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1. DA CONSULTA
O Dr. R.R.C. encaminha pedido ao Conselho Federal de Medicina (CFM)
para que o setor jurídico intervenha junto à justiça para coibir a expansão de
cursos de perícias judiciais realizadas por fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais.

2. DO PARECER
Cabe salientar que as profissões regulamentadas estão restritas ao
expresso na lei que as dispõe.
As profissões de Fisioterapeuta e Terapia Ocupacional foram criadas por
meio do Decreto-Lei nº 938/1969, o qual em seus artigos 3º e 4º deixa claro
que suas áreas de competência se restringem à execução de técnicas por
intermédio de meios físicos, não fazendo qualquer alusão ao diagnóstico de
doenças nem lhes permitindo prescrição de medicamentos. Tais atos estão
confirmados na Ação de Inconstitucionalidade nº 1.056/1983, por meio da
interpretação do Ministro Moreira Alves.
Ademais, a matéria tem vasta jurisprudência sobre o assunto,
comprovando ser descabida a pretensão dos Fisioterapeutas e Terapeutas
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Ocupacionais realizarem cursos para preparação de atividade para os quais
não possuem competência legal e nem grade curricular que permita sua
realização.
A Lei nº 12.842/2013 estabelece que:
São atividades privativas do médico.
XII - realização de perícia médica e exames médico legais
excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas,
toxicológicas, genéticas e de biologia molecular.

3. DA CONCLUSÃO
Com efeito, entende-se absolutamente descabida a realização de
pericias judiciais médicas por profissionais não médicos, exceto os odontólogos
no que concernem suas atribuições específicas.
A perícia médica é atribuição privativa de médico por ser indispensável o
diagnóstico e o prognóstico da doença para sua efetiva realização, conforme
estabelece a Lei nº 12.842/2013.
Um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional não possui formação para
definir capacidade laborativa, por exemplo, de um cardiopata, de um renal
crônico ou de um doente mental ou de qualquer outra área da medicina que
exija especialização.
Pelo exposto, concordo que o Conselho Federal de Medicina deve
utilizar de todos os meios ao seu alcance para impedir a invasão de outros
profissionais na área da medicina em defesa da saúde do cidadão brasileiro.

Este é o parecer, SMJ.
Brasília – DF, 21 de novembro de 2014
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Conselheiro relator
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