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ATESTADO,
RELATÓRIO
E PARECER
Além da autonomia profissional, garantida desde a regulamentação das
profissões, por meio do Decreto-lei nº
938/1969, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais também possuem
legitimidade para emissão de atestados, relatórios técnicos, pareceres e
laudos periciais, conforme dispõem as
Resoluções nº 464/2016, 466/2016 (para
fisioterapeutas) e nº 382/2010 (para terapeutas ocupacionais), editadas pelo
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO).

FISIOTERAPIA

AFASTAMENTO
do ambiente de
trabalho para a
eficácia do tratamento
fisioterapêutico

LAUDO
pericial, judicial,
extrajudicial,
previdenciário,
securitário, para
pessoas com
deficiência

READAPTAÇÃO
no ambiente
de trabalho

ASSISTÊNCIA
técnica

O

FISIOTERAPEUTA

INSTRUÇÃO
DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ou sindicâncias no setor
público (em conformidade
com a Lei nº 9.784/1999)
ou no setor privado

é competente para
elaborar e emitir:
ATESTADOS, RELATÓRIOS
TÉCNICOS E PARECERES
em razão das seguintes
solicitações:

OUTROS
que se fizerem necessários
os instrumentos referidos
neste artigo

INSTRUÇÃO
DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
de aposentadoria
por invalidez
(incompetência
laboral definitiva)

ESSES DOCUMENTOS
devem indicar o grau de capacidade ou
incapacidade funcional, com vistas a apontar
competências ou incompetências laborais
(transitórias ou definitivas), mudanças ou
adaptações nas funcionalidades (transitórias ou
definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral

RESOLUÇÃO COFFITO N° 464,

PERÍCA JUDICIAL E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
*Pela especificidade
e complexidade que
envolve as perícias,
vide cartilha específica.
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DE 20 DE MAIO DE 2016
(DOU nº 99. Seção 1, em 25/05/2016)
Dispõe sobre a elaboração e emissão de atestados,
relatórios técnicos e pareceres.

RESOLUÇÃO COFFITO N° 466,

DE 20 DE MAIO DE 2016
(DOU nº 99. Seção 1, em 25/05/2016)
Dispõe sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do
perito e do assistente técnico e dá outras providências.

TERAPIA OCUPACIONAL

AFASTAMENTO
do ambiente de
trabalho para a eficácia
do tratamento
terapêutico
ocupacional

PARA APOIAR
a integração ou reintegração
em ambiente laboral de
egressos de medidas
socioeducativas

READAPTAÇÃO
no ambiente
de trabalho

DEMANDA
judicial

O

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

INSTRUÇÃO
DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ou sindicâncias no setor
público (em conformidade
com a Lei nº 9.784/1999)
ou no setor privado

VERIFICAÇÃO
DO PREPARO
para liberdade
condicional do
sistema prisional

é competente para
elaborar e emitir:
PARECER, ATESTADO OU
LAUDO PERICIAL
em razão das seguintes
solicitações:

PARA APOIAR
a integração ou reintegração
em ambiente laboral de
egressos do sistema prisional
OUTROS
que se fizerem
necessários os
instrumentos
referidos neste
artigo

ESSES DOCUMENTOS
devem indicar o grau de capacidade ou
incapacidade funcional, com vistas a apontar
competências ou incompetências laborais
(transitórias ou definitivas), mudanças ou
adaptações nas funcionalidades (transitórias ou
definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral

INSTRUÇÃO
DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
de aposentadoria
por invalidez
(incompetência
laboral definitiva)

VERIFICAÇÃO
DA EFICÁCIA
em medidas
socioeducativas
(principalmente as
previstas no
Estatuto da Criança
e do Adolescente)

RESOLUÇÃO COFFITO N° 382,

DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010
(DOU nº. 225, Seção 1, em 25/11/2010)
Dispõe sobre a elaboração e emissão, pelo terapeuta
ocupacional, de atestados, pareceres e laudos periciais.
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ATESTADO
É o documento que comprova a ausência do funcionário no trabalho por
determinado período. Deve ser objetivo, taxativo e contundente. Não é
necessário que o diagnóstico do paciente seja explicitado no atestado,
podendo constar, desde que autorizado, por escrito, por ele ou seu representante legal.

Resoluções nº 382/2010 e nº 464/2016.
Art. 2º Atestado trata-se de documento qualificado,
afirmando a veracidade sobre as condições do paciente, declarando, certificando o grau de capacidade ou incapacidade funcional com vistas a apontar
as competências ou incompetências (transitórias ou
definitivas), habilidades ou inabilidades do cliente
em acompanhamento terapêutico.
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QUANDO E COMO
UTILIZAR?
• Atestado fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional pode afastar o trabalhador do seu emprego, caso haja necessidade, durante o tratamento de saúde.
MODELO SUGERIDO

ATESTADO FISIOTERAPÊUTICO

FISIOTERAPIA
Sr (a) ___________________________________
R.G. _________________________ está em
tratamento sob meus cuidados (opcional e
somente se autorizado, colocar os motivos,
podendo nesse caso identificar a Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde - CID, a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
e Saúde - CIF - ou qualquer classificação
internacional da Organização Mundial de
MODELO SUGERIDO
Saúde - OMS).
Necessitando permanecer afastado de
suas atividades laborativas por um
ATESTADO TERAPÊUTICO
período de _____ (____________)
OCUPACIONAL
dias, a partir desta data.
Local _
Data __

_________________ ,
_/_______/_______

Assinatura do profissional
Nome do profissional
CREFITO-4/ 00.000F

CUIDADO

com o espaço
em branco! A assinatura e o
carimbo devem ser colocados logo após o texto.

TERAPIA
OCUPACIONAL

Sr (a) ___________________________________
R.G. _________________________ está em
tratamento sob meus cuidados (opcional e
somente se autorizado, colocar os motivos,
podendo nesse caso identificar a Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde - CID, a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
e Saúde - CIF - ou qualquer classificação
internacional da Organização Mundial de Saúde OMS).
Necessitando permanecer afastado de suas
atividades laborativas por um período de _____
(____________) dias, a partir desta data.
Local _
Data __

_________________ ,
_/_______/_______

Assinatura do profissional
Nome do profissional
CREFITO-4/ 00.000TO
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• Atestado de comparecimento serve
para justificar a ausência do trabalhador
no período da consulta.
MODELO SUGERIDO

FISIOTERAPIA

ATESTADO FISIOTERAPÊUTICO
Sr (a) _________________________________
R.G. _________________________ esteve sob
meus cuidados profissionais no período de
____h/min______ as ______h/min_____.
Local _
Data __

LOCAL E DATA
SÃO IMPRESCINDÍVEIS!

______________________ ,
_/_______/_______

Assinatura do profissional
Nome do profissional
CREFITO-4/ 00.000F
MODELO SUGERIDO

ATESTADO TERAPÊUTICO
OCUPACIONAL
Sr (a) _________________________________
R.G. _________________________ esteve sob
meus cuidados profissionais no período de
____h/min______ as ______h/min_____.

CUIDADO

com o espaço
em branco! A assinatura e o
carimbo devem ser colocados logo após o texto.

TERAPIA
OCUPACIONAL
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Local _
Data __

______________________ ,
_/_______/_______

Assinatura do profissional
Nome do profissional
CREFITO-4/ 00.000TO

RELATÓRIO
TÉCNICO
É o documento que relata, analisa
e integra os dados obtidos durante
a consulta fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional. Descreve o objetivo proposto, o plano e a evolução
do tratamento.

Resolução nº 464/2016.

Relate o que
você avaliou,
diagnosticou,
tratou, quantos
atendimentos foram
necessários e se
o tratamento irá
continuar.

Art. 3º Relatório Técnico trata-se de documento contendo opinião técnico-científica decorrente de uma
demanda profissional específica referente às áreas
de atuação das especialidades da Fisioterapia.
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FISIOTERAPIA
MODELO SUGERIDO

RELATÓRIO FISIOTERAPÊUTICO
Sr(a).______ , admitido(a) para atendimento fisioterapêutico em data
de início do tratamento, apresenta queixas descrição dos sintomas.
• De acordo com o quadro clínico, observou-se descrição da área afetada e dos exames realizados (quando necessários e solicitados pelo
fisioterapeuta). O exame físico apresentou: relato das alterações na
ADM, força muscular, escala de dor.
• Apresenta como diagnóstico funcional: exposição das limitações de
ADM, comprometimento muscular e outros comprometimentos que
prejudiquem sua funcionalidade.
• Os objetivos propostos foram: exposição dos objetivos.
• Plano de tratamento proposto: relato do tratamento.
• Evoluiu com descrição da evolução e se há necessidade de continuidade do tratamento. Se necessário, informar o encaminhamento
a outros profissionais.
Local
Data __

,

_/_______/_______

Assinatura do profissional
Nome do profissional
CREFITO-4/ 00.000F
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NÃO SE
ESQUEÇA DE
ASSINAR E
CARIMBAR

TERAPIA OCUPACIONAL
MODELO SUGERIDO

RELATÓRIO TERAPÊUTICO OCUPACIONAL
Sr(a).______, admitido(a) para atendimento terapêutico ocupacional
em data de início do tratamento, apresentando as seguintes queixas:
descrever os motivos pelos quais o paciente procurou pelo atendimento da Terapia Ocupacional. Relatar sinais e sintomas que se fizerem necessários.
De acordo com o quadro, descrever o perfil ocupacional do paciente:
. Fatores do cliente (funções e estruturas do corpo);
. Habilidades de desempenho afetadas;
. Disfunções e inabilidades;
. Barreiras;
. Áreas de ocupação afetadas;
. Contextos e ambientes que o paciente está inserido;
. Funções e habilidades preservadas, facilitadores, etc.
• Os objetivos propostos foram: exposição dos objetivos.
• Plano de tratamento proposto: descrição do tratamento.
• Evoluiu com relato da evolução e a necessidade ou não de continuidade do tratamento. Se necessário, informar o encaminhamento a
outros profissionais.
Local
Data __

,

_/_______/_______

Assinatura do profissional
Nome do profissional
CREFITO-4/ 00.000TO

NÃO SE
ESQUEÇA DE
ASSINAR E
CARIMBAR
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PARECER
É uma manifestação especializada sobre determinado
assunto. Consiste em uma opinião fundamentada, correlacionada à literatura científica.

Resolução nº 464/2016
FISIOTERAPIA
Art. 4º Parecer trata-se de documento técnico-científico decorrente de uma demanda profissional específica, referente às áreas de atuação das especialidades
da Fisioterapia, solicitada por pessoa natural ou jurídica de natureza pública ou privada. Portanto, significa emitir opinião, fundamentada, sobre aspectos
gerais ou específicos da respectiva disciplina (Fisioterapia e suas especialidades).

Resolução nº 382/2010
TERAPIA OCUPACIONAL
Art. 3º Parecer trata-se de documento contendo
opinião do terapeuta ocupacional acompanhada de
documento firmado por este sobre determinada situação que exija conhecimentos técnicos/científicos
no âmbito de sua atuação profissional decorrente de
controvérsia submetida a alguma espécie de demanda, que não trata necessariamente de um indivíduo
em especial. Portanto, significa emitir opinião, fundamentada, sobre aspectos gerais ou específicos da
respectiva disciplina (Terapia Ocupacional).
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SUGESTÃO DE
COMO ELABORAR
UM PARECER
1

Título:
Parecer

2

Endereçamento: o parecer será
direcionado ao cliente, pessoa jurídica ou pessoa física que contratou os serviços do parecerista.

3

Relatório: devem ser descritos os
fatos objetos do questionamento.
Relate, exclusivamente, o que for
informado pelo cliente. Caso haja

PARA VER
EXEMPLOS:
CONSULTE OS SITES
DAS SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
CONVENIADAS AO
COFFITO.

perguntas formuladas pelo cliente,
é possível listá-las nesse espaço.
Exemplo:
Trata-se de consulta formulada por (autoridade/pessoa jurídica ou pessoa física), acerca
de (copiar os dados trazidos).
Frase para
finalizar o
relatório

4

5

É o relatório. Passo a opinar.

Fundamentação: é a parte mais
importante do parecer. O parecerista deve elaborar as teses que
fundamentarão a sua conclusão.
Devendo abordar os temas solicitados com clareza, concisão, respostas precisas e convincentes,
com base na literatura científica.
Conclusão: síntese das informações apresentadas no tópico fundamentação que deve ser obje-

tiva. Informe somente o que for
questionado pelo cliente.
• Finalize com a seguinte expressão: “É o parecer”.
• Abaixo, informe a data, o local, o nome, o número de inscrição junto ao CREFITO-4 MG
e a assinatura do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.
Exemplo de conclusão:
Ante o exposto, respondendo
a cada um dos questionamentos formulados na consulta,
opino pela...
Lembre-se
de sempre
concluir
com essa
frase

Opina-se pelo que foi perguntado

É o parecer.
Local, data.
Nome e número de inscrição
do profissional. Não se esqueça
do carimbo
Assinatura.
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ATENÇÃO!
FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO
OU PARTE DELE É
CRIME.

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal:
Art. 298 Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:
Pena: reclusão, de um a cinco anos,
e multa.
FALSIDADE IDEOLÓGICA
Art. 299 Omitir, em documento público
ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Pena: reclusão, de um a cinco anos,
e multa, se o documento é público, e
reclusão, de um a três anos, e multa, se
o documento é particular. (Vide Lei nº
7.209, de 1984).
Parágrafo único: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento
de registro civil, aumenta-se a pena de
sexta parte.
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Vale lembrar que, ocorridos tais
ilícitos, o profissional também
responderá perante o Conselho
de Ética do CREFITO-4 MG.

VOCÊ PODE EMITIR ATESTADOS,
RELATÓRIOS E PARECERES, MAS
AS INFORMAÇÕES DEVEM SER

VERÍDICAS.

CONTATOS DO
CREFITO-4 MG

SEDE

Núcleo de
Atendimento
a Profissionais:
Rua da Bahia, 1148, sala 816,
Centro, Belo Horizonte-MG.
CEP: 30160-906 | (31) 3218-7400
E-mail: nap@crefito4.gov.br
Site: www.crefito4.gov.br
Whatsapp: (31) 99584-5961

SUBSEDES

Juiz de Fora
Avenida Rio Branco, 2679,
sala 315. Centro, Juiz de Fora-MG.
CEP: 36010-908
Uberlândia
Rua Rodrigues da Cunha, 49,
Bairro Martins, Uberlândia-MG.
CEP: 38400-362
Pouso Alegre
Rua Gabriel Baret de Barros, 205,
Jardim Alvorada, Pouso Alegre-MG.
CEP: 37550-000
Montes Claros
Av. José Corrêa Machado,
Condomínio Ibituruna,1079,
Bloco B, Ibituruna,
Montes Claros-MG.
CEP: 39401-832
Governador Valadares
Rua Peçanha, 800, Loja 12,
Centro, Governador Valadares-MG.
CEP: 35010-161
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Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região
Rua da Bahia, 1148, sala 816, Centro – 30.160-906 – Belo Horizonte | MG
crefito4.gov.br (31) 3218-7400
(31) 99584-5961
@crefito4
TV Crefito-4

