
NOTA DE DESAGRAVO E REPÚDIO 

 A Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em 
Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR), vem a público desagravar a nossa associação e o seu 
Presidente, Dr. Flávio Maciel Dias de Andrade, que no decorrer do final de semana foram 
atacados em sua honra, por videos de autoria anônima, veiculado nos meios de 
comunicação virtual. 

 O Dr. Flávio Maciel Dias de Andrade, fisioterapeuta reconhecido não somente pela 
sua capacidade técnica e científica, mas também pela sua incessante luta em prol das 
prerrogativas da Fisioterapia.  

 Ocorre que, em ato leviano e vil, editaram videos em que utilizam a imagem do Dr. 
Flávio Maciel e o acusam de que seus “posicionamentos nunca defendem a Fisioterapia”, 
que “defende o médico” e que está “usando a ASSOBRAFIR” para seus interesses.  

 Em razão das mencionadas acusações, a ASSOBRAFIR esclarece a todos que é 
incorreta a caracterização dos atos supostamente praticados pelo Dr. Flávio Maciel Dias 
de Andrade e que é absolutamente aberrante considerá-los como verídicos. 

 Causa estranheza que tais videos estejam diretamente ligados ao processo 
eleitoral do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, defendendo a atual 
gestão que busca a 3a. reeleição e quando se vê um clamor dos profissionais pela 
renovação. Assim, ao divulgar e desdenhar dessa forma a imagem do Dr. Flávio Maciel 
Dias de Andrade, os autores dos videos, agem por mero interesse político, dotados de 
total desconhecimento da Ética profissional e da responsabilidade. 

 O país vive hoje uma verdadeira crise moral e ética e, diante de tantas carências 
pelas quais passa o povo brasileiro, sobretudo os Fisioterapeutas, a nossa associação e 
seus gestores e sócios, assim como outros setores, vêm atuando como agentes de 
transformação, promovendo a defesa intransigente dos direitos e da cidadania, inclusive 
realizando ações que caberiam a outras entidades que, por total inércia, aceitam sem 
nenhuma manifestação efetiva, as perdas de direitos das nossas especialidades. 

 Ao menosprezar o trabalho do Dr. Flávio Maciel Dias de Andrade, os referidos 
videos e seus autores, ferem não só o profissional de conduta ilibada que é o nosso 
presidente, mas também a ASSOBRAFIR e as nossas especialidades. 

 Ressalte-se que a nossa associação vem, nos últimos tempos, lutando 
diuturnamente pelo reconhecimento e valorização da Fisioterapia e das especialidades 
que representa, em demandas importantes, como buscar o reconhecimento da área de 



atuação do Fisioterapeuta Respiratório nos Distúrbios Respiratórios do Sono (cuja minuta 
de resolução está nas mãos do COFFITO há 6 anos, e jamais foi publicada), além da luta 
contra a precarização da RDC nº 07/2010 da ANVISA, revisão dos critérios para 
habilitação de leitos de UTI das portarias nº 895 e 930 do Ministério da Saúde e combater  
as investidas judiciais do Conselho Federal de Medicina que tentam retirar nossas 
prerrogativas, como a espirometria. 

 Assim, a ASSOBRAFIR repudia as insinuações descabidas contidas nos videos e 
solidariza com o Dr. Flávio Maciel e seguirá agindo dentro dos princípios éticos e legais, 
respeitando a nossa honrosa profissão, os fisioterapeutas e a sociedade e esperando 
tempos melhores para a Fisioterapia. 
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