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Entidades de Fiscalização do Exercício 
das Profissões Liberais 

 
 

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 418, DE 4 DE JUNHO DE 2012 
 
 

Fixa e estabelece os Parâmetros 
Assistenciais Terapêuticos Fisioterapêuticos 
Ocupacionais nas diversas modalidades 
prestadas pelo Terapeuta Ocupacional e dá 
outras providências. 

 
O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no uso 

das atribuições conferidas pela Resolução COFFITO 181, de 25 de novembro de 1997, 
em sua 211ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 08 de junho de 2011, na 
sede do CREFITO- 8, situada na rua Jaime Balão, 580, Hugo Lange, Curitiba-PR, 
deliberou: 

CONSIDERANDO o Decreto Lei 938 de 13 de outubro de 1969; 
CONSIDERANDO os incisos II, III, XI, XII do Artigo 5° da Lei 6316 de 17 de 

setembro de 1975; 
CONSIDERANDO a Lei nº 8856 de 1° de março de 1994 que fixa a jornada de 

trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional; 
CONSIDERANDO o Código de Ética da Terapia Ocupacional disciplinado em 

resolução específica; 
CONSIDERANDO a falta de normatização de parâmetros assistenciais 

terapêutico ocupacionais para orientar os profissionais, gestores, coordenadores, 
supervisores das instituições de saúde, de assistência social, de cultura, de educação 
e do judiciário no planejamento, programação e priorização das ações a serem 
desenvolvidas; 

CONSIDERANDO a necessidade requerida pela comunidade de terapeutas 
ocupacionais, órgãos públicos, entidades filantrópicas, instituições privadas de 
estabelecer parâmetros assistenciais terapêuticos ocupacionais, face aos avanços 
verificados em vários níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde, de 



Assistência Social, da Educação, de Cultura e do Judiciário e as necessidades 
assistenciais terapêuticas ocupacionais da população; 

CONSIDERANDO que o caráter disciplinador e fiscalizador do Sistema 
COFFITO/CREFITOS sobre o exercício da profissão nos diversos serviços de terapia 
ocupacional do País, aplica-se também, ao estabelecimento de quantitativo de 
clientes/pacientes assistidos por terapeuta ocupacional para garantir uma assistência 
digna e de qualidade à população; 

CONSIDERANDO a participação efetiva de profissionais terapeutas 
ocupacionais, da comunidade técnico científica, das entidades de classe, de 
diferentes instituições por meio da Consulta Pública COFFITO n° XX/2011, realizada 
no período de 14 de Outubro a 13 de Novembro de 2011; 

CONSIDERANDO que a infraestrutura mínima dos serviços de saúde, bem 
como, os recursos materiais e instrumentais mínimos que este deva ter para que o 
terapeuta ocupacional possa prestar uma assistência com dignidade estão 
disciplinadas em normativas próprias quer da esfera federal, estadual ou municipal e 
da ANVISA, ABNT, INMETRO; resolve: 

Artigo 1° Estabelecer na forma desta Resolução e de seus Anexos I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, os Parâmetros Assistenciais Terapêuticos Ocupacionais 
em Saúde, em Contextos Sociais e Cultura e na Educação em todo território nacional. 

Parágrafo Primeiro: Os referidos Parâmetros Assistenciais Terapêuticos 
Ocupacionais em Saúde, em Contextos Sociais e Cultura e na Educação, representam 
o quantitativo máximo de clientes/ pacientes/ usuários assistidos por profissional 
terapeuta ocupacional em turno de trabalho de seis horas, podendo a mesma sofrer 
adequações regionais e/ou locais de acordo com as realidades epidemiológicas e 
financeiras. 

I - Para o estabelecimento do turno de trabalho de seis horas foram 
considerados os dias úteis semanais e a carga horária semanal de 30 horas, 
estabelecida pela Lei 8856/94. 

II - Em caso de turnos de trabalho diferente do previsto no Parágrafo Primeiro, 
para mais ou para menos, deverá o terapeuta ocupacional, por meio de regra de três 
simples, calcular o quantitativo de clientes/ pacientes/ usuários assistidos. 

III - Na hipótese de estabelecer número fracionado de clientes/ pacientes/ 
usuários o terapeuta ocupacional deverá arredondar este número para o menor valor. 

Artigo 2° Para efeito desta Resolução, quando o terapeuta ocupacional 
realizar consulta terapêutico ocupacional, o quantitativo de cliente/paciente/usuário 
assistido por ele deverá ser reduzido na proporção de uma consulta por um 
atendimento, para respeitar onúmero máximo de atendimentos por turno de 
trabalho, considerando que a consulta demanda maior tempo de dedicação por parte 
deste profissional. 

Artigo 3° É de responsabilidade do terapeuta ocupacional, além da consulta e 
assistência propriamente dita, o que se segue: 

I - o respeito as normas e cuidados de biossegurança e bioética; 
II - a cooperação com os serviços de controle de infecção hospitalar na 

prevenção de infecções e na manutenção da higiene de todos os ambientes de 
trabalho; 

III - o registro sistemático da evolução do cliente/paciente e de sua conduta 
profissional, em prontuário e/ou registros pessoais e institucionais, segundo os 
critérios previstos em legislação específica. 

IV - Respeito aos Direitos Humanos e aos direitos de grupos populacionais 
específicos e assistidos pelo profissional, incluindo, entre outros, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o 
Estatuto do Portador de Deficiência além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Artigo 4° Os Parâmetros Assistenciais Terapêuticos Ocupacionais em Saúde, 
objeto desta Resolução, são estabelecidos nos âmbitos: 

I - internação hospitalar, leito dia e ambulatório hospitalar de média ou alta 
complexidade e instituições de longa permanência; 

II - ambulatorial extra-hospitalar; 



III - atenção domiciliar (visita, assistência, acompanhamento e internação 
domiciliar); 

IV - atenção básica 
V - Saúde do Trabalhador. 
Parágrafo Primeiro: para efeito desta Resolução o termo "internação 

hospitalar" se refere ao local de internação institucionalizada. Pacientes que são 
admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período igual ou maior a 24 horas. 
Leito dia é o leito destinado ao atendimento nas modalidades de Hospital Dia 
caracterizado como internações de curta duração de caráter intermediário entre a 
assistência hospitalar e ambulatorial. Instituição de longa permanência implica 
internação para cuidados prolongados à saúde devido a condições crônicas ou 
crônico-degenerativas, onde a assistência terapêutica ocupacional será prestada. 

Parágrafo Segundo: para efeito desta Resolução considera-se o termo 
"ambulatorial" como o local onde a assistência terapêutico ocupacional é prestada 
fora das unidades de internação hospitalar ou do Hospital Dia, seja intra ou extra-
hospitalar. 

Parágrafo Terceiro: para efeito desta Resolução o termo "domiciliar" se refere 
ao local de residência do cliente/paciente/usuário, onde a assistência terapêutico 
ocupacional será prestada. 

Parágrafo Quarto: para efeito desta Resolução o termo "atenção básica" se 
caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde e o termo "saúde da família" se 
refere à estratégia prioritária de reorganização da atenção básica pelo planejamento 
e execução de ações integradas no território adstrito. 

Parágrafo Quinto: para efeito desta Resolução o termo "Saúde do Trabalhador" 
refere-se à intervenção do Terapeuta Ocupacional nos locais onde ocorrem as 
relações de trabalho com vistas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 

Artigo 5°: Os Parâmetros Assistências Terapêuticos Ocupacionais em 
Contextos Sociais, objeto desta Resolução são estabelecidos no âmbito comunitário; 
territorial; domiciliar ou outras formas de moradia em: 

I- serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica; 
II- em serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 

especial de média complexidade; 
III- em serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 

especial de alta complexidade; 
IV- em serviços, programas e projetos culturais; 
V- em serviços, programas e projetos educativos formais e não formais; 
VI- em serviços, programas e projetos socioambientais, econômicos, diversas 

modalidades associativas e com comunidades tradicionais. 
Parágrafo Primeiro: para efeito desta resolução entende-se por "serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica" as ações para 
Proteção e Atendimento Integral à família, ações para Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos; Ações no domícilio para pessoas com deficiência, idosas, ações 
territoriais e comunitárias para o desenvolvimento socioambiental, cultural e 
econômico; 

Parágrafo Segundo: para efeito desta resolução entende-se por "serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de proteção social especial de média 
complexidade" os Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI), o Serviço Especializado em Abordagem Social e Abordagem 
Cultural, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC), o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 
suas Famílias, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e o Serviço 
Especializado para Comunidades Tradicionais; 



Parágrafo Terceiro: para efeito desta resolução entende-se por "serviços, 
programas e projetos sócioassistenciais de proteção social especial de alta 
complexidade" Serviço de Acolhimento Institucional nas modalidades: abrigo 
institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva, Serviço de 
Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e Serviço 
de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências além de 
Complexos Penitenciários, Casa de Correção, Abrigos de Vítimas de Trauma e 
Violência e outras instituições de Longa Permanência; 

Parágrafo Quarto: para efeito desta resolução entende-se por "serviços, 
programas e projetos culturais" as ações voltadas para a proteção e promoção do 
patrimônio cultural, da diversidade étnica, expressiva, artística e cultural; 

Parágrafo Quinto: para efeito desta resolução, entende-se por "serviços, 
programas e projetos educativos formais e não formais" as ações e programas 
educacionais que visam a elaboração de projetos de vida, a inclusão escolar, a 
profissionalização, a participação e a cidadania de crianças, jovens e adultos, em 
meio urbano e rural; 

Parágrafo Sexto: para efeito desta resolução entende-se por programas de 
cooperação para o desenvolvimento socioambiental ações territoriais e comunitárias 
voltadas para a construção e consolidação de modelos sustentáveis de 
desenvolvimento socioeconômico, adaptações ambientais e urbanísticas, mobilidade, 
acessibilidade, pertencimento sociocultural e outras tecnologias de suporte para a 
inclusão sociocomunitária junto a pessoas grupos, famílias e comunidades em 
situação de vulnerabilidade ou mesmo de urgência devido à migração, a catástrofes e 
a eventos sociais graves como conflitos seguidos de violência; 

Parágrafo Sétimo: para efeito desta resolução entende-se por serviços, 
programas e projetos sócio-ocupacionais, econômicos e cooperativas ou outras 
formas associativas e ou/individuais de geração de renda as ações territoriais e 
comunitárias voltadas para a criação de alternativas de produção de bens, de 
serviços e de saberes, relações de trocas materiais e simbólicas e de formação de 
valores junto a pessoas grupos, famílias e comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou mesmo de urgência devido à migração, a catástrofes e a eventos 
sociais graves como conflitos seguidos de violência; 

Parágrafo Oitavo: para efeito desta resolução entende-se por serviços, 
programas e projetos com comunidades tradicionais as ações voltadas para o 
desenvolvimento dos potenciais econômicos, culturais, de redes de suporte e de 
trocas afetivas, econômicas e de informação, valorizando saberes, modos de vida, 
laços de apoio préexistentes, facilitando o acesso a experiências diversas de 
manifestações culturais, artísticas, expressivas, esportivas, ritualísticas e 
linguísticas; 

Parágrafo Nono: para efeito desta Resolução o termo "territorial/ 
comunitário" se refere às ações nos espaços de circulação e convivência dos 
indivíduos e seus familiares, onde a assistência terapêutica ocupacional será 
prestada. 

Artigo 6° Os Parâmetros Assistenciais Terapêuticos Ocupacionais em 
Educação, objeto desta Resolução, são estabelecidos nos âmbitos: 

I - Ensino Regular; 
II - Educação Especial. 
Parágrafo Primeiro: para efeito desta resolução o termo "ensino regular" se 

refere a aquele praticado na educação básica, formada pela educação infantil, 
ensino fundamental, médio, e nas suas diversas modalidades, bem como a integração 
com a educação profissional e aquela oferecida em classes hospitalares durante as 
internações prolongadas. 

Parágrafo Segundo: para efeito desta resolução o termo "educação especial" 
se refere a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com deficiências e também em instituições 
especialmente destinadas a esse fim. 



Artigo 7° As atividades de prevenção, promoção em saúde pública, saúde 
coletiva, saúde do trabalhador, levantamento epidemiológico que requerem 
apresentação de palestras, campanhas, discussão de vivências, entre outras, não 
estão contempladas nesta Resolução ficando à responsabilidade do terapeuta 
ocupacional estabelecer o quantitativo de clientes/pacientes/usuários assistidos, 
considerando seu turno de trabalho. 

Artigo 8° Os casos omissos serão deliberados pela Plenária do COFFITO. 
Artigo 9° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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