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Artigo 22 - O terapeuta ocupacional, solicitado para cooperar
em diagnóstico ou orientar em assistência ou programas, considera o
cliente/paciente/usuário/ família/grupo/comunidade como permanecendo sob os cuidados/ações/ intervenções do solicitante.
Artigo 23 - O terapeuta ocupacional que solicita para cliente/
paciente/ usuário/ família/grupo/ comunidade sob sua assistência, os
serviços especializados de colega, não deve indicar a este a conduta
profissional.
Artigo 24 - O terapeuta ocupacional que recebe para atendimento cliente/ paciente/usuário/família/grupo/comunidade confiado
por colega em razão de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o(a) mesmo(a) ao colega uma vez cessado o impedimento.
Artigo 25 - É proibido ao terapeuta ocupacional:
I - concorrer, a qualquer título, para que outrem pratique
crime, contravenção penal ou ato que infrinja postulado ético profissional;
II - prestar ao cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, assistência que, por sua natureza, incumbe a outro profissional;
III - pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega,
bem como praticar ato que importe em concorrência desleal ou acarrete dano ao desempenho profissional de colega;
IV- utilizar de sua posição hierárquica para induzir ou persuadir seus colegas subordinados a executar condutas ou atos que
firam princípios éticos ou a autonomia profissional;
V - utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que seus subordinados realizem seus trabalhos ou
atuem dentro dos princípios éticos;
VI - concorrer, de qualquer modo para que outrem exerça
ilegalmente atividade própria do terapeuta ocupacional;
VII - permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste
do quadro de pessoal de unidades ou programas de saúde, de assistência social, dos de estabelecimentos de saúde e de assistência
social, como hospital, ambulatório, consultório, clínica, policlínica,
centros de referência de assistência social, escola, curso, sociedades
civis de direito privado, entidade desportiva, ou qualquer outra instituição pública ou privada ou estabelecimento congênere similar ou
análogo, sem nele exercer as atividades de terapeuta ocupacional ;
VIII - permitir que trabalho que executou seja assinado por
outro profissional, assinar trabalho que não executou ou do qual não
tenha participado;
IX - angariar ou captar serviço ou cliente/paciente/usuário/família/grupo/ comunidade, com ou sem a intervenção de terceiro,
utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão ou que
implique em concorrência desleal;
X - desviar de forma antiética, para serviço particular, cliente/ paciente/ usuário/ família/grupo que esteja em atendimento em
outra instituição;
XI - desviar de forma antiética para si ou para outrem,
cliente/ paciente/ usuário/ família/grupo de colega;
XII - atender a cliente/paciente/usuário/família/grupo que
saiba estar em tratamento com colega, ressalvadas as seguintes hipóteses:
a) a pedido do colega;
b) em caso de indubitável urgência;
c) quando procurado espontaneamente pelo cliente/paciente/usuário/ família/grupo;
CAPITULO V
DAS RESPONSABILIDADES NO EXERCÍCIO DA TERAPIA OCUPACIONAL
Artigo 26 - O terapeuta ocupacional, em sua prática, deve
atuar em consonância com a política nacional de saúde, de assistência
social, de educação e de cultura promovendo os preceitos da saúde
coletiva, da participação social, da vida sócio-comunitária, no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente
de exercer a profissão no setor público ou privado.
Artigo 27 - O terapeuta ocupacional deve empenhar-se na
melhoria das condições da assistência terapêutica ocupacional e nos
padrões de qualidade dos serviços de Terapia Ocupacional, no que
concerne às políticas públicas, à educação sanitária e às respectivas
legislações.
Artigo 28 - O terapeuta ocupacional deve ser solidário aos
movimentos em defesa da dignidade profissional e das políticas públicas, seja por remuneração condigna, seja por condições de trabalho
compatíveis com o exercício ético-profissional e seu aprimoramento,
inserção em programas, ações e projetos assim como questões de
garantia ao direito à cidadania.
Artigo 29 - O terapeuta ocupacional deve ser pontual no
cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da sua
Terapia Ocupacional.
Artigo 30 - É proibido ao terapeuta ocupacional:
I - promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa
em que direito inalienável do ser humano seja violado, sem observância às disposições legais pertinentes ou que acarrete risco à
vida ou dano à saúde e à vida social, respeitando, as normas éticas,
bioéticas e legais em vigor;
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 Terapia Ocupacional;
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 terapeuta ocupacional por expressões genéricas tais como: terapeuta de mão, terapeuta funcional,
terapeuta corporal, terapeuta holístico, entre outros;
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V - exigir de forma antiética, de instituição ou cliente/paciente/usuário/família/grupo/ comunidade, 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/grupo/comunidade ou que
não corresponda a serviço efetivamente prestado;
VI - 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;
VII 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.
VIII - deixar de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da região, que trabalha
em empresa legalmente dispensada de registro, para fins de cadastro;
IX - trabalhar ou ser colaborador de entidade na qual sejam
desrespeitados princípios éticos e bioéticos e onde inexista a autonomia profissional e condições de adequada assistência ao cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade;
X - utilizar impressos de instituições públicas na prática
privada;
XI - ensinar procedimentos próprios da Terapia Ocupacional
visando a formação profissional de outrem, que não seja, acadêmico
ou profissional de Terapia Ocupacional.
Artigo 31 - O terapeuta ocupacional, 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.
CAPITULO VI
DO SIGILO PROFISSIONAL
Artigo 32 - É proibido ao terapeuta ocupacional:
I - revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão;
II - negligenciar na orientação de seus colaboradores, quanto
ao sigilo profissional;
III - fazer referência a casos clínicos ou de assistência social
identificáveis, exibir cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de
assuntos terapêuticos ocupacionais em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade ou seu responsável legal.
§ Único: Compreende-se como justa causa: demanda judicial
ou qualquer previsão legal que determine a divulgação.
CAPÍTULO VII
DO TERAPEUTA OCUPACIONAL PERANTE AS ENTIDADES DE CLASSE
Artigo 33 - O terapeuta ocupacional, por sua atuação nos
órgãos de representação política e profissional, deve participar da
determinação de condições justas de trabalho e/ou aprimoramento
técnico-científico e cultural para o exercício da profissão.
Artigo 34 - É recomendado ao terapeuta ocupacional, com
vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer às
entidades associativas da classe de caráter cultural, social, científico
ou sindical a nível local e/ou nacional na circunscrição em que exercer a sua atividade profissional.
Artigo 35 - É proibido ao terapeuta ocupacional, inclusive na
condição de docente, manifestar, divulgar, ou fomentar conteúdo que
atente de forma depreciativa contra órgão e entidades de classe, assim
como à moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de
qualquer meio de comunicação.
CAPITULO VIII
DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
Artigo 36 - O terapeuta ocupacional tem direito a justa remuneração por seus serviços profissionais.
Artigo 37 - O terapeuta ocupacional, na fixação de seus
honorários, deve considerar como parâmetro básico cumprir o Referencial Nacional de Procedimentos Terapêuticos Ocupacionais da
Terapia Ocupacional.
Artigo 38 - O terapeuta ocupacional pode deixar de cobrar
honorários por assistência prestada a:
I - ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que
viva sob sua dependência econômica;
II - colega ou pessoa que viva sob a dependência econômica
deste, ressalvado o recebimento do valor do material porventura despendido na prestação de assistência;
III - cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade reconhecidamente hiposuficientes de recursos econômicos;
Artigo 39 - É proibido ao terapeuta ocupacional prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, ressalvado o disposto
no Art. 38, entendendo como preço ínfimo o valor inferior ao Referencial Nacional de Procedimentos Terapêuticos Ocupacionais da
Terapia Ocupacional .
Artigo 40 - É proibido ao terapeuta ocupacional:
I - afixar valor de honorários fora do local da assistência
terapêutica ocupacional ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal;
II - cobrar honorários de cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade em instituição que se destina à prestação de serviços
públicos, ou receber remuneração 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.
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CAPÍTULO IX
DA DOCÊNCIA, PRECEPTORIA, DA PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Artigo 41 - No exercício da docência, da preceptoria, da
pesquisa e da produção científica, o terapeuta ocupacional norteará
sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios deontológicos éticos e bioéticos da profissão e da vida humana, observando:
I - que a crítica a teorias, métodos ou técnicas seja de forma
impessoal, não visando o autor, mas o tema e seu conteúdo;
II - que ao utilizar dados e imagens que possam identificar o
cliente/ paciente/ usuário/ família/grupo/comunidade, seja obtida autorização prévia por escrito, ou outra forma legal de autorização
destes ou de seus representantes legais no termo de consentimento
livre e esclarecido, ou no termo próprio de liberação para uso de
imagem;
III - que é responsável por intervenções e trabalhos acadêmicos executados por alunos sob sua supervisão;
IV - que é responsável por ações realizadas por residentes
sob sua preceptoria;
V - que não deve apropriar-se de material didático de outrem, ocultando sua autoria, sem as devidas anuência e autorização
formal;
VI - que deve primar pelo respeito à legislação atinente aos
estágios, denunciando ao Conselho Regional de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional qualquer fato que caracterize o exercício ilegal
da profissão pelo acadêmico ou sujeição do acadêmico a situações
que não garantam a qualificação técnico-científica do mesmo;
VII - o cuidado em não instigar ou induzir alunos sob sua
supervisão contra órgãos ou entidades de classe, estimulando a livre
construção do pensamento crítico;
VIII - a proibição, sob qualquer forma de transmissão de
conhecimento, do ensino de procedimentos próprios da Terapia Ocupacional visando à formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissionais de Terapia Ocupacional;
Artigo 42 - Na pesquisa, cabe ao terapeuta ocupacional cumprir as normas dos órgãos competentes e a legislação específica,
considerando a segurança da pessoa, da família ou coletividade e do
meio ambiente acima do interesse da ciência. Deve obter por escrito,
ou por outra forma legal de autorização, o termo de consentimento
livre e esclarecido dos participantes ou responsáveis legais, informando os mesmos sobre a natureza, riscos e benefícios da pesquisa,
disponibilizando posteriormente, a critério do autor, os resultados à
comunidade científica e à sociedade.
Artigo 43 - É vedado ao terapeuta ocupacional exercer a
atividade de docência e pesquisa sem que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de sua circunscrição sempre que estas
atividades envolverem assistência ao cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade ou prática profissional.
Artigo 44 - É proibido ao terapeuta ocupacional na pesquisa:
I - servir-se de posição hierárquica para impedir ou dificultar
a utilização das instalações e/ou outros recursos sob sua direção, para
o desenvolvimento de pesquisa, salvo por motivos relevantes e justificáveis;
II - servir-se de posição hierárquica para fazer constar seu
nome na coautoria de obra científica da qual não tenha efetivamente
participado;
III - induzir ou contribuir para a manipulação de dados de
pesquisa que beneficiem empresas, instituições ou a si próprio;
IV - deixar de manter independência profissional e científica
em relação a financiadores de pesquisa, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais;
V - publicar ou divulgar informações inverossímeis ou dados
manipulados, que venham a prejudicar o julgamento crítico de outros
profissionais gerando prejuízos para cliente/paciente/usuários/família/grupo/comunidade ou para desenvolvimento da profissão;
VI - promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa em que direito inalienável do ser humano seja violado, ou
acarrete risco de vida ou dano a sua saúde, à participação social e ao
meio ambiente respeitando as normas ético-legais em vigor.
Artigo 45 - Na publicação e divulgação de trabalhos científicos o terapeuta ocupacional deverá garantir a veracidade dos dados
e informações, em benefício da ciência.
§ Único: O terapeuta ocupacional deve garantir que as informações publicadas em seus trabalhos científicos não identifiquem
os sujeitos da pesquisa, individualmente, salvo o previsto no inciso II
do artigo 41.
CAPITULO X
DA DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL
Artigo 46 - Ao promover publicamente os seus serviços em
qualquer meio de comunicação, o terapeuta ocupacional deve fazê-lo
com exatidão e dignidade, observando os preceitos deste código, bem
com as normas dos Conselhos Federal e Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional.
Artigo 47 - A utilização da rede mundial de computadores
(internet) para fins profissionais deve seguir os preceitos deste código
e demais normatizações pertinentes.
Artigo 48 - Nos anúncios, placas e impressos, bem como
divulgação em meio eletrônico, devem constar o nome do terapeuta
ocupacional, da profissão e o número de inscrição do Conselho Regional, podendo ainda consignar:
I - os títulos das especialidades profissionais que possua,
reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, para as quais o terapeuta ocupacional 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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