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CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

FICHA TÉCNICA
Setor da Economia: terciário
Ramo de Atividade: serviço
Tipo de Negócio: clínica de fisioterapia
Produtos Ofertados/Produzidos: tratamento fisioterápico
Investimento inicial: 124mil reais
Área: 200m²

APRESENTAÇÃO
Fisioterapia é uma ciência aplicada tendo por objeto o estudo do movimento humano em
todas as suas formas de expressão e potencialidades, tanto nas alterações patológicas
quanto nas repercussões psíquicas e orgânicas. Sua finalidade principal é preservar,
manter (forma preventiva), desenvolver ou restaurar (reabilitação) a integridade de
órgãos, sistema ou função.
Como processo terapêutico utiliza conhecimentos e recursos próprios, utilizando-os com
base nas condições psico-físico-social, tendo por objetivo promover, aperfeiçoar ou
adaptar o indivíduo a melhoria de qualidade de vida. Para tanto utiliza-se da ação isolada
ou conjugada de fontes geradoras termoterápicas, crioterápicas, fototerápicas,
eletroterápicas, sonidoterápicas e aeroterápicas, além de agentes cinésiomecanoterápicos e outros mais advindos da evolução dos estudos e da produção
científica da área.
O Fisioterapeuta, atualmente, além de atuar nas áreas de terapêutica e reabilitação
desenvolve programas de prevenção, proteção e promoção da saúde. Ao se firmar como
área específica do conhecimento atua no tratamento e prevenção de alterações cinéticofuncionais como distúrbios neuro-musculares, músculo-esqueléticos, neuro-psiquiátricos,
respiratórios, ginecológicos e obstétricos, pediátricos e nas áreas de geriatria e oncologia.

MERCADO
O papel dos profissionais da área da saúde, em especial do Fisioterapeuta, torna-se cada
vez mais complexo face à constante qualificação dos serviços de assistência à saúde,
que não se limitam mais a garantir sobrevida, mas a oferecer qualidade de vida às
pessoas. Em decorrência disso temos a ampliação da área de atuação profissional do
Fisioterapeuta, que cresce a cada dia, descobrindo novas possibilidades de intervenção.
Assim, no processo pelo qual evolui a humanidade, a atuação do Fisioterapeuta no
processo saúde-doença assume papel decisivo para garantir, principalmente qualidade de
vida à população.
As primeiras atividades que se pode relacionar a esta profissão iniciaram na antiguidade
através do uso de agentes físicos para o tratamento da dor e a ginástica com fins
terapêuticos.
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A origem da profissão enfatizou e direcionou atividades para a recuperação de pessoas
fisicamente lesadas como decorrência das grandes guerras. No Brasil, a Fisioterapia
surge como possibilidade de solução para os altos índices de acidentes de trabalho.
Entretanto, com a evolução dos tempos a Fisioterapia cresceu como área de
conhecimento, ampliando sua área de atuação profissional e consequentemente o
mercado de trabalho.
O Mercado de Trabalho: consultórios e clínicas particulares; serviço de saúde pública;
hospitais da rede pública e privada; empresas públicas e privadas; fisioterapia em
ginecologia e obstetrícia; fisioterapia respiratória; fisioterapia desportiva; fisioterapia em
estética; academias; docência.

LOCALIZAÇÃO
O local deve oferecer infra-estrutura adequada e condições que propiciem o
desenvolvimento da clínica. É fundamental avaliar a facilidade do acesso aos clientes.
Procure instalar-se em pólos específicos. É comum encontrarmos edifícios só de
profissionais da saúde.
As atividades econômicas da maioria das cidades são regulamentadas pelo Plano Diretor
Urbano (PDU). É essa Lei que determina o tipo de atividade que pode funcionar em
determinado endereço. A consulta de local junto à Prefeitura é o primeiro passo para
avaliar a implantação de sua clínica. Na Prefeitura de Vitória o PDU é fornecido a partir de
consulta no site.

ESTRUTURA
A estrutura deve contar com uma área aproximada de 200m², que deverá contar com sala
de espera (com poltronas fixas), pequena copa e banheiro social, e tantas salas quantas
forem as modalidades de fisioterapias ofertadas, devidamente equipadas com aparelhos
apropriados.

EQUIPAMENTOS
Os equipamentos básicos podem ser divididos entre equipamentos administrativos
(móveis, equipamentos de escritório - telefone, fax, computador, etc.) e aparelhos
apropriados para cada terapia. Entre eles citemos alguns: avaliação; bicicletas; bolas;
colchonete; rolo; cunha; eletroterapia; elipticos; esteiras; estética; exercitadores; macas;
manta térmica; massagem; mecano - madeira; mecanoterapia; mesas auxiliares;
equipamentos para termoterapia; banqueta giratória com ponteira e regulagem; maca de
RPG elétrica; eliptico eletromagnético EL 470; eliptico magnético EL 370; eliptico
magnetico EL 570; etc.
Uma empresa informatizada tem grandes chances de sair na frente do concorrente. Além
de facilitar os processos, garantem a segurança na tomada de decisões, melhora a
produtividade e diminui os gastos.
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É quase impossível falar em fisioterapia sem falar em “hi tech”. A clínica pode melhorar o
atendimento implantando tecnologias modernas:
- Monitores de freqüência cardíaca;
- Computadores de última geração com acesso a Internet;
- Softwares específicos para a emissão e avaliação dos pacientes;
- Equipamentos totalmente digitalizados;
- Circuito interno de TV (importante para as segurança da clínica); etc.
Além da parte técnica a clínica tem que cuidar da sua competência administrativa. Deve
optar um projeto abrangente que atenda toda a empresa, desde o gerenciamento de
conteúdo para websites, até os controles administrativos (financeiro, estoque, caixa,
cadastro de pacientes com prontuário de acompanhamento, etc.). Existem no mercado
atualmente, três grandes grupos de softwares: SGE Sistema de Gestão Empresarial; SGC
Sistema de Gerenciamento de Clientes e Básicos. Eles podem ser encontrados nas
empresas especializadas ou na Internet, através dos sistemas disponibilizados nas
Provedoras de Serviços de Software (ASP - application service provider).

INVESTIMENTOS
O investimento varia muito de acordo com o porte do empreendimento e do quantitativo
de que dispõe o investidor. Considerando uma clínica de pequeno porte, montada numa
área de 200m², será necessário um investimento de R$124mil aproximadamente.
Obs.: os valores apresentados são indicativos e servem de base para o empresário
decidir se vale ou não a pena aprofundar a análise de investimento.

PESSOAL
Para começar a clínica deve contar com um profissional graduado em fisioterapia,
habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais (Diagnóstico
Cinesiológico Funcional), a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e
indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico
funcional e as condições para alta do serviço.
O fisioterapeuta deve estar inscrito no conselho de classe respectivo e tantos devem ser
de acordo com as modalidades de terapias oferecidas pela clínica.

PROCESSOS PRODUTIVOS
Especialidades Reconhecidas
A) Acupuntura (Resoluções Coffito nºs: 201, de 24/06/99 e 219, de 14/12/00)
B) Quiropraxia (Resolução Coffito nº 220, de 23/05/01)
C) Osteopatia (Resolução Coffito nº 220, de 23/05/01)
D) Fisioterapia Pneumo Funcional (Resolução Coffito nº 188, de 09/12/98)
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E) Fisioterapia Neuro Funcional (Resolução Coffito nº 189, de 09/12/98)
F) Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional ( Resolução Coffito nº 260, de
11/02/2004)
Atribuições Profissionais Fisioterapia Clínica
- Prestar assistência fisioterapêutica (Hospitalar, Ambulatorial e em Consultórios)
- Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar,
supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e
as condições de alta do cliente submetido a estas práticas de saúde.
Atendimento - o fluxo de atendimento de um consultório médico, em geral, é composto
de:
- Marcação da consulta. Que pode ser feita diretamente pelo paciente à recepcionista, ou
por telefone. Entretanto, deve-se dar prioridade a gestantes, idosos, e às emergências ou
urgências médicas, que deverão ter de atendimento imediato. Geralmente os pacientes
vêm com indicação médica.
- Atendimento e diagnóstico do problema do paciente. Qualquer que seja sua
especialização, o atendimento estará baseado na "montagem" do quadro clínico do
paciente, através de registro em formulário contendo informações de caráter pessoal e
hereditário.
- Execução das atividades fisioterápicas indicadas para cada caso.
Alguns lembretes importantes:
- Estabelecer uma estratégia de conquista da clientela, ou seja, quem serão os seus
pacientes, segmento que estará voltado (particular e/ou convênios);
- Estar atualizado com relação às normas estipuladas pelos diversos convênios e suas
exigências quanto à capacitação, especialização, bem como das políticas de
remuneração adotadas;
- Adotar um alto padrão de atendimento e profissionalismo, sem descuidar dos
importantes aspectos da qualificação e especialização profissional, são fatores que à
médio e longo prazos, tenderão a consolidar o prestígio da clínica e de seus profissionais
com resultados financeiros compensadores;
- Cuidar da parte social da profissão, disponibilizando, sempre que possível, horários para
atendimentos filantrópicos, caso não esteja exercendo a profissão junto à entidades de
assistência pública.

DIVULGAÇÃO
Trazer os clientes até a sua clínica não é uma tarefa fácil, por isso, você deve traçar um
plano para divulgar o estabelecimento e a marca de forma atraente e que desperte
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curiosidade nas pessoas. Normalmente o nome do fisioterapeuta é a “marca” procurada
em busca do serviço.
Marketing é a técnica de criar, desenvolver e fixar a imagem de uma empresa junto a
seus consumidores. Ele começa na escolha do nome da empresa e vai até as campanhas
publicitárias, passando pela definição da melhor forma de atendimento ao público.
Componentes do marketing: nome; logomarca e slogan; o estabelecimento e a
divulgação.

DIVERSIFICAÇÃO
Para alcançar o sucesso neste mercado é importante oferecer diferenciais. Procurar
novas formas de apresentar os serviços tornando-os mais atrativos que os do
concorrente. Incrementar as sessões fisioterápicas, usando mais de uma técnica, optando
por equipamentos tecnologicamente mais avançados.
Fazer mais convênios, porém da mesma linha de seguimento, associar-se a outros
fisioterapeutas para oferecer mais de uma especialidade e baratear o custo de
manutenção da clínica. O maior diferencial na área da saúde é a confiança que o paciente
tem no profissional. Por isso é bom manter-se atualizado e sempre participar de
congressos afins.

NOTÍCIAS
Inspirado no picadeiro do circo, novo aparelho ajuda fisioterapeuta na recuperação
de movimentos
Quem não se lembra do palhaço andando sobre um cilindro no circo?
Essa cena que encantou e continua hipnotizando milhares de crianças
também está despertando a atenção dos fisioterapeutas. O
equipamento lúdico usado no circo se sofisticou e ganhou o nome de
roll over e uma nova função: tratar pacientes com problemas nos
membros inferiores, como torção no pé ou dor no joelho. Para topar
esse desafio, basta se equilibrar em cima do aparelho. A idéia foi aprovada pelo Hospital
das Clínicas (HC) de São Paulo, centro médico renomado, e o aparelho acaba de aportar
por lá. "Quando o paciente opera o joelho, tem receio de andar. Com o roll over, ele treina
o equilíbrio e a coordenação motora para voltar a caminhar com segurança", explica
Perola Grinberg Papler, fisiatra do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da instituição.
O próximo passo do HC é fazer testes para saber o grau de melhora proporcionado pelo
equipamento. O autor dessa engenhoca ficou surpreso com a repercussão de sua
invenção. Preocupado em trabalhar a postura de seus alunos, o ator e professor de canto
João Justino Leite Filho estimulava-os a se equilibrarem em cima dos tambores. "A
postura ereta mantém o diafragma livre e a voz sai perfeita", justifica. Porém, como o
tambor ocupa muito espaço, ele criou o roll over à base de PVC. Durante as
apresentações de seu grupo, o cilindro fisgou os médicos. Vários centros particulares de
fisioterapia de São Paulo e do Rio estão adotando o aparelho. O Instituto Cohen de
Ortopedia, na capital paulista, usa a criatividade para adaptá-lo às aulas de fisioterapia. O
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treinamento é feito na piscina. "Dessa forma, evita-se o risco de o paciente cair e se
machucar", explica Maurício Garcia, fisioterapeuta do instituto.
O roll over vem ajudando pacientes como Leandro da Silva, 27 anos, jogador do
Juventus, de São Paulo. Há um mês e meio, ele sofreu uma contusão no joelho direito
durante um jogo. Precisou fazer uma cirurgia para recuperar a região e logo depois
passou a fazer o tratamento. "O equipamento melhora a estabilidade do meu joelho",
conta. As peripécias do roll over não se limitam apenas às salas médicas. As sapatilhas
das bailarinas da Escola de Dança Alice Arja, do Rio, também estão dançando no
aparelho. "É como se fosse um teste no qual as articulações enfrentam obstáculos para
depois se adaptarem com facilidade ao palco", compara Marcelo Silva Duarte,
fisioterapeuta da Universidade do Grande Rio, em Duque de Caxias.
Fonte:
http://www.saudeemmovimento.com.br/reportagem/noticia_frame.asp?cod_noticia=207
CREFITO 2 REGULAMENTA GINÁSTICA LABORAL
De acordo com as prerrogativas legais o CREFITO-2 baixa atos complementares a
Resolução COFFITO 259/2003; criando a Resolução CREFITO-2 N° 22/2007 que trata o
uso da Ginástica Laboral e outros procedimentos.
Para atender as demandas que surgiram no CREFITO-2 a respeito da Ginástica Laboral e
outros procedimentos utilizados pelo Fisioterapeuta no âmbito da assistência
Fisioterapêutica do Trabalho, área desbravada de forma pioneira no mundo empresarial
com crescente abertura de mercado de trabalho e consolidação da importância deste
profissional na equipe da saúde do trabalhador, editamos a resolução abaixo que
respalda ainda mais a utilização desta importante ferramenta de trabalho do
Fisioterapeuta.
Agradecemos a colaboração da Câmara Técnica de Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho
por sua contribuição para a concretização de mais este importante passo.
Acreditamos que este é mais um incentivo para que os espaços continuem sendo abertos
e ocupados por este importante profissional.O mundo empresarial agradece...
DISPÕE SOBRE A INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º E INCISOS DA
RESOLUÇÃO COFFITO 259/2003.
O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 2ª REGIÃO - CREFITO-2, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, na
234ª Reunião Plenária, realizada no dia 09 do mês de Julho de 2007, na sua Sede
Institucional, situada à Rua Moraes e Silva, nº 129, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, em
conformidade com as competências previstas na Lei Federal nº 6316/1975 e na
Resolução COFFITO nº 182/1997 e considerando:
I - O Disposto Na resolução COFFITO N 259/2003;
II - O artigo terceiro da Lei Estadual do Rio de Janeiro numero 4474/2004;
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III - A necessidade de dar efetividade e praticidade ao disposto nos diplomas legais que
cuidam da matéria,
Resolve:
Art. 1º - Para os efeitos de cumprimento do disposto na resolução COFFITO 259/2003 e
da lei estadual 4474/2004 fica entendido que procedimento profissional titulado como
Cinesioterapia Descompensatória do Trabalho, Ginástica Laboral, Cinesiologia Laboral ou
Cinesioterapia Laboral corresponde a um único ato técnico profissional de mesma espécie
metodológica diagnóstica, preventiva e terapêutica de uso do Fisioterapeuta no âmbito da
assistência Fisioterapêutica do trabalho.
Art. 2º - Os casos omissos serão deliberados pelo plenário do CREFITO-2.
Art 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de Julho de 2007.
Denise Flávio de Carvalho Botelho Lima
Diretora Secretária
Dra. Rita de Cassia Garcia Vereza
Presidente
Fonte: http://www.firval.com.br/interna.php?pagina=destaques&codigo=76

CURSOS E TREINAMENTOS
Centro de Estudos Firval
Rua República do Líbano, 158 - Jardim Osvaldo Cruz. São José dos Campos/SP
CEP: 12216-590
Tel.: (12) 3943-2921 e (12) 3943-3611
http://www.firval.com.br
Cursos:
* Acupuntura - Curso de Formação de Especialista
* Curso de Fisioterapia Manipulativa Neuromusculo-Articular
* Curso do Método Bobath
RPG/RPM Barreiros-Victoni
Contato: (27) 9902-1235. Vitória/ES
E-mail: mpaganotti@yahoo.com.br
Curso de Formação no Método RPG/RPM
Contato: (11) 3721-6251. Rio de Janeiro/RJ
E-mail: clinicavictoni@terra.com.br
http://www.clinicavictoni.com.br
Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia
Contato: (21) 2563-0000. Campos dos Goytacazes/RJ
E-mail: pos@estacio.br
http://www.estacio.br/posgraduacao
Universidade Estácio de Sá
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http://www.estacio.br
T Valle Assessoria e Treinamento Educacional
Técnicas de Medicina Chinesa para Tratamento das Enfermidades da Coluna Vertebral
Contato: (11) 6194-5335. São Paulo/SP
E-mail: eliana@centraltvalle.com.br
http://www.centraltvalle.com.br
Fisioterapia Fisiobrasil Atualizacao Cientifica.
Rua Gama Rosa, 128, Vitória/ES
Tel.: (27) 3222-3674 / Fax: (27) 3222-2286
http://www.fisiobrasil.com.br
Faculdade Salesiana de Vitória
Av. Vitória, 950, Forte São João, Vitória/ES
CEP: 29017-950
Tel.: (27) 3331-8500 / Fax: (27) 3222-3829
http://www.faculdadesalesiana.edu.br
O SEBRAE/ES disponibiliza para o empresário uma carteira com mais de 30 títulos de
cursos e palestras abordando os mais variados temas e objetivos. A Educação
Empresarial do SEBRAE é um instrumento para que os obstáculos encontrados sejam
superados com maior facilidade ampliando, consequentemente, o horizonte de
conhecimentos necessários nessa função.
SEBRAE/ES
Av. Jerônimo Monteiro, 935, Ed. Sebrae, Centro. Vitória/ES
CEP: 29010-003
Tel.: 0800399192
http://www.sebraees.com.br
Cursos: Técnicas de Vendas; Marketing: Uma Estratégia de Vendas; Gerência de Equipes
de Vendas; Gerência de Rotinas e Procedimentos em Vendas; Atendimento ao Cliente;
Como Vender mais e Melhor; Iniciando um Pequeno Grande Negócio (com carga horária
de 30h); Empretec (carga horária de 72h); Administração Básica para Pequenas
Empresas (carga horária de 20h); entre outros.
Palestras Gerenciais: Atendimento a Clientes; Comece Certo – Planejamento e Análise;
Determinação do Capital de Giro; Gerenciando o Fluxo de Caixa com Eficiência;
Promoção de vendas; Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda; A Empresa e os
Novos Tempos; Qualidade no relacionamento ao cliente; Como Conquistar e Manter
Clientes.
EVENTOS
II Jornada de Fisioterapia da SFVS - Sociedade de Fisioterapia do Vale do Sinos
Data: 20/10/2007
Local: Novo Hamburgo/RS
http://www.sociedadefisioterapia.com.br
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XI Jornada de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Crefito-2
Data: 01 de Dezembro de 2007
http://www.crefito2.org.br
I Fórum Carioca de Gestão Empresarial em Saúde
Data 30 de Novembro de 2007
Local: Rio Cidade Nova - Convention Center – Rio de Janeiro/RJ
http://www.crefito2.org.br
Semana Científica de Terapia Ocupacional
XV EFEITO - Encontro e Feira de Terapia Ocupacional
Data: 26 a 27/09/2007
Informações: Clínica de Terapia Ocupacional - Fone: (41) 3331 7831
Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional - Fone: (41) 3331 7824
http://www.coffito.org.br/#[page]neoagenda/read.php?id=35

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
É interessante fazer uma consulta à “Cartilha do Fornecedor Capixaba”, que se encontra
disponível na Biblioteca do SEBRAE/ES.
Essa atividade exige o conhecimento de algumas leis:
- Lei Federal nº. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor – Alterada pela Lei nº
8.656/93, Lei nº 8.703/93, Lei nº 8.884/94, Lei nº 9.008/95, Lei nº 9.298/96 e Lei nº
9.870/99.
- Lei Municipal nº. 6.080/2003 – Código de Posturas e Atividades Urbanas do Município
de Vitória - Altera os artigos nºs 20,27,43 e 67 da Lei nº 5.954/03 -Regulamentada pelo
Decreto nº 11.975/04. Ref.Proc. 5766168/03. Lei nº 6412-05-acrescenta inciso IX ao §
2º.Alterada pelas Leis nºs 6679/06 e 6680/06. Acrescentado inciso IX ao § 2º do Art. 99,
pela Lei nº 7.063/07.
- Decreto-Lei 938/69 - provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional, e dá outras providências;
- Lei 6.316/75 – Cria o COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional;
- Resoluções do COFFITO – disponível no site do Coffito;
- Decreto 9.640/84 – disponível no site do Coffito;
- Lei 8.856/94 – disponível no site do Coffito;
- Código de Ética da Fisioterapia – disponível no site do Coffito.

REGISTRO ESPECIAL
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Para registrar sua empresa você precisa de um contador. Profissional legalmente
habilitado para elaborar os atos constitutivos da empresa, auxiliá-lo na escolha da forma
jurídica mais adequada para o seu projeto e preencher os formulários exigidos pelos
órgãos públicos de inscrição de pessoas jurídicas. Além disso, ele é conhecedor da
legislação tributária à qual está subordinada a nossa produção e comercialização. Mas,
na hora de escolher tal prestador de serviço, deve-se dar preferência a profissionais
qualificados, que tenha boa reputação no mercado e melhor que seja indicado por alguém
que já tenha estabelecido com ele uma relação de trabalho.
Para legalizar a empresa é necessário procurar os órgãos responsáveis para as devidas
inscrições:
- Você deve procurar a prefeitura da cidade onde pretende montar a sua clínica para fazer
a consulta de local;
- Registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
- Registro na Secretaria da Receita Federal (CNPJ);
- Registro na Prefeitura para obter o alvará de funcionamento;
- Registro no Sindicato Patronal (empresa ficará obrigada a recolher por ocasião da
constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição Sindical Patronal);
- Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social INSS”.
- Corpo de Bombeiros Militar.
- Alvará de licença sanitária – para obter esta licença o estabelecimento deve estar
adequado às exigências do Código Sanitário (especificações legais sobre as condições
físicas).
- Para o exercício da atividade profissional de Fisioterapeuta no país, é exigível além da
formação em curso universitário superior, o registro do seu título no Conselho Profissional
da categoria. A atividade profissional só é permitida após o trâmite processual e a
concessão de Carteira de Identidade Profissional de Fisioterapeuta (Lei nº. 6.316/75).
- Termo de Responsabilidade Técnica pelo serviço da empresa perante o Crefito.
- Comprovação do registro do profissional no Crefito.
- Registro da empresa no Crefito.

ENTIDADES
CREFITO 02 - Estados: Rio de Janeiro e Espírito Santo
Rua Morais e Silva, 129 – Maracanã, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20271-031
Tel.: (21) 2169-2169 / Fax: (21) 3242-3113
E-mail: crefito2@crefito2.org.br
http://www.crefito2.org.br
CREFITO 02
Rua Misael Pedreira da Silva nº. 48 Salas 307/309, Edifício Empire Center, Praia do Suá
– Vitória/ES
CEP: 29.052-270
Tel.: (27)3227-6616 - Fax: (27) 3345-6103
E-mail: crefito2.es@veloxmail.com.br
http://www.crefito2.org.br
COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
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SRTS quadra 701 conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand bloco II salas 602/614.
Brasília/DF
CEP: 70.340-906
Tel.: (61) 3321-2384 / Fax: (61) 3321-0828
E-mail: coffito@coffito.org.br
http://www.coffito.org.br
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde
http://www.sbis.org.br
Procon – Vitória
Casa do Cidadão João Luiz Barone
Av. Maruípe, nº. 2544 – Itararé, Vitória/ES
CEP: 29.045-230
Tel.: (27) 3382-5545
http://www.vitoria.es.gov.br/procon/procon.htm
Prefeitura de Vitória
SEDEC – DCOPP – Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Rua Vitória Nunes da Mota, 220, CIAC, Ed. Ítalo Batan Regis, Enseada do Suá –
Vitória/ES
CEP: 29010-331
Tel.: (27) 3135-1097
http://www.vitoria.es.gov.br/home.htm
Secretaria da Receita Federal
Rua Pietrângelo de Biase, n°. 56, Centro, Vitória/ES
Tel.: 3322-0711 e 146
http://www.receita.fazenda.gov.br
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Rua Duque de Caxias, no. 105, Centro – Vitória/ES
CEP: 29010-000
Tel.: (27) 3380-3922 / 3848 / 3894 - Fax: (27) 3380-3963
E-mail: crrvitoria@sefa.es.gov.br
http://www.sefaz.es.gov.br
Prefeitura de Vitória
SEMUS - Sec. Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária do Município de Vitória.
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João – Vitória/ES
CEP: 29010-331
Tel.: (27) 3132-5047 / 3132-5044 / 3132-5045
http://www.vitoria.es.gov.br/home.htm
Divisão da Vigilância Sanitária Estadual
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES
CEP: 29052-121
Tel.: (27) 3137 –2427 - Fax: (27) 3137- 2432 / 2472
E-mail:visa@saude.es.gov.br
http://www.saude.es.gov.br
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Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Praça Costa Pereira, no. 30 Centro, Vitória/ES
CEP: 29.010-080
Tel.: (27) 3132-1246
http://www.proged.com.br/cart_sarlo

FORNECEDORES E FABRICANTES
O SEBRAE/ES se isenta de responsabilidades quanto à forma da atuação das empresas
no mercado.
Uniformes Profissionais
Alfa Têxtil Brasil
Rua Engenheiro F. Ruschi, 150, Vitória/ES
Tel.: (27) – 33151955
Produtos: uniformes
Uniforme Indústria Com. Roupas Ltda.
Rua Três Irmãos, 101, Vila Velha/ES
Tel.: (27) 3326-6344 / Fax.: (27) 3359-1061 / Cel.: (27) 9971-7691
E-mail: sobrinho@uniformesonline.com.br
http://www.uniformesonline.com.br
Produtos: uniformes
Dannyr Uniformes Profissionais
Rua São Marcos, 220, set 7, Vila Velha/ES
Tel.: (27) 3229-9255
Produtos: uniformes
Móveis e equipamentos de escritório
Disk Móveis Equipamentos de Escritório Ltda.
Av. João dos Santos Filho, 165, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES
CEP: 29041-145
Tel.: (027) 2124-5800
http://www.diskmoveis.com.br
Telemóveis
Av. Alberto Torres, 99, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES
CEP: 29040-700
Tel.: (027) 3200-2350 / 3323-1892
E-mail: telemoveis@telemoveis.com.br
http://www.telemoveis.com.br
Vitomaq
Av. Vitória, 1160, Forte São João Vitória/ES
CEP: 29040-330
Tel.: (027) 3222-8233
http://www.vitomaq.com.br
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Di Margon Informática
Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 595, lj.3, Mata da Praia Shopping. Vitória/ES
Tel.: (027) 3382-5333
http://www.dimargon.com.br
Inforvix Comércio e Manutenção
Rua Adalberto de Oliveira Santos, no. 82, Ed. Ames, Sala 1.718, Vitória/ES
Tel./fax: (27) 3233-5181
E-mail: infovix@infovix.com.br
http://www.infovix.com.br
Equipamentos de fisioterapia
Fisiolife Equipamentos Ltda
Rua Boa Vista, 229, Camilópolis - Santo André/SP
CEP: 09240-110
Fone/Fax: (11) 4461-1089 / Cel.: 9663-1439
E-mail: fisiolife@fisiolife.com.br
http://www.fisiolife.com.br
FISIOMED BRASIL
Avenida Padre Jaime, 2230 - Vila Ricci. Mogi Guaçu / SP
CEP: 13844070 – Tel.: (19) 3891-4983
E-mail: vendas@fisiomed.com.br
http://www.fisiomed.com.br
Fysiotec Equipamentos Eletrônicos LTDA.
Rua Apucarana 65, Jd Ana Elisa I – Cambe/PR
CEP: 86.187-440
Tel.: (43) 3154-5400
E-mail: fysiotec@fysiotec.com.br
http://www.fysiotec.com.br
Fisioesporte
Tel.: (11) 8315.8277 / (19) 3461.5827
E-mail: anuncie@fisioesporte.com.br
http://www.fisioesporte.com.br
Empresas do Ramo
Clínica Ortopédica Santa Lúcia
Rua Valter José Pasolini, nº. 85 - Enseada do Suá, Vitória/ES
Tel.: (27) 3227-1397 - Fax: 3324-0477
E-mail: st.lucia@bol.com.br
Fisioterapia Fisiobrasil Atualização Cientifica.
Rua Jerônimo Monteiro, 240/904, Centro. Vitória/ES
CEP: 29010-004
Tel.: (27) 3222-3674 / Fax: (27) 3222-2286
http://www.fisiobrasil.com.br
Universidade Estácio de Sá
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http://www.estacio.br
Faculdade Salesiana de Vitória
Av. Vitória, 950, Forte São João, Vitória/ES
CEP: 29017-950
Tel.: (27) 3331-8500 / Fax: (27) 3222-3829
http://www.faculdadesalesiana.edu.br
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Oportunidades de negócios é um material meramente informativo acerca dos
empreendimentos existentes no segmento correspondente ao seu título. Os dados
apresentados são extraídos de publicações técnicas e, em linhas gerais, não têm a
pretensão de ser um guia para a implementação dos respectivos negócios. É destinada
apenas à apresentação de um panorama da atividade ao futuro empresário, que poderá
enriquecer suas idéias com as informações apresentadas, mas carecerá de um estudo
mais detalhado e específico para a implementação do seu empreendimento.
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