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Atestado médico para

exercícios físicos em

academias e clubes sociais é

possível não exigir?



Morte em academia alerta para

falta de exame adequado feito

por médico









Ninguém será obrigado a fazer ou deixar

de fazer alguma coisa senão em virtude

da lei. Art. 5o, II



II. Interessados com idade

entre 15 e 69 anos:

preenchimento do

Questionário de Prontidão

para a Atividade Física – PAR-

Q (…)

III. Interessados com idade a

partir de 70 anos: apresentação

de atestado de aptidão para

prática de atividade física (…)

§1o Dos interessados com

idade entre 15 e 69 anos que

responderm positivamente a

qualquer um dos quesitos do

PAR-Q é exigida a

formalização de Termo de

Responsabilidade para Prática

de Atividade Física (…)







Dos Princípios Fundamentais

• II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde

do ser humano, em benefício da qual deverá agir

com o máximo de zelo e o melhor de sua

capacidade profissional.

• IV - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito

desempenho ético da Medicina, bem como pelo

prestígio e bom conceito da profissão.

• V - Compete ao médico aprimorar continuamente

seus conhecimentos e usar o melhor do progresso

científico em benefício do paciente.



Resoluça ̃o CFM no

1.658/2002

• A Resoluc ̧ão CFM no 1.658/2002, que normatiza a

emissa ̃o de atestados me ́dicos, estabelece em seu

artigo primeiro que o atestado me ́dico e ́ parte

integrante do ato me ́dico, sendo seu fornecimento

direito inaliena ́vel do paciente, com validade para o

fornecimento de atestado de sanidade em suas

diversas finalidades.



ATESTADO MÉDICO E 
LIBERAÇÃO PARA 

ATIVIDADE 
FÍSICA e ESPORTIVA

Slide cedido por: Dr Nabil Ghorayeb



• documento de fé pública

• variam conforme as suas finalidades

• parte integrante do atendimento

• direito do paciente solicitá-lo, nunca negar

• emitido médico ativo, identificado sem

necessidade de carimbo (CFM: 2003/12)

O  ATESTADO
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• afirma a veracidade de um ato médico feito 

• recomendações e conclusões diagnósticas. 

• sem rasuras (risco de adulterações)

• receituário próprio ou de hospital, 

• em letra legível ou de computador

• fácil de ser entendido paciente e quem se destina 

O  ATESTADO
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Motivos de devoluções de Atestados

1- Falta de assinatura

2- Falta do nome e CRM do médico

3- ilegível

4- falta especificação dos dias de afastamento

• CID : sem autorização formal do paciente é QUEBRA DE 
SIGILO 

• Comprovante de comparecimento não é Atestado Médico 

O  ATESTADO
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• avaliação para a prática esportiva aponta para 

probabilidades, não para certezas absolutas.   

• destacar as condições físicas encontradas na consulta, que 

podem mudar, a qualquer tempo e por modalidade esportiva

• não colocar prazo de validade

O  ATESTADO
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• Os atestados para a prática esportiva podem ser

genéricos, porém contendo os limites fisiológicos do

paciente.

• Esclarecer se for considerado “em condições” para

praticar caminhada, pode não o ser para “spinning” ,

lutas etc.

• CONHECER a modalidade esportiva e doenças que

podem inviabilizar o exercício físico

O  ATESTADO
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Lutador de 26 anos morre durante treino 

em academia ..... 12/07/2013  site   G1   

RSBTV

Era aluno do local há pelo menos três
anos estava com o atestado médico
obrigatório para a prática de exercícios
“em dia”.

"O documento foi expedido em outubro
de 2012, SEM VALIDADE mas a academia
disse que seria renovado a partir de
outubro 2013 próximo.

O ATLETA ERA FAIXA PRETA EM JIU-JÍTSU

campeão brasileiro, 

3x campeão sul-americano

5x campeão sul-brasileiro.

3º lugar no mundial de jiu-jítsu.
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• CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA – CFM/CRM

• CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

• CÓDIGO PENAL

ATESTADO

é regido pelo
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CDC – Lei 8078/1990

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I. a proteção da vida, saúde e segurança contra os

riscos provocados por práticas no fornecimento de

......................... SERVIÇOS considerados

PERIGOSOS ..............;

III. a informação adequada e clara sobre os diferentes

... SERVIÇOS, com ESPECIFICAÇÃO

CORRETA................... ............SOBRE OS

RISCOS QUE APRESENTEM

O  ATESTADO
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CDC – Lei 8078/1990

• Art. 140 O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos

à prestação dos serviços, bem como por informações

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição (capacidade)

e riscos.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será

apurada mediante a verificação de culpa.

O  ATESTADO
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• CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

• Art 302 Pena de detenção de um mês a um ano ao
médico que emitir atestado médico falso.

• Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se
também multa.”

•

O  ATESTADO
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Atesto que a avaliação médica de ------------, RG -----------

------, não identificou doença ativa, portanto, no

momento, não há restrição para:

- Realizar (tais e tais ) atividades esportivas

Local, data.                                                                                                           

Dr xxxxxxxxxxxxxxx

CRM xxxxxx

ATESTADO DE SAÚDE 
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Atestado médico para

exercícios físicos em

academias e clubes sociais é

possível não exigir?

Atualmente cada Estado,

Município e o DF têm a sua

legislação.



Não ter lei que 

obrigue a 

avaliação

médica está

certo?

O que devemos

fazer?



rosylanerocha@yahoo.com.br


