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CARTA DO l FÓRUM DE TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE FUNCIONAL REALIZADO PELO 
CREFITO-2 AO PLENÁRIO DESTA AUTARQUIA 

 
Nós, Terapeutas ocupacionais presentes no l Fórum de Terapia Ocupacional em Saúde 

Funcional do CREFITO 2 vimos por meio desta  solicitar que seja apreciado pela plenária deste Egrégio 
Conselho Regional, o encaminhamento ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(COFFITO) a solicitação da edição da resolução que disciplina a Especialidade Profissional de Terapia 
Ocupacional em Saúde Funcional. Para tanto encaminhamos a proposta através da minuta de Resolução, 
em anexo, elaborada pelo Plenário do referido Fórum. Na oportunidade solicitamos também que seja 
encaminhado á todos os Regionais a sugestão de realização de Fórum e procedimentos de 
encaminhamentos similares, como a produção de cartas e minutas a partir de discussões nos Regionais. 

 
 No Brasil nossa atuação junto a pessoas submetidas ao processo de Reabilitação Física data de 
1956, quando foi fundada pela Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) a Escola de 
Reabilitação do Rio de Janeiro (ERRJ), sendo este o primeiro curso de nível superior do país. A epidemia 
de poliomielite, que assolou o Brasil e especialmente a cidade do Rio de Janeiro, deixou muitas crianças 
com seqüelas motoras e, em consequência deste surto, em 1954, a ABBR inaugurou o Centro de 
Reabilitação do Rio de Janeiro. A população recebeu tratamento especializado contando com o 
Terapeuta Ocupacional entre os profissionais nesta assistência. O curso da ERRJ foi o primeiro a ter seu 
vestibular através da fundação CENSGRANRIO, constituindo assim o primeiro curso com uma grade 
curricular que norteou os demais currículos e influenciou a prática profissional e o mercado de trabalho 
para os Terapeutas Ocupacionais. Em 1968, no Posto de Atendimento Médico - PAM São Francisco 
Xavier funcionava o Centro de Reabilitação Profissional contando com atendimento de terapeutas 
ocupacionais. No ano de 1975, através do concurso público do DASP ingressaram para o Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS) muitas terapeutas ocupacionais para comporem as equipes 
multidisciplinares no programa de Reabilitação Profissional para o atendimento dos segurados por 
acidente de trabalho. 
  

A formação do Terapeuta Ocupacional está fundamentada nas diretrizes curriculares nacionais 
asseguradas pelo parecer do CNE/CES 1.210/2001 (DOU de 10/12/2001, seção 1, p.22) e pela 
Resolução CNE/CES N.06 de 19 de fevereiro de 2002, pela estrutura da Prática da Terapia Ocupacional: 
Domínio e Processo –2ª Edição, publicada pela Associação Americana de Terapeutas Ocupacionais 
(AOTA), Carleto et al. (2010) e nos modelos de estruturas curriculares de parâmetros mundiais, editado 
pela Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais ( WFOT). 
  

De acordo com as resoluções publicadas pelo COFFITO nas quais regulamentam o exercício da 
profissão e normatizam a prática profissional, abaixo relacionamos: 
 
- Resolução N. 08 de 20 de fevereiro de 1978, aprova as normas para a habilitação ao exercício das 
profissões de fisioterapia e terapia ocupacional e dá outras providências; 
 
- Resolução N. 316 de 19 de julho de 2006, dispõe sobre a prática das Atividades da Vida Diária, de 
Atividades Instrumentais da Vida diária e tecnologia assistiva pelo terapeuta ocupacional; 
 
- Resolução N. 366 de 20 de maio de 2009, dispõe sobre o reconhecimento de especialidades e de áreas 
de atuação do profissional terapeuta ocupacional e dá outras providências; 
 
- Resolução N. 370 de 06 de novembro de 2009, que dispõe sobre a adoção da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial de Saúde, por 
terapeutas ocupacionais; 
 
- Resolução N. 371 de 06 de novembro de 2009, dispõe sobre a alteração do artigo 1 da resolução 
COFFITO n. 366; 
 
- Resolução N. 378 de 11 de junho de 2010, dispõe sobre as normas e procedimentos para o registro de 
títulos de especialidade profissional em Terapia Ocupacional e dá outras providências; 
 
- Resolução N. 382 de 03 de novembro de 2010, dispõe sobre a elaboração e emissão pelo terapeuta 
ocupacional de atestados, pareceres e laudos periciais; 
- Resolução N. 368 de 20 de maio de 2009, adota o Referencial Nacional de Honorários Terapêuticos 
Ocupacionais como padrão mínimo remuneratório-deontológico para o exercício profissional da Terapia 
Ocupacional e dá outras providências; 
 
- Resolução N. 418 de 04 de junho de 2012, fixa e estabelece os parâmetros assistenciais terapêuticos 
ocupacionais nas diversas modalidades prestadas pelo Terapeuta Ocupacional e dá outras providências; 
 
- Resolução N.10 de 03 de julho de 1978 que aprova o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional.  
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Desse modo podemos demonstrar um breve e resumido histórico da profissão com o 

desempenho do profissional terapeuta ocupacional na área da Saúde Funcional com habilitação própria e 
com a competência teórica e técnica, legitimada desde 1978. 

 
Conforme a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, portaria GM/MS n, 1060, de 

05 de junho de 2002, o atendimento aos princípios do Sistema Único de Saúde, ao Ministério da Saúde, a 
Agencia de Saúde Suplementar e as diretrizes de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) 
elencamos abaixo, as portarias e diretrizes onde encontramos a inserção do terapeuta ocupacional nas 
diversas equipes abaixo relacionadas: 
 
- Portaria nº 665/GM/MS, de 12 de abril de 2012, que dispõe sobre os critérios de habilitação dos 
estabelecimentos hospitalares como Centros de Atendimento de Urgência aos Usuários com Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) no âmbito do SUS, instituem o respectivo incentivo financeiro e aprova a Linha 
de Cuidados em AVC; 
 
- Portaria n. 2809, de 07 de dezembro de 2012, estabelece a organização dos cuidados prolongados para 
retaguarda à rede de atenção às urgências e emergências (RUE) e às demais redes temáticas de 
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 
- Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Atenção de Saúde (PNASS), do Ministério da Saúde/ 
Secretaria de Atenção à Saúde, 2004/2005, para a atenção ao doente renal crônico em terapia renal 
substitutiva; 
 
- Portaria Nº 835, de 25 de abril de 2012, institui incentivos financeiros de investimento e de custeio para o 
componente Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do 
Sistema Único de Saúde; 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, resolução n. 07 de 24 de fevereiro de 
2010, dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá 
outras providências; 
 
- Portaria n. 793 de 24 de abril de 2012 e Portaria 835 de 25 de abril de 2012, seus instrutivos para 
deficiência física que institui a rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do SUS; da Atenção 
Domiciliar; tratamento e reabilitação/habilitação de pessoas com deficiência física; 
 
- Portaria n. 971 de 13 de setembro de 2012, adéqua o sistema de cadastro nacional de estabelecimentos 
de saúde e inclui procedimentos de manutenção e adaptação de órteses, próteses e materiais especiais 
da tabela de procedimentos do SUS, CBO -2239-05 
 
- Portaria GM 2437 / dezembro de 2005, dipõe sobre que o Terapeuta Ocupacional passa a integrar o 
conjunto de profissionais da equipe do Centro de Reabilitação em saúde do trabalhador (CRST) tanto no 
âmbito regional quanto no estadual; 
 
- Portaria N. 227/SAS/2002- dipõe que o terapeuta ocupacional presta assistencia em cirurgia 
cardiovascular pediátrica e assistencia cardiovascular; 
 
- Portaria N. 95/SAS/ fevereiro de 2005 trata dos seviços de alta complexidade em traumato-ortopedia 
com o Terapeuta Ocupacional na equipe; 
 
- Portaria N. 931 de 2 de maio de 2006, aprova o regulamento técnico para transplante de células-tronco 
hematopoéticas; 
 
- Diretrizes de Atenção à Pessoa com lesão medular;  
 
- Diretrizes de Atenção à pessoa amputada; 
  
- Diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS; 
 
 E no âmbito da Saúde Suplementar através da Resolução Normativa n. 262 de 01 de agosto de 
2011, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, previsto na resolução normativa n. 211 de 
11 de janeiro de 2010, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 

Pelo acima exposto encaminhamos a Carta do Rio de Janeiro e abaixo assinamos:  
 

  Representantes do COFFITO/ CREFITOS números: 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, RENETO, Associação 
dos Terapeutas Ocupacionais do Estado Rio de Janeiro (ATOERJ), Sindicato dos Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro (SINFITO) e demais Terapeutas Ocupacionais e 
acadêmicos de Terapia Ocupacional. 
 


