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Dedico este trabalho aos terapeutas ocupacionais
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RESUMO

SOUSA, G. L. Intervenções da Terapia Ocupacional frente à pandemia: Relato de

Experiência. Monografia (Residência) - Universidade de Brasília, Residência em Terapia

Ocupacional, Hospital Universitário de Brasília. Brasília, 2021.

Introdução: As mudanças provocadas pelo cenário de pandemia decorrente da COVID-19,

demandaram intervenções específicas no cuidado ao paciente, bem como na estruturação do

serviço e atuações dos profissionais de saúde, tornando imprescindível a implementação de

estratégias e condutas que atendam às necessidades dos indivíduos hospitalizados. Dentro

dessa perspectiva, o terapeuta ocupacional possui habilidades e competências que podem

minimizar os impactos da internação e do processo de adoecimento. Objetivo: Relatar as

ações da Terapia Ocupacional na Unidade de Manejo da Síndrome Respiratória Aguda Grave

de um hospital universitário. Metodologia: Relato de experiência da atuação do terapeuta

ocupacional, como membro da equipe interdisciplinar, junto ao paciente com COVID-19 em

âmbito hospitalar. As intervenções foram baseadas em evidências científicas de artigos e

periódicos mais recentes sobre temas relacionados à pandemia e ao paciente crítico, que

possibilitaram a estruturação de um plano de trabalho. Resultados: Neste cenário de

pandemia, a equipe da Terapia Ocupacional desenvolveu ações planejadas e sistematizadas,

centradas na atenção ao paciente internado, realizando intervenções consoantes as suas

necessidades, desde aspectos motores à aspectos cognitivos, e ainda, estratégias considerando

o afastamento familiar. Com o escopo de ações da Terapia Ocupacional, buscou-se

contemplar a integralidade da pessoa internada, visando através do fazer humano, restaurar a

funcionalidade nas atividades de vida diária e resgatar sentidos e significados latentes em

decorrência do processo de hospitalização. Conclusão: Como membro da equipe

multiprofissional, as ações do terapeuta ocupacional em âmbito hospitalar no atual contexto,

priorizam contribuir para a recuperação do paciente e a reinserção do mesmo em seu

cotidiano.

Palavras-Chave: Terapia Ocupacional; Pandemia; Internação Hospitalar; COVID-19



8

ABSTRACT

SOUSA, G. L. Occupational Therapy interventions in the face of the pandemic:

Experience report. Monograph (Residency) - University of Brasília, Residence in

Occupational Therapy, University Hospital of Brasília. Brasilia, 2021.

Introduction: The changes caused by the pandemic scenario resulting from COVID-19,

demanded specific interventions in patient care, as well as in the structuring of the service and

the actions of health professionals, making it essential to implement strategies and conducts

that meet the needs of individuals. hospitalized. Within this perspective, the occupational

therapist has skills and competences that can minimize the impacts of hospitalization and the

illness process. Objective: To report the actions of Occupational Therapy in the Unit for the

Management of Severe Acute Respiratory Syndrome in a university hospital. Methodology:

Experience report of the occupational therapist, as a member of the interdisciplinary team,

with the patient with COVID-19 in the hospital environment. The interventions were based on

scientific evidence from the most recent articles and journals on topics related to the

pandemic and the critical patient, which enabled the structuring of a work plan. Results: In

this pandemic scenario, the Occupational Therapy team developed planned and systematized

actions, focused on inpatient care, carrying out interventions according to their needs, from

motor aspects to cognitive aspects, as well as strategies considering family distance. With the

scope of Occupational Therapy actions, it was sought to contemplate the integrality of the

hospitalized person, aiming through human actions, restoring functionality in activities of

daily living and recovering latent senses and meanings as a result of the hospitalization

process. Conclusion: As a member of the multiprofessional team, the occupational therapist's

actions in the hospital context in the current context, prioritize contributing to the recovery of

the patient and the reinsertion of the same in their daily lives.

Key words: Occupational Therapy; Pandemic; Hospitalization; COVID-19
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1. INTRODUÇÃO

A pandemia causada pela COVID-19 teve início na China, após a Organização Mundial

da Saúde (OMS) ser notificada sobre diversos casos de pneumonia na cidade de Wuhan, o que

acarretou na detecção de um novo tipo de coronavírus jamais identificado em humanos. Os

coronavírus até então, não causavam doenças graves em humanos, porém o SARS-CoV-2

ocasionou quadros clínicos mais graves e até mesmo letais (OPAS, 2020)

No Brasil, a primeira notificação recebida pelo Ministério da Saúde de um caso

confirmado de covid-19, ocorreu em 26 de fevereiro de 2020. De fevereiro a dezembro de

2020 foram confirmados 6.577.177 casos e 176.628 óbitos. O maior registro no número de

casos novos ocorreu no mês de julho, sendo 69.074 casos novos e 1.595 novos óbitos

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Em março do mesmo ano, houve uma notificação ao Centro de Informações

Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/DF) do que posteriormente se tornaria o

primeiro caso confirmado no Distrito Federal; tratava-se de um caso suspeito de COVID - 19

que havia retornado recentemente do Reino Unido e que após análise, testou positivo para

SARS-COV-2 (SES - DF, 2020).

Diante desse cenário, os serviços de saúde passaram a sofrer mudanças constantes para

se adequar às demandas que foram surgindo de acordo com o número de casos e com os

dados científicos divulgados, exigindo a mobilização de diversas categorias profissionais na

articulação de suas ações, com o objetivo de implementar intervenções específicas e capazes

de suprir as necessidades assistenciais e demandas de saúde (MALFITANO et al, 2020).

A necessidade de atender essas demandas pressiona o serviço de saúde a se reorganizar,

objetivando ampliar as alternativas de atendimento, bem como gerenciar filas e redefinir

protocolos, priorizando o cuidado e considerando os riscos advindos da doença. A sobrecarga

sanitária impulsiona as redes de saúde a realizar mudanças que atendam e se adequem às

demandas da população e as consequências clínicas da COVID-19 (PORTELA et al, 2020).

Ainda segundo Portela et al (2020) essas demandas específicas causadas pela

COVID-19 concorrem com as que já são ofertadas pelas redes de atenção e inclusive

ressaltam cuidados adicionais, considerando a gravidade da situação e a rapidez da

disseminação da doença.
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A pandemia de COVID-19 tem sido relacionada com prevalência de complicações em

pacientes idosos, geralmente consistindo em síndrome respiratória aguda, porém podem

ocorrer casos de arritmias, lesão cardíaca aguda e choque. Observou-se também uma maior

prevalência dos sintomas em pacientes com comorbidades prévias, como hipertensão arterial

sistêmica, coronariopatia, diabetes mellitus, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica e

asma (BASTOS, et al. 2020).

Essa síndrome respiratória aguda é uma das consequências da COVID-19, que se

caracteriza principalmente por apresentar sintomas como: febre, tosse seca, dor de cabeça,

dores musculares e dificuldade respiratória. Estes sintomas são decorrentes de uma resposta

do sistema imune, que sofre uma ativação pelo processo infeccioso ocasionado pelo vírus. O

receptor do SARS-CoV-2 é a enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), expressa,

principalmente, nas células epiteliais alveolares AT2 pulmonares, que são particularmente

propensas a infecções virais. O rompimento da barreira inespecífica induz a liberação de

citocinas que iniciam a resposta imune. A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre por meio de

gotículas respiratórias e pelo contato direto com as membranas mucosas (PASCOAL, 2020).

Diante desse contexto e da forma de transmissão, os hospitais encontram-se diante de

grandes desafios, incluindo a organização dos atendimentos, disponibilização de leitos de UTI

e abastecimento de EPIs (MEDEIROS, 2020). Desta forma, o hospital universitário localizado

em Brasília, estabeleceu um plano de enfrentamento à pandemia e implementou uma Unidade

de Manejo da Síndrome Respiratória Aguda Grave (USRAG), para oferecer suporte aos

pacientes infectados e com necessidade de hospitalização, criando fluxos e protocolos

específicos para a assistência com segurança e efetividade, bem como oferecendo treinamento

para os profissionais, residentes e alunos.

O ambiente hospitalar oferece cuidados de alta complexidade pertinentes aos diversos

quadros clínicos, tornando-se um lugar em que a insegurança e a sensação de impotência são

sentimentos frequentes na pessoa hospitalizada, dentro de uma rotina intensa e pautada na

urgência e no controle de sintomas. Com isso, o paciente vivencia uma ruptura do seu

cotidiano e adentra a uma rotina hospitalar organizada e estabelecida por profissionais de

saúde, impactando na realização das suas atividades básicas de vida diária e em sua

autonomia (ANGELI, 2012).

Levando em consideração o processo de adoecimento, compreende-se que o período de

internação e consequentemente o isolamento em que os pacientes são submetidos, somados ao

tempo ocioso no leito e ao distanciamento familiar, podem provocar sentimentos de medo da
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finitude e ansiedade por testemunhar casos de falecimento ou ouvir informações técnicas fora

de sua compreensão (EULÁLIO et al, 2016).

Considera-se também os profissionais de saúde atuantes em âmbito hospitalar, tendo

em vista que os mesmos constituem um grupo de risco para a COVID-19, devido a exposição

direta aos pacientes infectados. E comumente encontram-se submetidos a enorme estresse

frente a essas demandas, muitas vezes constituídas por situações graves e condições

alarmantes (TEIXEIRA, et al. 2020). Sendo necessário o olhar de cuidado para as equipes

atuantes na pandemia.

Neste contexto, o terapeuta ocupacional compõe a equipe multiprofissional com

habilidades e competências pertinentes ao processo de hospitalização, por meio de

intervenções que possibilitam minimizar agravos físicos e/ou psicossociais e afetivos, e ainda,

contribuir para o desempenho ocupacional, bem como favorecer o retorno ao cotidiano em

que o paciente estava inserido (COFFITO, 2012). O COFFITO descreve a atuação do

terapeuta ocupacional em âmbito hospitalar como:

“A Atuação do Terapeuta Ocupacional em Contextos Hospitalares visa à proteção,

promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e Cuidados Paliativos, do indivíduo

e da coletividade, pautado na concepção de integralidade e humanização da atenção

à saúde. Realiza-se por meio do diagnóstico terapêutico ocupacional, bem como com

a eleição, execução e utilização de métodos, técnicas e recursos pertinentes e

adequados aos contextos hospitalares (COFFITO, 2013)”

Esse profissional tem como norteador de sua prática as atividades e o cotidiano

relacionados ao indivíduo, pois suas intervenções impactam diretamente em contextos de

ruptura e interrupções dos mesmos, provocados por diferentes condições de adoecimento que

podem perpassar por diversos espaços promotores de saúde ou domiciliares (GALHEIGO,

2008).

Sabendo disto, as intervenções terapêuticas ocupacionais dentro da USRAG tiveram

início a partir do conhecimento do espaço, da articulação com a equipe e da avaliação do

perfil dos pacientes. Em seguida realizou-se a implementação das práticas tanto com os

pacientes quanto com a equipe, através de visitas diárias e acompanhamento da evolução do

quadro clínico de cada paciente assistido e as necessidades da equipe multiprofissional.

Diante deste contexto, com a proposta de partilhar a experiência das práticas realizadas

pelo terapeuta ocupacional, este artigo visou descrever as ações e intervenções desenvolvidas
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por esse profissional, bem como relatar a experiência na Unidade de Manejo da Síndrome

Respiratória Aguda Grave em cenário de pandemia no hospital universitário.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral:

Relatar a experiência das ações da Terapia Ocupacional em uma Unidade de Manejo da

Síndrome Respiratória Aguda Grave (USRAG) no hospital universitário.

2.2 Objetivos específicos:

● Relatar as intervenções da Terapia Ocupacional no âmbito hospitalar em cenário de

pandemia.

● Citar os principais recursos terapêuticos utilizados pelo terapeuta ocupacional no

processo de internação dos pacientes com COVID-19.

3. MÉTODO

3.1 Tipo de Estudo:

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em uma

unidade de manejo da síndrome respiratória aguda grave, inserida em um hospital

universitário que fica localizado na cidade de Brasília - DF.

Os estudos descritivos caracterizam-se pela descrição das características da amostra,

sem obrigatoriedade de correlação entre elas. O principal objetivo desse tipo de estudo é

descrever um fato, bem como, caracteriza-se pela ausência de grupos comparativos (SBOC,

2011).

Esta unidade foi implementada com o objetivo de atender as demandas dos pacientes

infectados pelo coronavírus, logo, sua estrutura e equipe foram pensadas e consolidadas numa

perspectiva de pandemia e cuidado ao paciente com resultado positivo no exame e
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necessidade de suporte hospitalar. Sendo assim, todos os profissionais foram devidamente

treinados para uso dos equipamentos de proteção individual e para demais cuidados e

procedimentos pertinentes ao setor.

A unidade foi montada incluindo uma UTI e a enfermaria de Covid-19, sendo que sua

implementação contava com um total de 12 leitos com ventilação mecânica (disponíveis no

início) e passou a ter até 40 leitos com o aumento da demanda, 12 na enfermaria e os demais

na UTI. A equipe atuante no serviço consistia e consiste em: técnicos de enfermagem,

enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

A equipe de Terapia Ocupacional atuante na USRAG era composta por duas terapeutas

ocupacionais do serviço e três residentes. A entrada na unidade ocorria de acordo com um

cronograma pré estabelecido, alternando os residentes em 15 dias e as terapeutas ocupacionais

em 30 dias, evitando a sobrecarga, bem como, consistindo sempre em uma dupla formada por

uma terapeuta ocupacional e um residente.

3.2 Procedimento de produção de dados:

Os atendimentos ocorreram no período entre julho e outubro de 2020, no período da

manhã e tarde. As intervenções foram discutidas e planejadas pela equipe da Terapia

Ocupacional, bem como baseadas em evidências científicas de artigos e periódicos mais

recentes sobre temas relacionados à pandemia e ao paciente crítico.

Os dados foram registrados em um diário de campo eletrônico alimentado diariamente

durante o período de prática, para que houvesse o registro do máximo de informações

possíveis e pertinentes ao trabalho. Constituído com uma coluna dos “ítens”, que são os

elementos de análise e uma coluna das descrições, que consiste no detalhamento dos

componentes observados do ambiente, dos recursos e das intervenções realizadas, bem como

discussões de casos, procedimentos de paramentação/desparamentação e demais ações de

segurança (Tabela 1).

O diário de campo consiste em um instrumento de suma importância para o

detalhamento das ações desenvolvidas pelos profissionais e possibilita a sistematização das

situações ocorridas, bem como, arquivar diversas informações pertinentes para posterior

análise (LIMA et al, 2007).

Tabela 1: Descrição do diário de campo
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Ítens Descrições

Ambiente Estrutura física, luminosidade, temperatura,
instalações tecnológicas, número de leitos,
composição da equipe profissional e
sinalizadores de segurança.

Recursos Materiais disponíveis para uso durante o
atendimento.

Intervenções Intervenções realizadas, manejo e
abordagens com o paciente e com a equipe.

Discussões de casos Principais desafios levantados pela equipe,
principais agravos e pontos relevantes
relacionados aos casos.

Procedimentos de
paramentação/desparamentação

Conduta a ser realizada para entrada e saída
da unidade, EPIs adequados, descarte dos
EPIs e local definido para realização da
paramentação/ desparamentação.

Ações de segurança Normas de biossegurança e bioproteção
adotadas na unidade.

Fonte: Próprio autor

Todas essas informações foram registradas para possibilitar o entendimento do espaço e

de seu funcionamento de maneira ampliada, bem como o fluxo implementado na unidade,

tendo em vista que esses elementos impactam diretamente nas intervenções realizadas e na

criação de estratégias adequadas e efetivas. Logo, torna-se imprescindível seguir as normas de

segurança e realizar corretamente o processo de paramentação e desparamentação proposto,

em seguida, compreender a estrutura do espaço e os recursos disponíveis no mesmo, os quais
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precisam ser levados em consideração antes e durante as intervenções, por último, participar

das discussões de caso para que a equipe realize o melhor plano terapêutico para cada

paciente.

3.3 Análise de dados:

Os dados registrados no diário de campo, foram analisados descritivamente e

orientados pela literatura da terapia ocupacional, bem como discutidos a partir da construção

do raciocínio terapêutico ocupacional e do plano terapêutico proposto.

Diariamente os terapeutas ocupacionais se reuniam para discussão dos casos clínicos,

objetivando tanto embasar as ações realizadas e aumentar sua efetividade, quanto atender às

necessidades dos pacientes, da equipe de saúde e da unidade, se adaptando às constantes

mudanças advindas do aumento de número de casos e da crise sanitária vigente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações da Terapia Ocupacional na USRAG foram realizadas considerando o

protocolo de biossegurança hospitalar e os procedimentos implementados pelo próprio setor, a

fim de evitar contaminações e exposições, considerando os riscos de transmissão. Sendo

assim, as ações foram realizadas com uso de todos os equipamentos de proteção individual

pelo profissional e os recursos utilizados eram de uso individual, sendo devidamente

higienizados ou descartados.

O perfil geral dos pacientes atendidos pela Terapia Ocupacional na unidade, consistia

em suma maioria em pacientes do sexo masculino, maior de 65 anos e com comorbidades

associadas, predominantemente hipertensão arterial sistólica e diabetes mielitus. Dentre esses,

a maior parte apresentou insuficiência respiratória, necessitando de suporte ventilatório em

leito de UTI ou uso de cateter nasal  na enfermaria.

Também foram consideradas as demandas da equipe atuante na USRAG, tendo em

vista o estresse gerado pelo o enfrentamento de diversas mudanças e adequação ao cenário

alarmante de pandemia e considerando que os profissionais também estavam passando por

período de isolamento e a exposição de riscos advindos da COVID-19.
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Considerando as discussões da equipe da Terapia Ocupacional e a estratégia de

utilização de recursos do próprio paciente/setor, segue a tabela das intervenções realizadas, o

cenário em que ocorreram e os recursos que foram utilizados para obter os resultados

esperados (Tabela 2):

Tabela 2: Descrição das Intervenções

INTERVENÇÕES CENÁRIO RECURSOS
UTILIZADOS

PRINCIPAIS
OBJETIVOS

Posicionamento no leito Enfermaria e
UTI COVID

Almofadas do próprio
setor;
Coxins

Melhorar parâmetros
respiratórios; Prevenir
deformidades; Prevenir
lesões de pele;

Mobilização passiva Enfermaria e
UTI COVID

- Manter amplitude de
movimento; Prevenir a
Síndrome do
Imobilismo;

Movimentação ativa
assistida

Enfermaria e
UTI COVID

- Manter amplitude de
movimento; Manter
força; Prevenir a
Síndrome do
Imobilismo;

Movimentação ativa Enfermaria e
UTI COVID

- Manter amplitude de
movimento; Manter
força; Manter
independência e
autonomia;

Alongamento muscular
global

Enfermaria e
UTI COVID

- Prevenir encurtamentos
e contraturas;

Sedestação Enfermaria
- Melhorar parâmetros

respiratórios; Melhorar
capacidade funcional;
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Deambulação Enfermaria
Melhorar capacidade
cardiorrespiratória;
Promover
independência;
Restaurar
funcionalidade;

Treino de ABVDs Enfermaria

Cadeira higiênica;
Objetos de higiene
corporal; Camisola
hospitalar;
Recipientes
alimentares do
próprio setor.

Inserir o paciente
novamente nas ABVDs;
Promover
independência na
realização nas ABVDs;
Restaurar
funcionalidade;

Estimulação cognitiva Enfermaria e
UTI COVID

Impressões de
material de leitura e
calendários;
Equipamentos
eletrônicos; folha A4;
Bolinhas coloridas de
piscina.

Estimular componentes
cognitivos
comprometidos pelo
processo de
adoecimento/internação
;
Manter o paciente
orientado em tempo e
espaço;

Estimulação sensorial Enfermaria e
UTI COVID

Esparadrapo, técnicas
de massagem e
comandos verbais.

Estimular sensação tátil,
auditiva e
proprioceptiva.

Comunicação alternativa
UTI Pranchas de

comunicação
Possibilitar a
comunicação do
paciente com a equipe;

Educação em saúde
Enfermaria

- Conscientizar o
paciente sobre o próprio
quadro clínico e os
cuidados necessários
para a recuperação;

Auxílio no uso de
equipamentos eletrônicos Enfermaria

Smartphones; tablets
Otimizar a comunicação
com os familiares;
Minimizar os impactos
do isolamento; Manter
os familiares
informados.
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Atividades corporais com os
profissionais de saúde do
setor

Enfermaria Smartphones; tablets

Criar espaços
saudáveis; Formar
vínculos;

Atividades significativas Enfermaria e
UTI COVID

Impressões de
material de leitura;
Smartphone

Favorecer momentos
significativos; criar
espaços humanizados;
conectar o paciente com
atividades de seu gosto
pessoal; melhorar o
humor; minimizar os
impactos provocados
pela internação;

Fonte: Próprio autor

Intervenções motoras:

A depender do quadro clínico, o paciente internado possui uma tendência ao repouso

prolongado, podendo aumentar agravos tanto no prognóstico, quanto em aspectos físicos.

Independente da causa, essa inatividade no leito pode acarretar em complicações,

deformidades e sequelas. Dentre essas consequências clínicas, estão as contraturas, as quais

interferem na mobilidade, na realização das ABVDs (atividades básicas de vida diária) e nos

procedimentos da equipe. Desta maneira é imprescindível que o paciente seja estimulado à

mobilização e tenha ciência da importância da mesma para sua recuperação (CAZEIRO;

PERES, 2010).

Logo, as intervenções voltadas para posicionamento adequado no leito, mobilização

passiva, movimentação ativo-assistida/ativa, alongamento, sedestação e deambulação,

objetivam prevenir complicações e aumentar as chances de um bom prognóstico, tendo em

vista também que impactam diretamente na recuperação/reabilitação do paciente.

Compreendendo as demandas de posicionamento adequado no leito, o terapeuta ocupacional,

em conjunto com a equipe, utiliza suas competências para uso de adaptações que favoreçam o

posicionamento adequado, objetivando melhorar o desempenho ocupacional ou mantê-lo

(CARMO, 2020). Possibilitando melhorar parâmetros respiratórios, prevenir deformidades e

prevenir lesões de pele.

O posicionamento adequado, ocorrendo no leito ou na cadeira, é imprescindível para o

conforto do paciente, para prevenir deformidades e lesões de pele. Existem opções como

coxins, rolos e almofadas que podem ser compradas, mas também confeccionadas pelo
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terapeuta ocupacional a partir de recursos simples (espuma e tecido) ou mesmo encontrar

objetos disponíveis que podem ser utilizados (como travesseiros). Essa adequação do

posicionamento deve ser avaliada constantemente para que seja efetiva (OTHERO, 2012).

As intervenções voltadas para posicionamento, mobilização/movimentação e

deambulação objetivaram manter a funcionalidade do paciente e proporcionar melhora no

condicionamento físico, impactando na independência e retorno nas ABVDs. Para que essas

atividades básicas de vida diária sejam executadas, é imprescindível os componentes de

desempenho, que consistem nas habilidades sensório-motoras, psicossociais e cognitivas

atuantes no processo (CAZEIRO; PERES, 2010).

Considerando o contexto hospitalar e de pandemia, o foco das ações era voltado para as

atividades básicas de vida diária, com intuito de favorecer a independência ou melhorar o

desempenho do paciente no banho, vestuário, alimentação e deambulação, buscando

promover a reabilitação do mesmo e a reinserção em seu processo de autocuidado. O processo

de adoecimento e internação pode ocasionar limitações ou dificuldades na realização dessas

atividades, suscitando a necessidade de intervenções voltadas para o treino das mesmas, para

que por meio da repetição o paciente obtenha o retorno dessas habilidades. O terapeuta

ocupacional é o profissional habilitado para tal função, pois por meio de sua formação e

conhecimento, é capacitado para avaliar , analisar e intervir em todas as etapas e aspectos

envolvidos nas atividades cotidianas (CONCEIÇÃO et al, 2020).

Para Mello e Macini (2007), atividades de vida diária (AVDs) são as atividades

relacionadas com o cuidado do indivíduo para com seu próprio corpo. As AVDs incluem:

higiene pessoal e autocuidado (cuidar dos cabelos e unhas, realizar limpeza oral, aplicar

maquiagem, remover pelos do corpo), banho (ensaboar-se, secar-se, manter as posições para o

banho, realizar as transferência), alimentação (ato de servir e alimentar-se ou beber), comer

(capacidade de receber alimento na boca, mastigar e engolir), vestuário (seleção de roupas e

acessórios adequados, vestir-se e despir-se adequadamente, colocar e tirar sapatos ou

sandálias), controle de esfíncteres (capacidade de controle de esfíncteres ou utilização de

equipamentos de auxílio para esse controle), mobilidade funcional (realizar movimentos e

mudanças de posição na cama/cadeira de rodas, transferência, deambulação funcional)

cuidado com equipamento pessoais (utilização e limpeza de aparelhos auditivos, lentes de

contato, órteses, próteses), atividade sexual (envolvimento em atividades de contentamento

sexual), uso do vaso sanitário (manejo de roupas, transferência, limpeza do corpo e cuidados

íntimos), dormir e descansar (THINEN; MORAES, 2013)
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Durante o treino de ABVD, tornou-se perceptível a expressão de ânimo dos pacientes

em perceber o retorno da funcionalidade e das habilidades ocorrendo de forma gradativa, bem

como maior engajamento na própria recuperação, a partir do conhecimento das próprias

limitações e potencialidades, que surge no momento em que realizam essa intervenção

repetidas vezes.

Intervenções cognitivas e sensoriais:

Diante dos demais agravos decorrentes da COVID-19, em diversos momentos a

estimulação cognitiva e sensorial é importante e necessária devido a desorientação

espaçotemporal, o rebaixamento do nível de consciência e a restrição ao leito. A inclusão

dessas intervenções faz parte da atuação do terapeuta ocupacional, já que o mesmo pode

utilizar ações de acordo com a necessidade do indivíduo, para minimizar agravos e

possibilitar a redução do tempo de recuperação (BARBOSA, 2017).

Os estímulos cognitivos, sensoriais e motores estão conectados, uma vez que para

realizar uma atuação efetiva, levam-se em consideração todos esses elementos (AMARAL,

2016). Dentre diversos recursos a serem utilizados, estão as atividades para estimular a

memória, atividades com recursos de palavras, ítens para orientação (como relógios e

calendários) que são possibilidades a serem trabalhadas. Já para a estimulação sensorial,

pode-se utilizar toques, texturas diversas, elementos aromáticos, recursos sonoros, sabores,

recursos fotográficos, entre outras opções pertinentes aos casos  (OTHERO, 2012).

Os estímulos sensoriais e cognitivos eram ofertados diariamente aos pacientes que

apresentavam demanda, objetivando principalmente melhora do nível de consciência e

orientação espaço temporal, bem como, respostas adequadas aos estímulos. Eram utilizados

recursos musicais, calendários, recursos religiosos (de acordo com a preferência do paciente),

atividade de dissociação de cores, entre outros, para estimular os aspectos sensoriais e

cognitivos em consonância com os demais procedimentos realizados pela equipe.

Intervenções para comunicação:

Outra intervenção bastante pertinente nestes espaços foi à comunicação alternativa

(CAA), tendo em vista que muitos pacientes acabam sofrendo uma restrição na comunicação

verbal devido ao procedimento de traqueostomia. Logo, a Terapia Ocupacional contempla as
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habilidades de adaptar essa comunicação, para torná-la um facilitador da participação do

paciente em seus cuidados, possibilitando sua comunicação com a equipe (AOTA, 2015).

Este profissional deve levar em consideração a diversidade do ambiente e do paciente,

bem como os fatores que ocasionaram a sua entrada na UTI e influenciam para sua

permanência neste espaço, impactando no sucesso dos atendimentos (COELHO et al, 2020).

Facilitando assim a comunicação do paciente com a equipe e minimizando o estresse em não

ser compreendido ou não ter suas necessidades expressadas.

Para além das demandas de intervenções para comunicação alternativa visando a

comunicação intra hospitalar, surge também a necessidade de comunicação extra hospitalar,

considerando que os protocolos de isolamento da USRAG e as orientações do Ministério da

Saúde, impossibilitam os pacientes internados com COVID – 19 de receber familiares (exceto

em casos excepcionais), ocasionando uma demanda para buscar estratégias a fim de propiciar

interações com os familiares e demais pessoas escolhidas pelo paciente.

O distanciamento familiar somado às condições clínicas levam a necessidade de novas

possibilidades de aproximação e de proporcionar a manutenção dos laços afetivos, pois a

COVID-19 e o processo de internação intensificam sentimentos de medo, angústia que

perpassam pela sensação eminente de finitude. Com isso, os profissionais se inserem ao

manejo de ferramentas tecnológicas para realizar visitas virtuais e proporcionar um espaço

humanizado e acolhedor (CATUNDA et al, 2020). O terapeuta ocupacional em conjunto com

demais membros da equipe, favoreceram essas visitas virtuais, tanto no manejo dos recursos

tecnológicos para os que se encontravam limitados para realização independente, quanto para

orientação do uso dos mesmos  para aqueles hábeis para realização independente.

Ao propiciar essas visitas virtuais, foi observada melhora no humor do paciente, que

poderia encontrar nessas visitas um meio de expressão dos sentimentos e até mesmo de

resolução de pendências familiares, bem como, uma oportunidade de se despedir ou de ter um

contato com a família antes da intubação.

Intervenções para educação em saúde:

Consoante com as intervenções foram realizadas também orientações para estimular a

participação ativa das pessoas assistidas, no próprio processo de recuperação, aumentando a

percepção e conhecimento da patologia e de seus agravos. Esse processo de educação em

saúde torna-se um meio favorável para que o sujeito seja orientado e tenha ciência dos

contextos ao qual está inserido e compreenda a importância de realização dos cuidados
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norteados pela equipe. Somando os conceitos de educação em saúde e promoção da saúde, a

educação torna-se uma ferramenta para novas formas de cuidado (RIGON; NEVES, 2011).

O ato de acolher as propostas da pessoa a ser ensinada e conhecer o indivíduo como um

todo, considerando os contextos aos quais está inserido e sua história de vida causa impactos

significativos (MUNGUBA, 2010).

Intervenções a partir de atividades significativas:

Além das intervenções citadas, também foram realizadas atividades relacionadas ao

repertório ocupacional do paciente, com utilização de materiais de leitura e imagens,

impressos no próprio local, de uso individual e relacionados à espiritualidade/religião,

notícias ou gostos literários norteados pelo mesmo. Também se utilizou de smartphones para

disponibilizar músicas a escolha do paciente segundo sua história de vida, objetivando

minimizar os impactos da internação, trazer conforto e criar vínculo (Tabela 3).

Essas atividades significativas são realizadas pelo terapeuta ocupacional, que pode

promover o engajamento, bem como, adaptá-las ou modificá-las atendendo as necessidades

do sujeito e trazendo satisfação e melhora de seu desempenho (BEZERRA; SOUZA, 2018).

Os pacientes demonstravam bastante satisfação diante da possibilidade de realizar

atividades de seu interesse e da disponibilidade de recursos relacionados à sua

individualidade, permitindo que o tempo de internação fosse otimizado e promovendo o

engajamento do paciente em poder escolher materiais e atividades, tornando-o protagonista

nesse processo e trazendo parcialmente momentos de autonomia.

Tabela 3. Descrição das atividades e dos recursos

Atividades Descrição da atividade Recursos

Leitura

Disponibilização de
Impressões de leitura de textos
relacionados à espiritualidade/
religião, noticiários e literatura
em geral referidos pelo
paciente durante a avaliação.

Impressões em folha A4
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Imagens Impressões de imagens
selecionadas pelo paciente e
estímulo da descrição da
mesma.

Impressões de imagens em
folha A4

Música
Disponibilização de músicas
selecionadas pelo paciente
segundo sua história de vida e
seu gosto pessoal.

Smartphones

Fonte: Próprio autor

Intervenções com a equipe multiprofissional:

Para além dos pacientes, pensou-se em intervenções para a equipe atuante na USRAG,

que estava igualmente exposta a um cenário estressante e com riscos adicionais. Foram

realizadas atividades corporais, tendo em vista que tais práticas possibilitam o

autoconhecimento e ampliam as possibilidades de se estabelecer relações de confiança e

parceria. Desta maneira o terapeuta ocupacional utiliza essas abordagens para favorecer

encontros e possibilitar o compartilhamento de experiências e transformações no dia a dia

(CIRINEU, 2020).

Essas atividades corporais consistiram em técnicas de relaxamento e alongamento, que

permitiram a criação de um espaço de troca e fortalecedor de vínculos, considerando que após

o primeiro encontro, os profissionais passaram a solicitar mais encontros e expressaram

satisfação durante a realização das atividades.

No momento da realização das atividades corporais com a equipe, utilizavam-se

músicas do smartphone, objetivando favorecer um ambiente de tranquilidade e de conexão

com o próprio corpo, pois a música é um instrumento de comunicação não verbal, podendo

ser um potencializador de processos de modificações pessoais e coletivas em suas variadas

formas (WEIGSDING; BARBOSA, 2014).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A Terapia Ocupacional desenvolveu ações planejadas e sistematizadas, centradas na

atenção ao paciente crítico, traçando objetivos, plano terapêutico e intervenções consoantes as

suas necessidades, pois buscou contemplar a integralidade da pessoa internada, visando

através do fazer humano restaurar a funcionalidade nas atividades de vida diária e resgatar

sentidos e significados latentes em decorrência do processo de hospitalização.

Diante de diversas ações promovidas pelo terapeuta ocupacional que foram descritas,

nota-se que o mesmo atua no ambiente hospitalar, visando proporcionar melhor

enfrentamento do processo de internação, promovendo a independência, funcionalidade e

qualidade de vida (SANTOS et al, 2013). Segundo Carmo et al. (2020) essa “atuação é efetiva

e está consolidada na literatura em condutas que favorecem o processo de reabilitação do

paciente crítico, considerando seu desempenho e papéis ocupacionais, habilidades, rotinas,

hábitos e contextos”.

O papel do terapeuta ocupacional na pandemia somado às suas habilidades e

competências, se faz fundamental considerando o isolamento e hospitalização, pois sua

atuação pode propiciar um espaço acolhedor, humanizado e formador de vínculos, bem como

resgatar o fazer humano numa perspectiva de recuperação, reabilitação e processo criativo. O

olhar ímpar desse profissional voltado para o desempenho ocupacional, o torna um

potencializador da independência e autonomia do indivíduo, podendo minimizar as barreiras

entre o mesmo e suas ocupações.
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