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PARECER CREMEB Nº 11/21 
(Aprovado em Sessão Plenária de 28/05/2021) 

 

PROCESSO CONSULTA N.º 000.002/2021 

ASSUNTO: Prescrição de tratamento fisioterápico – Atribuição Legal. 

RELATOR: Cons. Eduardo Nogueira Filho 

  

EMENTA: O Médico é o único responsável pela indicação do 

tratamento fisioterápico para o seu paciente cabendo ao 

fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com 

a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 

capacidade física do paciente. 

 
DA CONSULTA: 
O Consulente apresenta a seguinte questão: “Sou médico, atuo na Atenção Básica, e gostaria de saber, 
por gentileza, se o profissional Médico tem atribuição legal para solicitar "10 sessões de fisioterapia" em 
requisições de exames/procedimentos. Noto que, em alguns municípios da Bahia, criou-se o hábito do 
médico designar quantitativamente o número de sessões, não estando claro o embasamento teórico 
para tal. Baseado nisto, tenho resistido em adotar tal conduta e tenho prescrito "Consulta com 
Fisioterapeuta", para que o mesmo avalie quantas sessões são necessárias, e se são, para cada 
patologia. Se possível, gostaria que isto fosse detalhadamente esclarecido e em qual documento, artigo 
ou inciso isto pode ser consultado. Por favor, verifiquem esta publicação NORMATIZAÇÃO “ 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO:A Resolução CFM nº 1.627/2001, aduz que: Artigo 1º III. a prevenção da 
invalidez ou reabilitação dos enfermos (prevenção terciária) 
§ 1º- As atividades de prevenção secundária, bem como as atividades de prevenção primária e terciária 
que envolvam procedimentos diagnósticos de enfermidades ou impliquem em indicação terapêutica 
(prevenção secundária), são atos privativos do profissional médico. 
§ 2º- As atividades de prevenção primária e terciária que não impliquem na execução de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos podem ser atos profissionais compartilhados com outros profissionais da 
área da saúde, dentro dos limites impostos pela legislação pertinente. 
 
A RESOLUÇÃO CFM nº 1.236/87 aduz que: Art. 1º - Os estabelecimentos de saúde destinados ao 
exercício da Medicina Física e Reabilitação, estão obrigados a inscrever-se exclusivamente nos 
Conselhos Regionais de Medicina, conforme determina a Lei nº 6.839, de 30 de setembro de 1980. 
Art. 2º - Os estabelecimentos de saúde acima mencionados deverão obrigatoriamente ser dirigidos por 
médicos, designados Diretores Técnicos. 
Art. 3º - Os médicos responsáveis pela Direção Técnica dos Serviços de Medicina Física e Reabilitação, 
deverão exercer suas atividades no local onde estiver instalado serviço sob sua direção. 
Art. 4º - Competem unicamente aos médicos fazer diagnóstico, solicitar exames, prescrever terapêutica 
e dar alta a pacientes nos Serviços de Medicina Física e Reabilitação. 
Art. 5º - É vedado ao médico, com exercício profissional nos Serviços de Medicina Física e Reabilitação, 
atribuir ou delegar funções de sua exclusiva competência para profissionais não habilitados ao exercício 
da Medicina. 
 
 
O DECRETO LEI 938/69 que provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional em 
seu art.3º diz: "É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a 
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finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente", “não cabendo, 
portanto, dar diagnóstico, prescrever tratamento e alta ao paciente, o que compete ao médico. Quanto a 
restrição privativa de executar o método e a técnica fisioterápica, entende-se que se refere a profissionais 
não-médicos” grifo nosso. 
 
Neste sentido o Supremo Tribunal Federal STF por unanimidade, se manifestou em Representação 
1056-DF, do COFFITO reconhecendo a constitucionalidade do Decreto Lei nº 938/69 porém com 
interpretação dada no voto do Ministro Moreira Alves, o que transcrevemos em parte “in verbis: "... Trata-
se, como se vê, de ser privativa tão somente a execução de tratamento fisioterápico ou de terapia 
ocupacional, o que importa o reconhecimento, pelo próprio decreto-lei, de que o diagnóstico da doença, 
a prescrição do método ou técnica de cura, a supervisão da aplicação destes métodos ou técnicas - que 
não se confunde com a simples execução deles - e a alta do paciente estão a cargo não dos 
fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, mas de quem tem capacidade que estes não possuem: os 
médicos especialistas nesse terreno. Medicina, como profissão, não é essência pura, mas, ao contrário, 
arte e, portanto, aplicação de conhecimento científico na prática, E nessa aplicação, quem tem 
capacidade para diagnosticar, escolher o tratamento adequado, supervisioná-lo e dar alta tem de ter, 
obviamente, capacidade para executar este tratamento, que é ínsito à profissão médica especializada 
neste ramo de medicina. O executante como o próprio decreto-lei em causa posiciona o fisioterapeuta e 
o terapeuta ocupacional - é mero auxiliar de quem tem a responsabilidade do tratamento como um todo, 
e esta é do médico. E não tem sentido de quem tenha capacidade técnica para exercitar o MAIS, não 
possa realizar o MENOS." E acrescenta ainda que ".Profissões como estas - de fisioterapeuta e de 
terapeuta ocupacional de formação, que o próprio decreto-lei nº 938/69 restringe, no terreno médico, a 
execução de métodos e técnicas prescritas pelo profissional de formação completa, que é o médico - 
ingressam num pequeno setor da saúde "o da execução desses métodos e técnicas", mas não excluem, 
evidentemente, dele este profissional de formação completa que é o responsável pelo todo indivisível, 
que é a saúde do paciente, e que, apenas, é auxiliado por tais profissionais de capacidade mais restrita." 
 
 
PARECER: 
“É atividade privativa de o fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de 
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente”, não cabendo, portanto, dar 
diagnóstico, prescrever tratamento e alta ao paciente, o que compete ao médico.  
Os estabelecimentos que tenham fisioterapeutas deverão obrigatoriamente ser dirigidos por médicos, 
designados Diretores Técnicos, e deverão exercer suas atividades no local onde estiver instalado serviço 
sob sua direção. RESOLUÇÃO CFM nº 1.236/87 Arts. 2º e 3º. 
Portanto, concluímos que a prescrição de tratamento fisioterápico é ato médico, cabendo ao profissional 
fisioterapeuta executar os métodos e técnicas fisioterápicas.  
No que se refere ao quantitativo de sessões de fisioterapia solicitados, cabe ao profissional médico 
determinar a quantidade de sessões que deverá ser realizada. Cabe também ao médico solicitante fazer 
o devido acompanhamento, orientando ao paciente o retorno após o tratamento fisioterápico para sua 
nova avaliação.  
 
Este é o Parecer SMJ. 

Salvador, 04 de março de 2021. 
 
 
Cons. Eduardo Nogueira Filho 
RELATOR 
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