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APRESENTAÇÃO 

Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é a Gislaine Holler, professora de Fisioterapia Traumato-ortopédica, Fisioterapia em Pediatria, 
Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia em Reumatologia, Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia 
Geral, Anatomia Humana e Legislação Profissional aplicada ao Fisioterapeuta.  

Você que se prepara para concursos públicos na área de Fisioterapia, preparei um material muito 
interessante e super completo sobre Legislação Profissional aplicada ao Fisioterapeuta.  

Aqui você irá conhecer os tópicos mais importantes sobre as principais Leis, Decretos e Resoluções na área 
da Fisioterapia que são cobrados com maior frequência nos concursos públicos.  

É de suma importância saber o que cada Lei, Decreto e Resolução disciplina no nosso campo de atuação, pois 
está sendo muito cobrado nos concursos, em especial o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Porém 
não é apenas essencial saber o que está disposto nos Artigos, mas também os nomes/ números/ data de 
cada legislação. E por que eu falo isso? Em enunciados de diversas provas foram solicitados o número e o 
ano da Lei que disciplina determinado assunto. Além disso, misturam Artigos de diferentes Leis/ 
Decretos/Resoluções para confundir o concurseiro. Lembre-se: uma questão faz A DIFERENÇA! 

 

Então, vamos lá! Cola em mim e na nossa equipe que você irá conquistar o seu objetivo. 

 

Forte abraço, 

Prof. Gislaine Holler. 

@prof.gislaineholler 

@fisio_estrategiaconcursos 
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Antes de começar a falar da legislação em si, vamos definir a Fisioterapia e o fisioterapeuta. Essa 

definição foi cobrada em diversas provas. Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO), a Fisioterapia: 

“É uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos 

funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por 

alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas, na atenção básica, 

média complexidade e alta complexidade. Fundamenta suas ações em 

mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da biologia, das 

ciências morfológicas, das ciências fisiológicas, das patologias, da bioquímica, da 

biofísica, da biomecânica, da cinesia, da sinergia funcional, e da cinesia patológica 

de órgãos e sistemas do corpo humano e as disciplinas comportamentais e 

sociais”. 

Vamos por partes, pois essa definição cai em provas e com “pegadinhas”: 

• É uma ciência da SAÚDE. Em algumas provas colocam “ciência humana”, mas é uma ciência da saúde; 

• ESTUDA, PREVINE E TRATA os distúrbios cinéticosfuncionais intercorrentes em órgãos e sistemas do 

corpo humano, ou seja, no corpo como um todo, não apenas em um sistema específico; 

• Atua na atenção básica, média complexidade e alta complexidade; 

• Suas ações são fundamentadas em mecanismos terapêuticos próprios. 

Já a definição de fisioterapeuta, de acordo com o COFFITO, é: 

“Profissional de Saúde, com formação acadêmica Superior, habilitado à construção do 

diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais (Diagnóstico Fisioterapêutico), 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”. 

Vamos por partes também: 

• Profissional de Saúde; 

• Formação acadêmica Superior; 
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• Responsável pelo Diagnóstico Fisioterapêutico. Cuidado ao ler as questões, pois podem colocar 

diagnóstico médico, ao invés de fisioterapêutico. 

• Responsável pela prescrição / ordenação e indução (ação) das condutas fisioterapêuticas; 

• Responsável pelo acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e as condições para alta do 

serviço. 

E quais as áreas de atuação do fisioterapeuta? 

• Fisioterapia Clínica: ambulatórios, consultórios, Centros de Reabilitação, hospitais e clínicas; 

• Saúde Coletiva: ações básicas de saúde, Fisioterapia do Trabalho, programas institucionais e Vigilância 

Sanitária; 

• Educação: direção e coordenação de cursos, docência - níveis: secundário e superior, extensão, pesquisa, 

supervisão técnica e administrativa; 

• Outras: esporte e Indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico. 
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1 – Legislação aplicada ao Fisioterapeuta 

 

A Fisioterapia é regulamentada pelo: 

• Decreto-Lei 938/69 

• Lei 6.316/75 

• Decreto 9.640/84 

• Lei 8.856/94. 

• Resoluções do COFFITO 

 

1.1 –Decreto-Lei 938 de 13 de outubro de 1969 

O Decreto-Lei 938 de 13 de outubro de 1969 representou um marco importante para a Fisioterapia, 

pois a regulamentou como profissão. Lembrando que esse decreto-lei provê não apenas sobre a profissão 

de Fisioterapia, mas também sobre a Terapia Ocupacional. Como escrito no Art. 1º: 

 
Art. 1º É assegurado o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, 

observado o disposto no presente Decreto-lei. 

 

 Outro ponto importante, é que essas profissões foram inseridas como profissionais de nível superior: 

Art. 2º O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, diplomados por escolas e cursos reconhecidos, 

são profissionais de nível superior. 

Atividades Profissionais 

Atividades privativas (Art. 4o) Atividades adicionais (Art. 5o) 

Executar métodos e técnicas fisioterápicos 

com a finalidade de restaurar, desenvolver e 

conservar a capacidade física do paciente. 

Dirigir ou assessorar tecnicamente serviços em órgãos e 

estabelecimentos públicos ou particulares. 

Exercer o magistério de nível médio ou superior. 

Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos 

técnicos e práticos. 
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1.2 – Decreto 90.640/84 

O Decreto n° 90.640, de 19 de dezembro de 1984, inclui categoria funcional no Grupo “Outras 

Atividades de Nível Superior” a que se refere a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970.  

Outra questão que tem no Decreto n° 90.640 de 19/12/1984, é referente à carga horária semanal 

do Fisioterapeuta: 

 

Art 5º - Os integrantes da Categoria Funcional de Fisioterapeuta ficarão sujeitos à prestação mínima de 40 

(quarenta) horas semanais de trabalho. 

 

Isto foi alterado na Lei no 8.856, de 1º de março de 1994, que fixa a Jornada de Trabalho dos 

Profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional em 30 (trinta) horas semanais no máximo: 

 

Art. 1º Os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 

horas semanais de trabalho. 

 

1.3 – Lei nº 10.424/2002 

Através da Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002 foram acrescentados à Lei nº 8.080/1990: 

- o Capítulo IV - Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar e 

- o Artigo 19-I. 

 

Nesse contexto, os fisioterapeutas foram inseridos no Subsistema de Atendimento e Internação 

Domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Duas informações são importantes: os cuidados aos 

pacientes internados em domicílio são realizados por vários profissionais, em equipe multidisciplinar, mas 

cabe ao médico autorizar o atendimento e internação domiciliar, com expressa autorização da família e do 

paciente. 

Apenas para acrescentar ao conteúdo do e-book, a Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.424-2002?OpenDocument
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correspondentes e dá outras providências. Sendo assim, ela é considerada a lei orgânica da saúde, 

juntamente com a Lei 8.142/90, pois são leis que disciplinam o funcionamento dessa área. 

 

CAPÍTULO VI - DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 

internação domiciliar. 

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, 

principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 

assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares 

que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 

concordância do paciente e de sua família. 

 

ESTUDEM! 

Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90 = LEI ORGÂNICA DA SAÚDE 

*Quando está no Edital “Legislação do SUS” 

 

 

1.4 - Lei 6.316/75 

 

A Lei 6.316 de 17 de dezembro de 1975 é dividida em 6 capítulos e 25 artigos. Nesse e-book colocarei 

apenas os Artigos principais. Na aula do curso tem a Lei completa e explicada. Essa Lei criou o Conselho 

Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com a finalidade de fiscalizar esses 

profissionais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#capvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i§3
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Essa lei também dispõe sobre as competências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. 

Lembrando que esses dois são organizados nos mesmos moldes. Na tabela a seguir serão colocadas as 

competências dos dois Conselhos, não é necessário decorar, apenas entender o que é competência de cada 

um. Prestem atenção que os parágrafos grifados são competências iguais dos dois Conselhos. 

Art. 5º e 

7º 

Compete ao Conselho Federal 

Art. 5º 

Compete aos Conselhos Regionais 

Art. 7º 

I Eleger, dentre os seus membros, por maioria 

absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente; 

Eleger, dentre os seus membros, por maioria 

absoluta, o seu Presidente e o Vice-

Presidente; 

II Exercer função normativa, baixar atos 

necessários à interpretação e execução do 

disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício 

profissional, adotando providências 

indispensáveis à realização dos objetivos 

institucionais; 

Expedir a carteira de identidade profissional 

e o cartão de identificação aos profissionais 

registrados; 

III Supervisionar a fiscalização do exercício 

profissional em todo o território nacional; 

Fiscalizar o exercício profissional na área de 

sua jurisdição, representando, inclusive, às 

autoridades competentes, sobre os fatos 

que apurar e cuja solução ou repressão não 

seja de sua alçada; 

IV Organizar, instalar, orientar e inspecionar os 

Conselhos Regionais e examinar suas 

prestações de contas, neles intervindo desde 

que indispensável ao restabelecimento da 

normalidade administrativa ou financeira ou a 

garantia da efetividade do princípio da 

hierarquia institucional; 

Cumprir e fazer cumprir as disposições desta 

Lei, das resoluções e demais normas 

baixadas pelo Conselho Federal; 

V Elaborar e aprovar seu Regimento, ad 

referendum do Ministro do Trabalho; 

Funcionar como Tribunal Regional de Ética, 

conhecendo, processando e decidindo os 

casos que lhe forem submetidos; 

VI examinar e aprovar os Regimentos dos 

Conselhos Regionais, modificando o que se fizer 

necessário para assegurar unidade de 

orientação e uniformidade de ação; 

Elaborar a proposta de seu Regimento, bem 

como as alterações, submetendo-a à 

aprovação do Conselho Federal (notem que 

nessa questão o Conselho Federal se 

submete à deliberação do Ministro do 

Trabalho – Art. 5º, inciso V) 
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VII conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos 

Conselhos Regionais e prestar-lhes assistência 

técnica permanente; 

Propor ao Conselho Federal as medidas 

necessárias ao aprimoramento dos serviços 

e do sistema de fiscalização do exercício 

profissional; 

VIII apreciar e julgar os recursos de penalidade 

imposta pelos Conselhos Regionais; 

Aprovar a proposta orçamentária e autorizar 

a abertura de créditos adicionais e as 

operações referentes a mutações 

patrimoniais; 

IX fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos 

e multas devidas pelos profissionais e empresas 

aos Conselhos Regionais a que estejam 

jurisdicionados; 

Autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou 

alienar bens imóveis; 

X aprovar sua proposta orçamentária e autorizar 

a abertura de créditos adicionais, bem como 

operações referentes a mutações patrimoniais; 

Arrecadar anuidades, multas, taxas e 

emolumentos e adotar todas as medidas 

destinadas a efetivação de sua receita, 

destacando e entregando ao Conselho 

Federal as importâncias correspondentes a 

sua participação legal; 

XI Dispor, com a participação de todos os 

Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética 

Profissional, funcionando como Tribunal 

Superior de Ética Profissional; 

Promover, perante o juízo competente, a 

cobrança das importâncias correspondentes 

a anuidades, taxas, emolumentos e multas, 

esgotados os meios de cobrança amigável; 

XII Estimular a exação no exercício da profissão, 

velando pelo prestígio e bom nome dos que a 

exercem; 

Estimular a exação no exercício da profissão, 

velando pelo prestígio e bom conceito dos 

que a exercem; 

XIII Instituir o modelo das carteiras e cartões de 

identidade profissional; 

Julgar as infrações e aplicar as penalidades 

previstas nesta Lei e em normas 

complementares do Conselho Federal 

XIV Autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou 

alienar bens imóveis; 

Emitir parecer conclusivo sobre prestação de 

contas a que esteja obrigado; 

XV Emitir parecer conclusivo sobre prestação de 

contas a que esteja obrigado; 

Publicar, anualmente, seu orçamento e 

respectivos créditos adicionais, os balanços, 

a execução orçamentária, o relatório de suas 

atividades e a relação dos profissionais 

registrados. 

XVI Publicar, anualmente, seu orçamento e 

respectivos créditos adicionais, ou balanços a 

execução orçamentária e o relatório de suas 

atividades. 

- 
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Todos nós sabemos que pagamos anuidade, taxas, multas e emolumentos ao Conselho Regional. 

Que parte dessa renda vai para o Conselho Federal? Eis a resposta: 20% do produto da arrecadação de cada 

Conselho Regional. Então, fica com os Conselhos Regionais, 80% da sua arrecadação. Além disso, a renda de 

ambos os Conselhos, é constituída de: 

- Legados, doações e subvenções; 

- Rendas patrimoniais. 

O Capítulo II – Art. 12 ao Art. 14 – refere-se ao exercício profissional. É obrigatório o registro do 

profissional nos Conselhos Regionais, assim como, somente é permitido o exercício da profissão de 

Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ao portador de Carteira Profissional expedida pelo órgão 

competente. 

Art. 12. O livre exercício da profissão de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, em todo 

território nacional, somente é permitido ao portador de Carteira Profissional expedida por órgão 

competente. 

Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas finalidades 

estejam ligadas à fisioterapia ou terapia ocupacional, na forma estabelecida em Regulamento. 

 

Art. 13. Para o exercício da profissão na administração pública direta e indireta, nos 

estabelecimentos hospitalares, nas clínicas, ambulatórios, creches, asilos ou exercício de cargo, 

função ou emprego de assessoramento, chefia ou direção será exigida como condição essencial, a 

apresentação da carteira profissional de Fisioterapeuta ou de Terapeuta Ocupacional. 

Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da Carteira 

Profissional ou certidão do Conselho Regional de que o profissional está no exercício de seus 

direitos. 

Art. 14. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão em área de jurisdição de 

dois ou mais Conselhos Regionais submeterá o profissional de que trata esta Lei às exigências e 

formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. 
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A seguir falaremos das infrações disciplinares e penalidades contidas nessa Lei, expostas no Capítulo 

IV.  

O que são consideradas infrações disciplinares? 

- Transgredir preceito do Código de Ética Profissional (falaremos do Código de Ética na próxima 

aula); 

- Exercer a profissão sem ser registrado, ou facilitar o seu exercício aos não registrados ou aos leigos; 

- Violar sigilo profissional; 

- Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a Lei defina como crime ou contravenção. 

Notem que é apenas no exercício da profissão, não em qualquer circunstância; 

- Não cumprir, no prazo assinalado, determinação mandada pelo Conselho Regional, após 

regularmente notificado; 

- Deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional, as contribuições a que está obrigado; 

- Faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta Lei. Por exemplo: faltar às eleições sem 

justificativa. 

- Manter conduta incompatível com o exercício da profissão. 

 

As penalidades para essas infrações podem ser: 

- advertência; 

- repreensão; 

- multa equivalente a até dez vezes o valor da anuidade; 

- suspensão do exercício profissional de até 3 anos. Podendo o profissional punido requerer, à 

instância superior, revisão do processo, no prazo de trinta dias contados da ciência da punição. 

- cancelamento do registro profissional. 

 

Outros aspectos importantes que devemos estar cientes: 

- A imposição dessas penalidades obedecerá à ordem descrita no texto acima, salvo os casos de 

gravidade manifesta ou reincidência; 
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- A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com o pagamento 

da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional, depois de 3 anos. 

- As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante 

e acompanhada da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Denúncia anônima não é válido. 

- O profissional punido pode pedir revisão do processo no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

ciência da punição. Essa requisição deve ser feita à instância superior. 

 

Art. 17. As penas disciplinares consistem em: 

I - advertência; 

Il - repreensão; 

III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; 

IV - suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos, ressalvada a hipótese 

prevista no § 7º; 

V - cancelamento do registro profissional. 

§ 1º Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades 

obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal 

para disciplina do processo de julgamento das infrações. 

§ 2º Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau 

de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração. 

§ 3º As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pelo Conselho Regional, em 

ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, senão em caso 

de reincidência. 

§ 4º Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo, ao Conselho 

Federal: 

I - voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão; 

II - "ex officio", nas hipóteses dos incisos IV e V deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da decisão. 

§ 5º As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do 

denunciante e acompanhada da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. 

§ 6º A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a 

satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional, após decorridos 3 (três) anos. 
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§ 7º É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no prazo de 

30 (trinta) dias contados da ciência da punição. 

§ 9º As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. 

 

Art. 18. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa prevista no 

Regulamento. 

 

1.5 – Código de Ética 

- Resolução COFFITO nº391/2011: Dispõe sobre a proibição da oferta de serviços fisioterapêuticos e 
terapêuticos ocupacionais por meio de sítios eletrônicos na rede mundial de computadores (internet), 
especializados ou não, para fins de realização de negócios jurídicos eletrônicos coletivos. 

- Resolução COFFITO n º 424/2013 - Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia 

- Resolução COFFITO nº 471/2016: estabelece o procedimento sumário para a apuração de infração 
disciplinar pelo não adimplemento das contribuições a que estão obrigados o profissional fisioterapeuta e o 
profissional terapeuta ocupacional. 

 

 

RESOLUÇÃO COFFITO N º 424/2013 - CÓDIGO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA DA FISIOTERAPIA 

O Código de Ética e Deontologia é um conjunto de regras de conduta, nas quais são estabelecidos 

critérios de orientação que permitem decidir o que é eticamente correto, procurando assegurar 

comportamentos e atitudes éticas por parte dos membros de uma corporação profissional, nesse caso, pelos 

fisioterapeutas. 

O Código de Ética Profissional de Fisioterapia foi inicialmente aprovado pela Resolução COFFITO 10 

de 3 de julho de 1978. Sendo, posteriormente, revogado pela Resolução nº 424, de 08 de julho de 2013, 

considerado o novo Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. 
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O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia tem como objetivo controlar eticamente o exercício 

profissional do fisioterapeuta, estabelecendo seus deveres. 

No âmbito deste Código de Ética, o COFFITO e os CREFITOS possuem competências em comum e 

privativas: 

COFFITO CREFITOs 

Zelar pelo cumprimento rigoroso dos princípios deste código; 

Funcionar como Conselho Superior de Ética e 

Deontologia Profissional; 

Órgão julgador em primeira instância. 

Firmar a jurisprudência (tornar válido os princípios 

deste código); 

 

Atuar nos casos omissos.  

 

No caso de infração ao Código de Ética Profissional, primeiramente, o processo tem entrada no 

CREFITO da circunscrição que o ato infracional ocorreu, sendo julgado por esse mesmo órgão. Os casos não 

previstos neste código (casos omissos) serão encaminhados para o COFFITO e resolvidos pelo Plenário do 

Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 

De acordo com o Artigo 2º deste Capítulo e do Art. 53 do Capítulo XI, o infrator deste código, estará 

sujeito às penas disciplinares previstas no Art. 17, da Lei nº 6.316/75. 

Como sabemos, é obrigatória a inscrição no CREFITO de sua circunscrição de atuação e da 

atualização de seus dados cadastrais junto ao COFFITO/ CREFITO, minimamente a cada ano. Sem a inscrição 

não podemos exercer a profissão, tampouco à docência, como veremos mais adiante. O profissional deve 

estar com os pagamentos anuais em dia também (Art. 29).  

Lembrando que a questão da obrigatoriedade da Carteira Profissional também está disposta no Art. 

12 da Lei 6.316/1975. Os assuntos sempre se interligam na legislação, por isso é fácil confundir. 

Quando realizamos a inscrição no CREFITO, recebemos junto a Carteira de Identidade de 

Profissional. Devemos estar com essa carteira sempre que em exercício.  

Assim que termina a faculdade, muitos pensam que os estudos terminaram, mas não! Devemos 

sempre estar atualizados, sempre em busca do desenvolvimento da profissão, dos conhecimentos técnicos, 

científicos e culturais. Sempre pensando em prestar a melhor assistência possível ao 

cliente/usuário/paciente, seguindo os princípios da beneficência (obrigação de prevenir danos, retirar danos 

e promover o bem) e da não maleficência (obrigação de não causar danos). 
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Pensando dessa maneira, o profissional somente aceita atribuição ou encargo quando é capaz de 

tratar o paciente/usuário/cliente de forma segura. Colocando sempre o usuário em primeiro lugar, sendo de 

forma individual ou coletiva. 

 

Que tipos de assistência o fisioterapeuta se insere? De acordo com o Art. 4, podem ser em 4 tipos: 

• Promoção da saúde; 

• Prevenção de agravos; 

• Tratamento e recuperação da saúde; 

• Cuidados Paliativos. 

Lembrando que na definição de Fisioterapia pelo COFFITO, o fisioterapeuta atua na atenção básica, 

média complexidade e alta complexidade, prevenindo e tratando os distúrbios cineticosfuncionais. Não 

confundir, o que está no Código de Ética e o que é definição do COFFITO, por mais que as palavras passem 

quase a mesma informação. 

Importante! Essa assistência deverá ser prestada sem discriminação de qualquer forma ou pretexto! 

Essa frase costuma cair, alterando para “com discriminação”. Estejam sempre atentos às palavras da frase, 

às vezes lemos rápido e não vemos uma vírgula que muda o sentido da frase. Sempre atentos! 

 

No Art. 6º é exposto a questão de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer 

membro da equipe. Vamos diferenciar os três: 

• Imperícia: imperícia consiste na falta de preparo técnico adequado e proporcional à complexidade 

do ato executado. O imperito é aquele que não sabe fazer. 

• Negligência: é a falta de atenção, a ausência de reflexão necessária onde o agente deixa de prever o 

resultado que poderia ser previsto. O negligente é aquele que não faz quando tem que fazer. 

• Imprudência consiste em realizar algo (tratamento) sem as precauções necessárias, ou seja, faz 

quando não deveria fazer. 

 

Hipoteticamente, se um colega causar danos ao cliente por imperícia, negligência ou imprudência, 

o fisioterapeuta deverá, na ordem: 

1º. Advertir o profissional que cometeu esse dano; 
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2º. Se achar necessário, levar o caso para estâncias maiores: chefia imediata, instituição, CREFITO, outros 

órgãos competentes; 

3º. Se chegar no CREFITO, será aberto um processo, no qual o profissional poderá ser punido. 

A parte de levar o caso ao chefe imediato da instituição ou à autoridade competente, não inclui 

apenas danos causados por imperícia, negligência ou imprudência ao cliente, mas também se tiver 

conhecimento de casos tipificados como crime, contravenção (infração penal de menor gravidade que o 

crime) ou infração ética. 

 

SE NECESSÁRIO COMUNICAR DEVE COMUNICAR 

À CHEFIA IMEDITA E ÓRGÃOS COMPETENTES 

Imperícia Crime 

Negligência Contravenção 

Imprudência Infração ética 

 

Os Art. 9º e 10 são os mais cobrados, pois são constituídos dos deveres fundamentais do fisioterapeuta e o 

que é proibido ao fisioterapeuta, respectivamente. Vamos analisá-los: 
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De forma sucinta esses são os deveres fundamentais do fisioterapeuta, de acordo com a sua área e 

atribuição específica. Vamos ver alguns pontos: 

• O profissional deve manter segredo sobre fato sigiloso, assim como exigir que outros profissionais sob 

sua direção o façam, mas há situações que pode haver a quebra de sigilo: demanda judicial ou 

qualquer previsão legal que determine a divulgação do fato. 

• Qualquer denúncia referente à infração ética deve ser feita ao CREFITO, onde poderá ser julgada e 

punida. 

• Sobre a divulgação temos que estar cientes que não é permitido afixar valores fora do local da 

assistência fisioterapêutica (Art. 40). A divulgação do trabalho do profissional pode ser realizada, mas 

sempre inserindo no anúncio o nome do profissional, da profissão e o número de inscrição no CREFITO 

(Art. 48), e nunca valores do tratamento. 

 

Além dos deveres fundamentos descritas nos incisos do Art. 9º, temos 9 proibições ao fisioterapeuta 

(Art. 10). Vejamos cada uma: 

 

I - negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência. 
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Esse inciso não é válido apenas para fisioterapeuta, mas para qualquer profissional da saúde. Em 

caso de urgência, é obrigatório prestar assistência, é uma obrigação legislativa e ética. De acordo com o Art. 

135 do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940), a omissão de socorro é considerada 

crime, sujeito a pena de detenção de um a seis meses ou multa: 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 

abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente 

perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de 

natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 

 

Sigamos: 

II - recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, quando: 

a) desnecessário; 

b) proibido por lei ou pela ética profissional; 

c) atentatório à moral ou à saúde do cliente/paciente/usuário; 

d) praticado sem o consentimento formal do cliente/paciente/usuário ou de seu representante 

legal ou responsável, quando se tratar de menor ou incapaz. 

 

Prestem atenção! Esse inciso cai em provas! O fisioterapeuta é proibido de recomendar, prescrever 

ou colaborar em tratamento quando: 

• O tratamento não for necessário; 

• Proibido por lei ou pela ética profissional; 

• Atentatório à moral ou à saúde do cliente. Por exemplo, utilizar o Ultrassom (contínuo) em local com 

perda sensitiva, podendo causar uma queimadura grave, atentando à saúde do cliente; 

• Realizado sem o consentimento do responsável, quando for um paciente menor ou incapaz; 

• Realizado sem o consentimento do paciente. 

 

Em continuidade, o fisioterapeuta não pode praticar qualquer ato que não seja regulamentado pelo 

COFFITO. Isso inclui qualquer tratamento não regulamentado, especialidade não regulamentada, princípios 

éticos, etc. Por isso, é importante sempre estar atualizado! 
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III – praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 

de Terapia Ocupacional. 

 

Vejamos o próximo inciso: 

 

IV - autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade 

que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da Fisioterapia em 

detrimento da responsabilidade social e socioambiental. 

 

A mercantilização da saúde é um tema atual nos debates da Saúde Pública. O serviço de Saúde 

(qualquer área) está se tornando um produto, uma mercadoria. O objetivo de proibir atos que impliquem na 

mercantilização da saúde e da Fisioterapia é lutar a favor dos interesses da população e não do mercado, 

para todos terem o acesso à saúde. De uma forma global, o processo de desmercantilização é a saúde como 

direito e o processo de mercantilização é a saúde como bem econômico. Então, eticamente, é proibido o 

profissional autorizar a utilização do seu nome ou sociedade que seja sócio para essa finalidade de 

mercantilização da saúde. 

 

Temos agora mais um inciso referente à divulgação. Em vários incisos veremos sobre divulgação, 

tanto de anúncios, artigos, imagens, tratamento, etc. 

 

V – divulgar, para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de 

agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em razão de serviço 

profissional prestado; 

 

A divulgação de qualquer tipo de declaração de paciente/família para o profissional em razão de 

serviço profissional prestado, apenas para se autopromover, é proibido. Como veremos adiante no Art. 15, 

a questão de não expor o cliente é muito enfática. Então, se cair alguma questão referente à exposição do 

cliente, devem prestar bastante atenção. Só é permitido exposição em comunicações e eventos 

acadêmico/científico, com a autorização formal prévia do cliente ou do responsável legal. A exposição não é 

só referente a alguma declaração, mas também nome, iniciais de nome, endereço, fotografia ou qualquer 

outra referência que possibilite a identificação de cliente. 

Os próximos incisos são mais tranquilos, como dizem, a regra é clara!  
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VI - deixar de atender a convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional à que pertencer ou do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 

 

A convocação do CREFITO ou COFFITO sempre virá com um prazo para comparecimento ou resposta 

à convocação. 

VII – usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer 

contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual; 

 

Os dois últimos incisos tem bases puramente éticas: 

 

VIII - induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício 

de suas funções profissionais. 

IX – deixar de comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional recusa, 

demissão ou exoneração de cargo, função ou emprego, que foi motivada pela necessidade de 

preservar os legítimos interesses de sua profissão. 

 

No que diz respeito ao relacionamento com o cliente (Capítulo III), o fisioterapeuta tem diversos 

deveres e responsabilidades. Vamos tentar tornar mais fácil de lembrar: 

ART. DEVERES 

11 ZELAR 

Pelo fornecimento e manutenção de adequada assistência ao seu 

cliente, utilizando métodos e técnicas reconhecidas ou 

regulamentadas pelo COFFITO. 

12 RESPONSABILIZAR-SE 

Pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, traçar e aplicar o 

plano de tratamento, dar alta ao cliente e encaminhá-lo a outro 

profissional quando julgar necessário. 

13 ZELAR 
Para que o prontuário do paciente fique fora do alcance de 

estranhos à equipe de saúde da instituição. 

14I RESPEITAR A vida humana desde a concepção até a morte 
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14II PRESTAR 

Assistência ao ser humano, respeitando a sua dignidade e os 

direitos humanos de modo que a prioridade no atendimento seja 

pela urgência do caso. Sem discriminação. 

14III RESPEITAR o natural pudor e a intimidade do cliente/usuário/paciente. 

14IV RESPEITAR 
A autonomia do cliente de decidir sobre si próprio e seu bem 

estar. 

14V INFORMAR 

Ao cliente sobre todos os procedimentos adotados, diagnóstico e 

prognóstico fisioterapêuticos, objetivos e condutas do 

tratamento. 

14VI PRESTAR Assistência fisioterapêutica respeitando os princípios da bioética. 

 

Prosseguindo, vamos falar das proibições? O que não podemos fazer referente ao cliente? 

Vejamos os incisos do Art. 15: 

 

I - abandonar o cliente/paciente/usuário em meio a tratamento, sem a garantia de continuidade 

de assistência, salvo por motivo relevante; 

 

Esse inciso é bem direto, é proibido abandonar o cliente em meio ao tratamento, mas há situações 

que não tem outra possibilidade, como, por exemplo, licença maternidade adiantada, licença por tempo 

indeterminado por doença inesperada, assédio por parte do paciente, etc. Várias situações podem ocorrer. 

Vejamos os incisos II e IV do Art. 15: 

 

II - dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, salvo em 

casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional; 

IV - prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta, exceto em caso de 

indubitável urgência; 

 

Nos dois incisos é enfatizado a proibição da prescrição de tratamento fisioterapêutico de forma não 

presencial e sem realização de consulta. Em caso comprovado de urgência, o profissional pode prescrever 

tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta. Esses incisos não tem como errar, afinal como 

iremos avaliar um paciente pelo telefone ou internet? E pior, como prescrever um tratamento dessa forma? 

O profissional pode causar danos sérios ao cliente! 
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Continuando, o Inciso III proíbe o fisioterapeuta de divulgar e prometer terapia infalível que não é 

comprovada cientificamente. Como discutido anteriormente no Art. 11, a assistência utilizada deve ter 

amparo em métodos e técnicas reconhecidas ou regulamentadas pelo COFFITO. 

 

III – divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja 

comprovada; 

 

Já comentamos sobre o próximo inciso anteriormente. Sempre lembrem esse cuidado nas questões 

que falem sobre a exposição do cliente/paciente/usuário. 

 

V - inserir em anúncio ou divulgação profissional, bem como expor em seu local de 

atendimento/trabalho, nome, iniciais de nomes, endereço, fotografia, inclusive aquelas que 

comparam quadros anteriores e posteriores ao tratamento realizado, ou qualquer outra 

referência que possibilite a identificação de cliente/paciente/usuário, salvo para divulgação em 

comunicações e eventos de cunho acadêmico científico, com a autorização formal prévia do 

cliente/paciente/usuário ou do responsável legal. 

 

Há diversos pontos que o fisioterapeuta, enquanto participante de equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares, deve seguir os seguintes preceitos: 

• Colaborar com os seus conhecimentos na assistência ao cliente, devendo aplicar todos os esforços 

para o desenvolvimento de um trabalho equilibrado na equipe; 

• Se exercer função de responsabilidade perante uma equipe (direção, supervisão, coordenação e 

orientação), incentivar o pessoal na busca de qualificação continuada e permanente; 

• Tratar todos os colegas (sendo ou não da equipe de saúde) com respeito e cordialidade. Sendo cordial 

em todas as situações, verbalmente, por escrito ou virtualmente, independente se o colega não 

corresponde da mesma forma. Isso é essencial para um ambiente de trabalho; 

• Reprovar a pessoa que cometer infração ética ou de dispositivo legal. Além disso, retratar ao 

CREFITO/COFFITO e quando necessário aos órgãos competentes. Esse dispositivo é exposto diversas 

vezes no Código de Ética: advertir o infrator e, se necessário, levar o caso às instâncias superiores. 
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Seguindo... O que acontece quando ocorre um erro em sua atuação profissional na coletividade de 

uma instituição ou equipe? Prestem atenção que essa cai na prova! A culpa será apurada e será julgado de 

acordo com o nível da sua culpa. A responsabilidade do erro não será diminuída por ter sido na 

equipe/instituição! Então memorizem o Art. 18: 

Artigo 18 - A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação profissional, 

não é diminuída, mesmo quando cometido o erro na coletividade de uma instituição ou de uma 

equipe, e será apurada na medida de sua culpabilidade. 

 

Seguindo o conteúdo. O profissional pode encaminhar e/ou receber o cliente para/de um colega, 

desde que: 

• Quando encaminhar para um colega, não deve indicar qual conduta deve realizar no tratamento do 

paciente; 

• Quando receber o cliente de um colega, em razão de seu impedimento, deve reencaminhá-lo quando 

cessar o impedimento; 

• Quando solicitado para ajudar em diagnóstico ou orientar em tratamento, o cliente permanece sob os 

cuidados do solicitante. 

 

Vejamos o esquema, lembre-se: 

 

 

Dentro dessa questão de encaminhamento de paciente de colega para colega, também podemos 

citar as proibições referentes a isso. De acordo com os Incisos IX, X e XI é proibido: 

 

• DESVIAR DE FORMA ANTIÉTICA, para outro serviço, cliente/paciente/usuário que esteja em atendimento 

fisioterapêutico em instituição; 

• DESVIAR DE FORMA ANTIÉTICA para si ou para outrem, cliente de colega; 
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• ATENDER a cliente que saiba estar em tratamento com colega, exceto a pedido do colega, em caso de 

urgência e quando procurado espontaneamente pelo cliente. 

 

Entende-se por desviar de forma antiética, todo paciente que é encaminhado fora dos expostos 

anteriormente. 

 

Já que iniciamos falando das proibições referentes ao encaminhamento/ desencaminhamento de 

paciente, vamos continuar falando das proibições sobre o relacionamento com a equipe. De uma forma 

geral,  

• Cooperar para que outra pessoa pratique ato infracional ou penal; 

• Utilizar de sua posição hierárquica para induzir ou persuadir seus colegas subordinados a executar 

condutas ou atos que violem princípios éticos ou sua autonomia profissional; 

• Utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que seus subordinados realizem 

seus trabalhos ou atuem dentro dos princípios éticos;  

• Cooperar para que outra pessoa exerça ilegalmente atividade própria do fisioterapeuta; 

• Pleitear emprego ocupado por colega, bem como praticar ato que gere concorrência desleal ou acarrete 

danos ao desempenho profissional de colega; 

• Permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de qualquer instituição, 

pública ou privada, sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta; 

• Permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como assinar trabalho que 

não executou, ou do qual não tenha participado. Só assina por algo que participou ou executou! 

• Atrair serviço ou cliente utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão ou que implique 

em concorrência desleal. Aqui, por exemplo, entra os casos de infração ética por divulgação do serviço 

prestado de maneira incorreta, acarretando em concorrência desleal. 

No capítulo V são abordadas as responsabilidades no exercício da Fisioterapia, nas quais o 

fisioterapeuta tem o dever de: 

• ATUAR de acordo com a Política Nacional de Saúde, independente de exercer a profissão no setor público 

ou privado; 

• EMPENHAR-SE na melhoria das condições da assistência fisioterapêutica e nos padrões de qualidade dos 

serviços de Fisioterapia; 
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• SER solidário aos movimentos em defesa da profissão. Por exemplo, ir à reuniões que reivindiquem 

melhorias para a profissão; 

• SER pontual no cumprimento dos pagamentos obrigatórios necessários ao exercício da Fisioterapia. Isso 

inclui a anuidade paga ao CREFITO. 

 

Agora, vamos falar da Responsabilidade Técnica, segundo o Art. 31: 

“O fisioterapeuta, no exercício da Responsabilidade Técnica, deve cumprir a resolução específica, 

a fim de garantir os aspectos técnicos, éticos e bioéticos, reconhecidos e normatizados pelo 

Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional”. 

 

O exercício da Responsabilidade Técnica é exigido para os serviços de Fisioterapia e/ou Terapia 

Ocupacional, isolados ou alocados em clínicas, hospitais ou outras instituições, a fim de garantir que as 

práticas terapêuticas oferecidas a terceiros o sejam, dentro de critérios éticos e científicos válidos. Ou seja, 

é uma forma de fiscalização da assistência fisioterapêutica. O responsável técnico deve denunciar qualquer: 

• Ato que cause lesão dos direitos dos clientes; 

• Exercício ilegal da profissão de Fisioterapeuta ou da profissão de Terapeuta Ocupacional; 

• Ato de descumprimento das leis/ resoluções e outras normas. 

Onde há deveres, há proibições! Como disse anteriormente, não é necessário decorar todos os 

Incisos do Artigo, apenas compreender do que se trata. De acordo com o Art. 30, é proibido ao fisioterapeuta: 

 

I – PROMOVER ou PARTICIPAR de atividade de ensino ou pesquisa que não esteja de acordo com 

as normas reguladoras da ética em pesquisa. 

 

Observem que não pode promover/participar de atividades que não estejam de acordo com as 

normas reguladoras da ÉTICA EM PESQUISA. Não confundam com normas do COFFITO, etc. Falou em 

atividade de ensino ou pesquisa, lembrem das normas reguladoras da ética em pesquisa. 

Os Incisos II, III e IV tratam sobre os títulos acadêmicos: 

 

II - DIVULGAR e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa comprovar ou de especialista 

profissional que não atenda às regulamentações específicas editadas pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 
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III – UTILIZAR para fins de identificação profissional titulações outras que não sejam aquelas 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, salvo titulação 

acadêmica strictu sensu, ou omitir sua titulação profissional sempre que se anunciar em eventos 

científicos, anúncio profissional e outros; 

 

IV – SUBSTITUIR a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas, tais como: terapeuta 

corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta morfoanalista, terapeuta holístico, 

repegista, quiropraxista, osteopata, pilatista, bobatiano, esteticista, entre outros; 

 

De forma geral, é proibido divulgar/declarar títulos que: 

- Não possa comprovar; 

- Não é reconhecido pelo COFFITO; 

- Não seja o nome correto do título, substituindo-o por expressão genérica. 

A titulação profissional deve ser utilizada sempre que se anunciar em eventos científicos, anúncio 

profissional e outros, desde que seja reconhecida pelo COFFITO. Lembrem que pode ser utilizada a titulação 

acadêmica strictu sensu. 

E quais são essas titulações strictu sensu? Fazem parte da formação strictu sensu o mestrado e o 

doutorado, que são regidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Tendo como titulações: Mestre e Doutor. 

 

Continuando no Inciso V do Art. 30: 

V – EXIGIR de maneira antiética, de instituição ou cliente/paciente/usuário, outras vantagens 

além do que lhe é devido em razão de contrato, honorários ou exercício de cargo, função ou 

emprego, como também receber, de pessoa física ou jurídica, comissão, remuneração, benefício 

ou vantagem por encaminhamento de cliente/paciente/usuário ou que não corresponda a serviço 

efetivamente prestado. 

 

Jamais pode receber ou cobrar qualquer benefício ou remuneração além do que é de direito. Em 

relação a isso, também veremos no Art. 40 deste Código de Ética. 
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VI – DEIXAR DE COMUNICAR formalmente ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional da região da recusa do registro por parte de instituição ou serviços obrigados a tal 

registro. 

VII – DEIXAR DE COMUNICAR formalmente à instituição onde trabalha da necessidade de registro 

no Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da circunscrição, salvo nos casos 

das empresas legalmente desobrigadas de tal registro; 

 

E se o fisioterapeuta deixar de comunicar ao CREFITO, é considerado infração disciplinar? A resposta 

é sim! Relembrando o Art. 16 da Lei n° 6316/75: 

“Art.16. Constitui infração disciplinar: 

I - transgredir preceito do Código de Ética Profissional.” 

 

Notem que os próximos incisos colocam situações antiéticas que podem trazer malefícios ao 

cliente/paciente/usuário: 

 

VIII - TRABALHAR ou ser colaborador de entidade na qual sejam desrespeitados princípios éticos, 

bioéticos e a autonomia profissional, bem como condições de adequada assistência ao 

cliente/paciente/usuário; 

IX - PROMOVER ou participar de atividade de ensino ou pesquisa em que direito inalienável do 

ser humano seja violado, ou acarrete risco à vida ou de dano a sua saúde, respeitando as normas 

éticas, bioéticas e legais em vigor. 

X – UTILIZAR equipamentos terapêuticos que não sejam reconhecidos pelo COFFITO de acordo 

com resolução específica. 

 

Vejamos os próximos incisos: 

 

XI – USAR formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em 

serviço privado. 

 

Sempre utilizar o formulário/documento correto da instituição em que o cliente está sendo 

atendido. 
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E o último inciso, não menos importante: 

XII – sob qualquer forma, a transmissão de conhecimento, ensinar procedimentos próprios da 

Fisioterapia visando à formação profissional de outrem, que não seja, acadêmico ou profissional 

de Fisioterapia. 

 

No capítulo VI há apenas proibições ao fisioterapeuta. Vejamos o que está disposto no Art. 32: 

 

I – REVELAR, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de 

sua profissão; 

 

Se existir alguma previsão legal, como demanda judicial, que determine a divulgação, o fato sigiloso 

deverá ser revelado. 

 

Continuando no Inciso II do Art. 32: 

II – NEGLIGENCIAR na orientação de seus colaboradores, quanto ao sigilo profissional; 

 

Sempre que for o responsável pela equipe, o fisioterapeuta deve orientar os seus funcionários 

quanto ao sigilo profissional! 

 

III – fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente/paciente/usuário ou sua imagem 

em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de 

comunicação, salvo quando autorizado pelo cliente/paciente/usuário ou seu responsável legal. 

 

Atenção! Sempre lembrem que questões referentes à exposição do paciente são delicadas, sempre 

precisará de autorização para qualquer tipo de comunicação que possa levar à exposição do cliente. Isso 

inclui os casos clínicos que podem ser identificados como sendo daquele determinado cliente. Lembrando 

também que a autorização deve ser do próprio paciente, quando este não é menor ou incapaz. 

 

O fisioterapeuta tem direito a justa remuneração por seu trabalho. Para parâmetro básico da fixação 

de seus honorários, deve-se considerar o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. 

Lembrando que esse Referencial foi estabelecido pela Resolução n° 428 de 08 de julho de 2013, tendo como 
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finalidade viabilizar uma assistência fisioterapêutica adequada ao Sistema de saúde Brasileiro, 

estabelecendo os índices mínimos de remuneração de cada atendimento fisioterapêutico. 

 

Artigo 36 - O fisioterapeuta tem direito a justa remuneração por seus serviços profissionais. 

 

Artigo 37 - O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve considerar como parâmetro 

básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. 

 

O profissional é proibido de prestar assistência fisioterapêutica gratuita ou a preço inferior ao 

adotado pelo Referencial Nacional de Procedimentos. ATENÇÃO! Em alguns casos, o fisioterapeuta pode 

deixar de cobrar honorários. Vejamos em quais casos: 

 

• Ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua 

dependência econômica; 

• Colega ou pessoa que viva sob a dependência econômica deste, mas deverá 

receber o valor do material utilizado no tratamento; 

• Pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos. 

 

Vamos seguir com as proibições ao profissional, referente à honorários. Essas proibições são fáceis 

de serem lembradas. Vejamos os incisos do Art. 40: 

I - afixar valor de honorários fora do local da assistência fisioterapêutica, ou promover sua 

divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência 

desleal. 

 

De forma alguma, o profissional pode divulgar o valor de honorários fora do local de trabalho. 

Qualquer forma de divulgação que seja incompatível com a dignidade de profissão ou que implique em 

concorrência desleal é considerado infração ética. 

Vamos abrir um “parênteses” referente à divulgação do valor do serviço prestado. O fisioterapeuta 

não pode ofertar serviços fisioterapêuticos através da internet para fins de realização de negócios jurídicos 

eletrônicos coletivos. Ou seja, é proibido oferecer serviços fisioterapêuticos em site de compras coletivas. 

Independente se o site é especializado ou não na área da Fisioterapia, é proibido! Essa proibição está 

disposta na Resolução COFFITO nº 391, de 18 de agosto de 2011. 
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II – cobrar honorários de cliente/paciente/usuário em instituição que se destina à prestação de 

serviços públicos, ou receber remuneração de cliente/paciente/usuário como complemento de 

salários ou de honorários; 

 

III – obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de órteses 

ou produtos de qualquer natureza, cuja compra decorra da influência direta em virtude de sua 

atividade profissional. 

 

Esses dois incisos não têm o que comentar. É uma questão simples e direta: não pode obter 

vantagem por encaminhamento de procedimentos e cobrar honorários onde jamais pode ser cobrado. 

Tratamento em Instituição Pública é 100% gratuito, segundo as diretrizes do SUS. E receber além do correto 

para complementar salário também é uma infração ética e o profissional estará sujeito às penalidades de 

acordo com a Lei 6.316/75. 

 

Ao promover publicamente os seus serviços, oralmente ou visualmente, seja pela Internet, revistas, 

artigos, entrevistas, o fisioterapeuta deve fazê-lo com exatidão e dignidade, observando os preceitos deste 

Código, bem como as normas do COFFITO. Isso também vale para a divulgação de orientações para 

cliente/paciente/usuário e coletividade em meio eletrônico. 

Se houver infração desses preceitos, o fisioterapeuta responderá perante o CREFITO pela 

impropriedade técnica ou transgressão às leis e normas regulamentares do exercício profissional. 

E o que deve constar nos anúncios profissionais? Eis a resposta: o nome do profissional, nome da 

profissão e o número de inscrição no CREFITO.  

Só isso? Não! De acordo com os incisos do Art. 48 também poderão constar: 

I – os títulos de especialidade profissional que possua e que sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e de Terapia Ocupacional para os quais o fisioterapeuta esteja habilitado; 

II – título de formação acadêmica strictu sensu; 

III - o endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios e credenciamentos; 
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IV - instalações, equipamentos e métodos de tratamento, respeitando legislação vigente e resolução 

específica; 

V - logomarca, logotipo ou heráldicos determinados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional; 

VI – logomarca, logotipo ou símbolos de entidades, empresas, sociedades, associações ou federações às 

quais o fisioterapeuta esteja legalmente vinculado; 

VII – logomarca ou logotipo próprio condizentes com a dignidade profissional. 

 

ANÚNCIOS PROFISSIONAIS 

DEVE TER PODERÁ TER 

Nome do fisioterapeuta Títulos de especialidade profissional (reconhecidos pelo COFFITO); 

Nome da profissão – Fisioterapeuta Título de formação acadêmica strictu sensu 

Número de inscrição no CREFITO 
O endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, 

convênios e credenciamentos 

 

Instalações, equipamentos e métodos de tratamento 

Logomarca, logotipo ou brasões determinados pelo COFFITO 

Logomarca, logotipo ou símbolos de entidades, empresas, 

sociedades, associações ou federações às quais o fisioterapeuta 

esteja legalmente vinculado 

Logomarca ou logotipo próprio condizentes com a dignidade 

profissional 

Nos próximos incisos notem que o fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional pode 

divulgar sua atividade profissional em anúncio coletivo. Também pode utilizar nome-fantasia em serviço ou 

consultório próprio. Nos dois casos, para divulgação será sempre de acordo com os preceitos deste código e 

a dignidade da profissão. 
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Artigo 49 - É permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua 

atividade profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos deste código e a dignidade 

da profissão. 

Artigo 50 - Quando o fisioterapeuta, em serviço ou consultório próprio, utilizar nome-fantasia, 

sua divulgação deverá respeitar o preceituado neste código e a dignidade da profissão. 

 

Nas disposições gerais do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia temos as prescrições das 

punições das infrações disciplinares.  

 

Diante da inércia do CREFITO em exercer seu poder punitivo, em 5 anos contados da 

constatação oficial do fato, não poderá mais punir (prescrição da pretensão punitiva). 

 

A prescrição é aplicada a todo processo disciplinar paralisado por mais de três 

anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício, ou a requerimento da parte 

interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação (Parágrafo 1º do Art. 54).  

De acordo com o Parágrafo 2º do Art. 54, essa prescrição pode ser interrompida em duas situações: 

I – pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao 

representado; 

II – pela decisão condenatória recorrível, singular ou colegiada, de qualquer órgão julgador dos 

Conselhos Regional e Federal da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. 

Lembre-se sempre! Prescrição da pretensão punitiva é de 5 anos! 

1.6 – Parâmetros Assistenciais 

- RESOLUÇÃO COFFITO Nº 387/2011 - Fisioterapeuta. Alterado pela Resolução 444/2014 

Resolução nº 387/2011 Alterado pela Resolução 444/2014 

Artigo 1° Estabelecer na forma desta Resolução e de 
seus Anexos I, II e III os Parâmetros Assistenciais 
Fisioterapêuticos em todo território nacional. 
Parágrafo Primeiro: Os referidos Parâmetros 
Assistenciais Fisioterapêuticos representam o 
quantitativo máximo de cliente/paciente assistidos 

Artigo 1º Estabelecer na forma desta Resolução e 
de seus Anexos I, II e III os Parâmetros Assistenciais 
Fisioterapêuticos em todo território nacional, cuja 
aplicabilidade é adstrita ao Profissional 
Fisioterapeuta e/ou a pessoa jurídica que tenha por 
atividade básica o exercício da Fisioterapia, sem que 
possa obrigar a qualquer outra classe profissional 
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por profissional fisioterapeuta em turno de trabalho 
de seis horas. 
I – Para o estabelecimento do turno de trabalho de 
seis horas foram considerados os dias úteis 
semanais e a carga horária semanal de 30 horas, 
estabelecida pela Lei 8856/94. 
II – Em caso de turnos de trabalho diferente do 
previsto no Parágrafo Primeiro, para mais ou para 
menos, deverá o fisioterapeuta, por meio de regra 
de três simples, calcular o quantitativo de 
cliente/paciente Assistidos. 
III – Na hipótese de estabelecer número fracionado 
de cliente/paciente o fisioterapeuta deverá 
arredondar este número para o menor valor. 
 

que não seja de fisioterapeutas, como, também, 
não obriga a outros estabelecimentos de saúde, nos 
termos da norma do artigo 1º da Lei Federal n° 
6.839/1980, ainda que esse exercício profissional 
ocorra nos estabelecimentos de saúde. 

Artigo 4° Os Parâmetros Assistenciais 
Fisioterapêuticos, objeto desta Resolução são 
estabelecidos no âmbito hospitalar, ambulatorial, e 
domiciliar. 
Parágrafo Primeiro: Para efeito desta Resolução o 
termo “hospitalar” se refere ao local de internação 
institucionalizada. 
Parágrafo Segundo: Para efeito desta Resolução 
considera-se o termo “ambulatorial” como o local 
onde a assistência fisioterapêutica é prestada fora 
do âmbito hospitalar e domiciliar. 
Parágrafo Terceiro: Para efeito desta Resolução o 
termo “domiciliar” se refere ao local de residência 
do cliente/paciente, onde a assistência 
fisioterapêutica será prestada. 
 

Artigo 4º Os Parâmetros Assistenciais 
Fisioterapêuticos, objeto desta Resolução, são 
constituídos no âmbito dos estabelecimentos de 
saúde cuja Fisioterapia seja a atividade básica, não 
abrangendo os demais estabelecimentos que 
estejam sob a normatização prevista pela Lei 
Federal n° 6.839/1980.” 
 
O parágrafo primeiro foi revogado. O restante foi 
apenas enumerado novamente: 
Parágrafo Primeiro: Para efeito desta Resolução 
considera-se o termo “ambulatorial” como o local 
onde a assistência fisioterapêutica é prestada fora 
do âmbito hospitalar e domiciliar. 
Parágrafo Segundo: Para efeito desta Resolução o 
termo “domiciliar” se refere ao local de residência 
do cliente/paciente, onde a assistência 
fisioterapêutica será prestada. 

 

1.7 – Estágios 

 Estágio curricular obrigatório Estágio não obrigatório 

FISIOTERAPEUTA 

RESOLUÇÃO Nº 431/2013 

relação de 01(um) docente 

supervisor fisioterapeuta para até 

06(seis) estagiários para orientar e 

supervisionar simultaneamente 

em todos os cenários de atuação e 

RESOLUÇÃO Nº 432/2013 

I – de 01 (um) a 05 (cinco) 

fisioterapeutas: 01 (um) 

estagiário; 
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de no máximo 03(três) estagiários 

para cada  docente supervisor 

fisioterapeuta em comunidade 

(domicílio), Unidades de Terapia 

Intensiva, Semi-Intensiva e Centro 

de Tratamento de Queimados. 

II – de 06 (seis) a 10 (dez) 

fisioterapeutas: até 02 (dois) 

estagiários; 

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e 

cinco) fisioterapeutas: até 05 

(cinco) estagiários; 

IV – acima de 25 (vinte e cinco) 

fisioterapeutas: até 20% (vinte por 

cento) de estagiários. 

 

1.8 – Especialidades 

Especialidade Fisioterapia Resolução 

Do trabalho RESOLUÇÃO COFFITO Nº 259/2003 

Resolução nº 465, de 20 de MAIO de 2016 

Esportiva RESOLUÇÃO COFFITO Nº 337/2007 

Em Terapia Intensiva RESOLUÇÃO COFFITO Nº 393/2011 

Dermatofuncional RESOLUÇÃO COFFITO Nº 394/2011 

Neurofuncional RESOLUÇÃO COFFITO Nº 396/2011 

Oncológica RESOLUÇÃO COFFITO Nº 397/2011 

Osteopatia RESOLUÇÃO COFFITO Nº 397/2011 

Em Quiropraxia RESOLUÇÃO COFFITO Nº 399/2011 

Respiratória RESOLUÇÃO COFFITO Nº 400/2011 

Na saúde da mulher RESOLUÇÃO COFFITO Nº 401/2011 

Traumato-ortopédica RESOLUÇÃO COFFITO Nº 404/2011 

Aquática RESOLUÇÃO COFFITO Nº 443/2014 

Cardiovascular RESOLUÇÃO COFFITO Nº 454/2015 

Em Atenção Domiciliar/ Home care RESOLUÇÃO COFFITO Nº 474/2016 

Gerontologia RESOLUÇÃO COFFITO Nº 476/2016 
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1.9 – Recursos Terapêuticos 

 

 

 

 

 

Recurso Terapêutico - Fisioterapia Resolução 

Acupuntura 

RESOLUÇÃO COFFITO Nº60, 1985 

RESOLUÇÃO COFFITO Nº 97/1988 

RESOLUÇÃO COFFITO Nº 201/1999 

RESOLUÇÃO COFFITO Nº 219/2000 
Revogada. Por isso não é uma 
especialidade. 

Práticas Integrativas e Complementares de 
Saúde 

✓ Fitoterapia; 
✓ Práticas Corporais, Manuais e 

Meditativas 
✓ Terapia Floral; 
✓ Magnetoterapia 
✓ Fisioterapia Antroposófica; 
✓ Termalismo/ 

Crenoterapia/Balneoterapia 
✓ Hipnose. 

RESOLUÇÃO COFFITO Nº 380/2010 

Ginástica Laboral RESOLUÇÃO COFFITO Nº 385/2011 

Método Pilates RESOLUÇÃO COFFITO Nº 386/2011 

Reabilitação Vestibular como área de atuação 
do fisioterapeuta 

RESOLUÇÃO COFFITO Nº 419/2012 

Técnicas fisioterapêuticas de estimulação 
transcraniana 

RESOLUÇÃO COFFITO Nº 434/2013 

Reconhece a prática da Auriculoterapia pelo 
fisioterapeuta e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO Nº 462, DE 21 DE DEZEMBRO 
DE 2015 

Reconhece a atuação do Fisioterapeuta na 
assistência à Saúde nas Unidades de Emergência 
e Urgência. 

RESOLUÇÃO Nº 501 e 509, DE 26 DE 
DEZEMBRO DE 2018 


	Página em branco

