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Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto de 2013
Artigo 55 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário
do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
Artigo 56 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Artigo 57 - Revogam-se as Resoluções COFFITO 29/82 e
COFFITO 10/78.
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho
CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário
(*) Republicada por ter saído, no DOU n° 98, de 23-5-2013, Seção 1,
página 142, com incorreção no original.
RESOLUÇÃO N o- 425, DE 3 DE MAIO DE 2013(*)
Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional.
O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional, no exercício de suas atribuições, nos termos das normas
contidas no artigo 5º, incisos II e XI, da Lei Federal nº 6.316 de 17
de dezembro de 1975, em sua 232ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 08 de Julho de 2013, na Sede do COFFITO, em Brasília DF, resolve:
Aprovar o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, nos termos das normas contidas na presente Resolução:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - O Código de Ética e Deontologia da Terapia
Ocupacional, trata dos deveres do terapeuta ocupacional, no que tange
ao controle ético do exercício de sua profissão, sem prejuízo a todos
os direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico.
§ 1º: Compete ao Conselho Federal de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional zelar pela observância dos princípios deste código, funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos.
§2º: Compete aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, zelar pela
observância dos princípios e diretrizes deste código, e funcionar como
órgão julgador em primeira instância.
§ 3º: A fim de garantir a execução deste Código de Ética e
Deontologia da Terapia Ocupacional, cabe aos inscritos e aos interessados comunicar e observar as normas relativas ao Código de
Processo Ético para que os Conselhos Regionais e Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, possam atuar com clareza e
embasamento, fatos que caracterizem a não observância deste Código
de Ética.
Artigo 2º - O profissional que infringir o presente código, se
sujeitará às penas disciplinares previstas na legislação em vigor.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAIS
Artigo 3º - Para o exercício profissional da Terapia Ocupacional é obrigatória à inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo,
obrigatoriamente, seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema
COFFITO/CREFITOS.
§ 1º: O terapeuta ocupacional deve portar sua identificação
profissional sempre que em exercício.
§ 2º: A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a
cada ano, respeitadas as regras específicas quanto ao recadastramento
nacional.
Artigo 4º - O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser
humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da
promoção, prevenção de agravos, tratamento, recuperação e reabilitação da sua saúde e cuidados paliativos, bem como estabelece a
diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico ocupacional de
pessoas, famílias, grupos e comunidades, por meio da interpretação
do desempenho ocupacional dos papéis sociais contextualizados, sem
discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios
do sistema de saúde, de assistência social, educação e cultura, vigentes no Brasil.
Artigo 5º - O terapeuta ocupacional avalia sua capacidade
técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz
de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, família/grupo/comunidade, em respeito aos direitos humanos.
§ Único: No exercício de sua atividade profissional o terapeuta ocupacional deve observar as recomendações e normatizações
relativas à capacitação e à titulação, emanadas pelo Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Artigo 6º - O terapeuta ocupacional protege o cliente/paciente/usuário/família/grupo/ comunidade e a instituição/programa em
que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou
imprudência por parte de qualquer membro da equipe profissional,
advertindo o profissional faltoso.
§ Único: Se necessário, representa à chefia imediata, à instituição, ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional e/ou outros órgãos competentes, a fim de que sejam tomadas
medidas cabíveis, para salvaguardar a saúde, a participação social, o
conforto e a intimidade do cliente/ paciente/ usuário/ família/grupo/comunidade ou a reputação profissional dos membros da equipe.
Artigo 7º - O terapeuta ocupacional deve comunicar à chefia
imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente,
fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção legal ou infração ética.

Artigo 8º - O terapeuta ocupacional deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, capacitando-se em benefício do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade e do desenvolvimento de sua profissão, devendo se amparar nos princípios bioéticos de beneficência e não maleficência,
inserindo-se em programas de educação continuada e de educação
permanente.
Artigo 9º - Constituem-se deveres fundamentais do terapeuta
ocupacional, segundo sua área e atribuição específica:
I - assumir responsabilidade técnica por serviço de Terapia
Ocupacional, em caráter de urgência, quando designado ou quando
for o único profissional do setor, atendendo à Resolução específica;
II - exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e
obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e
das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de
sua profissão;
III - utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu
alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover a
saúde e o bem estar, favorecer a participação e inclusão social, resguardar os valores culturais e prevenir condições sócios-ambientais
que impliquem em perda da qualidade de vida do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade;
IV - manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo
comportamento do pessoal sob sua direção, salvo em situações previstas em lei;
V - colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem
pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética
de justiça;
VI - oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência;
VII - assumir seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da Terapia Ocupacional;
VIII - contribuir para promover a universalização dos direitos sociais, o respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da
igualdade e da integridade do ser humano, oportunizando no âmbito
de sua atividade profissional, o acesso e o exercício dos mesmos;
IX - contribuir, com seu trabalho, para a eliminação de
quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, preenchendo e encaminhando formulários
oficiais de notificação compulsória ou quaisquer dessas ocorrências às
autoridades competentes ou outros quando constatadas;
X - cumprir os Parâmetros Assistenciais e o Referencial
Nacional de Procedimentos Terapêuticos Ocupacionais normatizados
pelo COFFITO;
XI - cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste
Código, independente da função ou cargo que ocupar, e levar ao
conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos, salvo
as situações previstas em legislação específica.
Artigo 10 - É proibido ao terapeuta ocupacional, nas respectivas áreas de atuação:
I - negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em
caso de indubitável urgência;
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 do cliente/paciente/usuário, ou por escrito de seu representante legal ou responsável, quando
se tratar de menor ou pessoa incapaz;
III - praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
IV - autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título
gratuito, de seu nome ou de sociedade de que seja sócio, para atos
que impliquem na mercantilização da Saúde, da Assistência Social e
da Terapia Ocupacional em detrimento da responsabilidade social e
sócio-ambiental;
V - divulgar para fins de autopromoção, atestado, declaração,
imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, em razão de serviço profissional prestado;
VI - deixar de atender a convocação do Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a que pertencer ou do Conselho
Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional;
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;
VIII - induzir a convicções políticas, filosóficas, morais,
ideológicas e religiosas quando no exercício de suas funções profissionais;
IX - encaminhar para programas sócios-assistenciais, pessoas, famílias, grupos e comunidades que não se incluam nos critérios
legais;
X - 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.
CAPITULO III
DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE/PACIENTE/USUÁRIO
Artigo 11 - O terapeuta ocupacional deve zelar pela provisão
e manutenção de adequada assistência ao seu cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade amparados em métodos e técnicas reconhecidas e/ou regulamentadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
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Artigo 12 - O terapeuta ocupacional deve se responsabilizar
pela elaboração do diagnóstico terapêutico ocupacional, elaborar e
aplicar o plano de tratamento, conceder alta para o cliente/paciente/usuário e quando julgar necessário encaminhar para outro profissional.
Artigo 13 - O terapeuta ocupacional deve zelar para que o
prontuário do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade permaneça fora do alcance de estranhos à equipe da instituição/programa, salvo quando outra conduta seja expressamente recomendada
pela direção da instituição/programa e que tenha amparo legal.
Artigo 14 - Constituem deveres fundamentais dos profissionais terapeutas ocupacionais na sua relação com o cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade:
I - respeitar a vida humana desde a concepção até a morte,
jamais cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra
ela, ou que coloque em risco a integridade física, psíquica, moral,
cultural e social do ser humano ou sua inclusão sócio-comunitária;
II - prestar assistência ao ser humano respeitando seus direitos e sua dignidade de modo que a prioridade no atendimento
obedeça a razões de urgência, independentemente de qualquer consideração relativa à raça e etnia, nacionalidade, credo sóciopolítico,
crença, religião, gênero, orientação sexual, condição sócio-econômica-cultural, ou a qualquer outra forma de preconceito, sempre em
defesa da vida;
III - respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente/paciente/usuário/família/grupo;
IV - respeitar os princípios bioéticos de autonomia, beneficência e não maleficência do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade de decidir sobre sua pessoa ou coletividade e seu bem
estar;
V - informar ao cliente/paciente/usuário e à família ou responsável legal e a outros profissionais envolvidos, quanto à consulta,
procedimentos de avaliação, diagnóstico, prognóstico, objetivos do
tratamento e condutas terapêuticas ocupacionais a serem adotadas,
esclarecendo-o ou o seu responsável legal,assim como informar sobre
os resultados que forem sendo obtidos, de forma clara, objetiva,
compreensível e adaptada à condição cultural e intelectual de quem a
recebe;
VI - permitir o acesso do responsável, cuidador, familiar ou
representante legal, durante a avaliação e/ou tratamento/assistência,
quanto pertinente ao projeto terapêutico, salvo quando sua presença
comprometer a eficácia do atendimento ou da mediação sócio-ocupacional para emancipação social, desenvolvimento sócioambiental,
econômico e cultural, de cliente /paciente /usuário /família / grupo/
comunidade.
Artigo 15 - É proibido ao terapeuta ocupacional:
I-abandonar cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade em meio ao tratamento ou mediação sócio-ocupacional, sem a
garantia de continuidade de assistência, salvo por motivo relevante;
II - dar consulta ou prescrever tratamento terapêutico ocupacional de forma não presencial, salvo em casos regulamentados
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional;
III - divulgar terapia infalível, secreta ou descoberta cuja
eficácia não seja comprovada;
IV - prescrever tratamento terapêutico ocupacional sem realização de consulta prévia diretamente com o cliente/paciente/usuário,
exceto em caso de indubitável urgência;
V - inserir em anúncio ou divulgação profissional, bem como
expor em seu local de atendimento/trabalho, nome, iniciais de nomes,
endereço ou fotografia, inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e posteriores ao tratamento realizado, ou qualquer outra referência que possibilite a identificação do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, salvo para divulgação em comunicações e
eventos de cunho acadêmico e científico com a autorização formal
prévia do cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade ou do
responsável legal.
CAPITULO IV
DO RELACIONAMENTO COM A EQUIPE
Artigo 16 - O terapeuta ocupacional como participante de
equipes multiprofissionais e interdisciplinares ou transdisciplinares
constituídas em programas de saúde, de assistência social, de educação e de cultura, tanto no âmbito público, quanto privado, deve
colaborar com os seus conhecimentos na assistência ao cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, envidando todos os esforços
para o desenvolvimento de um trabalho cooperativo na equipe.
Artigo 17 - O terapeuta ocupacional é responsável pelo
acompanhamento e monitoramento do desempenho técnico do pessoal
que está sob sua direção, coordenação, supervisão e orientação, incentivando-os à busca de qualificação continuada e permanente, em
benefício do cliente/ paciente / usuário / família/ grupo/comunidade e
do desenvolvimento da profissão, respeitando sua autonomia.
Artigo 18 - A responsabilidade do terapeuta ocupacional 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 apurado na medida de sua culpabilidade.
Artigo 19 - O terapeuta ocupacional deve reprovar quem
infringe postulado ético ou dispositivo legal e representar aos Conselhos Regional e Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de
acordo com as previsões do Código do Processo Ético- Disciplinar, e
quando for o caso, aos demais órgãos competentes.
Artigo 20 - O terapeuta ocupacional, ao participar de eventos
culturais, científicos e políticos com colega ou outros profissionais,
deve ser respeitoso e cordial para com os participantes, evitando
qualquer referência que possa ofender a reputação moral, científica e
política dos mesmos.
Artigo 21 - O terapeuta ocupacional deve tratar os colegas e
outros profissionais com respeito e urbanidade, seja verbalmente, por
escrito ou por via eletrônica, não prescindindo de igual tratamento e
de suas prerrogativas.
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