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Entrevista com Dr.Tiago da Silva Alexandre
Diretor Presidente da ABRAFIGE
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS FUNÇÕES 5) Manter efetiva colaboração com os poderes
públicos, federais, estaduais, municipais e do
DA ABRAGIFE?

Distrito Federal, promovendo estudos e troca
informações
destinados
ao
A ABRAFIGE (Associação Brasileira de de
Fisioterapia em Gerontologia) foi fundada em aperfeiçoamento técnico e da legislação
pertinente às atividades desenvolvidas pelos
19/01/2017 e tem como finalidade:
Associados, inclusive a defesa e promoção do
1) Reunir em todo o território nacional, SUS;
individual e coletivamente, para fins técnicos,
científicos e culturais, fisioterapeutas 6) Desenvolver e implementar estratégias
devidamente registrados nos respectivos para a capacitação e atualização de
Conselhos Regionais (CREFITOs) dedicados especialistas em Fisioterapia em Gerontologia
à Fisioterapia em Gerontologia, que atuem em e estabelecer critérios e diretrizes de
todas as modalidades de atenção ao idoso e concessão do título de especialista em
instituições, tais como: hospitais públicos e conformidade com a legislação vigente.
privados, ambulatórios, clínicas, instituições
de longa permanência para idosos, ambiente 7) Desenvolver estudos, pesquisas e diretrizes
relacionadas à especialidade, e emitir
domiciliar, ensino, pesquisa e gestão;
pareceres e recomendações
2) Contribuir para fortalecer e promover
assistência qualificada em Fisioterapia em QUAL É A IMPORTÂNCIA DESTA
PARA
OS
Gerontologia no âmbito do Sistema Único de ASSOCIAÇÃO
Saúde (SUS), do Sistema Suplementar de FISIOTERAPEUTAS ESPECIALISTAS
Saúde e Privado;
EM GERONTOLOGIA?
3) Incentivar e promover a união associativa
para o desenvolvimento técnico-científico dos
fisioterapeutas que a congrega, visando o
aprimoramento
da
qualidade
dos
procedimentos e rotinas operacionais na área
da Fisioterapia em Gerontologia;
4) Organizar, realizar, promover e apoiar
eventos e cursos de caráter técnico, científico e
cultural, em âmbito local, regional, nacional e
internacional de seu patrocínio ou em parceria
com outras entidades afins;

A ABRAFIGE é importante, pois além de
congregar os especialistas, têm a
responsabilidade de propor formação
continuada, elaborar a prova e conceder o
título de especialista em Fisioterapia em
Gerontologia. Ademais, defende os interesses
profissionais dos Fisioterapeutas Especialistas
em Gerontologia nas diversas modalidades
em que atuam, através de estabelecimento de
regras e normativas junto às diversas esferas
de governo e serviços de saúde.
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QUAL É A PRINCIPAL ATUAÇÃO
DESTES PROFISSIONAIS E O
CENÁRIO ONDE SE INSEREM? A
FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA
É UMA ESPECIALIDADE RECENTE?
QUAL É O SEU PÚBLICO-ALVO?
A Fisioterapia em Gerontologia atende a
população idosa (idade acima de 60 anos).
É uma especialidade recentemente
reconhecida pelo Conselho Federal de
Fisioterapia, tendo apenas quatro anos, e eu
tive o prazer de ser um dos fundadores. Os
principais cenários de atuação são
os hospitais
públicos
e
privados,
ambulatórios, clínicas, instituições de longa
permanência para idosos, centros-dia,
ambiente domiciliar, ensino, pesquisa e
gestão de serviços. Entretanto, o mais
importante é que o profissional especialista,
além de todo o conhecimento acerca do
processo do envelhecimento, sabe lidar
com as síndromes geriátricas, altamente
prevalentes nessa população, e com a alta
carga de multimorbidades que afligem o
idoso, o que faz dele um profissional
diferenciado dos demais.
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4) E sim, minha experiência acadêmica e de
pesquisador. Tudo isso permitiu que eu
pudesse reunir um grupo que conduzirá os
trabalhos de nossa associação nos próximos
dois ano

QUAIS SÃO SEUS PRINCIPAIS
OBJETIVOS A FRENTE DA GESTÃO DA
ASSOCIAÇÃO NOS PRÓXIMOS DOIS
ANOS?
São vários desafios que serão conduzidos por
cada um de nossos diretores:
1) Aumentar o número de sócios;
2) Aumentar o número de titulados pelo
Brasil;

EM MÉDIA, QUANTOS ASSOCIADOS A
ABRAFIGE TEM HOJE EM DIA?
Apesar de jovem, a ABRAFIGE cresceu
muito nos últimos anos. Hoje temos
aproximadamente duzentos sócios e quase
100 especialistas titulados pela ABRAFIGE
espalhados pelo Brasil.

COMO OCORREU A ELEIÇÃO PARA A
NOVA GESTÃO?
A eleição ocorreu de forma online, com a
participação de todos os nossos sócios e a
chapa foi composta por colegas de quase
todas as regiões brasileiras. É importante
destacar que fomos eleitos com 100% dos
votos, o que mostra que o trabalho dessa
equipe vêm sendo reconhecido por nossos
pares.

O SENHOR CREDITA SUA ELEIÇÃO À
SUA
ATUAÇÃO
ENQUANTO
PESQUISADOR E DOCENTE, OU
TAMBÉM HÁ OUTROS CRITÉRIOS
RELEVANTES NESSE PROCESSO?
Credito a um conjunto de fatores:
1) Ter sido um dos fundadores da
ABRAFIGE, junto a um grupo incrível de
fisioterapeutas que liderou a primeira e
segunda diretorias;
2) O fato de eu ter sido, nessas duas
primeiras gestões, o Diretor Científico da
nossa associação;
3) Minha experiência administrativa como
presidente em outras sociedades como, por
exemplo, a Seção São Paulo da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia;

3) Aprimorar o sistema de gerenciamento da
associação;
4) Valorizar e divulgar a especialidade junto
à Sociedade;
5) Criar cursos de aprimoramento na área e
realizar o “I Congresso Brasileiro de
Fisioterapia em Gerontologia”;
6) Escrever e publicar um livro que oriente os
profissionais
em
Fisioterapia
em
Gerontologia;
7) Realizar a II Prova de Título de
Especialista;
8) Articular o relacionamento com os cursos
de Especialização e Residências em
Fisioterapia em Gerontologia existentes no
Brasil;
9) Defender os interesses técnicos e
aprimorar o hall de procedimentos da
Fisioterapia em Gerontologia junto ao SUS e
à iniciativa privada. Entre outras.

Nova gestão da ABRAFIGE

Chapa Todos pela Especialidade

Diretor Financeiro Geral

Diretora Científica

Daniele Sirineu Pereira - MG

Diretora Secretária Geral

Nestário Alves Primo Júnior - PR Mariana Reis Santimaria - SP

Diretor Presidente

Tiago da Silva Alexandre - SP
Conselheira Fiscal Titular

Conselheiro Fiscal Titular

Ruth Losada de Menezes - DF

Gustavo Nunes Pereira - RS

Aline Afonso Santos - DF

Conselheiro Fiscal Suplente

Conselheiro Fiscal Suplente

Diretora Vice-Presidente

Francielle Fialkoski Molina - MT

Conselheiro Fiscal Suplente

Christiano Barbosa da
Silva - RJ

Leonardo Miranda de
Freitas - BA
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Conselheira Fiscal Titular

Thiago Gonçalves
Brito - MG

