do paciente ou encaminhá-lo
para outros profissionais e/ou para fisioterapeutas de outras especialidades.
III - domiciliar:
a) realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e
realizar interconsulta e encaminhamento;
b) realizar avaliação físico-funcional e monitorização de indivíduos com disfunção cardiovascular, metabólica e/ou musculoesquelética;
c) estabelecer a capacidade funcional cardiorrespiratória e
estratificar o risco cardiovascular do indivíduo;
d) aplicar e interpretar questionários e escalas de angina,
dispneia e percepção de esforço, atividade física e qualidade de vida;
e) aplicar e interpretar testes de exercício clínico-funcionais
e/ou submáximos;
f) conhecer os métodos de aplicação dos testes de esforço
máximo e interpretar seus resultados;
g) interpretar exames complementares em cardiologia e angiologia;
h) solicitar, realizar e/ou interpretar exames complementares
funcionais não invasivos;
i) determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico;
j) prescrever e executar intervenção fisioterapêutica cardiovascular de acordo com a classe funcional, o risco cardiovascular e o
resultado das avaliações em repouso e esforço, respeitando os limites
clínicos de segurança;
k) gerenciar a ventilação espontânea, a oxigenoterapia, o
suporte ventilatório invasivo ou não invasivo, bem como a via aérea
natural e/ou artificial;
l) aplicar métodos, técnicas e/ou recursos para condicionamento cardiovascular e muscular;
m) prescrever e empregar métodos, técnicas e/ou recursos
fisioterapêuticos adjuvantes, sempre que julgar benéfico e seguro;
n) conhecer as respostas cardiorrespiratórias e vasomotoras à
mudança postural e ao esforço físico e monitorá-las durante as atividades propostas;
o) planejar e executar medidas de redução de risco cardiovascular, prevenção ao desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos, descondicionamento cardiorrespiratório e neuromuscular e
alterações vasomotoras;
p) aplicar medidas de prevenção e controle de infecções no
ambiente domiciliar;
q) determinar as condições de alta fisioterapêutica em nível
domiciliar e prescrevê-la;
r) planejar e executar ações educacionais voltadas à promoção da saúde e à prevenção de riscos ambientais e ocupacionais
em nível domiciliar e comunitário;
s) encaminhar o indivíduo com disfunção cardiorrespiratória
e/ou vascular para seguimento da intervenção fisioterapêutica em
clínica/ambulatório especializado e/ou para estruturas comunitárias;
t) determinar condições de alta fisioterapêutica e os encaminhamentos necessários;
u) prescrever e gerenciar o emprego de produtos e recursos
de tecnologia assistiva, voltadas para a funcionalidade do portador de
doenças do sistema cardiovascular;
v) registrar em prontuário dados sobre a avaliação, diagnóstico, prognóstico, intervenção, evolução, interconsulta, intercorrências e alta da Fisioterapia;
w) colaborar para o desenvolvimento de programas de promoção à saúde e/ou de prevenção de doenças crônico-degenerativas;
x) emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos;
y) trabalhar em equipe multiprofissional na reabilitação de
indivíduos com disfunções cardiovasculares e metabólicas;
z) solicitar o encaminhamento do paciente ou encaminhá-lo
para outros profissionais e/ou para fisioterapeutas de outras especialidades.
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