
CÓDIGO DE NORMAS ÉTICAS DA ASSOCIAÇÃO 
BRASIELIRA DE FISIOTERAPIA TRAUMATO-

ORTOPÉDICA - ABRAFITO 

Art. 1º O Código de Normas Éticas da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-
ortopédica - ABRAFITO trata dos deveres dos fisioterapeutas associados, no que tange 
à conduta ética do exercício de sua profissão, sem prejuízo de todos os direitos e 
prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico. 
§ 1º Compete ao Conselho de Ética da ABRAFITO: zelar pela observância dos 
princípios deste Código, analisar a conduta ética profissional dos associados, propor 
medidas disciplinares a serem homologadas e aplicadas pela Diretoria; sugerir à 
Diretoria encaminhamento de denúncias ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional - CREFITO da respectiva circunscrição dos faltosos, associados ou não e 
propor medidas que possam melhorar o relacionamento ético-profissional da categoria. 
§ 2º Compete à Diretoria tomar as medidas adequadas, bem como, encaminhar aos 
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO ou ao Conselho 
Federal de Fisioterapia - COFFITO para que estes julguem a conduta profissional, se 
assim for o entendimento da Diretoria. 
 
Art. 2º É dever do associado da ABRAFITO conhecer, seguir e respeitar o Estatuto da 
ABRAFITO, bem como, seu Regimento Interno e Código de Normas Éticas. 
 
Art. 3º A formação do fisioterapeuta especialista em Fisioterapia Traumato-ortopédica 
existe com o propósito de melhor servir ao cliente/paciente/usuário.  
 
Art. 4º O fisioterapeuta associado avalia sua capacidade técnica e tem a obrigação de 
proporcionar atendimento somente nas condições em que estiver capacitado para tal.  
 
Art. 5º O Fisioterapeuta somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de 
desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos. 
 
Art. 6º É vedado ao associado negar atendimento de cliente/paciente/usuário por 
motivos raciais, orientação sexual, religião, nacionalidade, sexo, ou qualquer outro 
motivo discriminatório. 
 
Art. 7º São DEVERES dos associados e, em caso de descumprimento, serão 
consideradas atitudes anti-éticas: 
§ 1º Manter a reputação pela verdade, zelo, probidade, decoro e honestidade em sua 
conduta profissional; 
§ 2º Proporcionar cuidados competentes e humanizados ao cliente/paciente/usuário, 
exercitar adequado respeito para com os outros profissionais da saúde e ter como 
principal objetivo o melhor interesse, bem estar físico e psíquico do 
cliente/paciente/usuário; 
§ 3º Promover o bem estar e a funcionalidade do cliente/paciente/usuário, 
proporcionando a ele uma melhor qualidade de vida e a reintegração do mesmo junto à 
sociedade, quando este estiver prejudicado; 
§ 4º Obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em 
vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão; 



§ 5º Exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços a 
quem não deseje e mesmo interromper tratamento, exceto em situações em que essa 
interrupção possa trazer danos ao cliente/paciente/usuário, devendo nestes casos 
assegurar adequada continuidade de tratamento por outro profissional; 
§ 6º Atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, 
amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no 
desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e 
de educação permanente; 
§ 7º Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 
atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, 
salvo situações previstas em lei; 
§ 8º Contribuir, anual e ordinariamente, com o valor referente à anuidade, que vier a ser 
decidido pela Diretoria da entidade, válido para os associados EFETIVOS, EFETIVOS 
ESPECIALISTAS e FUNDADORES e, extraordinariamente, sempre que determinado 
for; 
§ 9º Pagar as anuidades ordinárias e extraordinárias; 
§ 10º Prestigiar a ABRAFITO, assistindo-a, defendendo-a e cooperando em todas suas 
atividades e iniciativas respeitadas as condições estabelecidas; 
§ 11º Comparecer às Assembleias e demais reuniões, sempre que convocados; 
§ 12º Votar para os cargos de Direção; 
§ 13º Expressar, quando nas apresentações formais do profissional a condição de 
membro da ABRAFITO; 
§ 14º É facultado utilizar o nome da ABRAFITO, sua marca e logotipo em eventos, 
cursos, palestras, aulas, materiais gráficos, informativos e outros meios, buscando sua 
divulgação e engrandecimento;  
§ 15º Cumprir os Parâmetros Assistenciais e o Referencial Nacional de Procedimentos 
Fisioterapêuticos normatizados pelo COFFITO. 
 
Art. 8º É PROIBIDO ao associado: 
§ 1º Prescrever ou receber compensação por tratamento desnecessário, proibido por lei 
ou pela ética profissional, atentatório à moral ou à saúde do cliente/paciente/usuário, 
praticado sem o consentimento formal do cliente/paciente/usuário ou de seu 
representante legal ou responsável, quando se tratar de menor ou incapaz; 
§ 2º Divulgar, para fins de autopromoção: declaração, atestado, imagem ou carta de 
agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em razão de 
serviço profissional prestado; 
§ 3º Usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer 
contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou 
sexual; 
§ 4º Dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, 
salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional; 
§ 5º Prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta; 
§ 6º Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja 
comprovada; 
§ 7º Permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como 
assinar trabalho que não executou ou do qual não tenha participado; 
§ 8º Divulgar e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa comprovar ou de 
especialista profissional que não atenda às regulamentações específicas editadas pelo 
Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional; 



§ 9º Utilizar equipamentos terapêuticos que não sejam reconhecidos pelo Conselho 
Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional de acordo com resolução específica; 
§ 10º Trabalhar ou ser colaborador de entidade na qual sejam desrespeitados princípios 
éticos, bioéticos e a autonomia profissional, bem como condições de adequada 
assistência ao cliente/paciente/usuário; 
§ 11º Obter vantagem financeira ilícita pelo encaminhamento de procedimentos, pela 
comercialização de órteses ou produtos de qualquer natureza, cuja compra decorra da 
influência direta em virtude de sua atividade profissional; 
§ 12º Mencionar ou expressar opiniões profissionais particulares em nome da 
ABRAFITO sem o consentimento e ciência da Direção; 
§ 13º Utilizar o nome da ABRAFITO, sua marca e logotipo em eventos, cursos, 
palestras, aulas, materiais gráficos, informativos e outros meios que possam denegrir, 
menosprezar, difamar a imagem da associação; 
§ 14º Utilizar o nome da ABRAFITO, sua marca e logotipo em eventos, cursos, 
palestras, aulas, materiais gráficos, informativos e outros meios, com objetivo de 
autopromoção, obtenção de vantagem pessoal e/ou financeira; 
§ 15º Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 
 
Art. 9º Se o associado tiver conhecimento de que algum profissional da saúde esteja 
envolvido em ato ilegal ou anti-ético tem a obrigação de comunicar os fatos ao 
Conselho de Ética da ABRAFITO, aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional e ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, no intuito 
de evitar a continuidade de tais condutas. 
 
Art. 10º Quando o associado relatar uma pesquisa clínica ou experiência com um 
determinado procedimento ou equipamento deve revelar quaisquer interesses 
financeiros advindos das mesmas em seu benefício ou da instituição a que pertença.  
 
Art. 11º Toda pesquisa e atividade acadêmica precisa ser conduzida sob condições de 
consonância com a ética, com as normas das instituições e as resoluções 
governamentais. Cliente/paciente/usuário participantes de programas de pesquisa 
precisam dar completo consentimento livre e esclarecido e têm o direito de afastar-se do 
protocolo de pesquisa a qualquer momento. 
 
Art. 12º Somente o associado portador do título de especialista em Fisioterapia 
Traumato-ortopédica reconhecido pelo COFFITO, poderá anunciar a sua especialidade 
como fisioterapeuta especialista em Fisioterapia Traumato-ortopédica. 
 
Art. 13º O associado chamado a emitir parecer fisioterapêutico na Justiça deve agir com 
extrema cautela para proporcionar um parecer imparcial, cientificamente correto e 
clinicamente exato. O associado não deve emitir parecer sobre tema que extrapole os 
conhecimentos da especialidade em Fisioterapia Traumato-ortopédica. 
 
Art. 14º As relações do associado com os demais profissionais em exercício na área de 
saúde devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e independência profissional de 
cada um. O trabalho em equipe multidisciplinar deve ser estimulado visando sempre o 
interesse e o bem estar do cliente/paciente/usuário. 
 



Art. 15º O associado, cujo comportamento se revelar em desacordo com o que preceitua 
o Estatuto Social, o Regimento Interno ou o Código de Normas Éticas da ABRAFITO, 
passível de acarretar dano moral ou material à Associação, poderá vir a ser privado do 
exercício de alguns ou de todos os seus direitos de associado, conforme entender a 
Diretoria da ABRAFITO, após a instauração do competente processo ético disciplinar, 
no qual, o mesmo, gozará do amplo direito de defesa. Será ouvido o Conselho de Ética, 
órgão legitimado pela Assembleia Geral da entidade para zelar pela observância dos 
princípios deste Código, analisar a conduta ética profissional dos associados, propor 
medidas disciplinares a serem homologadas e aplicadas pela Diretoria; sugerir à 
Diretoria encaminhamento de denúncias ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional - CREFITO da respectiva circunscrição dos faltosos, associados ou não e 
propor medidas que possam melhorar o relacionamento ético-profissional da categoria. 
§ 1º De acordo com a gravidade da falta cometida, aos associados, poderão ser aplicadas 
as seguintes penalidades:  
I. ADVERTÊNCIA ESCRITA;  
II. SUSPENSÃO, de 1 (um) a 30 (trinta) dias;  
III. EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIAL;  
IV. EXPULSÃO.  
§ 2º As penalidades são passíveis de serem aplicadas independentemente da ordem 
prevista no parágrafo anterior, cabendo à Diretoria a dosagem, na razão direta da falta 
cometida.  
§ 3º A pena de ADVERTÊNCIA ESCRITA, efetivar-se-á mediante correspondência 
direta, endereçada ao associado infrator; a pena de SUSPENSÃO implica, uma vez 
aplicada, na suspensão dos direitos do associado infrator; a pena de EXCLUSÃO DO 
QUADRO SOCIAL poderá ser revista, pela Diretoria, decorridos 2 (dois) anos de sua 
aplicação e a pena de EXPULSÃO, não admitirá revisão ou a readmissão do associado.  
§ 4º A pena de expulsão, somente será aplicada, “ad referendum” de Assembleia Geral.  
§ 5º Quando ocorrerem denúncias à Associação, abrangendo a violação do Código de 
Normas Éticas da ABRAFITO e/ou o Código de Ética Profissional, a entidade orientará 
o denunciante no sentido de encaminhar seu protesto ao CREFITO competente. 
 
Este Código de Normas Éticas da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-
ortopédica – ABRAFITO, foi apresentado e aprovado integralmente na Assembleia 
Geral da ABRAFITO ocorrida no Estação Convention Center, sito à Avenida Sete de 
Setembro, 2775, bairro Rebouças, Curitiba – PR, na data de 21 de abril de 2017. 
 

Curitiba - PR, 21 de abril, 2017. 
 

CONSELHO DE ÉTICA – GESTÃO 2016-2017 

SANDRO RESSLER – Conselheiro Titular – CREFITO 10/51435-F 
CEZAR VALENZUELA NETO – Conselheiro Titular – CREFITO 5/5640-F 
MARIA STELLA PECCIN DA SILVA – Conselheira Titular – CREFITO 3/9994-F 
MALU CRISTINA DE ARAÚJO MONTORO LIMA – Conselheira Suplente – CREFITO 
8/15182-F 
RICARDO GERMANO EFING – Conselheiro Suplente – CREFITO 8/16664-F 
CYNTHIA PACE SCMITZ CORRÊA – Conselheira Suplente – CREFITO 4/28383-F 


