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RESOLUÇÃO CREFITO -7 nº 003/2013 
 

Dispõe sobre o  uso de crachás de identificação 
por estagiários de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional no âmbito da jurisdição do  
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 7ª Região, e dá outras 
providências. 

 
 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA CUPACIONAL 
DA 7ª REGIÃO-CREFITO-7, no uso de suas atribuições e cumprindo deliberação do Plenário 
deste Conselho, realizada em sua 169ª Reunião Ordinária; 
Considerando a necessidade de identificar de forma clara a presença de estagiários de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional em estabelecimentos de saúde, evitando que sejam 
confundidos com profissionais devidamente habilitados; 
 
Considerando que o Departamento de Fiscalização do CREFITO-7 tem constatado que alguns 
estabelecimentos utilizam estagiários para a realização de atendimentos à população, o que é 
vedado pela legislação vigente; 
 
Considerando que é da competência do CREFITO-7 fiscalizar o exercício regular da 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional no âmbito de sua jurisdição , nos termos do art. 7º, III, da 
Lei nº 6.316/75; 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica instituído o uso obrigatório de crachá de identificação para os acadêmicos de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional durante o desempenho de atividades de estágio em 
instituições públicas ou privadas de saúde, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, nos Estados da Bahia e Sergipe. 
 
Art. 2º - O crachá de que trata a presente Resolução terá a dimensão de 15 x 10 cm, fundo 
ranco, e trará as seguintes informações: 
 
I – À frente: 
 
a) Denominação ESTAGIÁRIO em caixa alta, cor vermelha e fonte número 20 (vinte); 
b) Foto 3x4 recente;  
c) Nome completo do estudante (em cor preta);  
d) Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES); 
e) Identificação do Curso (Fisioterapia ou Terapia Ocupacional)  
f) Nome completo do rofessor/supervis 
or/preceptor responsável , bem como sua inscrição no CREFITO;  
 
 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO – CREFITO -7 
AV TANCREDO NEVES, 939 SALAS/101/102/107 -CAM. DAS ÁRVORES  41820-021 SALVADOR/BA TEL.: 71 3341-0721/4112 FAX: 71 3341-4271      SITE: www.crefito7.org.br 

E-MAIL:  secretariaexecutiva@crefito7.org.br 

http://www.crefito7.org.br/
mailto:crefito7@terra.com.br
http://www.crefito7.org.br/wp-content/uploads/2013/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-03-2013-Crach%C3%A1s-de-Estagi%C3%A1rios1.pdf#page=2
http://www.crefito7.org.br/wp-content/uploads/2013/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-03-2013-Crach%C3%A1s-de-Estagi%C3%A1rios1.pdf#page=2
http://www.crefito7.org.br/
mailto:secretariaexecutiva@crefito7.org.br


 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO – CREFITO-7 

AV TANCREDO NEVES, 939 SALAS/101/102/107 – CAM. DAS ÁRVORES 
41820-021   SALVADOR/BA  TEL.: 71 3341-0721/4112  FAX: 71 3341-4271 

SITE: www.crefito7.org.br   E-MAIL: crefito7@terra.com.br 

 
 
g) Nome do agente de integração , se houver;  
h) Assinatura do Responsável Técnico da empresa, do  
responsável legal da IES e do professor supervisor;  
i) Telefone do CREFITO-7, em caixa alta e fonte número 20. 
 
II– Ao verso: 
 
a) Número do termo de compromisso de estágio; b) Número da apólice de seguro; c) Tipo 
sanguíneo e fator RH do estudante. 
 
Art. 3º- Caberá ao estabelecimento concedente do estágio a confecção do crachá de 
dentificação de seus estagiários de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na forma desta 
Resolução, devendo seguir o modelo de layout disponibilizado no portal eletrônico do 
CREFITO-7. 
 
Art. 4º- A presença de estagiários de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional sem o devido 
crachá de identificação sujeitará o estabelecimento de saúde à penalidade administrativa de 
multa de 03 (três) vezes o valor da anuidade vigente, por cada estagiário em situação 
irregular de identificação. 
Parágrafo Único: Em caso de reincidência, o estabelecimento infrator ficará sujeito à 
penalidade de multa de 06 (seis) vezes o valor da anuidade vigente, por cada estagiário em 
situação irregular de identificação. 
 
Art. 5º - Os estabelecimentos de saúde sob a jurisdição do CREFITO-7 terão um prazo de 
30 (trinta) dias para se adequarem aos termos da presente Resolução, a contar da data de 
sua publicação. 
 
Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, observando -se o 
disposto no art. 5º supra. 
 
Salvador/Bahia, 25 de  fevereiro de 2013. 
 
 
Cons. José Roberto Borges dos Santos                  Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira 
                    Presidente                                                          Diretora Secretária 
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