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IV - Colaborar para a implantação e implementação do Plano de
Desenvolvimento Individual do estudante;
V - Avaliar, identificar, analisar e intervir nas demandas gerais de
acessibilidade na escola que atenda toda a comunidade educativa;
VI - Preparar o aluno para o trabalho e vida com autonomia e independência,
incluindo o ensino profissionalizante, preparação para atividade profissional, remunerada
ou não, programas de transição para a vida adulta;
VII - Colaborar para a redução da evasão escolar;
VIII - Selecionar, capacitar e orientar os profissionais de apoio escolar;
IX - Compor a equipe do serviço do atendimento educacional especializado
(AEE), salas multifuncionais, para a implantação e implementação dos recursos de
tecnologia assistiva, comunicação alternativa necessários, além das adaptações razoáveis
necessárias e justas no processo de inclusão;
X - Participar de reuniões com famílias, equipes e especialistas externos para
melhor acompanhamento do estudante, e/ou para possíveis encaminhamentos;
XI - Participar das reuniões para discussões dos casos, ajustes de processos e
rotina;
XII - Garantir a interlocução com os colaboradores da escola, famílias,
estudantes e especialistas externos;
XIII - Participar dos processos de formação continuada de toda comunidade
educativa;
XIV - Colaborar para a implementação das políticas de processos de inclusão
escolar;
XV - Contribuir para a redução do bulling contra qualquer tipo de preconceito
quanto a diversidade;
XVI - Contribuir com o gerenciamento do processo e dos recursos humanos
envolvidos;
XVII - Emitir pareceres e relatórios acerca dos processos de desempenho
ocupacional do estudante;
XVIII - Participar de órgãos gestores nas áreas técnicas e administrativas.
Art. 8º - O Terapeuta Ocupacional Especialista em Contexto Escolar pode
exercer as seguintes atribuições, entre outras:
I - Coordenação, supervisão e responsabilidade técnica;
II - Gestão;
III - Direção;
IV - Chefia;
V - Consultoria;
VI - Auditoria;
VII - Perícia;
VIII - Ensino, pesquisa e extensão.
Art. 9o - Atuação do Terapeuta Ocupacional especialista em Contexto Escolar
se caracteriza pelo exercício profissional em todas as modalidades, etapas e níveis de
ensino, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico, com ações de prevenção,
promoção, proteção, educação, intervenção, oferecidos ao estudante e comunidade
educativa, nos seguintes ambientes, entre outros:
I - Escola Regular;
II - Escola Especial;
III - Salas Multifuncionais;
IV - Domicílio;
V - Centros Sociais;
VI - Hospitais;
VII - Universidades;
VIII - Terceiro setor.
Art. 10º - O registro de título de Terapeuta Ocupacional Especialista no
Contexto Escolar será provido pelo COFFITO após a outorga por Entidade Associativa de
Caráter Nacional da Terapia Ocupacional, de acordo com as normas vigentes e
estabelecida pelo COFFITO
Art.11º - Esta Resolução e seus artigos se aplicam no âmbito da Terapia
Ocupacional, respeitadas as atividades compartilhadas com outros profissionais.
Art. 11o - Os casos omissos serão deliberados pelo Plenário do COFFITO.
Art. 12o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 5996/2016 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Processo nº 10.539-439/12). Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Conselheiros membros da 5ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica
do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e, por maioria,
dar provimento ao recurso interposto pelo apelante, reformando a decisão do Conselho
de origem, que lhe aplicou a pena de "Advertência Confidencial em Aviso Reservado",
prevista na letra "a" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, para ABSOLVIÇÃO, descaracterizando
infração ao artigo 29 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro revisor. Brasília, 21 de novembro de
2018. (data do julgamento) ALDEMIR HUMBERTO SOARES, Presidente da Sessão; CELSO
MURAD, Revisor.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 1861/2017 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Processo nº 10.690-590/12). Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Conselheiros membros da 3ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica
do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento parcial ao recurso interposto pelo apelante, reformando a decisão do
Conselho de origem, que lhe aplicou a pena de "Censura Pública em Publicação Oficial",
prevista na letra "c" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, abrandando para "ADVERTÊNCIA
CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "a" do artigo 22 do mesmo
dispositivo legal, por infração aos artigos 80, 131, 132 e 136 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também estão previstos nos
artigos 51, 111, 112 e 116 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009) e descaracterizando infração aos artigos 98 e 142 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto do conselheiro
relator. Brasília, 21 de novembro de 2018. (data do julgamento) MAURO LUIZ DE BRITTO
RIBEIRO, Presidente da Sessão; ANASTÁCIO KOTZIAS NETO, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 7607/2017 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (Processo nº 0007/2013). Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Conselheiros membros da 7ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica
do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento aos recursos interpostos pelos apelantes, reformando a decisão do Conselho
de origem, que aplicou ao 1º apelante a pena de "Advertência Confidencial em Aviso
Reservado", prevista na letra "a" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, para ABSOLVIÇÃO,
descaracterizando infração aos artigos 18 e 19 do Código de Ética Médica (Resolução CFM
nº 1.931/09, DOU 13.10.2009) e que aplicou ao 2º apelante a pena de "Censura
Confidencial em Aviso Reservado", prevista na letra "b" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57,
para ABSOLVIÇÃO, descaracterizando infração aos artigos 18, 19 e 23 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do
conselheiro relator. Brasília, 21 de novembro de 2018. (data do julgamento) JOSÉ HIRAN
DA SILVA GALLO, Presidente da Sessão; SALOMÃO RODRIGUES FILHO, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10238/2017 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Processo nº 11.528-024/14). Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Conselheiros membros da 6ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica
do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos
interpostos, negando provimento ao recurso interposto pelo 1º apelante, mantendo a
decisão do Conselho de origem, que lhe aplicou a pena de "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL
EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "a" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração
aos artigos 50 e 80 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009) e dando provimento parcial ao recurso interposto pelo 2º apelante,
reformando a decisão do Conselho de origem, que lhe aplicou a pena de "Censura
Confidencial em Aviso Reservado", prevista na letra "b" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57,
abrandando para "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra
"a" do artigo 22 do mesmo dispositivo legal, por infração ao artigo 9º do Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do
conselheiro relator. Brasília, 21 de novembro de 2018. (data do julgamento) MARIA DAS
GRAÇAS CREÃO SALGADO, Presidente da Sessão; NEMÉSIO TOMASELLA DE OLIVEIRA,
Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10365/2017 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Processo nº 11/2015). Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 1ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho
Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao
recurso interposto pelo apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista na letra "c" do
artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração ao artigo 1º do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro
relator. Brasília, 21 de novembro de 2018. (data do julgamento) HERMANN ALEXANDRE
VIVACQUA VON TIESENHAUSEN, Presidente da Sessão; DONIZETTI DIMER GIAMBERARDINO
FILHO, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10662/2017 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado do Paraná (Processo nº 190/2015). Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 4ª Câmara Extraordinária do Tribunal Superior de Ética Médica
do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar
provimento ao recurso interposto pelo apelante, mantendo a decisão do Conselho de
origem, que lhe aplicou a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista
na letra "c" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração ao artigo 80 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do
conselheiro relator. Brasília, 20 de novembro de 2018. (data do julgamento) JORGE
CARLOS MACHADO CURI, Presidente da Sessão; JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE,
Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10715/2017 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado de Goiás (Processo nº 12/2015). Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 1ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho
Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao
recurso interposto pelo apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra
"a" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração ao artigo 35 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro
relator. Brasília, 21 de novembro de 2018. (data do julgamento) HERMANN ALEXANDRE
VIVACQUA VON TIESENHAUSEN, Presidente da Sessão; HENRIQUE BATISTA E SILVA,
Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 11988/2017 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Processo nº 11.234-444/13). Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Conselheiros membros da 6ª Câmara Extraordinária do Tribunal Superior de
Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante, mantendo a decisão do Conselho
de origem, que lhe aplicou a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL",
prevista na letra "c" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração aos artigos 32, 35, 68,
87 e 115 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos
termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 20 de novembro de 2018. (data do
julgamento) NEMÉSIO TOMASELLA DE OLIVEIRA, Presidente da Sessão; SIDNEI FERREIRA,
Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 0002/2018 - ORIGEM: Conselho
Regional de Medicina do Estado do Tocantins (Processo nº 06/2013). Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os

CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho
RESOLUÇÃO Nº 501, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018
Reconhece a atuação do Fisioterapeuta na
assistência à Saúde nas Unidades de Emergência e
Urgência.
O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e cumprindo o
deliberado em sua 302ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de dezembro
de 2018, em sua subsede, situada na Rua Padre Anchieta, 2285, Edifício Delta Center,
Slas 801/802, Bigorrilho, Curitiba - PR, e em conformidade com a competência prevista
nos incisos II e XII do art. 5º da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975,
Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de
1969;
Considerando que o fisioterapeuta é integrante de equipes da área da
Saúde em diversos setores hospitalares como: Unidades de Terapia Intensiva-UTIs,
Emergências, Pronto Atendimentos e outros setores;
Considerando a competência, no âmbito da sua atuação, do Fisioterapeuta
quando do uso da ventilação mecânica invasiva, da oxigenoterapia e da ventilação
mecânica não invasiva;
Considerando que a Fisioterapia é listada nas normas do Ministério da
Saúde no que se refere ao serviço de urgência e emergência no Brasil;
Considerando o reconhecimento internacional quanto a presença do
Fisioterapeuta como profissional habilitado a compor Time de Resposta Rápida;
Considerando que o atendimento em ACLS - Suporte Avançado de Vida
Cardiovascular em Adultos exige ação integrada e coordenada de toda a equipe
disponível no atendimento do paciente;, resolve:
Art. 1º Reconhecer a atuação do Fisioterapeuta na assistência à Saúde nas
Unidades de Emergência e Urgência, sendo necessário e preconizado que tais
profissionais sejam capacitados em Suporte Básico de Vida e, especialmente, em
Suporte Avançado de Vida Cardiovascular em Adultos -ACLS.
Art. 2° Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do COFFITO.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho
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