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RESUMO 

Introdução: O uso de instrumentos de avaliação possibilita o estabelecimento de objetivos 

terapêuticos e a mensuração dos resultados obtidos em terapia, sendo muito importantes para 

o reconhecimento clínico e científico da Terapia Ocupacional. Objetivo: identificar quais são 

as avaliações padronizadas utilizadas por Terapeutas Ocupacionais brasileiros na área de 

reabilitação física para o público adulto e idoso. Metodologia: Foi utilizado o tipo de estudo 

exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa tendo como estratégia de pesquisa a 

revisão bibliográfica integrativa nas bases de dados PubMed, Scielo, Biblioteca Digital de 

Teses e Disertações (BDTD). Os descritores e palavras-chave, utilizados na língua 

portuguesa, foram terapia ocupacional, avaliação, adulto e idoso consultados isoladamente e 

combinados entre si. Os critérios de inclusão: artigos publicados no período de 2003 à 2013, 

ao menos um dos autores ser terapeuta ocupacional, com idioma português ou o inglês, 

relacionados a área da reabilitação física e que tenham sido desenvolvido junto ao público 

adulto ou idoso. Foram excluídos estudos de revisão bibliográfica ou de literatura. Análise de 

dados: os obtidos dados foram categorizados na forma de uma planilha de maneira a facilitar 

a compreensão e a visualização, aliada a seleção de aspectos relevantes dos trabalhos 

encontrados. Os resultados foram apresentados de forma descritiva, bem como por frequência 

e porcentagem. Resultados: Foram encontrados no total 1.493 trabalhos nas quatro bases de 

dados, PubMed, Scielo, BDTD e Bvs, sendo que 36 trabalhos analisados. A avaliação mais 

encontrada foi a COPM utilizada em 10 trabalhos. Conclusão: A avaliação COPM foi a mais 

utilizada por terapeutas ocupacionais encontrada em 10 trabalhos, seguida pela escala 

WOQOL com 09 trabalhos e da MIF com 07 trabalhos. O estudo evidenciou também, que 

estes profissionais intervêm não somente nos componentes físico, como também no 

desempenho funcional.  

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Avaliação, Adulto, Idoso. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The use of assessment tools allows for the establishment of therapeutic 

objectives and the measurement of results in therapy, being very important for clinical and 

scientific recognition of occupational therapy. Objective: To identify which are the 

standardized assessments used by therapists in physical rehabilitation Brazilian Occupational 

area for adult and elderly population. Methods: We used the type of exploratory and 

descriptive study with a quantitative approach with integrative literature review as the 

research strategy in the databases PubMed , SciELO , Electronic Thesis and Disertações ( 

BDTD ). The descriptors and keywords used in Portuguese, were occupational therapy, 

assessment, adult and elder consulted separately and combined. Inclusion criteria for articles 

published from 2003 to 2013 , at least one of the authors be occupational therapist with 

Portuguese language or English, related to the area of physical rehabilitation and have been 

developed with the adult or elderly public. Studies or literature review of literature were 

excluded. Data analysis: data were categorized as a spreadsheet in order to facilitate 

understanding and visualization, combined with selection of relevant aspects of other papers . 

The results were presented descriptively, as well as frequency and percentage. Results: We 

found a total 1,493 jobs in the four databases, PubMed , SciELO , BDTD and BvS , and 36 

studies analyzed. The evaluation found more COPM was used in 10 jobs. Conclusion: The 

COPM review was the most used by occupational therapists found in 10 projects, followed by 

WOQOL scale with 09 jobs and FIM with 07 jobs. The study showed also that these 

professionals are involved not only in the physical components, but also in functional 

performance. 

Keywords: Occupational Therapy, Assessment, Adult, Senior. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Terapia Ocupacional é um campo de conhecimento e de intervenção em saúde, 

educação e na esfera social, reunindo tecnologias orientadas para a emancipação e 

autonomia das pessoas que, por razões ligadas a problemática específica, físicas, 

sensoriais, mentais, psicológicas e / ou sociais, apresentam, temporariamente ou 

definitivamente, dificuldade na inserção e participação na vida social (FMUSP, 1997).  

Para a terapia ocupacional, de acordo com Sampaio, Mancini e Fonseca (2002), o 

processo de cuidado do cliente envolve alguns passos: avaliação; identificação das 

disfunções e das limitações funcionais associadas ao problema; definição de metas ou 

objetivos centrados no cliente; seleção de intervenção terapêutica efetiva; avaliação do 

efeito da intervenção por intermédio da evolução do cliente. O terapeuta ocupacional 

tem como cliente indivíduos em diversas faixas etárias incluindo a população na fase 

adulta e idosa. 

Durante o processo de avaliação do cliente Queiroz (2012), considera: as queixas; os 

aspectos sensório-motores e cognitivos, o grau de independência no desempenho 

ocupacional, a presença de sintomas incapacitantes e o declínio físico e psíquico. Ao 

realizar essa avaliação o profissional poderá intervir para auxiliar o sujeito a conquistar 

uma maior independência e realização pessoal (VIANA, 2010). 

O uso de instrumentos de avaliação possibilita o estabelecimento de objetivos 

terapêuticos e a mensuração dos resultados obtidos em terapia, sendo muito importantes 

para o reconhecimento clínico e científico da Terapia Ocupacional, além de possibilitar 

a produção de conhecimento específico na área (CHAVES et al, 2010). Avaliações 

padronizadas devem ser priorizadas, conforme Carleto (2010), para fornecer dados 

objetivos sobre vários aspectos do domínio que influenciam o envolvimento e o 

desempenho. 

Na prática, testes padronizados são utilizados para documentar o progresso do cliente 

antes, durante e depois da intervenção (SAMPAIO; MANCINI; FONSECA, 2002). 

Esse tipo de procedimento sistematizado direciona terapeutas ocupacionais, a 

introduzirem em suas práticas o conceito de escalas de medidas, abandonando as 

avaliações consideradas subjetivas, que muitas vezes estão sujeitas a parâmetros 

individuais de julgamento (SAMPAIO; MANCINI; FONSECA, 2002). 



 
 

Uma avaliação objetiva ajudar o profissional na definição do problema ou situação 

clínica, no planejamento de protocolo de intervenção, viabiliza também a documentação 

de mudanças resultantes de procedimentos terapêuticos e pode, inclusive, predizer o 

potencial da reabilitação (FESS, 1995). 

Tendo em vista a relevância para os terapeutas ocupacionais brasileiros das avaliações 

validadas e padronizadas para a língua portuguesa no processo avaliativo de adultos e 

idosos, faz- se necessário conhecer as avaliações utilizadas por estes profissionais para o 

desenvolvimento de pesquisas ou intervenções junto aos clientes, o que justifica a 

realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. METODOLOGIA 

O tipo de estudo nesta pesquisa é o exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa 

tendo como estratégia de pesquisa a revisão bibliográfica integrativa. 

 

2.1 Critérios de seleção  

O procedimento adotado para seleção dos trabalhos seguiu os seguintes critérios de 

inclusão: artigos publicados no período de 2003 à 2013, ao menos um dos autores ser 

terapeuta ocupacional, com idioma português ou o inglês, relacionados a área da 

reabilitação física e que tenham sido desenvolvido junto ao público adulto ou idoso. 

Foram excluídos estudos de revisão bibliográfica ou de literatura.  

 

2.2 Estratégia de Pesquisa 

 

As bases de dados usadas consultadas foram Scielo, Pubmed, BVS e Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Disertações (BDTD) no período de Março a Julho de 2014. 

Os descritores e palavras-chave, utilizados foram terapia ocupacional, avaliação, adulto 

e idoso e seus correspondentes em inglês, consultados isoladamente e combinados entre 

si. Os trabalhos selecionados foram categorizados de acordo com grupos temáticos. As 

referencias bibliográficas citadas pelos artigos encontrados foram pesquisadas 

manualmente como forma de identificar estudos e fontes de dados adicionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ANÁLISE DE DADOS  

Após a definição dos descritores segundo a temática do trabalho, foi feita a busca nas 

quatro bases de dados elegidas. Foi feita uma planilha no Software Microsoft Office 

Excel 2007 com a discriminação dos dados obtidos na pesquisa. Os obtidos dados foram 

categorizados na forma de uma planilha de maneira a facilitar a compreensão e a 

visualização, aliada a seleção de aspectos relevantes dos trabalhos encontrados. Os 

resultados foram apresentados de forma descritiva, bem como por frequência e 

porcentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. RESULTADOS  

Foram encontrados no total 1.493 trabalhos nas quatro bases de dados, sendo 179 no 

PubMed, 137 no Scielo, 798 na BDTD e 379 na BVS. Desse total, 1.424 foram 

excluídos e 36 trabalhos analisados (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção das publicações analisadas. 

Trabalhos 

encontrados: 1.493 
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autores 
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avaliações 
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18: Público-alvo 

Infantil 

4: Revisões de 

Literatura 



 
 

Após a análise de dados (Tabela 1), constatou-se que uma gama de avaliações foram 

utilizadas nos trabalhos encontrados, podendo ser observado o uso de 13 avaliações 

distintas.  

A avaliação mais utilizada em pesquisas na área foi a COPM utilizada em 10 trabalhos, 

seguida pela escala WOQOL com 09 trabalhos e da MIF com 07 trabalhos. O 

Questionário Baecke, a Escala do Impacto Psicossocial de Tecnologias de Apoio (P-

PIADS), a Escala Salsa (Triagem de Limitação de atividade e consciência de risco) e a 

CICAc apresentaram apenas 01 trabalho.  

Tabela 1. Resultado das avaliações mais utilizadas nos trabalhos selecionadas seguindo 

os critérios analisados 

Avaliações utilizadas Número total de trabalho que 

utilizaram a avaliação 

COPM 10 

WOQOL 09 

CICAc 01 

HAQ 02 

SF-36 05 

SAOF 04 

DASH 02 

MIF 07 

Escala de Katz  03 

Índice de Barthel  03 

Questionário Baecke 01 

Escala do Impacto Psicossocial de 

Tecnologias de Apoio (P-PIADS) 

01 

Escala Salsa (Triagem de Limitação 

de atividade e consciência de risco) 

01 

 

Quanto aos tipos de trabalhos analisados (Figura 2), os artigos tiveram a maior 

participação, totalizando 35 publicações, e as Teses e dissertações de Mestrado e 

Doutorado corresponderam a 38% da bibliografia consultada. 



 
 

 

Figura 2. Resultado dos tipos e número de trabalhos analisados nas bases de dados 

A avaliação analisada que se mostrou mais versátil foi a COPM, usada em 07 âmbitos 

diferentes, como exposto na tabela 2. 

Para fim didático as escalas WHOQOL-100, WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD, 

foram agrupadas em um único conjunto denominado WHOQOL. O mesmo foi feito 

com o Índice de Barthel Modificado, que foi agrupado no conjunto Índice de Barthel. 

Tabela 2. Divisão das avaliações por grupos temáticos segundo o objetivo dos trabalhos 

Avaliações analisadas Grupos temáticos ou por 

categorias 

COPM Neuro-psiquiatria, disfunção física, 

problemas neurológicos, problemas 

renais, problemas cognitivos, deficiência 

visual, doenças metabólicas 

WOQOL Disfunção física, problemas 

cognitivos, problemas renais, problemas 

neurológicos, distúrbio alimentar, 

gerontologia 

CICAc Gerontologia 

HAQ Gerontologia, problemas 

hematológicos  

SF-36 Problemas respiratórios, disfunção 

física, problemas musculares, 

gerontologia, deficiência visual 

SAOF Problemas renais, problemas 

cognitivos, distúrbio alimentar 

DASH Disfunção física, doença genética  

MIF Disfunção física, gerontologia, 

síndrome genética 

Escala de Katz Problemas cognitivos, 

gerontologia 

Índice de Barthel  Gerontologia, disfunção física, 

problemas neurológicos 

Questionário Baecke Problemas cardíacos 

Escala do Impacto Psicossocial de Tecnologias de suporte, disfunção 

(62%) 
35 

(2%) 
1 

(36%) 
20 

Artigo 

Tese de doutorado 

Dissertações de mestrado 



 
 

Tecnologias de Apoio (P-PIADS) física 

Escala Salsa (Triagem de 

Limitação de atividade e consciência de 

risco) 

Disfunção física 

 

Dos 56 estudos analisados, 10 utilizaram dois ou mais testes durante o processo 

avaliativo, sendo a Escala WHOQOL, mais comumente usada de forma associada à 

outras avaliações, como mostra a tabela 3. 

Tabela 3. Avaliações e motivo(s) da utilização simultânea nos trabalhos  

Avaliações utilizadas 

conjuntamente 

Objetivos da utilização conjunta 

CICAc, HAQ e Índice de Barthel Avaliação do desempenho 

funcional 

WHOQOL e SAOF Avaliação do desempenho 

funcional 

DASH e SF-36 Avaliação da qualidade de vida 

MIF e WHOQOL 

 

Avaliação do desempenho 

funcional 

COPM e MIF 

 

Avaliação do desempenho 

funcional 

COPM e SAOF  

 

Avaliação do desempenho 

funcional 

MIF e SF-36 

 

Avaliação do desempenho 

funcional e qualidade de vida 

SAOF e WHOQOL 

 

Avaliação do desempenho 

funcional 

COPM e SF-36 

 

Avaliação do desempenho 

funcional e qualidade de vida 

Escala de Katz e WHOQOL 

 

Avaliação do desempenho 

funcional e qualidade de vida 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. DISCUSSÃO  

Os resultados sugerem que nos últimos 10 anos, foram publicados 36 trabalhos, 

conduzidos por terapeutas ocupacionais na área de reabilitação física, utilizando 

avaliações e protocolos padronizados, número significativo uma vez que o presente 

estudo considerou os estudos realizados somente nesta área de atuação.  

Um estudo de Barros e Oliver (2003) que caracterizou a produção bibliográfica de 

pesquisadores terapeutas ocupacionais no período de 1985 a 2000, encontrou 145 

artigos nacionais, apresentando o número total de produções feitas nas diversas áreas de 

atuação do terapeuta ocupacional. O resultado do presente estudo evidencia, segundo 

Lima, Pastore e Okuma (2011), o incremento da produção bibliográfica dos terapeutas 

ocupacionais brasileiros, acompanhado por um aumento do montante dos textos.  

No presente estudo, 13 avaliações traduzidas e validadas para a língua portuguesa 

utilizadas por terapeutas ocupacionais foram encontradas, o que sugere maior 

sistematização do processo de avaliação clínica. Chaves et al (2010), afirmam que com 

a sistematização das avaliações, se pode obter dados clínicos, delinear objetivos, 

direcionar intervenções e evidenciar mudanças clínicas na população atendida. Desta 

forma, a comprovação de resultados obtidos durante as intervenções de Terapia 

Ocupacional com estes instrumentos justificam a atuação do profissional terapeuta 

ocupacional e aumentam a produção científica da profissão (CHAVES et al, 2010).  

Cabe ressaltar que os resultados da avaliação decorrente do uso de instrumentação 

padronizada constitui-se como um dos elementos do processo terapêutico. Assim, torna-

se necessário que a informação disponibilizada pelo teste seja analisada e interpretada 

no contexto do raciocínio clínico (BASTOS; MANCINI; PYLÓ, 2010).  

Quanto ao resultado dos tipos de trabalhos produzidos por terapeutas ocupacionais 

brasileiros na área de reabilitação física, os artigos compuseram a maioria das 

produções (62%), dentre os achados foram os artigos. Barros e Oliver (2003) mostram 

que os terapeutas ocupacionais nos anos entre 1999 e 2002, produziram um número 

elevado de artigos sobre o tema de disfunção física, pois esse período coincidiu com a 

finalização dos mestrados desses profissionais. 

  



 
 

Com relação as áreas nas quais as avaliações foram utilizadas, a COPM foi a 

avaliação que demonstrou maior possibilidade de uso em diversas áreas de atuação, 

como exposto na tabela 2. Diversos estudos atestam segundo Carswell (2004), a 

versatilidade internacional e a aplicabilidade cultural da COPM, mesmo tendo ela sido 

desenvolvida em contexto cultural canadense.  

Do total das avaliações encontradas, 10 avaliações têm como objetivo avaliar o 

desempenho funcional dos clientes. Tais achados mostram uma evolução do que é dito 

acerca da prática desse profissional, que conforme Sampaio, Mancini e Fonseca em 

2002, ainda não se observava a ênfase funcional nas intervenções em reabilitação física, 

as autoras afirmam ainda que isto era ilustrado pelo fato de grande parte dos testes e 

medidas usadas e das estratégias de intervenção adotadas por esses profissionais 

informarem principalmente sobre a patologia e seu impacto em órgãos e sistemas 

pertencentes ao corpo do indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. CONCLUSÃO 

O número de trabalhos realizados e publicados por terapeutas ocupacionais brasileiros 

que se utilizaram de avaliações padronizadas como instrumento de avaliação é 

significativo, o que torna mais robusta a produção bibliográfica desses profissionais e 

mostra que estes estão buscando a valorização e reconhecimento a partir não somente da 

prática bem como de evidências científicas, o que causa efeitos positivos na atuação da 

prática clínica do terapeuta ocupacional, tornando mais fidedigno os resultados 

encontrados durante a avaliação do cliente, ajudando assim a definir melhor a situação 

clínica, para que haja uma intervenção terapêutica efetiva.   

No que se refere ao objetivo da avaliação do terapeuta ocupacional, o estudo evidenciou 

que estes profissionais enfocam não somente nos componentes físicos, como também 

no desempenho funcional dos clientes. A terapia ocupacional atualmente vem 

procurando sistematizar sua prática, a fim de promover maior qualidade de vida, 

autonomia e saúde nos diversos contextos e campos da vida dos clientes, quer seja na 

fase adulta ou idosa, sendo a reabilitação física uma importante área de atuação dentre 

outras do terapeuta ocupacional. 
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