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A Sua Excelência o Senhor 

M.M. Gentil Pio de Oliveira 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 

Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Qd. T-22, Lts. 4, 5 e 6 - Setor Bueno 

CEP 74.215-220 Goiânia-GO 

Assunto: Fisioterapia em Perícia Judicial.

Meritíssimo Juiz, 

 O presente ofício tem como escopo esclarecer ao Douto julgador  
acerca da capacidade técnica do profissional fisioterapeuta para a realização de perícia 
judicial. 

    Em primeiro momento é necessário esclarecer que perícia é  

estabelecido no Código Processo Civil Brasileiro – CPC, Capítulo V “Dos Auxiliares da 

Justiça”, Sessão II “Do Perito” e Sessão VII “Da Prova Pericial”, em seu Art. 145: “quando 

a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 

perito”. Por isto, a perícia deve ser nomeclaturada como: Perícia Técnica. Desta forma, a 

perícia técnica do fisioterapeuta é chamada de Perícia Técnica Fisioterapêutica. 

 Faz-se necessário esclarecer, que a Fisioterapia é uma ciência da 

Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em 

órgãos e sistemas do corpo humano gerados por alterações genéticas, por traumas ou por 

doenças adquiridas. 

   A Fisioterapia fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos 

próprios, sistematizados pelos estudos da Biologia, da morfologia, da fisiologia, da 

patologia geral, da patologia de órgãos e sistemas do corpo humano, da bioquímica, da 

biofísica, da biomecânica, da cinesiologia, além do conhecimento generalizado acerca das 

demais disciplinas comportamentais e sociais. (1) 
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   A competência dos fisioterapeutas para elaborar diagnósticos através 

de avaliação físico-funcional está prevista no art. 1º da Resolução COFFITO nº. 80, de 

09/05/1987. 

“É competência do fisioterapeuta, elaborar o diagnóstico 

fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional, 

sendo esta, um processo pelo qual, através de metodologias e 

técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios 

físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu 

funcionamento, com a finalidade de detectar e parametrar as 

alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de 

normalidade para os de anormalidade; prescrever, baseado no 

constatado na avaliação físico-funcional as técnicas próprias da 

Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar ordenação ao 

processo terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas 

indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; dar altas nos 

serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações 

sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem 

necessidade de continuidade destas práticas terapêuticas.”

   A Resolução do COFFITO nº 259, de 18/12/2003, dispõe sobre a 

Fisioterapia do Trabalho, devido a grande demanda de fisioterapeutas atuando em 

empresas e/ou organizações detentoras de postos de trabalho, intervindo preventivamente 

e/ou terapeuticamente de maneira importante para a redução dos índices de doenças 

ocupacionais, bem como preceitua que o fisioterapeuta é qualificado e legalmente 

habilitado para contribuir com suas ações para a prevenção, promoção e restauração da 

saúde do trabalhador. Dessa forma, ressaltamos o Art. 1 º e os incisos da Resolução 

supracitada: 
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"Art. 1º - São atribuições do Fisioterapeuta que presta assistência 
à saúde do trabalhador, independentemente do local em que atue

I - Promover ações profissionais, de alcance individual e/ou 
coletivo, preventivas a intercorrência de processos 
cinesiopatológicos; 

II - Prescrever a prática de procedimentos cinesiológicos 
compensatórios as atividades laborais e do cotidiano, sempre que 
diagnosticar sua necessidade; 

III - Identificar, avaliar e observar os fatores ambientais que 
possam constituir risco à saúde funcional do trabalhador, em 
qualquer fase do processo produtivo, alertando a empresa sobre 
sua existência e possíveis conseqüências; 

IV - Realizar a análise biomecânica da atividade produtiva do 
trabalhador, considerando as diferentes exigências das tarefas nos 
seus esforços estáticos e dinâmicos, avaliando os seguintes 
aspectos: 

a)No Esforço Dinâmico - frequência, duração, amplitude e torque 
(força) exigido. 

b)No Esforço Estático - postura exigida, estimativa de duração da 
atividade específica e sua freqüência. 

V - Realizar, interpretar e elaborar laudos de exames 
biofotogramétricos, quando indicados para fins diagnósticos; 

VI - Analisar e qualificar as demandas observadas através de 
estudos ergonômicos aplicados, para assegurar a melhor interação 
entre o trabalhador e a sua atividade, considerando a capacidade 
humana e suas limitações, fundamentado na observação das 
condições biomecânicas, fisiológicas e cinesiológicas funcionais; 

VII - Elaborar relatório de análise ergonômica, estabelecer nexo 

causal para os distúrbios cinesiológicos funcionais e construir 
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parecer técnico especializado em ergonomia." 

   A Resolução do CNE/CES Nº 4, de 19/02/2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Fisioterapia, ressalta a formação deste 

profissional que estuda o movimento humano e sua capacidade em atuar nos níveis de 

atenção primário, secundário e terciário, descrita aqui por meio de seu artigo 3º, in verbis: 

"Art. 3º O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do 

formando egresso/profissional o fisioterapeuta, com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos 

os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. 

Detém visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e 

culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de 

estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, 

quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a 

preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e 

funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e 

execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada 

situação”.

CONSIDERANDO que a Fisioterapia encontra-se contemplada na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho, com suas várias 

especialidades, sendo que a Fisioterapia do Trabalho está representada pelo localizador de 

nº 2236-60; 

   CONSIDERANDO que no referido documento normativo da CBO 

é explicitado ao fisioterapeuta, no quadro “estabelecer diagnóstico fisioterapêutico”, a 

competência em estabelecer Nexo Técnico em diferentes áreas de especialidade, a saber: 

nexo de causa cinesiológica funcional, ergonômica (...); 
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 1. DAS PERÍCIAS JUDICIAIS 

     É cediço que as perícias judiciais do trabalho acontecem quando 

ocorre uma controvérsia em que o reclamante, pessoa física, normalmente um ex-

empregado, podendo ser eventualmente um empregado, entra com uma ação de 

indenização, contra a reclamada, pessoa jurídica, empresa pela qual o reclamante 

trabalhava (Veronési, 2004). 

 A controvérsia é se a doença que o reclamante possui teve nexo de 

causalidade, ou foi desenvolvida durante as atividades laborais executadas na reclamada 

(Veronési, 2008). 

 O segundo ponto controverso é qual a capacidade funcional em que 

o reclamante se encontra devido à doença portada por ele ou mesmo a capacidade 

funcional do reclamante após um acidente do trabalho ou doença ocupacional adquirida na 

reclamada (Veronési, 2008). 

 A disfunção é identificada pelo fisioterapeuta com base nas 

informações obtidas a partir da história, sinais, sintomas, exames e testes que o 

fisioterapeuta executa ou requisita (Sahrmann, 1998). O diagnóstico diferencial de 

Fisioterapia é a comparação de sinais e sintomas neuromusculoesqueléticos para identificar 

as disfunções implícitas do movimento, afim de que o tratamento possa ser planejado tão 

especificadamente quanto o possível (Goodman e Snyder, 2000). 

Para solucionar a primeira controvérsia quanto ao nexo causal da 

doença e as atividades laborais desenvolvidas pelo reclamante na reclamada, é necessário o 

conhecimento da cinesiologia e da biomecânica corporal para que se possa relacionar a 

mecânica corporal exigida durante as atividades laborais e sua relação com a doença em 

que o reclamante é portador e hoje comprovada (Veronési, 2004). Quando se trata de 

doenças relacionadas ao movimento, ou as Lesões por Esforço Repetidos (LER)/ 
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Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), faz-se necessário o 

conhecimento do movimento para estabelecimento do nexo causal (Veronési, 2004). 

Para solucionar a segunda controvérsia quanto a capacidade 

funcional do reclamante, o Decreto Lei n. 938, de 13 de outubro de 1969, no art. 3º, diz: 

“Art. 3º - É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos 

e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver 

e conservar a capacidade física do indivíduo”.

   2. DA HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA ATUAR EM 

PERÍCIAS JUDICIAIS 

A atuação do perito em juízo é de suma importância, uma vez que 

proporciona os fundamentos da decisão do magistrado, pois este é leigo no que tange aos 

conhecimentos que exigem formação especializada. 

É fundamental ilustrar que a falta de qualificação e habilitação 

específica do profissional perito, com relação ao objeto submetido à perícia, pode motivar 

a impugnação deste pelas partes. 

Conforme preceitua o art. 424 do Código de Processo Civil (CPC), 

“o perito pode ser substituído quando: carecer de conhecimentos técnicos ou científicos”. 

A perícia judicial de acordo com os dispositivos do Código de 

Processo Civil (CPC), em seu art.45, parágrafos 1°, 2° e 3°: in verbis: 

“Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento 

técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o 
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disposto no art. 421.

 § 1º Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível 

universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, 

respeitado o disposto no Capítulo VI, seção VII, deste Código.

§ 2º Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre 

que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em 

que estiverem inscritos. 

§ 3º Nas localidades onde não houver profissionais qualificados 

que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a 

indicação dos peritos será de livre escolha do juiz.” 

Resta evidenciado que, para realização de Laudo Pericial faz-se 

necessário apenas que o perito possua conhecimento técnico ou científico para 

esclarecimento do juiz, comprove especialidade na matéria que deverá opinar, tenha 

formação universitária e esteja inscrito no órgão de classe competente. Dessa forma, 

recomenda-se que os fisioterapeutas peritos sejam indicados pela ABRAFIT – Associação 

Brasileira de Fisioterapia do Trabalho. 

Cabe esclarecer que não há nenhuma disposição legal que 

determine que o laudo pericial seja apresentado por profissional da medicina ou de outra 

área de especialização do conhecimento humano (art. 145 e 420 e seguintes do CPC). 

Por isso, o fisioterapeuta apresenta-se como importante colaborador 

da Justiça do Trabalho, auxiliando na geração e interpretação de provas, pois as demandas 

atuais referentes às doenças do trabalho, principalmente as relacionadas às LER/DORT, 

têm relação próxima ao fazer do fisioterapeuta, uma vez que estes possuem em sua 
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formação curricular disciplinas necessárias para a 

causalidade, entre elas, biomecânica ocupacional. C

fazem parte da graduação em medicina, razão pela qu

nexo de causalidade) o fisioterapeuta encontra

técnico acerca do assunto (ARRAES, 2009).

Diante do exposto, 

legalmente habilitado para atuar em perícias judici

produzir e compreender laudos que tenham como base 

anatomia, semiologia e fisiologia, biofísica,

ergonomia, diretamente relacionadas à questão.

Certos de contarmos com Vossa compreensão, acuidade

público costumeiros, subscrevemo
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formação curricular disciplinas necessárias para a verificação da existência do nexo de 

causalidade, entre elas, biomecânica ocupacional. Cabe ressaltar, que estas disciplin

fazem parte da graduação em medicina, razão pela qual nessas hipóteses (verificação do 

nexo de causalidade) o fisioterapeuta encontra-se plenamente habilitado para emitir parecer 

técnico acerca do assunto (ARRAES, 2009).

Diante do exposto, reiteramos que o fisioterapeuta é profissional 

legalmente habilitado para atuar em perícias judiciais do trabalho, bem como capaz de 

produzir e compreender laudos que tenham como base fundamental as ciências em

fisiologia, biofísica, cinesiologia, biomecânica, bioquímica e 

diretamente relacionadas à questão.

Certos de contarmos com Vossa compreensão, acuidade

público costumeiros, subscrevemo-nos. 

Respeitosamente, 

ARRAES, A.A. Importância do fisioterapeuta como perito judicial no processo 
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verificação da existência do nexo de 

abe ressaltar, que estas disciplinas não 

al nessas hipóteses (verificação do 

se plenamente habilitado para emitir parecer 

reiteramos que o fisioterapeuta é profissional 

ais do trabalho, bem como capaz de 

fundamental as ciências em

cinesiologia, biomecânica, bioquímica e 

Certos de contarmos com Vossa compreensão, acuidade e espírito 

do fisioterapeuta como perito judicial no processo trabalhista. 
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