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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo realizar um mapeamento dos terapeutas ocupacionais, nos 

serviços públicos do Distrito Federal, levantar a inserção destes nos serviços e programas das 

políticas públicas e identificar suas práticas clínicas, possibilitando correlacionar com os 

aspectos do campo teórico da Terapia Ocupacional. Para isso, foi realizado um estudo 

exploratório, utilizando metodologia de estudos mistos. Foram utilizados dois instrumentos de 

pesquisa: revisão bibliográfica sobre aspectos do campo teórico da Terapia Ocupacional, e 

pesquisa documental em sites públicos oficiais dos órgãos da Administração Pública do 

Distrito Federal e no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), ambos com 

o objetivo de mapear os terapeutas ocupacionais nos serviços públicos do Distrito Federal. 

Posteriormente, foi realizado grupo focal, com terapeutas ocupacionais da SES/DF, com 

amostragem de 11% dos profissionais ativos do serviço público do Distrito Federal, para 

levantar a percepção destes, no serviço público do Distrito Federal e compreender aspectos 

sobre campo teórico/prático da Terapia Ocupacional. Os dados foram organizados de forma 

mista, agrupados por temas e quantificados através de operações matemática simples e 

posteriormente apresentados em planilhas, tabelas e gráficos; além de desenvolver análise 

temática de conteúdo através de subcategorias de temas relevantes ao estudo, apresentando 

dados qualitativos através de narrativas.  Finalmente, foi possível conhecer alguns aspectos da 

realidade dos terapeutas ocupacionais nos serviços do Governo do Distrito Federal, e suas 

percepções sobre constructos do campo profissional, que permitiram produzir reflexões 

criticas sobre a atuação deste profissional, e os aspectos epistemológicos sobre o campo da 

Terapia Ocupacional. 

Palavras chave: Terapia Ocupacional, prática profissional, atuação clínica no Distrito 

Federal.
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Brasília, 2012.  

 

 

ABSTRACT  

 

This study aimed to perform a mapping from the occupational therapists, on public services of 

Distrito Federal, raise an insertion of these on services and programs of the public policies 

and identify their clinical practice, giving the possibility to correlate with the aspects from the 

theoric field of Occupational Therapy. It was realized a scoping study using the 

methodologies mixed. It was used two research tools: bibliographical review about the 

Occupational Therapy theorical field aspects and the documental research on official public’s 

websites from organs of Public Administration of Distrito Federal and National Register of 

Public Health Establishments (CNES), both with the goal to map the occupational therapists 

on public services on Distrito Federal. After, was realized a focal group,  with occupational 

therapists from SES/DF, with sampling of 11% of the professionals, to check the perception 

of these, on public services on Distrito Federal and comprehend aspects about 

practical/theoric field of Occupational Therapy. The data was organized in a mixed way, 

grouped by subjects and quantified through simple mathematics operations and presented in 

worksheets, tables and graphics. Apart from develop thematic analysis from content through 

subcategories of relevant subjects to the study, showing qualitative data though narratives. 

Finally, was possible to know few aspects of the reality of the occupational therapists on the 

services of the Government of Distrito Federal and your perceptions about constructs of the 

professional field, which will allow produce critical reflections about this professional action, 

and the epistemological aspects about the Occupational Therapy field. 

Key words: Occupational Therapy, professional practical, clinical performance on Distrito 

Federal.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é uma exigência parcial para obtenção de título de bacharel em Terapia 

Ocupacional pela Universidade de Brasília, sob a orientação da Profª. Ms. Maria de Nazareth 

Malcher.  

 O tema deste estudo foi escolhido devido ao anseio de se conhecer a inserção dos 

terapeutas ocupacionais no serviço público do Distrito Federal e o desenvolvimento de sua 

prática clínica. Após surgiu à necessidade de relacionar essa prática com aspectos do campo 

teórico da Terapia Ocupacional. E a partir de levantamento bibliográfico prévio verificou-se a 

escassez de estudos sobre o tema, especificamente no Distrito Federal.  

 A Terapia Ocupacional tem como objetivo prevenir, manter, ou melhorar a qualidade 

do desempenho de um indivíduo, seja na questão física, mental ou social.  

 O terapeuta ocupacional atua em hospitais gerais e especializados, clínicas 

especializadas, unidades básicas de saúde, instituições geriátricas, escolas e creches, 

empresas, oficinas terapêuticas, centros de convivência, centros de reabilitação, instituições 

penais, serviços substitutivos em saúde mental, entre outros.  

 Atualmente, a principal área de atuação do terapeuta ocupacional, ainda é a política de 

saúde. Nas outras políticas este profissional ainda está desenvolvendo sua inclusão e 

participação no Brasil, e no Distrito Federal. 

 O SUS instituiu em 2004 uma política pública adicional para a saúde, a Política 

Nacional de Humanização, que visa à integralidade, à universalidade, aumento da equidade e 

à incorporação de novas tecnologias e especialização dos saberes, que se propõem a pensar 

em estratégias para superar a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os 

diferentes profissionais; reforçando o conceito de clínica ampliada, compromisso com o 

sujeito e seu coletivo e estímulo a diferentes práticas terapêuticas (BRASIL, 2004). 

 Dentre os profissionais que oferecem diversos tipos de abordagens de intervenção 

oferecidos aos pacientes nos serviços de saúde, tem-se a ação do terapeuta ocupacional, que 

tem contribuições técnicas a oferecer em todos os níveis de atenção das políticas do Sistema 

Único de Saúde, e junto aos demais profissionais das equipes, deve proporcionar um 

atendimento integral ao individuo, atendendo a todas as suas demandas de forma integral e 

partilhada.  

 No Brasil, os primeiros cursos referentes à formação profissional em Terapia 

Ocupacional foram implantados em formato de treinamento na década de 50. Somente em 



14 
 

    

1961 tornou-se de nível universitário; e em 1969 a profissão foi reconhecida em forma de lei 

(SOARES, 2007).  

 Existem no Brasil, segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

- COFFITO (2011), 13.444 terapeutas ocupacionais, e segundo o Cadastro Nacional das 

Instituições de Ensino Superior existem 70 cursos de graduação em Terapia Ocupacional, 

estando presentes nas cinco regiões brasileiras (BRASIL, 2011a).  

 No Distrito Federal a Terapia Ocupacional apresenta um mercado em expansão. Os 

profissionais encontram-se apenas na política de saúde, pois não há inserção deste profissional 

nas outras políticas distritais.  O número de vagas oferecidas em concurso público ainda é 

pequeno, no entanto ocorreu à convocação de todos os candidatos aprovados no último 

concurso, realizado no ano de 2006, com a utilização de todo o cadastro reserva (DISTRITO 

FEDERAL, 2010). 

 Outro fator que contribuirá para expansão do mercado deste profissional no Distrito 

Federal é o aumento no número de profissionais com a implementação do curso de graduação 

em Terapia Ocupacional em 2008, pela Universidade de Brasília - Faculdade de Ceilândia, 

que tem como principio pedagógico a formação de profissionais para atuarem no Sistema 

Único de Saúde. 

 Pelas questões relacionadas à expansão do campo da Terapia Ocupacional no Distrito 

Federal, observa-se que as pesquisas sobre o perfil e a prática clínica profissional no Distrito 

Federal são escassas. Portanto, conhecer a atuação profissional é um importante indicador de 

como se tem dado esta prática, as características desta atuação, e as dificuldades e 

necessidades vivenciadas por esses profissionais.  

 Portanto o objetivo deste estudo é realizar um mapeamento dos terapeutas 

ocupacionais, nos serviços públicos do Distrito Federal, para levantar a inserção em serviços e 

programas nas políticas públicas e as práticas clínicas destes profissionais, correlacionando 

com os aspectos do campo teórico da Terapia Ocupacional.  

 Para tanto, no Capítulo 1 foi realizado levantamento bibliográfico sobre alguns 

aspectos do campo epistemológico da profissão, este capítulo apresenta o aporte teórico 

utilizado no desenvolvimento do presente estudo, a partir de seus achados foi possível 

levantar temas a serem debatidos na pesquisa de campo.   

 O Capítulo 2 versa sobre a atuação do terapeuta ocupacional, nele são apresentadas as 

políticas públicas que incluem a Terapia Ocupacional na forma de portarias, com um enfoque 

maior na área de saúde já que os profissionais do Distrito Federal estão inseridos apenas nessa 

política. Este capítulo apresenta um panorama sobre as possibilidades de inserção do terapeuta 
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ocupacional dentro do SUS, apresentando os programas/procedimentos onde sua inserção esta 

regulamentada. 

 No Capítulo 3 são expostas as considerações metodológicas utilizadas para a 

composição deste estudo, apresentando os passos utilizados desde a pesquisa bibliográfica e 

documental sobre o tema até a pesquisa de campo desenvolvida.  

 Os resultados da pesquisa documental em sites oficiais (Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde-CNES e Portal da Transparência do Distrito Federal), ficha de 

identificação e dados obtidos através de grupo focal são apresentados nos capítulos 4 e 5, e 

são representados através de gráficos, tabelas, quadros e transcrições de narrativas, sendo 

agrupados de acordo com as temáticas desenvolvidas.  

 Nas considerações finais deste estudo, são sistematizadas as principais reflexões deste 

trabalho a fim de contribuir para uma analise crítica sobre a prática clínica e o campo teórico 

da Terapia Ocupacional.  

 Portanto, este trabalho se justifica em uma possibilidade de produzir reflexões sobre a 

atuação profissional no Distrito Federal, e contribuir para a produção do conhecimento campo 

teórico da Terapia Ocupacional. 
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 1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAMPO TEÓRICO DA TERAPIA 

OCUPACIONAL 

 

1.1. A TERAPIA OCUPACIONAL NO MUNDO 

 

 Conhecer a perspectiva histórica da profissão possibilita um melhor entendimento 

sobre sua prática na atualidade. Neste sentido neste capítulo será traçado os marcos históricos, 

para que se possa compreender a evolução da profissão. 

 Na literatura de Terapia Ocupacional, segundo Bartalotti e De Carlo (2001), alguns 

autores, relatam o uso terapêutico de atividades desde a antiguidade, como por exemplo, entre 

gregos e romanos, que a utilizavam com o propósito de “curar” aqueles que estivessem 

“possuídos pelo demônio”, aos demais doentes eram oferecidas, com o propósito de manter o 

ambiente tranquilo e favorecer o contato com os “deuses”, estes autores “clássicos” se 

utilizam destes dados como meio para justificar a Terapia Ocupacional de hoje.  

 Ainda segundo estas autoras, o uso desses métodos de tratamentos só mostra a 

presença da atividade na questão da saúde, mas não estão relacionados à Terapia Ocupacional 

atual, já que os feitos humanos devem ser interpretados de acordo com a compreensão de sua 

época.  

Segundo Medeiros (2003, p. 38), a Terapia Ocupacional, enquanto ciência surge 

baseada em uma filosofia humanista, no qual as concepções de homem, mundo, ciência e 

sociedade resultam da crença nas realizações do homem capaz de dominar a natureza. “A 

Terapia Ocupacional originou-se de uma crença de que a ocupação tinha uma capacidade 

exclusiva para restaurar e manter a organização dos sistemas humanos afetados por doença ou 

trauma”. 

 Sendo assim, segundo esta autora, a Terapia Ocupacional, como profissão, se origina a 

partir da divisão histórica de classes sociais, especializações do trabalho nas sociedades 

capitalistas, e da tendência de fragmentação do conhecimento, surgindo mais especificamente 

da fragmentação do conhecimento médico. 

 No mundo é possível dividir o uso da atividade como tratamento em duas fases: pré-

científica e cientifica. Sendo que a partir do século XVIII que se passa a adotar uma 

abordagem mais formalizada acerca do uso de atividades, utilizando-a como recurso 

terapêutico através do Modelo de Tratamento Moral de Pinel (MEDEIROS, 2003). 
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 O Modelo do Tratamento Moral originou-se na Europa no final do século XVIII, 

sendo um dos primeiros métodos de tratamento proposto para pessoas com doenças mentais, 

que utilizava a atividades como tratamento.  Dentre seus percussores destaca-se o médico 

Phillipe Pinel, na França e William Tuke na Inglaterra, eles discordavam da visão prevalente 

sobre o doente mental, e propuseram um tratamento baseado nas ocupações humanas, onde o 

uso intencional do tempo em atividades significativas e rotineiras seria a base do tratamento, 

sendo capazes de minimizar os sintomas e melhorar a função nas pessoas com doenças 

mentais. O modo de cuidado proposto pelo tratamento moral expandiu-se até a metade do 

século XIX, quando passou por uma fase de pouco reconhecimento na área da saúde, sendo 

relegado a segundo plano (NEISTADT; CREPEAU, 2002; CAZEIRO et al.,2011). 

 O estabelecimento da Terapia Ocupacional como profissão desenvolveu-se paralelo a 

“retomada” do Tratamento Moral, como norteadora para as práticas médicas. Essa retomada 

de princípios técnicos foi proposta pelo psiquiatra norte americano Adolf Meyer, que defendia 

o uso de atividades úteis e gratificantes para o tratamento do paciente neuropsiquiátrico, 

visando promover uma rotina saudável e o uso qualitativo do tempo em atividades 

significativas, respeitando as características, capacidades e interesses dos pacientes e suas 

concepções influenciaram os fundadores da profissão Terapia Ocupacional (CAZEIRO et 

al.,2011; MEDEIROS, 2003; CANIGLIA, 2005). 

 Vários autores (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001; CANIGLIA, 2005; NEISTADT; 

CREPEAU, 2002) relatam o inicio da profissão Terapia Ocupacional nos Estados Unidos no 

início do século XX. A profissão foi fundada em Clofton Springs, Nova Iorque, em 15 de 

março de 1917, pelos membros da National Society for the Promotion of Occupational 

Therapy Association (NSPOT), que posteriormente foi renomeada para American Therapy 

Association.  

 Inicialmente a equipe desta associação era formada por profissionais de diversas áreas 

dentre assistentes sociais, arquitetos, enfermeiros, médicos, professores de artes e voluntários. 

Dentre os principais nomes estão, George Barton, Susan Cox Johnson,Thomas B. Kidner, 

William R. Dunton e Eleanor Clarke Slagle. Esta última, fundadora da primeira escola regular 

de Terapia Ocupacional nos Estados Unidos sendo considerada a principal difusora da 

profissão (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001; CANIGLIA, 2005; NEISTADT; CREPEAU, 

2002). 

 A concepção da profissão foi estabelecida como uma prática que objetivava promover 

uma rotina saudável por meio do fazer produtivo, exercitativo, como atividades jocosas, 

vocacionais e significativas (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001; CANIGLIA, 2005).  
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 Alguns autores referem que os fundadores da Terapia Ocupacional acreditavam na 

importância da ocupação como forma de tratamento, e os princípios da profissão tiveram 

grande influência de três correntes filosóficas/ideológicas: o Tratamento Moral, o Movimento 

de Artes e Ofícios e posteriormente a Medicina Científica (CAZEIRO et al., 2011; 

NEISTADT; CREPEAU, 2002). 

 Neistadt e Crepeau (2002) Relacionam o Movimento de Artes e Ofícios (MAO), 

fundado por William Morris na Inglaterra, no final do século XIX, como fundamentado nas 

ideias antimodernistas do romântico John Ruskin. Dentre suas concepções estava a retomada 

a uma vida mais simples, na qual o corpo e a mente poderiam ser engajados no trabalho 

gratificante, através da produção de objetos feitos á mão, defendendo a produção artesanal em 

detrimento a mecanização da produção.   

 O uso terapêutico da arte e do artesanato, na Terapia Ocupacional, surgiu desta 

tendência, levando a uma abordagem que defendia que os trabalhos manuais possuíam um 

valor terapêutico, proporcionando um estímulo para atividade mental e exercício muscular ao 

mesmo tempo, e proporcionando a criação e autoexpressão. Acreditava-se que os trabalhos 

poderiam ser graduados de acordo com os resultados físicos e mentais desejados 

(SCHUWARTZ, 2005). 

 Portanto, a Terapia Ocupacional, inicialmente, foi desenvolvida através do 

entrelaçamento de ideias expressadas pelo tratamento moral e pelo Movimento de Artes e 

Ofícios, desenvolvendo métodos voltados para o tratamento de pessoas com acometimentos 

físicos e mentais. A Terapia Ocupacional, nos seus primeiros anos, trabalhava com os 

pacientes em três diferentes fases; sendo a primeira no período de convalescença, através de 

atividades manuais no leito. A segunda quando o paciente já estava apto a sair do leito eram 

realizadas atividades com o objetivo de fortalecer o corpo e a mente e ocupações para 

restabelecer os hábitos básicos de cuidados pessoais e comunicação. E a última etapa ocorria 

no período pré-alta, com preparação para o retorno a vida social e treinamento em atividades 

de trabalho (PEDRETTI; EARLY, 2005; CAZEIRO et al.,2011). 

 A Medicina Científica foi a ultima das correntes filosóficas a influenciar os fundadores 

da profissão. Baseada na teoria de Frederick Taylor, no inicio do século XX, propunha que a 

racionalidade, eficiência e observação sistemática poderiam ser aplicadas a todas as áreas da 

sociedade, incluindo a área médica. Tendo como base essa concepção, os reformistas 

progressivos, da época, defendiam o tratamento médico científico eficiente, nele eram 

propostos hospitais mais limpos e organizados e práticas cientificamente embasadas 

(NEISTADT; CREPEAU, 2002). 
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  Ainda segundo estes autores os fundadores da Terapia Ocupacional se interessaram 

pelos preceitos da Medicina Científica, e incentivavam a sua utilização como meio para 

validar a eficácia dos procedimentos utilizados em sua prática, defendendo a pesquisa 

cientifica com forma de complementar o conhecimento sobre as ocupações. Porém o controle 

científico promoveu uma visão mecânica da sociedade, tornando os terapeutas ocupacionais 

aplicadores de tratamentos similares com resultados previsíveis, não levando em consideração 

aspectos individuais de cada paciente.    

 Neistadt e Crepeau (2002) ainda afirmam que essa perspectiva criou um conflito 

dentro da prática da Terapia Ocupacional entre os que defendiam um tratamento humano e 

focado individualmente e aquele orientado para uma produção científica eficiente, mas que 

modificava as concepções originais da profissão.  

 As Guerras Mundiais foram responsáveis pelo início da profissão Terapia 

Ocupacional. Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial em 1914, houve 

a convocação de voluntárias, com a finalidade de auxiliar na reabilitação dos homens feridos. 

Essas voluntárias eram conhecidas como “auxiliares de reconstrução” e dividiam-se em dois 

grupos: fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. As fisioterapeutas ofereciam aos soldados 

exercícios e massagens, e as terapeutas ocupacionais instruções sobre ofícios (CARVALHO, 

2010, p. 18). 

Quando a Guerra chegou ao fim, em 1918, já existiam cerca de 1200 auxiliares de 

reconstrução terapeutas ocupacionais e sua atuação foi considerada de grande importância 

neste cenário, pois foi observado que sua presença aumentava a disciplina e melhorava o 

humor dos soldados. Houve então uma grande procura por terapeutas ocupacionais, o que 

ocasionou a abertura de cursos de formação de emergência em Boston, Chicago, Nova Iorque 

e Milwaukee, acarretando um grande aumento do número de profissionais previamente 

capacitadas (CARVALHO, 2010). 

 Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os serviços de Terapia Ocupacional 

foram ainda mais solicitados, ocorrendo uma grande demanda relacionada aos 

comprometimentos físicos, acarretando uma modificação nos serviços oferecidos; as 

atividades manuais tiveram de ser substituídas por necessidades mais práticas relacionados ao 

trabalho. Foram criados departamento de medicina física e reabilitação para atender os 

comprometidos físicos de guerra, e o atendimento passou a ser realizado por equipes 

multidisciplinares (CARVALHO, 2010; BARTALOTTI; DE CARLO, 2001). 

Ainda segundo estas autoras, essas mudanças apontaram a necessidade dos terapeutas 

ocupacionais diferenciarem a especificidade de sua prática das dos demais profissionais. Para 
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se adequar a essas novas demandas e aumentar a credibilidade cientifica da profissão, a 

Terapia Ocupacional passa a estreitar os seus laços com a Medicina, onde suas ações neste 

momento devem ser prescritas por médicos e dirigidas por técnicos treinados.  

No período, entre os anos 40 e 60, surge o movimento de Reabilitação, como resposta 

a crise assistencial nos Estados Unidos, a Terapia Ocupacional passa a desenvolver um modo 

de atuar baseado nesse movimento para responder a demanda solicitada atuando com os 

incapacitados físicos e mentais com o objetivo de restabelecer a restauração da função útil dos 

mesmos. A Terapia Ocupacional passa a adotar a reabilitação como sua “filosofia” baseando-

se no princípio que todos os tratamentos médicos são reabilitadores (BARTALOTTI; DE 

CARLO, 2001; MEDEIROS, 2003). 

E para se adequar ao serviço e conseguir espaço dentro da equipe multiprofissional e 

perante a sociedade, a Terapia Ocupacional abandona seus objetivos mais abrangentes, e se 

aproxima mais da categoria médica, por meio do tratamento biomédico, para que conseguisse 

status de profissional especializado (CARVALHO, 2010; BARTALOTTI; DE CARLO, 

2001). 

A partir deste contexto, Caniglia (2005), refere que a abordagem educativa, 

vitalizadora e de preservação de hábitos de vida saudável, deu lugar a uma abordagem mais 

curativa, clínica, remediadora e reabilitadora devido à demanda traumatológica dos pacientes. 

Os profissionais passaram a especializar seus conhecimentos em áreas especificas, tais como: 

ortopedia, neurologia, psiquiatria, etc. O objeto de trabalho da Terapia Ocupacional ameaçava 

desconstruir-se pelo início de um movimento de hiperespecialização. 

Conhecer as bases filosóficas histórias que direcionaram a profissão, e como a 

profissão se construiu ao longo do tempo no mundo auxiliará no entendimento do seu 

histórico no Brasil para que haja uma melhor compreensão de sua prática.  

 

1.2. A TERAPIA OCUPACIONAL NO BRASIL 

 

No Brasil, um importante marco na história da utilização da ocupação como 

tratamento foi à chegada da família real portuguesa, no início do século XIX, que deu início a 

reestruturação da psiquiatria no Brasil, onde se inaugurou o Hospício D. Pedro II, onde o 

trabalho é utilizado como forma de tratamento (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001). 

 Após a Independência o movimento por uma assistência humanitária tomou força, 

ocorreu então à liberação dos loucos das masmorras e a inauguração do Hospício D. Pedro II 



21 
 

    

em 1852, no Rio de Janeiro. Oficinas de trabalho foram criadas nesse período “como meio de 

distração e talvez de cura” (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001; MEDEIROS, 2003).  

Medeiros (2003), discorrendo sobre o processo histórico da Terapia Ocupacional no 

Brasil traz alguns momentos importantes, descritos a seguir: 

 No século XX, a utilização do trabalho como forma de tratamento passa a ser 

utilizada na assistência psiquiátrica, com Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, e com Franco da 

Rocha, em São Paulo.  

Nos anos 30, Ulisses Pernambucano iniciou a ocupação terapêutica no Nordeste, com 

a criação da Assistência ao Psicopata.  

Nos anos 40, Nise da Silveira institui o serviço de Terapia Ocupacional em Engelho de 

Dentro, no Rio de Janeiro. A forma de tratamento era pela ocupação influenciada pela 

perspectiva junguiana. Nise da Silveira desenvolveu importantes pesquisas e trabalhos na área 

de Terapia Ocupacional com publicações que contribuíram muito para o entendimento do 

doente mental pelo processo da atividade.   

Na década de 50 iniciou-se o relato do uso da Terapia Ocupacional para pacientes 

físicos. O campo da Terapia Ocupacional na reabilitação física foi então introduzido e 

distanciou-se da Terapia Ocupacional da saúde mental. 

A formalização da profissão só ocorreu em 1957, quatro décadas após a sua instituição 

nos Estados Unidos. 

E neste processo de constituição e criação dos primeiros cursos da profissão no país, 

houve a influência de autores norte-americanos como Slagle e Spackman, bem como a 

influência do modelo europeu proposto por Simon, no qual considerava a doença mental 

inerente ao ser humano e o terapeuta ocupacional o profissional responsável por tratar as 

capacidades remanescentes dos indivíduos fazendo o uso de ocupações/atividades 

(MEDEIROS, 2003; CAZEIRO et al.,2011). 

Segundo Bartalotti e De Carlo (2001), em 1956, a ONU (Organização das Nações 

Unidas) implementou o Instituto Nacional de Reabilitação física, em São Paulo, que passou a 

oferecer atendimento, aos deficientes, e cursos de formação na área de reabilitação física, aos 

profissionais, em diferentes campos da reabilitação, dentre eles o curso de formação técnica 

em Terapia Ocupacional. 

Ainda segundo estas autoras, no ano de 1963 o currículo mínimo do curso de Terapia 

Ocupacional foi aprovado com duração de 2.160 horas distribuídas em três anos letivos, sendo 

este proposto pela Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), do Rio de 
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Janeiro, tornando-se de nível universitário. Em 1964 a Universidade de São Paulo (USP) 

também passa a oferecer o curso em Terapia Ocupacional com duração de três anos.   

Neste mesmo período, no ano de 1963, foi criada a Associação dos terapeutas 

ocupacionais do Brasil – ATOB, por um grupo de profissionais dos Estados do Rio de Janeiro 

e São Paulo, com o objetivo de tentar enfrentar algumas demandas da profissão, como 

crescente número de serviços de saúde sem o atendimento terapêutico ocupacional e o súbito 

crescimento do número de profissionais, advindos de diversos cursos que estavam sendo 

criados, porém sem muita qualidade em suas formações, justificando a necessidade de 

providências (ABRATO, 2012). 

Cazeiro et al., (2011) explica que somente seis anos após a aprovação de seu currículo 

mínimo a profissão foi reconhecida como de nível superior, por meio do Decreto-Lei 938.  

Sendo criado1975 o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e os 

Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), por meio da Lei 

6316. 

 As atividades da ATOB até 1984, sendo interrompidas devido a vários problemas 

internos. Com a extinção da associação surgiu à necessidade de se reorganizar uma nova 

entidade nacional, com pelo menos 40% dos profissionais em atividade no período, e para 

viabilizar a filiação de uma entidade brasileira à Federação Mundial de Terapia Ocupacional 

(WFOT) durante o Congresso Mundial de Terapia Ocupacional que aconteceria na Austrália, 

no ano de 1990 (ABRATO, 2012). 

Após a regularização da documentação renasce em 1989 na cidade de Recife - 

Pernambuco, com o esforço dos terapeutas ocupacionais daquele estado, a Associação 

Brasileira dos terapeutas ocupacionais - ABRATO, com o objetivo de fortalecer a profissão 

no âmbito nacional. O Brasil tornou membro da WFTO através da ABRATO em 1994 

(ABRATO, 2012).  

 Segundo Soares (2007), em 2004 uma nova adequação no currículo mínimo dos 

cursos de graduação em Terapia Ocupacional foi aprovada pelo MEC, onde o mínimo de 

horas para a ser 3.600 horas. 

 De acordo com dados do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 

COFFITO (2011), atualmente existem no Brasil, 13.444 terapeutas ocupacionais, presentes 

em todos os estados. Sendo os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que 

possuem maior número de profissionais, somando aproximadamente 52% do total de 

terapeutas ocupacionais do Brasil. O Distrito Federal ocupa a 13ª posição em número de 

profissionais com apenas 1,4% do total.  
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1.3. ALGUNS ASPECTOS SOBRE A HISTÓRIA DA TERAPIA OCUPACIONAL NO 

DISTRITO FEDERAL 

 

 Após buscas em bibliográficas sobre a história da Terapia Ocupacional no Distrito 

Federal concluiu-se que os dados são escassos. Neste sentido as informações registradas nesse 

item foram obtidas através de informações de terapeutas ocupacionais com maior tempo de 

atuação no Distrito Federal e em informativos das instituições da categoria.  

 A primeira terapeuta ocupacional contratada pela Fundação Hospitalar (Antiga 

denominação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal) ocorreu no ano de 1981, 

nos anos seguintes aconteceram contratações isoladas a cada ano, como em 1984 um 

profissional, em 1985 dois profissionais, e em 1987 um profissional.  

 Em 2006 houve um aumento significativo, quando a profissão saltou de 19 

profissionais para 79 profissionais ativos até o ano de 2010.  

 Nesses anos iniciais os terapeutas ocupacionais não tinham no Distrito Federal um 

órgão representativo da categoria, pois estes órgão se organizavam em regiões representativas 

nos Estados brasileiros. 

  Com a necessidade de agregar os profissionais no ano de 2000, 15 terapeutas 

ocupacionais se reúnem e fundam a ATO-DF (Associação dos Terapeutas Ocupacionais do 

Distrito Federal), no dia 18 de maio de 2005,  como uma entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, tendo como sede à SEPS 714/914 Bloco A, Edifício Porto Alegre Salas 01 e 03. 

Esta entidade teve como objetivo primeiro ser uma associação para unificação da classe, 

aprimoramento profissional, defesa dos direitos e fiscalização junto aos órgãos competentes. 

  No ano de 2001, a ATO-DF realizou um levantamento no DF dos terapeutas 

ocupacionais do Distrito Federal, e localizou 40 profissionais, contando os que trabalhavam 

nos serviços públicos e privados. 

 Quatro anos após a criação da ATO-DF o CREFITO (Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional), passa a ter sede em Brasília, com inauguração no dia 22 

de maio de 2004, sendo instituído através da Resolução Nº. 266/2004 do COFFITO (Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional). A partir dessa data o CREFITO 11, passa a 

ter sede e foro no Distrito Federal e jurisdição sobre o Estado de Goiás e Distrito Federal. Os 

profissionais que atuavam então no Estado de Goiás e Distrito Federal até então inscritos no 

CREFITO 4 passaram para a jurisdição do CREFITO 11, o que foi um grande avanço para 
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ambas as Regiões,  já que a sede do CREFITO 4 ficava em Belo Horizonte a mais de 700km 

de Brasília. (COFFITO, 2012). 

 No ano de 1999 A PUC – GO inaugura o Curso de Terapia Ocupacional e ao longo 

desses anos, apresentou um crescimento de profissionais neste estado, favorecendo uma 

migração para o Distrito Federal, em busca de campo de trabalho, o que promoveu a 

ampliação de campo profissional nas diversas áreas e concomitantemente o crescimento da 

profissão. 

 Em 2008 foi instituído o primeiro curso de Terapia Ocupacional do Distrito Federal, 

na Universidade de Brasília (UnB), e a migração de profissionais docentes mestres e doutores 

para o DF. Este fato contribuiu para o inicio de uma consolidação da profissão, pois o curso 

em uma universidade pública estimula o desenvolvimento para a formação de novos 

terapeutas ocupacionais, além de desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa na área.  

 No ano de 2009 a ATO-DF registrou as primeiras inscrições de estudantes da 

Universidade de Brasília, com 12 registros, evidenciando o envolvimento dos discentes na 

evolução política da profissão, e representatividade nos eventos científicos da profissão pelo 

brasil. 

 Atualmente, de acordo com Brasil (2002), encontra-se o registro de 108 profissionais, 

atuando nos serviços públicos e privados do Distrito Federal em diversas regiões 

administrativas, dentre elas: Asa Sul, Asa Norte, Brazlândia, Ceilândia, Guará, Taguatinga, 

Lago Norte, Paranoá, Samambaia, Planaltina, Sobradinho, Gama, São Sebastião, Riacho 

Fundo, Santa Maria, Lago Sul e Núcleo Bandeirante. 

 

1.4 DEFININDO E CONTEXTUALIZANDO TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 Como área de conhecimento e prática de saúde, a Terapia Ocupacional, se interessa 

pelos problemas do homem em sua vida de atividades. Considerando a atividade humana 

como o produto e o meio de construção do próprio homem, sendo a analise destas atividades 

necessárias para se entender as relações que este indivíduo em atividade estabelece em sua 

condição de vida e saúde (MEDEIROS, 2003).  

 Soares (2007) refere que a primeira definição para a profissão Terapia Ocupacional foi 

proposta em 1922 pelo médico H.A Pattison que apresenta as seguintes considerações: 

“qualquer atividade, mental ou física, claramente prescrita e orientada, com o objetivo 

específico de contribuir para o tratamento e acelerar a recuperação de uma doença ou trauma” 

(p.04). 
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 Para que uma definição profissional possa ser considerada adequada, Soares (2007) 

descreve critérios, onde este deve conter os seguintes itens: objetivo, objeto de trabalho, 

instrumento e clientela. Especificando o objetivo como as metas ou resultados que se deseja 

alcançar a partir da intervenção profissional; o objeto profissional sendo responsável por dar 

especificidade, legitimidade e identidade à profissão; as intervenções são os recursos 

terapêuticos e a metodologia de trabalho; e a clientela é o público alvo da Terapia 

Ocupacional. Como esses itens podem sofrer alterações ao longo do processo histórico da 

profissão precisam ser atualizados periodicamente, para acompanhar as mudanças que 

ocorrem nestes pontos.  

 A seguir são apresentadas algumas definições da profissão, sendo estas traduções de 

material disponibilizado pelo Conselho da Federação Mundial de terapeutas ocupacionais 

(WFOT), traduzidos pelo Centro de estudos em Terapia Ocupacional (CETO). São 

apresentadas também definições retiradas de sites do Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (COFFITO) e Associação brasileira de terapeutas ocupacionais 

(ABRATO).  

 A definição brasileira mais amplamente divulgada foi formulada pelo curso de Terapia 

Ocupacional da Universidade de São Paulo – USP em 1997, e disponibilizada para a WFOT 

em 2002, que apresenta a seguinte definição (WFOT, 2002, p. 68). 

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. As intervenções em Terapia 

Ocupacional dimensionam-se pelo uso da atividade, elemento centralizador e 

orientador, na construção complexa e contextualizada do processo terapêutico.  

  

 O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional divulga em seu endereço 

eletrônico a seguinte definição para a profissão (COFFITO, 2011):  

É uma área do conhecimento, voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de 

indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, 

decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças adquiridas, 

através da sistematização e utilização da atividade humana como base de 

desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos.  

 

 Este conselho apresenta também a definição do profissional terapeuta ocupacional, 

citando:  

O terapeuta ocupacional é um profissional dotado de formação nas Áreas de Saúde e 

Sociais. Sua intervenção compreende avaliar o cliente, buscando identificar 

alterações nas suas funções práxicas, considerando sua faixa etária e/ou 

desenvolvimento da sua formação pessoal, familiar e social. A base de suas ações 
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compreende abordagens e/ou condutas fundamentadas em critérios avaliativos com 

eixo referencial pessoal, familiar, coletivo e social, coordenadas de acordo com o 

processo terapêutico implementado. O terapeuta ocupacional compreende a 

Atividade Humana como um processo criativo, criador, lúdico, expressivo, 

evolutivo, produtivo e de automanutenção e o Homem, como um ser práxico, 

interferindo no cotidiano do usuário comprometido em suas funções práxicas 

objetivando alcançar uma melhor qualidade de vida.  

As atividades do profissional estendem-se por diversos campos das Ciências da 

Saúde e Sociais. Avalia seu cliente para a obtenção do projeto terapêutico indicado; 

que deverá, resolutivamente, favorecer o desenvolvimento e/ou aprimoramento das 

capacidades psico-ocupacionais remanescentes e a melhoria do seu estado 

psicológico, social, laborativo e de lazer. 

 

 

 

 A Associação brasileira de terapeutas ocupacionais (ABRATO, 2012) define a Terapia 

Ocupacional como:  

Uma profissão de nível superior reconhecida e regulamentada pelo Decreto Lei nº 

938/69 e pelas resoluções COFFITO nº 08/1978, 10/1978, 81/1987, estes atribuem 

as competências do profissional terapeuta ocupacional, no diagnóstico do 

desempenho ocupacional nas áreas das atividades de vida diária, atividades 

instrumentais de vida diária, trabalho e produtivas, lazer ou diversão e nos 

componentes de desempenho sensório-motor, integração cognitiva, e componentes 

cognitivos, habilidades psicossociais e componentes psicológicos, por meio da 

utilização de métodos e técnicas terapêuticas ocupacionais.  

 A Associação Americana de Terapia Ocupacional apresenta as seguintes definições 

para a Terapia Ocupacional (WFOT, 2002, p.66):  

1. Terapia Ocupacional é o uso terapêutico da atividade de cuidado pessoal, trabalho 

e lazer para aumentar sua independência, ampliar o desenvolvimento e prevenir 

incapacidades; pode incluir adaptação de tarefas ou do meio ambiente para obter-se 

a máxima independência e melhorar a qualidade de vida – Definição da Terapia 

Ocupacional que consta no dicionário, adotada e aprovada pela Assembleia 

Representativa em abril de 1986.  

2. Terapia Ocupacional é o uso das atividades significativas elaboradas para alcançar 

resultados funcionais que promovam saúde, previnam lesão ou deficiência, e que 

desenvolvam, melhorem e sustentem ou reestabeleçam um maior nível possível de 

independência de qualquer individuo que tenha uma lesão, doença, déficit cognitivo, 

desajuste psicossocial, doença mental, atraso no desenvolvimento, ou dificuldade de 

aprendizagem, disfunção física ou outro transtorno. Inclui avaliação por meio de 

observação qualificada ou avaliação pela administração e interpretação de testes 

formais ou informais. – Definição prática de Terapia Ocupacional para 

Regulamentação Federal pela Associação Americana de Terapia Ocupacional, 1994.  

 A Federação Mundial de Terapia Ocupacional (World Federation of Occuppacional 

Therapists - W.F.O.T), define a Terapia Ocupacional como (WFOT, 2002, p. 12): 

Terapia Ocupacional é uma disciplina da saúde que diz respeito a pessoas com 

diminuição, déficit ou incapacidade física ou mental, temporária ou permanente. O 

terapeuta ocupacional profissionalmente qualificado envolve o paciente em 

atividades destinadas a promover o restabelecimento e o máximo uso de suas 
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funções com o propósito de ajudá-los a fazer frente às demandas de seu ambiente de 

trabalho, social, pessoal e doméstico e a participar da vida em seu mais plano 

sentido.  

 Por um longo período os terapeutas ocupacionais brasileiros adotaram definições 

estrangeiras, mas precisamente a referenciada pela Associação Americana de Terapia 

Ocupacional. Porém, em 1997 desenvolveu-se um conceito brasileiro para definir a profissão 

e que foi de grande importância para o desenvolvimento da profissão no país, e o término de 

importação do conceito profissional, já que o conceito da profissão deve-se adequar a 

realidade do país (FRANCISCO, 2008; WFOT 2002). 

 

1.5. O TERMO TERAPIA OCUPACIONAL 

  

 A profissão Terapia Ocupacional possuiu diversas denominações, ao longo de sua 

historia, porém a que prevaleceu foi a proposta pelo arquiteto norte-americano George E. 

Barton no inicio do século XX, este foi um dos fundadores da Associação Americana de 

Terapia Ocupacional (AOTA), que a partir da constatação da existência da doença 

ocupacional pergunto-se porque não poderia haver uma   “Terapia Ocupacional” para 

atender a esta demanda (SOARES, 2007). 

 Porém alguns terapeutas ocupacionais, ao longo dos anos, vêm levantando discussões 

em encontros profissionais a respeito do termo: Terapia Ocupacional, questionando se esta é a 

terminologia mais adequada para definir a profissão (CANIGLIA, 2005). 

 Caniglia (2005, p. 77) aponta que “o ‘termo ocupacional’ se refere mais a trabalho, 

restringindo a atuação”.  

 Magalhães (1990 apud CANIGLIA, 2005) apresenta a seguinte argumentação para 

levantar a necessidade de reflexão sobre a denominação da profissão:  

A utilização da expressão ‘Terapia Ocupacional’ possui origem controversa e 

provoca embaraços equívocos. Em língua portuguesa, esse termo possui para o 

senso comum a conotação de ‘atividade sem utilidade’, ‘passatempo’, ‘emprego do 

tempo de modo irresponsável ou sem propósito sério’. Do ponto de vista técnico, o 

quadro não é melhor: a abrangência da expressão bem como a falta de rigor teórico 

acarretam interpretações superficiais e genéricas que autorizam uma frágil 

identidade profissional e um campo de atuação mal definido (...). As escolas ainda 

não parecem dar-se conta da seriedade do assunto (p. 77). 

 

 Outra autora que aborda essa questão é Francisco (2008), apontando acerca dos maus 

entendidos gerados pelo nome, como quando a denominação “Terapia Ocupacional” é 

utilizada relacionada a trabalho, brincadeira, ou execução de atividades cotidianas.  
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 Para tentar reparar esses maus entendidos esta autora busca o significado das palavras 

terapia e ocupacional, fazendo uma consulta no Novo dicionário Aurélio, e encontra as 

seguintes definições: 

 

(...) no verbete terapêutica: Parte da medicina que estuda e põe em prática os meios 

adequados para aliviar ou curar doentes; Terapia. Terapêutica Ocupacional – psiq. 

Aquela que procura desenvolver e aproveitar o interesse do paciente por um 

determinado trabalho ou ocupação: Terapia Ocupacional, laborterapia, ergoterapia 

(nessa acepção, cf. praxiterapia)’. Conforme solicitação do autor, partimos então à 

procura do verbete praxiterapia, que diz o seguinte: ‘(de práxis + terapia) técnica de 

tratamento usada, em geral, em doentes crônicos internados, e que consiste na 

utilização terapêutica do trabalho, distribuindo-se aos pacientes tarefas de 

complexidade crescente’... Quanto a ocupacional, diz o autor: ‘referente a ocupação, 

trabalho, oficio’. Vejamos agora ocupação: ‘do latim occupatione – ato de ocupar,  

ou de aponderar-se de algo – Ofício, trabalho, emprego, serviço...’ (p.16).  

 

 

 Após buscar o significado das palavras em separado, a autora chega a seguinte 

definição para compreender a Terapia Ocupacional de acordo com a etimologia das palavras: 

“técnica (parte da medicina que estuda e põe em prática) que utiliza o trabalho como recurso 

(meio adequado) para tratar (aliviar ou curar os doentes)”.  

 Esta autora levanta uma crítica, pois essa definição apresenta a profissão apenas como 

uma técnica de aplicar trabalho, ocupação, afazeres para curar doentes. Sendo assim a todos 

que estão doentes bastaria trabalhar para curar a doença, sendo essa uma forma muito 

simplista em relação à complexidade exigida para que o uso de atividades, ações, trabalhos, 

possam ser conceituados como Terapia Ocupacional (FRANCISCO, 2008). 

 Caniglia (2005, p. 77) ainda faz a sugestão do termo “praxiterapia” para definir a 

profissão, por considera-lo mais adequado as atribuições da profissão e pelo termo “práxico 

abranger mais as atividades humanas. Esta foi à única sugestão de nome alternativo 

encontrada para a profissão nas referências pesquisadas.  

 

1.6. OS MODELOS DE ATUAÇÃO 

 

 O termo Modelo Teórico, na área de Terapia Ocupacional, é utilizado para indicar o 

referencial teórico utilizado para fundamentar a prática profissional. “Os modelos tratam das 

referencias teóricas que contém conceitos e premissas teóricas que darão base e orientação 

para a utilização na clínica e na pesquisa”. Este termo é também citado como referencial, 

abordagem, escola, corrente, linha, etc. (CANIGLIA, 2005, p.126).  
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Vários estudos têm sido feitos para se detectarem quais modelos teóricos o terapeuta 

ocupacional busca para fundamentar sua prática. CANIGLIA (1991), pesquisando 

referências teóricas utilizadas em Terapia Ocupacional, observou que vários 

profissionais se interessam pelo assunto: Reed identificou 35 modelos em Terapia 

Ocupacional; Helen e Hopkins apresentaram nove abordagens para a prática: 

Comportamental, Biomecânica, Cognitiva, Desenvolvimental, 

Neurodesenvolvimental, Sensório-motora, Ocupação Humana, Psicanalítica e 

Reabilitação. Anne Mosey três abordagens de referência: Analítica, 

Desenvolvimental e Aquisicional. Javetz e Katz apontaram nove modelos: 

Integrativo Sensorial, Neurodesenvolvimental, Comportamental, Cognitivo, 

Comportamento Ocupacional, Psicodinâmico, Desenvolvimental, Reabilitativo e 

Biomecânico. Briggs e outros autores apresentam quatro modelos para a Terapia 

Ocupacional Psicossocial: Psicanalítico, Comportamental, Humanístico e 

Desenvolvimental. Kielhofner levantou oito modelos: Adaptação Espaço Temporal, 

Biomecânico, Cognitivo Perceptual, Controle Motor, Distúrbios Cognitivos, Grupos 

de Trabalho, Integrativo Sensorial e Ocupação Humana. Hagedorn descreveu 6 

modelos: Ocupação Humana, Adaptação através da Ocupação, Desempenho 

Ocupacional, Habilidades Adaptativas, Incapacidade Cognitiva, Saúde através das 

Atividades (p. 126-7). 

 A prática da Terapia Ocupacional é marcada por diferentes modelos e técnicas de 

intervenção, modificados ao longo de sua história como decorrência das diferentes 

concepções de homem, saúde, doença e atividade, assumidas concomitantemente pelas 

ciências que a embasaram. Sendo assim, sua prática ainda esta em constante modificação, de 

acordo com as necessidades humanas de cada período histórico vivenciado, ocorrendo 

modificações até os dias atuais (MEDEIROS, 2003). 

 A Terapia Ocupacional referenciou a construção de seus modelos de atuação nos 

procedimentos e teorias médicas e psicológicas, dentre eles: exercícios físicos, estimulação 

sensorial, atividades sequenciais do desenvolvimento humano, entre outros, isto ocorreu pelo 

fato, destes serem os conhecimentos valorizados na época, e a profissão queria ser 

reconhecida cientificamente adotou essas teorias para embasarem sua atuação (MEDEIROS, 

2004). 

 De acordo com Hagedorn (2001, p.151), os modelos são “uma representação 

simplificada de estrutura e conteúdo de um fenômeno ou sistema, que escreve ou explica as 

complexas relações entre os conceitos do sistema e integra os elementos da teoria e da 

prática”. Os modelos tem o objetivo de simplificar a compreensão dos eventos, relacionando e 

unificando elementos diferentes, buscando facilitar o entendimento e orientar quanto ao que 

deve ser feito.  

 Ainda segundo esta autora um modelo prático de Terapia Ocupacional normalmente 

relaciona-se ao paradigma/modelo profissional e direciona a prática, sendo geralmente 

aplicável a todos os tipos de pacientes ou a grandes grupos. 

 Caniglia (2005), apresenta em seus estudos a organização modelos teóricos utilizados 

na prática da Terapia Ocupacional, organizados no Quadro 1. 
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Quadro 1. Modelos teóricos
 
em Terapia Ocupacional e principais características de cada modelo.  

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Modelo profissional Básico e geral relaciona-se ao objeto de trabalho profissional. 

Modelos Sanitaristas Abordagem relacionada aos níveis de atenção à saúde. 

Mod. Preventivo Atenção primária 

Mod. Curativo  Atenção secundária 

Mod. Reabilitador Atenção terciária 

Modelos Históricos Possuem características metodológicas e filosóficas, mas são 

caracterizados pela época de surgimento no contexto histórico da 

profissão. 

Tratamento Moral Final séc. XIX 

Ocupacional Inicio do séc. XX 

Cientificista/ Reducionista Metade do séc. XX 

Holístico/Sistêmico Final séc. XX e inicio séc. XXI 

Modelos Filosóficos Caracterizados pela concepção de homem mundo e sociedade. 

Positivista Marcado pelo ‘culto a ciência’.  (1798- 1857) Augusto Comte. 

Materialista Histórico Acontecimentos históricos fundados em fatores econômico-sociais. (1818-

1883). Karl Mark. 

Existencialista 

 

Análise da existência humana. (1905-1980) Jean-Paul Sartre. 

Modelos Metodológicos Utilizam teorias, métodos e técnicas especificas. 

Analítico/ Junguiano 

 

Favorecer a interação do ego com o inconsciente. (1875 – 1961) Carl 

Gustav Jung 

Biomecânico Fundamenta-se em leis da mecânica e da cinesiologia.  

Cognitivista Baseado nos estágios do desenvolvimento. Jean Piaget  

 

Comportamental/ Behaviorista Premissa básica de que todo comporto é aprendido e pode ser modelado. 

Watson. 

Desenvolvimental/ Evolutivo Visa utilizar métodos e técnicas que facilitem a vivência das características 

das diversas faixas etárias. 

Gestaltico Influenciado pela fenomenologia e existencialismo. Fritz Perls 

Humanistico Existencial Premissa de que o homem não pode fugir da liberdade, e a liberdade e 

responsabilidade andam juntas. Frankl Maslow e Rollo May 

Humanismo Rogeriano Baseia-se na terapia centrada no cliente. Abordagem humanística 

existencial. Carl Roger 

Integrativo Sensorial 

 

Trata da forma como o homem organiza as sensações para realizar 

atividades significativas.. Jean Ayres.  

Lúdico Refere-se à importância da diversão, recreação, jogos, lazer e brincadeira. 

Neurodesenvolvimental Enfoque no desenvolvimento neurológico. Bobath 

Ocupação Humana Coloca a ocupação como essência da existência humana. Kielhofner e 

Burke 

Perceptomotor/ psicomotriz Referencial teórico na psicomotricidade. Montessori, 

Psicanalitico  Baseia-se no desenvolvimento da personalidade, filosofia da natureza 

humana. Freud 

Sensitivomotor  Caracteriza-se por utilizar estímulos proprioceptivos e exteroceptivos para 

influenciar respostas motoras. Bobath, Kabat, Rood, Brumnstron.  

Sistêmico  Baseia-se na Teoria Geral dos Sistemas. Visão holística de homem e 

mundo. Bertalanffy 

Sociocultural comunitário Enfatiza os aspectos sócio-políticos-culturais do contexto. Paulo Freire 

Sócioinstitucional Enfoque nas relações interpessoais e grupais das instituições. Pichon 

Riviere 
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Fonte: CANIGLIA, 2005.  

 Estes modelos são a base para a forma de intervenção da clinica. A Terapia 

Ocupacional se desenvolve com sua base generalista do modelo profissional e com o modelo 

sanitarista da atenção a saúde. Os outros modelos são especificamente de acordo com vários 

contextos do profissional, pois cada um retrata formas especificas de intervenção. 

Portanto, a escolha de um Modelo Teórico para a prática profissional depende de 

diversos fatores, estando entre eles à situação-problema, clientela atendida, faixa etária, forma 

de atendimento, questão a ser tratada, objetivos a serem alcançados, tipo de instituição, tempo 

de tratamento, dentre outros fatores relevantes durante a intervenção. O terapeuta deve adotar 

uma postura crítica perante os modelos, podendo adapta-los e unificar mais de um deles em 

sua atuação fazendo as devidas adequações para se orientar no processo terapêutico 

(CANIGLIA, 2005). 

 

1.7. O OBJETO DE ESPECIFICIDADE DA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 Para Caniglia (2005), o termo objeto é indicativo de finalidade, fim, alvo, propósito, 

fruto, produto. O objeto é o fim a ser atingido, produzido, estudado, pesquisado, tratado, 

cuidado. O objeto de estudo refere-se a um objeto comum a várias profissões e áreas de 

conhecimento, como por exemplo, temas como a depressão, o inconsciente e o tônus 

muscular. Já o objeto profissional é único, da especificidade, legitimidade e identidade à 

profissão. 

 De acordo com Bing (1981 apud CAZEIRO et al., 2011), a Terapia Ocupacional é a 

única profissão na qual seu objetivo principal centra-se na totalidade do ser humano ao 

realizar suas atividades. Cazeiro et al. (2011), afirma que as atividades cotidianas sempre 

estiveram presentes na profissão, mesmo que com denominações diferentes. Inicialmente 

eram denominadas atividades cotidianas ou de autocuidado, após passa a se utilizar mais 

frequentemente o termo Atividades da Vida Diária, que incluíam todas as atividades 

realizadas no dia-a-dia dos indivíduos.  

 Clark (2010 apud CAZEIRO et al. 2011), aponta que a Terapia Ocupacional é a única 

profissão que possui em suas diretrizes curriculares uma compreensão complexa, detalhada e 

cientificamente embasada sobre como as pessoas vivem na sua vida diária em seu contexto 

social, sendo essas pessoas com deficiência ou não.  

 De acordo com Caniglia (2005), o objeto de estudo profissional da Terapia 

Ocupacional, é um aspecto da saúde do indivíduo, e apresenta diversas denominações de 
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acordo com as características de cada país, grupo de pesquisa, universidades, etc. Dentre essa 

denominações a autora cita:  

(...) atividade humana, fazer humano, ação humana, desempenho ocupacional, 

função ocupacional, saúde práxica, fenômeno ocupacional, afazeres diários, 

atividades rotineiras, atividades do cotidiano, cotidiano ocupacional, performance 

funcional, rotina qualificada, cotidiano saudável, atividade significativa etc. (p. 47). 

 

 Deste modo, após vários debates sobre a epistemologia da Terapia Ocupacional 

“acredita-se que muitas destas denominações para o objeto de trabalho profissional são nomes 

diferentes para o mesmo fenômeno”; sendo o termo “Atividade humana” o que aparece com 

mais frequência na bibliografia (CANIGLIA, 2005 p. 80). 

 Para Bartalotti e De Carlo (2001), as atividades humanas se compõem por ações 

sequenciadas que possuem qualidades, demandam habilidades, materiais e estabelecem 

mecanismos internos para sua execução, sendo estas consideradas o elemento centralizador e 

orientador na construção complexa e contextualizada do processo terapêutico. 

 Nas considerações de Soares (2007) o objeto da Terapia Ocupacional é apresentado 

como a ação, o fazer humano, o cotidiano, a atividade humana, as atividades rotineiras, dentre 

outras denominações. Mas a autora aponta que uma profissão não pode ser definida apenas 

pelo seu objeto, pois este é apenas um aspecto da profissão, devendo ser considerados 

também os recursos terapêuticos, a metodologia de trabalho e a forma de agir 

profissionalmente. 
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 2. A ATUAÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

 Durante os últimos quarenta anos a Terapia Ocupacional no Brasil, ganhou espaços e 

se estruturou concreta e significativamente. Na área de Saúde, atualmente, a ação do terapeuta 

ocupacional é imprescindível nos tratamentos de pacientes de todas as idades, cujas 

habilidades físicas, metais ou emocionais encontram-se debilitadas. A profissão, todavia, 

expandiu-se e ultrapassou os contornos da área específica da Saúde, projetando sua aplicação 

na esfera das relações sociais (ABRATO, 2012). 

 Deste modo o terapeuta ocupacional é um profissional, membro da equipe 

interdisciplinar de assistência à saúde, cujo foco é auxiliar o indivíduo a desenvolver ou 

restaurar habilidades e melhorar sua adaptação para desempenhar as atividades que ele deseja 

e precisa, considerando seus potenciais, limitações e sua história pessoal. Este profissional se 

aperfeiçoa para exercer sua profissão dentro das diversas especialidades tais como: Saúde 

Mental, Distúrbios do Desenvolvimento Infantil, Reabilitação Funcional dos Membros 

Superiores, Neurologia, Gerontologia, Educação Especial, Tecnologia Assistiva, Saúde do 

Trabalhador, Oncologia, dentre outras (ABRATO, 2012). 

 Dentre os locais onde o terapeuta ocupacional pode atuar estão: hospitais gerais e 

especializados, clínicas especializadas, ambulatórios, projetos sociais oficiais, instituições de 

ensino superior, órgãos de controle social, unidades básicas de saúde, instituições geriátricas, 

escolas e creches, empresas, oficinas terapêuticas, centros de convivência, centros de 

reabilitação, instituições penais, serviços substitutivos em saúde mental, entre outros 

(COFFITO, 2012). 

 Sendo assim prática é bastante abrangente, pois atende as pessoas em todas as fases da 

vida, contribuindo para a recuperação da independência através do uso atividades em 

disfunções de ordem mental, física, social e de desenvolvimento, inserindo-se em todos os 

níveis de atenção do SUS, como também na Política de Assistência Social (BEIRÃO; 

ALVES, 2010). 

 A seguir serão citadas as políticas encontradas onde a atuação do terapeuta 

ocupacional está regulamentada através de portarias. Neste trabalho a política de saúde será 

abordada mais profundamente, pois em pesquisa realizada nos sites oficiais do Governo do 

Distrito Federal encontrou-se a presença do terapeuta ocupacional, no serviço púbico, apenas 

nesta área.  
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2.1. O TERAPEUTA OCUPACIONAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Em 1988 houve uma grande mudança no que se refere à saúde do país, sendo resultado 

de grande luta liderada por profissionais da saúde, pessoas de movimentos e organizações da 

sociedade civil, que reivindicavam uma saúde pública com acesso universal. A consagração 

desse processo foi à implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição 

Federal de 1988, sendo essa considerada uma das reformas sociais mais importantes 

realizadas no Brasil (PAIM, et al., 2011). 

 Dessa forma antes da criação do SUS o acesso à saúde era restrito e existia dupla 

coordenação dos serviços, onde as ações preventivas eram gerenciadas pelo Ministério da 

Saúde e era de acesso à população geral. No entanto os serviços médico curativos ficavam 

sobre competência do Ministério da Previdência Social, sendo esses atendimentos restritos 

aos trabalhadores com carteira assinada (BRASIL, 2000). 

 Após a implementação do SUS a saúde passa a gerenciada pelo Ministério da Saúde 

no âmbito federal, e pelas Secretarias de Saúde nos âmbitos estaduais e municipais, e a saúde 

pública passa a ser de acesso universal garantida pela nova Constituição Federal, expresso no 

artigo 196 que diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário” (BRASIL, 2000, p.06). 

 Os artigos da Constituição de 1988 que tratam da saúde são do 196 ao 200, e eles 

foram regulamentados por meio das leis 8.080 e 8.142 editadas em 1990, sendo que a 

primeira estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e a segunda trata da 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Justas estas leis 

formam a lei orgânica da saúde (BRASIL, 2000). 

 A lei 8.080/90 também define os princípios e diretrizes do SUS, que são: a 

Universalidade, Equidade e Integralidade, definidos por Paim e Silva (2011): 

No SUS, universalidade supõe que todos os brasileiros tenham acesso igualitário aos 

serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer barreira de natureza legal, 

econômica, física ou cultural. A equidade possibilita a concretização da justiça, com 

a prestação de serviços, destacando um grupo ou categoria essencial alvo especial 

das intervenções. E a integralidade tende a reforçar as ações intersetoriais e a 

construção de uma nova governança na gestão de políticas públicas (p.04). 
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 Deste modo o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por todas as ações e 

serviços de saúde oferecidos por órgãos e instituições públicas nos âmbitos federais, estaduais 

ou municipais. Sendo permitida também a participação da iniciativa privada de forma 

complementar (BRASIL, 2000). 

 No SUS, a assistência à saúde se organiza em três níveis de complexidade, que são a 

atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Essa estruturação tem como 

objetivo à melhor programação e planejamento das ações e serviços do sistema (BRASIL, 

2009).  

 A atenção básica tem como objetivo oferecer acesso universal e serviços 

diversificados de acordo com a demanda da população, realizando os encaminhamentos 

necessários para níveis mais complexos de cuidado, além de realizar ações intersetoriais de 

promoção de saúde e prevenção de doenças (PAIM, et al., 2011). 

 Já a média complexidade é composta por ações e serviços que tem como objetivo 

atender agravos de saúde que demandem profissionais especializados e uso de recursos 

tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico (BRASIL, 2009). 

 A alta complexidade é caracterizada por um conjunto de procedimentos que envolvem 

alta tecnologia e alto custo, com o objetivo de oferecer aos usuários serviços qualificados, 

sendo estes integrados aos demais níveis de complexidade (BRASIL, 2009). 

 De acordo com Paim (2003 apud BEIRÃO; ALVES, 2010) a inserção da Terapia 

Ocupacional no SUS tradicionalmente ocorreu a partir da alta e média complexidade em 

direção à atenção básica. Este autor aponta dois principais aspectos que levaram a esse 

quadro:  

A constituição dos modelos assistenciais no Brasil e a formação do profissional. O 

primeiro ponto está relacionado à conformação dos modelos assistenciais em saúde, 

cuja hegemonia se centrava na atenção curativa, na atenção médico-hospitalar, na 

atenção de alta e média complexidade, em detrimento de modelos centrados na 

atenção básica (p. 07).  

 

 Beirão e Alves (2010) fazem o levantamento das portarias do Ministério da Saúde que 

referenciam a Terapia Ocupacional nos últimos 10 anos. Estes autores encontraram 51 

portarias que faziam referência à Terapia Ocupacional, no período de 1998 a 2008, nas quais 

26 delas foram publicadas pelo Gabinete do Ministro e 25 pela Secretaria de Atenção a Saúde. 

Do total de portarias publicadas neste período 10 foram revogadas, restando portarias 

41vigentes.  Estes autores separam estas portarias em dois quadros, um com as portarias por 

programas/áreas do cuidado e o outro de acordo com os programas que esses profissionais 

estão inseridos.  Estas são expostas no Quadro 2.  
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Quadro 2– Distribuição dos Programas/Áreas do Cuidado por ano de publicação da portaria (vigente), Brasil 

1998- 2008.  

Programas/ Áreas do Cuidado Portaria/ Origem 

1999  Cuidados prolongados Nº 21/SAS 

2001  Assistência à pessoa portadora de deficiência 

 Hospital-Dia 

Nº 818/GM 

Nº44/GM 

 

 

 

 

2002 

 Esclerose Lateral Amiotrófica Nº913/SAS 

 Assistência à saúde do idoso Nº249/SAS 

 Fissura lábio- palatina Nº131/GM 

 Assistência Hospitalar em Psiquiatria Nº 251/GM 

 Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) Nº336/GM 

 Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência Nº 1.060/GM 

2004  Assistência Cardiovascular Nº 210/SAS 

 Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei Nº340/SAS 

 

 

2005 

 Traumato-ortopedia Nº 95/SAS 

 Saúde do Trabalhador Nº 2.437/GM 

 Assistência ao Paciente Neurológico - Neurologia Nº 391/SAS 

 Assistência ao Paciente Neurológico - Neurocirurgia Nº 756/SAS 

2007  Método Canguru Nº 1.683/GM 

 

 

2008 

 Oftalmologia Nº 288/SAS 

 Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) Nº 154/GM 

 Cadastramento das equipes do NASF Nº 409/SAS 

 Atenção à Pessoa com Deficiência Visual na Atenção Básica Nº 3.128/GM 

Fonte: BEIRÃO; ALVES, 2010. (com adaptações). 

   

  Este quadro permite conhecer as possibilidades de inserção dos terapeutas 

ocupacionais no SUS, estando estes presentes nas mais variadas áreas, como reabilitação 

física, saúde mental, saúde do trabalhador, atenção básica, saúde do idoso, saúde do 

adolescente, assistência integrada ao recém-nascido, reabilitação visual, área cardiovascular e 

neurológica, dentre outras.  

 Há algumas portarias que apontam a obrigatoriedade e outras que apenas indicam a 

presença do terapeuta ocupacional nas equipes dos serviços oferecidos. No entanto a maioria 

das portarias faz apenas referência ao profissional como possível membro da equipe, não 

apontando obrigatoriedade do mesmo na composição da equipe mínima. A presença desse 

profissional é obrigatória nas portarias: Nº818/GM - Assistência à pessoa portadora de 

deficiência, Nº 44/GM – Hospital-Dia, Nº 913/SAS – Esclerose Lateral Amiotrófica e Nº 

756/SAS- Assistência ao Paciente Neurológico – Neurocirurgia (BEIRÃO e ALVES, 2010). 

 Estes autores ainda apontam que a atuação do terapeuta ocupacional no contexto das 

políticas públicas de saúde se dá na maioria dos casos na alta complexidade, incluídos em sua 

maioria na área de reabilitação, como nos serviços assistência de neurologia e dor funcional, 

assistência cardiovascular e traumato-ortopédia. A média complexidade é apontada apenas em 

uma portaria, que dispõem sobre a Política Nacional da Pessoa com Deficiência. Na atenção 
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básica existem duas portarias a que cria os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) e a 

que define as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual.  

 O Quadro 3 abaixo apresenta outras portarias que referem a inclusão do terapeuta 

ocupacional, com relação aos procedimentos realizados pelo SUS.   

 

Quadro 3: Inclusão de procedimentos em tabela de serviços por ano de publicação da portaria.  

                                              Procedimento                                                                       Portaria/ Origem 

1998  Atendimento a paciente idoso em Hospital-Dia geriátrico (1 e 

2 turnos) 

Nº 2.414/GM 

2000  Atendimento ao recém-nascido de baixo peso.  Nº 072/SAS 

2001   Atendimento a pacientes que demandem cuidados 

intensivos de medicina física e reabilitação (1 e 2 turnos) 

Nº 185/SAS 

2002  Consulta de outros profissionais (Terapia Ocupacional) 

  Acompanhamento e avaliação de paciente amputado que 

necessite de prótese (tratamento pré-protético e pós-

protético) e meios auxiliares de locomoção.  

  Acompanhamento de pacientes em Serviço de Referência 

ao Trabalhador (SRST) portadores de agravos e sequelas 

relacionados ao trabalho. 

Nº 1.101/GM 

 

Nº 1.130/GM 

 

Nº 666/SAS 

2004  Atendimento com o objetivo social a pacientes de CAPS I 

 Atendimento com o objetivo social a pacientes de CAPS AD 

 Atendimento em reabilitação visual. 

 Atendimento em reabilitação auditiva. 

 Atendimento em reabilitação mental/autismo.  

 Atendimento em medicina física e reabilitação.  

Nº 49/SAS 

2005  Atendimento em Atenção a Saúde do Adolescente em 

conflito com a lei em unidades sócio-educativas, ate 40 

adolescentes, de 101 a 180 adolescentes e com mais de 180.  

Nº 328/SAS 

2006   Atendimento em CAPS I 

 Atendimento em CAPS II 

 Atendimento em CAPS III 

 Atendimento em CAPS i 

 Atendimento em CAPS AD 

Nº 748/SAS 

2007  Atendimento/ Acompanhamento intensivo de paciente em 

reabilitação física (1 e 2 turnos). 

Nº 2.848/GM 

2008  Atendimento neurológico da dor funcional. 

 Atenção a DST/HIV/AIDS em testagem e aconselhamento. 

 Atendimento em Atenção a Saúde do Adolescente em 

conflito com a lei em unidades sócio-educativas com até 41 

a 100 adolescentes 

 

Nº 154/SAS 

Fonte: BEIRÃO; ALVES, 2010. (com adaptações). 

  

 O Quadro 3 organiza as portarias de acordo com os procedimentos passíveis de serem 

realizados por terapeutas ocupacionais, em detrimento do Quadro 2 que as organiza de acordo 

com as áreas/programas de atuação.  Ainda de acordo com Beirão e Alves (2010), “em alguns 

casos, depois de publicada uma portaria sobre algum programa específico, são 

regulamentados os procedimentos a serem registrados pelos profissionais na tabela de 

serviços”.  
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 Estes autores ressaltam os avanços da inclusão da Terapia Ocupacional nos programas 

e nas tabelas de procedimentos para organização dos serviços de saúde. Porém apontam que 

apesar do crescimento no número de portarias, ainda não foram normatizados procedimentos 

específicos/privativos do terapeuta ocupacional, sendo estes geralmente agregados a eixos que 

podem ser registrados por qualquer profissional da equipe de saúde. No entanto indicam que 

nenhum outro profissional teve o procedimento privativo especificado, ficando essa tarefa a 

cargo dos conselhos profissionais, e ainda apontam que seria importante no mínimo à inclusão 

do procedimento Atendimento de Terapia Ocupacional (BEIRÃO e ALVES, 2010). 

 Na Política da Assistência Social (SUAS) a Terapia Ocupacional vem se 

desenvolvendo, a partir de ações com trabalhos comunitários e territoriais voltados para o 

fortalecimento dos direitos, a emancipação pessoal e social, valorização da cultura, proteção 

da família, inclusão e participação social, geração de renda, organização e reorganização da 

vida cotidiana e econômica tanto em meio urbano quanto rural (ABRATO, 2010).  

 Em junho de 2011 por meio da Resolução nº 17 (Diário Oficial da União, 20/06, 

2011), qualificou o terapeuta ocupacional como um dos profissionais de nível superior que 

poderão integrar as equipes de referência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

podendo também compor a gestão deste, mas não indicando a obrigatoriedade deste 

profissional na equipe mínima (BRASIL, 2011b).   

 Outra política encontrada que cita a participação do terapeuta ocupacional na equipe é 

a Portaria DEPEN/DISPF nº 287, de 14 de maio de 2010, que inclui este profissional nas 

Penitenciárias Federais.  Além de acrescentar este profissional na equipe esta portaria indica 

as suas atribuições dentro do serviço, sendo a atuação voltada principalmente à capacitação 

profissional dos internos (ABRATO, 2012). 

 Segundo Magalhães e Oliveira (2008) 62% dos terapeutas ocupacionais do total de 

inscritos no Conselho Profissional atuam no SUS. E mesmo com essa quantidade significativa 

do total de profissionais o déficit existente chega a mais de 40 mil terapeutas ocupacionais. 

Para atender a essa demanda seriam necessária da expansão de vagas em concursos e a 

criação de novos cursos de graduação na área.  

 Por serem as políticas do SUS as que possuem o maior contingente de terapeutas 

ocupacionais, e por todos os profissionais do serviço público do Distrito Federal estarem 

inseridos na área de saúde esta pesquisa analisou mais especificamente as políticas do SUS.  
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3.  CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os aspectos metodológicos utilizados para compor o 

presente estudo.  

 Esta pesquisa tratou-se de um estudo exploratório, através de pesquisa de campo 

enfocando uma metodologia de estudos mistos, que buscam entender o significado atribuído 

pelos indivíduos em relação a problemas sociais ou humanos, típicos da pesquisa qualitativa, 

como também se utiliza de instrumentos que contenham dados numéricos, observando as 

relações entre variáveis, que são característicos da pesquisa quantitativa (CRESWELL, 2011). 

 A concepção filosófica que orientou esta pesquisa foi da concepção pragmática, que é 

definida por Fontoura (1970 apud ALENCAR,2003), como: 

A filosofia da ação (do grego pragma = ação, e  ismo = doutrina, estudo). Segundo 

esse sistema filosófico, a ação precede o conhecimento. O homem primeiro age, para 

depois conhecer o objeto de sua ação. O Pragmatismo é o primado da ação sobre o 

pensamento (p. 70). 

 

 A concepção filosófica pragmática para Creswell (2011) é a que melhor se aplica a 

métodos mistos de pesquisa, além de oferecer a contextualização prática da pesquisa centrada 

nos problemas. 

 Este autor explica que a pesquisa de métodos mistos refere-se à combinação de dados 

quantitativos e qualitativos, e podem ocorrer de diversas formas, como: Procedimentos de 

métodos mistos sequenciais, que consiste em elaborar ou expandir os achados de um método 

para outro, usando, por exemplo, um método quantitativo que se possa levantar dados sobre o 

campo, seguido de estudo qualitativo para exploração mais detalhada de casos ou indivíduos, 

e vice-versa. Procedimentos de métodos mistos concomitantes, nele o pesquisador coleta 

dados quantitativos e qualitativos ao mesmo tempo e depois integra as informações nos 

resultados.  E por último, Procedimentos de métodos mistos transformativos, no qual o 

pesquisador emprega uma perspectiva teórica contendo dados quantitativos e qualitativos que 

direciona o estudo, podendo haver um método de coleta de dados com abordagem sequencial 

ou concomitante. 

 Neste estudo foi realizada uma abordagem de métodos mistos sequencias de coleta de 

dados, primeiramente foi realizada pesquisa documental e análise dos dados com uma amostra 

ampla para a localização, levantamento da demanda e identificação dos 

programas/serviços/política onde estão inseridos os terapeutas ocupacionais nos serviços 
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públicos do Distrito Federal utilizando-se de análise quantitativa dos dados obtidos. Em um 

segundo momento foi realizada entrevista em grupo, por meio de grupo focal, para uma 

exploração mais detalhada sobre as práticas clínicas e aspectos epistemológicos do campo 

profissional com enfoque qualitativo na análise dos dados. 

 

3.2. SUJEITO/ LOCAL DA PESQUISA 

  

 Os sujeitos participantes da pesquisa foram terapeutas ocupacionais vinculados ao 

serviço público do Distrito Federal. Sendo utilizado como critério de inclusão: possuir vínculo 

empregatício com o Governo do Distrito Federal com atuação clínica em políticas, 

instituições, programas e/ou serviços.  

 A amostragem foi selecionada por conveniência, sendo composta por terapeutas 

ocupacionais que foram convidados pela Associação dos terapeutas ocupacionais do Distrito 

Federal (ATO-DF), através de meio eletrônico, com o objetivo de estimular profissionais de 

diversas áreas à participarem de uma entrevista grupal, através de técnica de grupo focal. 

 O grupo foi formado por 09 terapeutas ocupacionais, correspondendo a 11% do total 

de profissionais ativos no serviço público do Distrito Federal, sendo estes de diferentes áreas, 

com diferentes tempos de atuação no serviço público do Distrito Federal, e tempos de 

formação variáveis.  

    

3.3. PROCEDIMENTOS 

 

 Para coleta dos dados da pesquisa foi realizado inicialmente levantamento 

bibliográfico sobre aspectos epistemológicos da Terapia Ocupacional, além de aspectos de 

outros campos correlatos ao tema. Este levantamento permitiu um estudo teórico sobre o tema 

e os objetivos deste estudo. Segundo Minayo (2008) a primeira tarefa do pesquisador após a 

definição dos objetivos é realizar uma ampla pesquisa bibliográfica sobre o objeto de estudo, 

a partir dela se permite uma melhor ordenação e compreensão da realidade empírica.  

 Posteriormente foi realizada pesquisa documental em sites do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES, e sítios oficiais do Distrito Federal para mapear os 

profissionais do Distrito Federal. Nesta etapa foi possível localizar os profissionais terapeutas 

ocupacionais nos serviços públicos do distrito federal e buscar dados sobre: campo de 

atuação, carga horária semanal, tempo de serviço, produtividade, dentre outros aspectos. 
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 Finalmente foi realizada entrevista em grupo, utilizando técnica de grupo focal. De 

acordo com Cruz Neto, Moreira, e Sucena (2002) o grupo focal é uma técnica de pesquisa 

com enfoque qualitativo, na qual se reúnem em um mesmo local, durante determinado 

período de tempo à população a qual se deseja investigar, com o objetivo de coletar dados de 

acordo com o tema a ser trabalhado. E reforça, que: 

A principal característica da técnica de Grupos Focais reside no fato de ela trabalhar 

com a reflexão expressa através da ‘fala’ dos participantes, permitindo que eles 

apresentem, simultaneamente, seus conceitos, impressões e concepções sobre 

determinado tema (p.05). 

 A técnica do grupo focal foi escolhida para este estudo para possibilitar debate, troca 

de pontos de vista, ideias e experiências entre os profissionais, gerando assim a percepção a 

respeito do tema pesquisado, explorando as diferentes opiniões dos participantes.  

 O grupo focal foi norteado através de temas com relação aos campos teórico da 

Terapia Ocupacional e à prática clínica dos profissionais participantes, seguindo um roteiro 

para seu desenvolvimento e coleta de dados (APÊNDICE A).   

 A pesquisa de campo com o grupo focal foi aplicado com uma amostra de 11% dos 

terapeutas ocupacionais ativos do serviço público do Distrito Federal, através de um encontro 

com duração de aproximadamente duas horas, com a participação da pesquisadora como 

mediadora do grupo e da orientadora do trabalho como observadora. O debate seguiu um 

roteiro, que serviu como um tópico guia para levantamento das questões. Além deste, a 

observadora utilizava técnica de observação colhendo dados em tabela (APÊNDICE C).  

 No primeiro momento do grupo houve uma breve apresentação da mediadora e 

observadora do grupo, e repassadas informações a respeito da pesquisa, do grupo focal e 

realizado a leitura e coleta de assinaturas do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), em duas vias, ficando uma via com cada participante e uma com a pesquisadora 

(APÊNDICE E).  

 Inicialmente foi solicitado aos participantes o preenchimento de uma ficha 

(APÊNDICE D), contendo informações referentes à formação, atuação clínica nos serviços, 

aspectos significativos sobre o serviço onde atua e produções acadêmicas. 

 O grupo focal foi desenvolvido primeiramente com a apresentação de sete afirmativas 

(APÊNDICE B) referentes a campo/clínica da Terapia Ocupacional, que após leitura de cada 

tema os participantes deveriam responder quanto a sua concordância (com respostas se 

concordavam, não concordavam, concordavam em partes, com a opção de não opinarem). 
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 Posteriormente a apresentação das opiniões quanto à concordância de cada tema era 

aberto um espaço para que os participantes pudessem expor suas ideias sobre os assuntos 

abordados nas afirmativas, incluindo suas percepções sobre os mesmos.  

 Ao final foram apresentados cinco conceitos profissionais da Terapia Ocupacional, 

com a leitura de cada um deles, e após foi solicitado aos participantes que escolhessem 

individualmente o conceito mais adequado para definir a profissão, segundo suas concepções. 

 O grupo focal foi concluído com a construção de um novo conceito para a profissão, 

utilizando partes dos conceitos apresentados e adicionando a esses conceitos o que achasse 

conveniente.  

 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados obtidos por meio de pesquisa documental foram agrupados e quantificados, 

através de operação matemática simples, de acordo com categorias: número de terapeutas 

ocupacionais, locais de atuação, carga horária semanal, tempo de serviço, remuneração, 

produtividade, dentre outros. Logo após foram apresentados através de gráficos e quadros, 

com o auxílio do programa Microsoft Office Excel. 

 As fichas preenchidas pelos participantes geraram dados que foram tratados de forma 

mista apresentados quantitativamente através de quadros, gráficos e tabelas; e 

qualitativamente, através narrativas textuais. 

 Os dados do grupo focal foram gravados e posteriormente transcritos. O guia da 

entrevista foi à base de organização para o tratamento dos dados coletados, sendo composto 

pela transcrição da gravação, as anotações da observadora, resumo dos comentários mais 

importantes, e as conclusões da moderadora do grupo. Os temas abordados pelo grupo foram 

divididos por categorias de acordo com os objetivos do estudo.  O material obtido no grupo 

focal foi utilizado parcialmente neste estudo.  

 O tratamento dos dados do grupo focal ocorreu através de análise de conteúdo, que é 

definida de acordo com Berelson (1952 MINAYO, 2008, p. 304) como “Uma técnica de 

pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações e tendo por fim interpretá-los”. 

 Segundo Minayo (2008) à Análise Temática, uma subcategoria da análise de 

conteúdo, é a mais apropriada para pesquisas qualitativas em saúde, e será o tipo de análise 

abordada no presente estudo. Pois, está diretamente ligada à noção de tema, que consiste em 

uma afirmação a respeito de determinado assunto, comportando um feixe de relações podendo 
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ser representada graficamente através de uma palavra, de uma frase, de um resumo. Para que 

se possa realizar uma análise temática deve-se descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto em 

análise. Operacionalmente, a análise temática é divida em três etapas são elas: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação (Minayo, 2008).   

 Portanto, neste estudo houve separação de temas, segundo apresentado no Quadro 4 e 

realizadas as devidas análises.   

 

Quadro 4:Unidades de Analise 

Unidades de Análise Conteúdos Analisados 

Formação dos terapeutas ocupacionais Relato dos profissionais sobre instituição de 

formação, ano de formação, cursos de pós-graduação 

e produções acadêmicas. 

Atuação clínica nos serviços públicos do D.F Relato dos profissionais sobre aspectos profissionais 

como: área de atuação, tempo de atuação, clientela 

atendida, formas de atuação, utilização de avaliações, 

formas de registro em prontuário, relação 

profissionais e aspectos positivos/negativos dos 

serviços. 

Consideração sobre o campo teórico/ prático da 

Terapia Ocupacional 

Relato dos profissionais sobre aspectos do campo 

teórico da Terapia Ocupacional, como o objetivo de 

especificidade da profissão, o reconhecimento 

profissional, a nomenclatura da profissão, utilização 

de modelos teóricos, campos de atuação do terapeuta 

ocupacional e aspectos positivos/ negativos da Terapia 

Ocupacional. 

Fonte: PESQUISA 

 

 Os dados quantitativos e qualitativos foram relacionados, enfocando o delineamento 

sobre a atuação dos terapeutas ocupacionais nos serviços públicos do Distrito federal, e a 

percepção sobre o campo teórico prático da profissão.  Finalmente foi realizada a correlação 

dos resultados com o campo de atuação da Terapia ocupacional no serviço público do Distrito 

Federal, os aspectos teórico epistemológico do campo, direcionando criticas e reflexões sobre 

a contextualização da clínica desta profissão. 
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3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Esta pesquisa obedeceu às normas que regulamentam a pesquisa com seres humanos, 

estabelecida através da lei 196/96. Foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da 

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPCS, por se tratar de estudo no 

âmbito da Secretária de Saúde do Distrito Federal. Foi liberada sob o Parecer Nº 046/2012 

(ANEXO A). 

 Inicialmente foi solicitado aceite do diretor do Hospital São Vicente de Paula - HSVP 

e chefia direta do Núcleo de Terapia Ocupacional, para liberação do espaço para a entrevista 

em grupo e para a participação das profissionais da instituição. Paralelo, foi enviado 

documento de concordância para o presidente da Associação dos terapeutas ocupacionais do 

Distrito Federal – ATO DF, solicitando auxilio na convocação dos profissionais. Ambos os 

documentos foram anexado no processo ao CEP/FEPECS. 

 Após a entrega das cartas de aprovação as partes, o grupo focal foi agendado conforme 

disponibilidade das terapeutas ocupacionais do Hospital São Vicente de Paulo; e posterior, foi 

solicitado a Associação dos terapeutas ocupacionais do Distrito Federal (ATO-DF), que 

realizasse o convite aos terapeutas ocupacionais associados e vinculados profissionalmente ao 

GDF. O convite foi realizado por meio eletrônico e seis pessoas responderam positivamente 

ao mesmo.  

 A participação se deu de forma voluntária, explicitada por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias. No início do encontro foram 

esclarecidos os objetivos e a metodologia da pesquisa, e a pesquisadora se colocou a 

disposição para o fornecimento de informações adicionais aos participantes sempre que 

solicitado, durante a realização da pesquisa ou a qualquer momento desejado. 

 Neste sentido, foram respeitados os princípios de confidencialidade, privacidade, a 

proteção da imagem, autonomia, não maleficência, beneficência, e justiça, entre outros. 

Garantindo a não utilização das informações em prejuízo dos sujeitos da pesquisa. Os sujeitos 

foram informados que poderiam se recusar a participar, ou retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa sem que haja nenhuma penalização ou constrangimento (BRASIL, 

196/96).  
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4.  A TERAPIA OCUPACIONAL ATUALMENTE NO DISTRITO FEDERAL  

 

 A rede pública de saúde do Distrito Federal é composta por unidades de atendimento 

em todos os níveis de complexidade do SUS, caracterizando-se pela predominância de 

estabelecimentos de saúde sob a administração direta da Secretária de Saúde do Distrito 

Federal (SES-DF). Esta secretária tem como missão (DISTRITO FEDERAL, 2007, p.25):  

Formular e adequar políticas de saúde, bem como planejar, coordenar e executar 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, segundo os princípios e 

diretrizes do SUS,contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população 

do Distrito Federal. 

 Esta rede é composta por unidades ambulatoriais, hospitalares e de apoio logístico, 

diagnóstico e terapêutico, que possibilitam uma multiplicidade de ações e serviços sendo 

capaz de atender tanto as necessidades em atenção primária até as de maior complexidade 

(DISTRITO FEDERAL, 2008). 

 De acordo com o Plano de Saúde do Distrito Federal entre os estabelecimentos que 

configuração a rede pública de saúde do Distrito Federal estão (DISTRITO FEDERAL, 

2008):  

 Unidades básicas de saúde: 61 centros de saúde; 03 unidades mistas; 08 postos de 

saúde urbanos e 23 postos de saúde rurais; 39 equipes do Programa Saúde da Família 

e 17 equipes de Saúde Bucal. 

 Unidades hospitalares: 12 hospitais regionais; 01 hospital terciário; 03 hospitais 

especializados. 

 Unidades de apoio: 01 central de radiologia; 02 laboratórios regionais; 01 centro de 

orientação médico-psicopedagógica; 01 hemocentro; 01 laboratório central; 21 

núcleos de inspeção de saúde; 01 escola com formação superior, técnica e 

treinamentos; 01 fundação de ensino e pesquisa em ciências da saúde; 01 diretoria de 

saúde do trabalhador, 01 oficina de órteses e próteses, 01 Policlínica, 01 Adolecentro. 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): 01 CAPSi, 01 CAPS I, 04 CAPS II, 05 

CAPS AD. (Distrito Federal, 2012a – DISAM). 

Foi realizada pesquisa no Portal da Transparência do Distrito Federal com o objetivo 

de localizar os terapeutas ocupacionais que atuam no serviço público, após pesquisou-se a 

presença deste profissional em todos os órgãos e carreiras, sendo encontrados resultados para 

esse cargo apenas na área de assistência pública a saúde.  

Foram localizados registros de 86 profissionais, considerou-se para a composição 

deste quadro apenas os profissionais ativos, 79 profissionais, sendo desconsiderados os 
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profissionais já aposentados, com licença sem vencimento ou requisitado a outro órgão 

(DISTRITO FEDERAL, 2012b). 

Todos dados dos profissionais foram pesquisados individualmente no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos (CNES) e no Portal da Transparência do Distrito Federal. Nesta 

pesquisa foram levantadas as instituições públicas do Distrito Federal com terapeutas 

ocupacionais apresentados na Tabela1 (BRASIL, 2012; DISTRITO FEDERAL, 2012b). 

 
Tabela 1: Estabelecimentos públicos de saúde do Distrito Federal, onde atuam os terapeutas ocupacionais e 

número de terapeutas ocupacionais por tipos de serviço em percentagem.  

SERVIÇOS LOCAIS  TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS 

N=79 % 

Unidades 

Básicas de 

Saúde 

 

Centro de Saúde da Penitenciária Feminina do Distrito 

Federal, Centro de Saúde da Estrutural, Centro de Saúde 

02 Itapoã, Centro de Saúde 01 de Samambaia, Centro de 

Saúde 04 de Samambaia, Centro de Saúde 02 de 

Brazlândia, Centro de Saúde 05 de Planaltina, Centro de 

Saúde 04 do Riacho Fundo II, Centro de Saúde do Centro 

de Progressão Penitenciária, Unidade Mista de 

Taguatinga. 

17 

 

21.5 

 

 

Unidades 

Hospitalares 

 

Hospital Regional da Asa Sul (HRAS), Hospital de 

Apoio de Brasília (H. APOIO), Hospital Regional da Asa 

Norte (HRAN), Hospital de Base do Distrito Federal 

(HBDF), Hospital Regional de Taguatinga (HRT), 

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Hospital 

Regional de Sobradinho (HRS), Hospital Regional do 

Gama (HRG), Hospital Regional do Guará (HRGu), 

Hospital Regional do Paranoá (HRPa), Hospital Regional 

de Ceilândia (HRC), Hospital Regional de Samambaia 

(HRSAM), Hospital Regional de Planaltina (HRP). 

42 53.2 

Unidades de 

apoio 

 

Centro de Orientação Médico Psicopedagógico 

(COMPP), Adolecentro, Policlínica II do Gama, Oficina 

de órteses e próteses. 

06 7.6 

Centros de 

Atenção 

Psicossocial  

 

CAPS II de Taguatinga Sul, CAPS AD II de Sobradinho, 

CAPS AD II do Guará, CAPS II do Paranoá, CAPS AD 

II de Ceilândia, CAPS II de Samambaia, CAPS II de 

Planaltina,Instituto de Saúde Mental (ISM – CAPS I), 

CAPS AD de Santa Maria.  

14 17.7 

Fonte: BRASIL, 2012; DISTRITO FEDERAL, 2012b. 

 

  Observa-se nos dados apresentados uma discrepância entre terapeutas ocupacionais e 

estabelecimentos públicos de saúde. Onde nota-se uma presença maior desses profissionais 

em Unidades Hospitalares em comparação aos outros tipos de serviços.  

 A Tabela 2 expressa à proporção de estabelecimentos com terapeutas ocupacionais em 

relação ao quantitativo total de estabelecimentos de saúde no Distrito Federal, separando-os 

em categorias.   
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Tabela 2: Número de estabelecimentos públicos de saúde do Distrito Federal comparado ao  número de 

estabelecimentos onde atuam os terapeutas ocupacionais em porcentagem.  

Estabelecimentos públicos de 

saúde 

 

Total 211 

Estabelecimentos com T.O 

N=36  (N%) 17 

Unidades Básicas 

N=61 

10 6.6 

Unidades Hospitalares 

N=16 

13 81.3 

Unidades de Apoio 

N=33 

04 12.1 

Centros de Atenção 

Psicossocial 

N=11 

09 81.8 

                              Fonte: BRASIL, 2012; DISTRITO FEDERAL, 2008. 

 

Nestas tabelas observa-se uma carência significativa de profissionais nos 

estabelecimentos públicos. Pois existe a presença deste profissional em apenas 17% dos 

estabelecimentos de saúde, somado a uma pequena quantidade de profissionais em cada um 

dos serviços.  

Ainda devem ser consideradas questões relevantes, como: os programas e serviços de 

cada estabelecimento, a carga horária dos profissionais, tipos de intervenções (individual, 

grupo ou domiciliar), além de questões abonos, férias e licenças, vacâncias que interferem no 

número de profissionais ativos e na produtividade desses profissionais. Esses pontos reforçam 

que o número de profissionais no serviço é insuficiente para atender toda a demanda da rede 

pública do Distrito Federal.  

 A rede do SUS no Distrito Federal também possui unidades conveniadas, como o 

Hospital Universitário de Brasília (HUB), o Hospital da Criança de Brasília José de Alencar 

(HCB), Hospital SARAH, e nestes locais existem atualmente 15 terapeutas ocupacionais 

(BRASIL, 2012). 

 Ainda segundo Brasil (2012), a rede privada do DF ainda apresenta mais 16 

profissionais que atuam em diversos tipos de estabelecimentos, dentre eles estão clinicas, 

centros de especialidades, policlínicas, consultórios e unidades de apoio diagnose e terapia. 

 Foram levantados dados no que se refere ao nível de complexidade do SUS dos 

serviços oferecidos nos estabelecimentos de saúde do Distrito Federal que possuem terapeutas 

ocupacionais (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Separação dos tipos de serviços que possuem terapeutas ocupacionais segundo o nível de 

complexidade do SUS.  

 

Fonte: BRASIL, 2012; DISTRITO FEDERAL, 2008. 

 

 

Neste gráfico observa-se a presença do terapeuta ocupacional em serviços que 

realizam procedimentos em todos os níveis de complexidade, sendo que a maioria dos 

estabelecimentos realizam procedimentos que abrangem diferentes níveis de complexidade 

em uma mesma instituição.  

Nota-se que há um maior quantitativo de terapeutas ocupacionais que trabalham em 

estabelecimentos que oferecem serviços nos três níveis de complexidade, sendo as Unidades 

hospitalares as que mais oferecem todos os níveis de atenção. O que reforça a possibilidade de 

atuação do terapeuta ocupacional em todos os níveis de complexidade do SUS.  

 No Relatório Estatístico da Secretária de Saúde (DISTRITO FEDERAL, 2010) foram 

pesquisados dados sobre a produtividade dos terapeutas ocupacionais nos serviços que atuam. 

Os dados levantados estão representados no Gráfico 2.  

 Dos 11.630 atendimentos realizados em 2010, verificou-se que os locais com o 

número de atendimentos mais significativos foram as Unidades hospitalares com (5.085) e as 

Unidades Básicas de saúde com (3.092) (DISTRITO FEDERAL, 2010). 
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 Fazendo uma relação entre os atendimentos realizado nos serviços e as profissionais 

que atuam nos mesmo, observa-se os seguintes dados (DISTRITO FEDERAL, 2010):  

 Unidades Básicas de Saúde - 182 atendimentos por profissional; 

 Unidades Hospitalares - 121 atendimentos por profissional; 

 Unidades de Apoio -  289 atendimentos por profissional;  

 Serviços Substitutivos de Saúde Mental - 192 atendimentos.   

 

Gráfico 2: Relaciona a porcentagem de profissionais em cada serviço com a porcentagem de atendimentos 

realizados no ano de 2010.  

 

Fonte: DISTRIRO FEDERAL, 2010. 

 

É importante ressaltar que a média de atendimentos por profissional em cada tipo de 

serviço não leva em conta fatores importantes como a carga horária disponibilizada por cada 

profissional ao serviço semanalmente e os tipos de atendimentos realizados.  

Outro fator a considerar, é que os códigos de atendimentos relacionados aos terapeutas 

ocupacionais estão ainda em construção; como também, que em alguns serviços. As 

estatísticas dos atendimentos dos terapeutas são contabilizadas como estatística geral do 

serviço.  
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Quanto ao tempo de serviço nos estabelecimentos públicos, apresentados no Gráfico 3 

foi observado que a maioria dos terapeutas ocupacionais (76%), está a menos de cinco anos 

nos estabelecimentos. Porém, a amostra apresentou profissionais com atuação em variados 

tempo de serviço. O serviço público admite terapeutas ocupacionais desde 1981 (01) e a cada 

ano apresenta uma evolução quantitativa de profissionais admitidos. Os mais recentes foram 

contratados no ano de 2010, não havendo novas nomeações nos últimos dois anos. 

 

 Gráfico 3: Ano de admissão dos profissionais de acordo com o agrupamento de anos de serviço.  

 

 Fonte: DISTRIRO FEDERAL, 2012. 

 

 Observa-se uma crescente a cada ano de admissão de profissionais pelo serviço 

público, com crescimento acentuado da profissão dentro do D.F nos últimos cinco anos, 

saltando de apenas 19 profissionais nos estabelecimentos até o ano de 2006, para 79 no ano de 

2010. 
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 Quanto ao número de horas semanais dos terapeutas ocupacionais no serviço público 

do Distrito Federal, apresentado no Gráfico 4, observa-se que 46 profissionais (58.2 %), 

trabalham com carga horária de 40 horas semanais, enquanto que 33 profissionais (41.8%) 

trabalham em 20 horas semanais  (DISTRITO FEDERAL, 2012b). 

 

                Gráfico 4: Número de horas semanais no serviço relacionado com tipo de serviço. 

 

               Fonte: DISTRIRO FEDERAL, 2012. 

 

 Os profissionais estão majoritariamente nos estabelecimentos públicos atuando 40 

horas semanais. Sendo que proporcionalmente as Unidades Básicas de Saúde são as que 

possuem mais profissionais com maior carga horária semanal. 

 O DOU DF (2011) descrevem as atribuições do terapeuta ocupacional no serviço 

público do Distrito Federal, como:  

Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar métodos e técnicas terapêuticas e 

recreacionais com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 

mental e física do paciente após diagnóstico e prescrição médica; participar de 

programas de treinamento da área de atuação; assessorar atividades específicas de 

terapeuta ocupacional; executar outras atividades de interesse da área (p. 45). 

 

A descrição das atribuições dos terapeutas ocupacionais nos serviços públicos 

apresentados no DOU DF, mostram dados restritos sobre a atuação deste profissional, com 

explanação geral, sem especificidade das ações que este profissional exerce nas suas variadas  

formas de atuação em áreas específicas ou as atividades exclusivas que lhe competem dentro 

do serviço público do Distrito Federal.  
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Observa-se que esse conceito ainda está enraizado por base no modelo biomédico, 

quando afirma que o terapeuta ocupacional deve atuar após o diagnóstico médico, retirando a 

autonomia deste profissional nos procedimentos do cuidado aos pacientes, e reforçando o 

poder médico sob o cuidado. 
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5. CARACTERIZANDO A CLÍNICA DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS NO    

SERVIÇO PÚBLICO DO DISTRITO  

 

 Neste capítulo serão apresentados os dados levantados das fichas de identificação 

(questionário estruturado) dos profissionais e da entrevista realizada por meio de grupo focal 

da amostra selecionada.  

 A amostra contou com 09 terapeutas ocupacionais, que representam aproximadamente 

11% do total de profissionais ativos nos estabelecimentos públicos de saúde do Distrito 

Federal. As características profissionais dos participantes selecionados neste estudo 

mostraram-se heterogêneas, o que favoreceu a discussão e troca de pontos de vista sobre os 

temas levantados no grupo focal, sobre os aspectos teóricos e a prática da profissão. 

 Os dados coletados do questionário e do grupo focal foram analisados sobre três 

aspectos: a caracterização da amostra, com dados referentes à formação desses profissionais; 

os aspectos relativos à sua prática clínica, caracterizando a clínica nos serviços onde estão 

lotados, e a sua percepção sobre aspectos relativos ao campo teórico e prático da profissão. 

  

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 No que se refere à caracterização da amostra foram obtidos dados sobre as instituições 

e ano de formação, formação em pós-graduação e produção acadêmica, como mostrado no 

Tabela 3, que apresenta o percentual de terapeutas ocupacionais participantes do grupo em 

cada uma das categorias.  

  

       Tabela 3: Referente à formação das terapeutas ocupacional participantes do grupo focal. 

Dados de formação Tipos Valores (%) 

Instituição de formação Pública 22 

Privada 78 

Tempo de formação Até dez anos 56 

Mais de dez anos 44  

Pós-graduação Sim 67 

Não 33 

Produções acadêmicas Sim 89 

Não 11 

        Fonte: Pesquisa 
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 Com relação à natureza da Instituição de Ensino Superior observou-se que a maioria 

dos participantes (78%) graduou-se em instituições privadas de ensino. Dentre as instituições 

citadas estão: Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), 

Universidade de Uberaba (UNIUBE), Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC- GO), Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP). Sendo que as duas últimas citadas, segundo EMEC (2012) não possuem mais a 

graduação em Terapia Ocupacional. Estas IES estão nos Estados brasileiros, como Goiás, 

Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. 

  Os participantes desta pesquisa, que concluíram sua graduação a menos de 10 anos 

apresentam uma média de (56%) e os que já se formaram a mais de dez anos representam 

(44%). Portanto, o grupo foi formado por profissionais que apresentam um amadurecimento 

no campo de serviço. 

Este amadurecimento tem como consequência dados significativos sobre o 

investimento na formação, com a realização de cursos de pós-graduação nas áreas de saúde 

perinatal, saúde mental, gerontologia e desenvolvimento do bebê.  

Estes profissionais também relataram dados consideráveis no que se referem às 

produções acadêmicas, elas aparecem na forma de participação em congressos, em pesquisas, 

atividades de educação e docência e/ou preceptoria, o que demonstra que esses terapeutas 

ocupacionais buscam de alguma forma se especializarem e se manterem atualizados para 

acompanhar e contribuir com os avanços da profissão, além de proporcionar um melhor 

atendimento aos seus pacientes nos serviços.  

Foram convidados a participar da pesquisa, profissionais que atuam em diferentes 

serviços e áreas na rede pública do Distrito Federal. Os dados referentes à prática desses 

profissionais são apresentados na Tabela 4 abaixo.  

Estes dados permitem ter uma visão geral sobre a prática desses profissionais nos 

estabelecimentos públicos. A maioria dos participantes atua na área de saúde mental, que é 

uma das áreas mais tradicionais de atuação do terapeuta ocupacional.  

Os profissionais com menos de cinco anos de atuação nos serviços representam (56%) 

da amostra o que reflete o recente crescimento da profissão dentro do Distrito Federal, com a 

chegada de novos profissionais nos últimos anos.  

Contou-se com a presença também de profissionais com mais de 20 anos de carreira 

no serviço público, o que reflete a situação da profissão no D.F que conta tanto com 

profissionais recém-chegados, como com profissionais com vários anos de atuação.  
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Tabela 4: Dados referentes à prática profissional no serviço. 

Dados da prática profissional Tipos Valores (%) 

Área de atuação Reabilitação Física 22 

Saúde Mental 67 

Pediatria 11 

Tempo de atuação 0-5 anos 56 

5-10 anos 11 

10-20 anos 22 

+ de 20 anos 11 

Clientela atendida Adulto 33 

Infantojuvenil 45 

Adulto/Infantojuvenil 22 

Forma de atuação Atendimento grupal 11 

Atendimento individual e grupal 89 

Aplica Avaliação Sim 89 

Não informado 11 

Formas de registro de 

atendimento 

Prontuário 56 

Outros 11 

Prontuário e outros 33 

                 Fonte: Pesquisa 

 

 Os terapeutas ocupacionais são profissionais capacitados a atenderem pessoas em 

todas as faixas etárias, porém alguns serviços atendem somente a determinados públicos o que 

determina o tipo de clientela atendida pelos participantes.  

 No que se refere a características dos atendimentos, a grande maioria dos participantes 

da pesquisa relatou utilizar tanto intervenções individuais quanto grupais em suas práticas nos 

serviços. O atendimento grupal é bastante utilizado, pois permite atender uma quantidade 

maior de pessoas em um determinado espaço de tempo, e como a quantidade de terapeutas 

ocupacionais na rede pública não é o suficiente para atender toda a demanda esse tipo de 

atendimento é utilizado como alternativa.  

 Percebe-se também nessa amostra uma forte tendência à utilização de avaliações, o 

que permite um planejamento mais eficaz das ações a serem desenvolvidas de acordo com a 

demanda individual de cada paciente.    

 Com relação ao registro dos atendimentos, a maioria dos participantes (89%) utiliza o 

prontuário como forma de relatar o que foi realizado nos atendimentos, as outras formas 

associadas de registro são livro protocolo do setor, avaliações dos pacientes e relatórios. O 

registro em prontuários suma importância para que os outros profissionais do serviço 

conheçam o trabalho desenvolvido pelos terapeutas ocupacionais e para que os pacientes e 

profissionais tenham acesso a dados sobre a evolução do quadro durante o tratamento 

terapêutico ocupacional.  
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 Como se pode perceber há uma grande heterogeneidade da amostra o que favoreceu a 

discussão e troca de pontos de vista sobre os aspectos levantados no grupo focal.  

 O Gráfico 5 abaixo compara o tempo de formação desses profissionais com o seu 

tempo de atuação nos serviços, para uma comparação visual.  

 

       Gráfico 5: Tempo de formação comparado com o tempo de serviço, em anos.  

 

       Fonte: Pesquisa 

   

 

 Neste gráfico observam-se os tempos de formação e serviço de cada profissional, 

comparando-os. Onde se ressalta a variação dos tempos de formação e tempo de serviço dos 

profissionais.  A média dos anos de formação do grupo é de 12,8 anos, com desvio padrão de 

8,7. Já a média do tempo de serviço do grupo foi de 8,9 anos, com desvio padrão de 8,5. 

 Foi questionado a estes profissionais, através da ficha de identificação, como era a sua 

relação profissional com os outros servidores dos locais onde atuam e os aspectos 

significativos de sua prática, positivos e negativos, as principais considerações serão 

apresentadas abaixo.  
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 Quanto à relação destes profissionais com os outros servidores e membros da equipe 

dos locais onde atuam. Apenas um participante referiu não desenvolver atividades de forma 

interdisciplinar.  E 67% afirmaram apresentar uma relação positiva com a equipe profissional, 

através de referências, como: “boa relação com a equipe”, “boa relação profissional”, “a 

relação interprofissional é positiva”, “bom trabalho em equipe”, “cooperação entre equipe”, 

“boa relação interprofissional”.  

Este dado significativo foi justificado por trechos narrativos dos profissionais
1
 citados 

abaixo outros profissionais não referiram se essa relação é boa ou não.  

 “Participo de reunião de equipe semanalmente onde são discutidos os casos de cada 

paciente e organização do serviço. A equipe é formada por médicos, psicólogos, 

terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistente social, nutricionista e técnico de 

enfermagem” (Profissional 2) 

 

“A relação interprofissional é positiva, porém a maioria dos profissionais 

desconhece o trabalho da Terapia Ocupacional, embora haja respeito pelo 

profissional e suas demandas” (Profissional 3) 

 

“A relação entre os profissionais da equipe tende a ser de cooperação e evolui para 

um trabalho interdisciplinar. Algumas vezes é necessário tanto desconstruir 

expectativas e demandas não concernentes ao trabalho de Terapia Ocupacional 

quanto construir caminho autônomo que contemple as especificidades da área.” 

(Profissional 8) 

 Observa através das narrativas apresentadas uma preocupação deste profissional pela 

inter-relação com os outros membros da equipe do serviço. Trabalhar em equipe é uma 

necessidade instituída pelo SUS, para que os mesmos possam oferecer um atendimento 

integral e de qualidade aos usuários. 

 

  

                                                 
1
 Os profissionais foram identificados por números preservando os princípios bioéticos. 
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5.2. PERCEPÇÕES DO CAMPO TEÓRICO E PRÁTICO DA PROFISSÃO 

 

Os temas abordados no grupo focal permitiram levantar as percepções dos profissionais 

sobre os aspectos relativos ao campo teórico e prático da profissão. Estes foram apresentados 

ao grupo e se aguardava a resposta de cada membro quanto a sua concordância e a discussão 

dos membros sobre cada tema, descritos na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Temas abordados no grupo focal e o percentual de membro participantes da discussão 

Nº Temas (N=07) Quanto à concordância  

(%) 

Discussão 

por tema 

(%) 

01 O objeto profissional da Terapia Ocupacional é a atividade 

humana; 

Concordam 78 

Concordam em parte 22 

 

56 

02 Os usuários, equipe e gestor do serviço sabem exatamente 

o que é a intervenção terapêutico ocupacional; 

Não concordam 22 

Concordam em parte 56 

Não opinaram 22 

 

78 

03 Acho que o nome “Terapia Ocupacional” não é o ideal 

para a profissão, acredito que outro nome seria mais 

adequado;  

Concordam 89 

Não concordam 11 

 

56 

04 Utilizo modelo teórico na minha prática clinica no serviço; Concordam 67 

Não concordam 22 

Não opinaram 11 

 

44 

05 A Terapia Ocupacional é uma profissão apenas da área de 

saúde; 

Não concordam 44 

Concordam em parte 11 

Não opinaram 44 

78 

06 A atuação/campo da Terapia Ocupacional possui aspectos 

positivos; 

Concordam 100 

 

33 

07 A profissão/campo da Terapia ocupacional possui aspectos 

negativos; 

Concordam 100 56 

Fonte: Pesquisa 

  

 No grupo focal foi observada uma significativa participação dos profissionais 

convidados. A cada tema era apresentada o nível de concordância, sendo que os temas 06 e 07 

apresentaram 100% de concordância. Portanto as questões 06 e 07 apresentam dados 

significativos dos membros participantes, ou seja, que a profissão não é apenas do campo da 

saúde e que apresentam aspectos positivos e negativos.   

 Estas questões com similaridades de opiniões quanto ao campo da TO, e os dados 

positivos e negativos entre os membros, são corroboradas através de alguns relatos descritos 

respectivamente a seguir: 
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“Eu acho que na nossa prática... a gente acaba atuando na área social, que tem a ver 

com o nosso trabalho, porque se não funcionar o social, se a gente não vê a família, 

a comunidade, como funciona, a gente vai perder o objetivo(...) Por exemplo: Na 

realidade hospital, eu atendo enquanto internação, recebeu alta a gente não 

acompanha mais, a gente nem tem noticias mais, então se a gente não garantir, o que 

a gente começou ali, com relação a parte social, a família, o que ele tem de recurso 

na comunidade(...) Se a gente não garantir isso na visão da t.o a gente perde(...)” 

(Participante 3). 

 

“Resocialização dos pacientes no mercado de trabalho, interação social, trabalhar a 

autonomia do paciente” (Profissional 9). 

 

“Falta de recursos materiais, desconhecimento do trabalho pela equipe, dificuldade 

de continuidade no tratamento na rede da SES, ausência de trabalho em equipe 

sistematizado, produção estatística exigida na rede” (Profissional 2). 

 

 No tema 09 referente aos aspectos positivos, 44% dos profissionais referiram a palavra 

“equipe”, relacionando como aspectos positivos questões como: “trabalho em equipe”, 

“relação com a equipe”, “interesse da equipe”, “decisão em equipe’ e “trabalho 

interdisciplinar’. O que demonstra a importância de atuar em equipe para estes profissionais.  

Enquanto, que nos aspectos negativos, 56% dos participantes referiram a palavra 

“materiais”, associando à sua indisponibilidade de recursos nos serviços. Além deste, os 

outros aspectos foram: “a falta de reconhecimento da Terapia Ocupacional dentro do serviço”, 

“problemas com a estrutura física do serviço”, “falta de reconhecimento do trabalho 

realizado”, “falta de profissionais”, “falta de apoio da equipe”, dentre outros.  

Após o levantamento das formas de concordância em cada tema, o grupo apresentava 

suas percepções, onde serão demonstrados a seguir alguns dos apontamentos relevantes.  

 A discussão sobre a afirmativa do tema 1: “O objeto profissional da Terapia 

Ocupacional é a atividade humana”, trouxe vários pontos relevantes dentro do tema que 

suscitou reflexões sobre a evolução que o objeto da profissão sofreu. Nestes, é questionado a 

dificuldade de objetividade e especificidade da profissão, como descrito a seguir: “A atividade 

humana é o fio condutor da profissão”, “Vários outros profissionais usam a atividade”, “O 

termo atividade humana é muito amplo”, “O objeto da Terapia Ocupacional é o olhar 

especifico da atividade humana”.  

 Nesta discussão foi significativa a construção de um conceito sobre o objeto da 

profissão apresentado por um dos participantes, como:  

“Nosso objeto o tempo todo é atividade humana, o tempo todo tudo o que você vai 

fazer que você pensa, você olha, você analisa, você esta avaliando a atividade 

humana, independente do paciente, da idade, da doença, pra mim o objeto é aquilo 

com que a gente trabalha, ai o recurso é a atividade, mas sempre esta relacionado a 

isso.  diferente do médico que o objeto dele acho que seja a doença, alguma coisa 

assim, mas pra gente a atividade do ser humano é o nosso objeto” (Participante 3). 
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 Neste conceito apresentado observa o reforço da Atividade Humana como objeto 

profissional que delineia o cuidado, o vinculo com o usuário e retrata a identidade da 

profissão. Portanto, a especificidade da Terapia Ocupacional esta sobre a forma particular 

com que o terapeuta ocupacional utiliza as atividades, pois mesmo que outros apliquem 

atividades em suas práticas eles não têm o mesmo olhar do terapeuta ocupacional, e é sobre 

este aspecto que esta a especificidade da profissão, e que se diferencia seu trabalho em equipe. 

 O tema 2 que levanta a percepção da realidade da prática profissional dentro dos 

serviços o grupo referiu que os serviços sabem a importância da intervenção do terapeuta 

ocupacional, sente seus benefícios, mas não sabem definir exatamente o que é a forma de ação 

da Terapia Ocupacional. Neste tema foi discutida essa valorização por parte dos usuários, do 

gestor e da equipe. A percepção foi apresentada em cada universo, no Quadro 5 descritivo 

abaixo: 

 

Quadro 5: Quadro descritivo da percepção dos profissionais sobre a realidade no serviço, com relação ao 

usuário, gestão e equipe. 

Universo Descrição  

 

 

Usuário 

“O usuário... você tem o retorno dele, você tem o 

reconhecimento, ele sabe e exatamente o que é a 

intervenção. Pra que, o que é, pra que eu quero usar 

aquela atividade(...)” (Participante 6). 

 

 

 

 

Gestor 

“Os gestores chegam a esse entendimento através do 

trabalho, porque quando você realiza o trabalho de forma 

positiva, quando o paciente vê o beneficio, quando você 

consegue dentro da instituição fazer ele acontecer, então 

automaticamente o gestor vai entender... Quando você 

constrói o seu trabalho e desconstrói aquilo que ele pensa 

sobre isso... o gestor se torna consciente daquilo que você 

pode fazer, os seus números e a sua forma de atuação” 

(Participante 3).  

 

 

 

 

 

Equipe 

“Eu trabalhava na internação e no pronto-socorro, e hoje 

eu trabalho no hospital dia, no hospital dia a gente 

trabalha em equipe, a gente tem uma equipe. Na 

internação e no pronto você trabalha sozinho, então lá 

eles não sabem o que é Terapia Ocupacional, T.O é 

brincar, é recrear, é ocupar. No hospital dia não, já tem 

uma visão do que é Terapia Ocupacional... Eu acho que o 

segredo é isso mesmo, o trabalho em equipe ajuda muito 

o outro perceber o que você faz, qual a sua posição, qual 

é o seu objetivo, trabalhar sozinho é meio difícil mesmo” 

(Participante 2). 

Fonte: Pesquisa 

 

Os relatos descritos acima refletem que o trabalho do profissional deve ser 

desenvolvido com dedicação e pautado na busca de parcerias com os membros da equipe e de 

serviços. Pois, evolutivamente haverá reconhecimento da prática no serviço. 
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 Outro ponto apresentado diz respeito à competitividade com os outros profissionais, 

que acreditam que alguns procedimentos realizados por terapeutas ocupacionais são 

específicos de sua profissão. Este fato pode ocorrer devido à proximidade das profissões em 

algumas áreas, estas podem ter objetivos comuns ao longo do tratamento de um usuário, mas 

utilizam abordagens diferentes durante suas intervenções.   

 Sobre o termo Terapia Ocupacional do tema 3, 44% dos profissionais questionam o 

termo como similar de “ocupação” como associação para pessoas que não tem o que fazer.  

 Os participantes apontaram a dificuldade de denominar a profissão e sempre precisar 

dar informações adicionais, e que isso parece não ocorrer com outras profissões. Além disso, 

colocam como causas dessa problemática a falta de divulgação da profissão dentro do Distrito 

Federal, e que a efetivação das entidades da categoria (ATO, CREFFITO 11 REGIÃO E 

SINDIFITO) e a abertura do curso pela Faculdade Ceilândia da Universidade de Brasília, 

poderá ser um caminho para auxiliar este aspecto. 

 A utilização de modelos teóricos no cotidiano dos serviços apresentado no tema 4 

mostra que 67% dos profissionais utilizam variados modelos na sua prática diária, porém este 

não é o único aspecto que tem influência em sua atuação , como descrito a seguir: 

 

“Além do modelo utiliza-se a prática, a vivência, a demanda ali na 

hora, o T.O ele é dinâmico, mas a gente tem que trazer alguns 

modelos. Não tem como não trazer modelos teóricos para usar na 

prática... Por exemplo: na área física, você tem Kabbat, Bobath, e às 

vezes você esta usando um pouquinho de cada, mas você tem que ter o 

conhecimento teórico, você tem modelos ali” (Participante 3). 

 

 As maiorias dos participantes referiram também que em suas práticas recorrem a 

vários modelos. A escolha desses modelos é feita de acordo com a demanda dos serviços e 

acreditam que a formação acadêmica exerce grande influencia na escolha dos modelos. A 

utilização de modelos teóricos não parece ser o pronto principal para direcionar a prática da 

maioria desses profissionais, sendo apenas mais uma ferramenta para direcionar as atividades 

dentro dos serviços.  

  

 Ao final do grupo focal, com as discussões sobre aspectos teóricos do campo 

profissional, foram apresentados conceitos da profissão, valorizando o anonimato dos autores 

dos conceitos para minimizar as possibilidades de vieses. Cada participante poderia eleger um 

conceito que se mostrasse mais próximo do campo profissional, como apresentado no Gráfico 

6.  
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 Os conceitos apresentados foram: o do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – COFFITO ( conceito1), do curso de  Terapia Ocupacional da Universidade de 

São Paulo – USP (conceito 2), da World Federation of Occuppacional Therapists - W.F.O.T 

(conceito 3), da Associação brasileira de terapeutas ocupacionais – ABRATO (conceito 4),  

Associação Americana de Terapia Ocupacional- AOTA (conceito 5). Todos estes conceitos 

supracitados foram apresentados no Capítulo 1, item 1.3 (p. 22-24).  

Gráfico 6: Número de votos dos conceitos de Terapia Ocupacional apresentados ao grupo de terapeutas 

ocupacionais. 

 

Fonte: Pesquisa 

 

 

 Segundo o Gráfico 6 apresentado, mostra um dado significativo, sobre a escolha de 

56% dos participantes no conceito 2 em que refere:  

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. As intervenções em Terapia Ocupacional dimensionam-se 

pelo uso da atividade, elemento centralizador e orientador, na construção 

complexa e contextualizada do processo terapêutico. ( WFOT, 2002) 

 O grupo discorreu que os conceitos apresentados não retratam os aspectos da 

profissão, referindo algumas questões sobre o campo. De um modo geral, eles na forma que 

estão não conseguem dar conta da amplitude profissional.  

 Neste sentido, se propôs a utilização de partes dos conceitos apresentado para formar 

um conceito que retrate a profissão.  O grupo discutiu entre si, e através de partes, apresentou 

o conceito de Terapia Ocupacional, como: 

0% 

56% 

0% 

33% 

0% 
11% 

Conceito 1 

Conceito 2 

Conceito 3 

Conceito 4 

Conceito 5 

Não opinou 
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“A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível superior com área de atuação 

específica que envolve intervenções em saúde, educação e esfera social, em que o 

terapeuta ocupacional avalia e diagnostica o desempenho ocupacional nas áreas de 

atividade de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, trabalho e lazer e 

nos componentes de desempenho sensório-motor, cognitivo e psicológico, por meio 

da utilização de métodos e técnicas terapêuticos ocupacionais” (Participantes do 

grupo focal). 

 

Este conceito foi apresentado em comum acordo e afirmado por a maior parte dos 

profissionais, como uma forma de retratar o campo profissional. Neste conceito é considerado 

o campo como uma técnica especifica que atua em saúde, e no social e que inclui aspectos do 

desempenho, do biológico e do ambiente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A relevância deste trabalho foi conhecer os aspectos teórico/prático da Terapia 

Ocupacional no serviço público do Distrito Federal, pois foi observado um campo em 

ascensão, mas ainda com discrepâncias entre número de profissionais e demandas existentes. 

 No levantamento dos terapeutas ocupacionais nos estabelecimentos de saúde no DF, 

foi observado que dos 211 estabelecimentos de saúde existentes, levantados na pesquisa, 

apenas 36 possuem pelo menos um terapeuta ocupacional nas equipes. Considerando que cada 

estabelecimento, dentro das peculiaridades existentes, apresenta demandas diversas, e com 

isso diversificados serviços e equipes. Portanto, pode-se inferir que há uma lacuna 

significativa entre o número de terapeutas ocupacionais atuantes no serviço público e a 

demanda deste profissional nos estabelecimentos do DF.  

 Os dados levantados através do grupo focal foram importantes para que entender o 

universo dos participantes desta pesquisa sobre os aspectos da prática/campo da Terapia 

Ocupacional no serviço público do Distrito Federal, possibilitando a discussão de diferentes 

pontos de vista, a interação entre os participantes do grupo e a reflexão sobre a prática clínica 

da Terapia Ocupacional no serviço público. 

Neste sentido, o desenho metodológico traçado permitiu mapear de forma macro 

(quantitativa) a rede de cuidado instituído pelo Governo do Distrito Federal e correlacionar 

com a inserção do profissional terapeuta ocupacional; e de uma forma micro (qualitativa) as 

percepções do universo da amostra, possibilitando reflexões e críticas sobre os aspectos em 

estudo. Como decorrência torna possível construir questionamentos sobre questões teóricas e 

práticas da Terapia Ocupacional nos estabelecimentos públicos, permitindo delinear o 

desenvolvimento deste campo no Distrito Federal. 

 Inicialmente, com a necessidade de pesquisa bibliográfica para o estudo teórico do 

campo epistemológico da Terapia Ocupacional foi observada a carência de autores que 

pesquisam estes aspectos. Por este motivo, o trabalho oferece referências de apenas quatro 

autores, que estudam essas questões de forma direta, sendo duas delas Medeiros e Caniglia, as 

principais referências teóricas nesta área. Pode-se concluir que é necessário um maior número 

de produções para que ocorra a consolidação da profissão no campo epistemológico.  

O estudo em sites oficiais governamentais realizado no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e nos sites do Governo do Distrito Federal apresentam 

dados gerais sobre a rede de saúde do Distrito Federal e sobre a inserção dos terapeutas 
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ocupacionais no serviço público.  Porém, mesmo sendo sites de referência em dados 

estatísticos, foram encontradas informações desatualizadas e contraditórias que exigiram que 

os dados das pesquisas fossem cruzados entre os dados disponibilizados em cada site.   

 Essa falta de confiabilidade dos dados também foi verificada no relatório de 

produtividade, que se refere ao ano de 2010, nele observou-se que instituições com terapeutas 

ocupacionais não apresentam ou não divulgam registros de atendimentos por este profissional. 

O que coloca em dúvida a credibilidade destes dados, ou possivelmente a necessidade de 

organização do controle da produtividade do profissional, que possibilite uma estatística de 

melhor qualidade.  

 Na pesquisa da inserção do terapeuta ocupacional nas políticas públicas, verificou-se a 

presença deste profissional em diversas áreas de saúde, porém, muitas destas ainda se 

mostram em desenvolvimento quanto a sua efetivação. Na maioria das políticas a Terapia 

Ocupacional está como opção para compor a equipe, em conjunto com outras profissões como 

Psicologia, Assistência Social, entre outros.  

  Ao Correlacionar a Terapia Ocupacional e as políticas públicas, em diversos estudos 

nota-se que há referências deste profissional associadas com a inclusão escolar e com o 

processo educacional. Esta relação permite a uma reflexão de que esse profissional poderia 

ser inserido em políticas da educação. Porém, não foi encontrada nenhuma portaria que inclua 

o Terapeuta Ocupacional nesta área.   

 Na política do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), considerada uma política 

recente, a profissão apresenta uma ampliação de novas formas de cuidado, não restrito a 

saúde, mas relacionado a questões de vulnerabilidade. A Terapia Ocupacional nesta política 

mostra-se em consolidação no Brasil e ainda sem inclusão deste profissional no Distrito 

Federal. 

 Portanto, observou-se que no Distrito Federal a Terapia Ocupacional apresenta poucos 

profissionais no serviço público quando comparado a outras regiões do Brasil e ao 

quantitativo de profissionais de outras áreas de nível superior, como psicólogos e 

fisioterapeutas por exemplo. E dos profissionais inseridos verificou-se a presença deste nas 

políticas da área de saúde.  

 Todos os terapeutas ocupacionais ativos do serviço público do Distrito Federal estão 

vinculados a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).  É demonstrado 

que estes profissionais estão lotados principalmente em hospitais, pela associação deste 

profissional especificamente ao processo de reabilitação. 
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 Observa-se ainda, poucos profissionais lotados na atenção básica e que essa realidade 

dificulta o processo de referência e de reabilitação adotado pelo SUS, onde é valorizado o 

território, a intersetorialidade e a parceria de rede. A presença de terapeutas ocupacionais nas 

equipes de atenção básica seria de suma importância para um atendimento integral e de 

qualidade a população.  

 Sobre a descrição das atribuições do terapeuta ocupacional pela SES/DF pode-se 

inferir que é ampla e não direciona a prática dentro do serviço público, o que pode significar o 

desconhecimento dos serviços que regulamentam a profissão no Governo do Distrito Federal 

sobre as reais funções e possibilidades de atuação deste profissional. Nesta descrição é 

observada a utilização do termo recreacional como parte das atribuições do profissional, o 

qual pode acarretar distorções na atuação clínica do terapeuta ocupacional, ficando pautada na 

necessidade de “ocupar, distrair, recrear” o usuário, gerando questões problemáticas diárias 

no cotidiano institucional.  

Este ponto foi identificado na discussão do grupo focal, onde os profissionais 

apontaram sobre a falta de reconhecimento da profissão e do seu papel dentro dos serviços, 

que interfere na autoestima do profissional, que por vezes sente seu trabalho desvalorizado. 

Esse aspecto foi atribuído pelos participantes principalmente à falta de divulgação da 

profissão no Distrito Federal.  

 A falta de entendimento da população sobre o papel do terapeuta ocupacional pode 

ocorrer pelas variadas formas de definir a profissão, sem um aspecto especifico, tornando um 

conceito subjetivo em sua natureza.  

A compreensão do significado da profissão não é “facilitada” pelos órgãos 

representativos por utilizarem termos técnicos, de difícil entendimento para pessoas leigas. 

Havendo necessidade que estes órgãos, junto a profissionais da área e estudantes de Terapia 

Ocupacional desenvolvam campanhas de popularização da profissão para as equipes, os 

serviços, gestores e população em geral.  

Além deste, o reconhecimento do curso em uma universidade pública federal, 

permitirá a expansão da categoria, a diversidade de áreas de atuação e o estímulo à produção 

cientifica. 

A terminologia da profissão, principalmente o termo ocupação, é um fator que 

proporciona dificuldade de compressão, mitos, e confusão sobre a atuação prática do campo. 

Esta reflexão foi significativa entre os participantes, que acreditam na necessidade de repensar 

essa terminologia, devido aos problemas advindos de uma tradução inadequada do termo. 

Esta denominação foi observada na literatura, também como um problema epistemológico, no 
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qual Caniglia (2005) destaca a necessidade de uma reflexão sobre esse aspecto, com possível 

modificação do nome da profissão, apresentando “praxiterapia” como sugestão para definir a 

profissão.   

Atualmente o termo que denomina a profissão apresenta-se em vários contextos, como 

no cuidado instituído pelo SUS, na intervenção deste profissional, a ocupação poderá 

relacionar-se como território de empoderamento do usuário.  Portanto, ocupação como 

conhecer a singularidade, habilitar/reabilitar o cotidiano e conhecer como se ocupa deste 

território (Desempenho Ocupacional).  

E nessa direção, se torna importante o investimento em produção cientifica de 

qualidade no Distrito Federal e nacionalmente, para que seja possível o desenvolvimento da 

construção e consolidação de uma clínica própria, já que atualmente ainda busca-se como 

bases referenciais teóricos internacionais. Os profissionais participantes reforçam que a 

produção nacional deve ser fortalecida e adequada a nossa cultura e realidade.  

 Apesar das dificuldades de efetivação das políticas no Distrito Federal, nota-se que a 

Terapia Ocupacional apresenta um mercado em expansão, com um futuro promissor, pois 

cresce em paralelo com o próprio desenvolvimento de implantação de serviços pelo governo. 

Isto se mostra pela crescente expansão da rede de serviços nas políticas do DF em 

consonância ao crescimento do número de profissionais contratados para o serviço público. 

Apesar do número de vagas oferecidas em concurso público ainda ser pequeno, todos os 

candidatos aprovados nos últimos concursos realizados pela SES/DF foram convocados, 

utilizando todo o cadastro reserva dos concursos anteriores. 

 Outro fator que justifica essa expansão está relacionado à implantação do curso de 

graduação em Terapia Ocupacional no ano de 2008, pela Universidade de Brasília - 

Faculdade de Ceilândia. As diretrizes curriculares desta instituição estimulam a uma formação 

profissional voltada para a atuação no Sistema Único de Saúde, o que possibilitará, ao longo 

do tempo, aumento de demandas dos profissionais para suprir carência nos serviços públicos 

existentes e nos que ainda vão ser implantado pelo governo para a consolidação do SUS. 

 Este fato poderá auxiliar na popularização das atribuições do Terapeuta Ocupacional, 

como também na desmistificação da profissão como recreador e de ocupador de tempo, para 

uma profissão que lida com aspectos clínicos específicos. 

 Este trabalho, por si só, poderá ser um impulsionador para auxiliar na divulgação da 

profissão da Terapia Ocupacional no Distrito Federal, pois poderá servir como uma 

ferramenta de divulgação, como fonte documental e material científico para as entidades de 

classe, entre outros. 



68 
 

    

 Finalmente, é importante ressaltar que este trabalho não buscou julgar as açoes dos 

terapeutas ocupacionais no serviço público do Distrito Federal, mas conhecer e estimular uma 

autorreflexão sobre a prática e o campo teórico desenvolvido pela profissão. Logo, este 

trabalho não FINALIZA as discussões que envolvem este campo, pelo contrário ele serve 

como um início de futuros estudos.  
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ANEXOS 

ANEXO A- ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL 

 Objetivo 

1. Utilização do grupo focal deve estar relacionado as questões ao corpo geral da 

pesquisa e a seus objetivos, com atenção a teorização levantadas; 

2. Apresentar um espectro dos pontos de vista, sobre o tema da pesquisa; 

3. É estimular os participantes a falar e a reagir àquilo que outras pessoas no grupo 

dizem; 

 Características gerais: 

1. Tempo: uma hora a uma hora e meia; no máximo em dois encontros; 

2. Organizar o grupo se possível, em círculos possibilitando os integrantes face a face; 

3. Grupo com no máximo 8 participantes. 

 Moderador: 

1. Tem a função de ser catalisador da interação social (comunicação) entre os 

participantes; 

2. Deve estimular a interação do grupo 

1. Deve fazer a discussão fluir entre o grupo sobre a problemática lançada; 

2. O moderador não deve fazer interferências afirmativas ou negativas, emissão de 

opiniões particulares, conclusões, ou outras formas diretas; 

 Condução do moderador: 

1. Abertura do grupo: 

Primeiro momento - falar sobre a pesquisa, as questões que serão abordadas, a importância da 

participação; de forma afetuosa e criando uma atmosfera permissiva. 

Segundo momento - deve explicar a rotina da reunião, a duração do encontro; deve explicitar 

a forma de coleta de dados (gravação e transcrição), realizando a leitura do TCLE (sigilo dos 

dados), tirando dúvidas e após, a assinaturas dos participantes; 

Terceiro momento - Faz uma breve autoapresentação, e após solicita aos participantes que 

façam uma apresentação
1
; 

Quarto momento - Finaliza reforçando que “todas as ideias e opiniões são relevantes, que 

não há certo ou errado, bom ou mau argumento ou posicionamento, que se espera mesmo 

que surjam diferentes pontos de vistas, que não se está em busca de consensos”. Finaliza 

informando que a conversa será entre eles e que não precisam responder para o moderador. 

Este irá apenas levantar as questões para a discussão. 
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2. Ao longo da discussão, o moderador deve fazer ligações entre sequencias, lembrando 

aspectos expostos anteriormente, que podem levar o grupo a abordar outros aspectos 

pertinentes a pesquisa; 

3. Deverá fazer encaminhamentos quanto ao tema e fazer intervenções para trocas; 

4. Apresentar as questões do tópico guia; 

5. Fechar o grupo solicitando se ainda existe algo que os participantes gostariam de 

colocar; 

6. Agradecer a participação, se colocar a disposição; 

7. Frases para direcionamento do grupo: 

(especificar um tópico da discussão) “uma coisa que ouvi alguns de vocês colocarem é 

que... Eu me pergunto o que os demais teriam a dizer sobre isto?”. 

(quando o tópico não foi comentado) “uma coisa que me surpreendeu é que ninguém 

mencionou nada sobre isso... Isso é importante ou não?”. 

(continuidade) “lembro que..., então?...”. 

(em situações de exemplos) “eu estava muito interessada no ponto de vista de Pedro, isso 

está de acordo com sua experiência?” “É esse um bom exemplo, podem trazer outros?”. 

(indagando sobre um comentário) “Quando você quer dizer X, o que você quer dizer com 

isso”? 

(Após indagação, se a resposta for uma afirmação) “E você pensa que isso pode ser boa ou 

ruim?”. 

(Se alguém discorda) “Então você diz que não gosta disso, o que é isso?”. 

8. Observador: 

Observar aspectos de consenso e divergências; 

Verificar espectro de atitudes, opiniões e comportamentos; 

Adicionar aspectos contextuais; 

Auxiliar o moderador em tarefas administrativas. 
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ANEXO B- DINÂMICAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS PARTICIPANTES 

 

1. Dinâmica Jogo Rápido 

Objetivo: Apresentação do grupo; conhecer os participantes do grupo, suas características 

pessoais e informações relacionadas com a sua prática clínica.  

Material: Ficha de papel com perguntas impressas. (Anexo) 

Método: Inicialmente cada participante recebe uma ficha e canetas, nestas fichas contém 

perguntas pessoais e relacionadas à prática clínica. Após aproximadamente 5 minutos para 

que os participantes preencham as fichas com as suas respostas pede-se para que um dos 

participantes inicie a sua apresentação. As respostas devem ser dadas de forma rápida e direta. 

Esse processo é repetido até que todos os participantes apresentem-se.  

 

2. Dinâmica Concordo ou Discordo 

Objetivo: Apresentar algumas questões relacionadas á Terapia Ocupacional para que se possa 

conhecer as diferentes opiniões dos participantes a cerca dessas afirmações levantado um 

discussão grupal.  

Material: 7 cartazes com as seguintes afirmações impressas: 

1. O objeto profissional da Terapia Ocupacional é a atividade humana.  

2. Os usuários, equipe e gestor do serviço sabem exatamente o  que é a intervenção  

terapêutico ocupacional.  

3. Acho que o nome “Terapia Ocupacional” não é o ideal para a profissão, acredito que 

outro nome seria mais adequado.  

4. Utilizo modelo teórico  na minha prática clinica no serviço.  

5. A Terapia Ocupacional é uma profissão apenas da área de saúde. 

6. A atuação/campo do Terapeuta Ocupacional possui aspectos positivos. 

7. A profissão/campo da Terapia ocupacional possui aspectos negativos. 

Método: Cada afirmação é lida em voz alta por pela moderadora do grupo, após um 

participante é chamado a dizer se concorda, discorda ou concorda apenas em partes com a 

afirmação, em seguida ele é argumentado sobre o porquê de concordar, discordar ou 

concordar em partes com o que foi exposto, após pergunta-se aos demais participantes se 

alguém tem uma opinião diferente da pessoa que falou ou se quer acrescentar alguma coisa. 

São contabilizados sempre o número de participantes que concorda, discorda ou concorda em 

partes. O mesmo é feito com cada afirmação. 
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3. Dinâmica Escolhendo um conceito 

 

Objetivo: Fazer com que os participantes elejam, dentre as definições apresentadas, aquela 

que mais se adéqua a sua prática clínica.    

Materiais: 5 cartazes com as seguintes definições de Terapia Ocupacional impressas.  

Conceito 1: É uma área do conhecimento, voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de 

indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, 

decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças adquiridas, através da 

sistematização e utilização da atividade humana como base de desenvolvimento de projetos 

terapêuticos específicos (COFFITO, 2011). 

Conceito 2: 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. As intervenções em Terapia Ocupacional dimensionam-se pelo uso da atividade, 

elemento centralizador e orientador, na construção complexa e contextualizada do processo 

terapêutico (WFOT, 2002, p. 68). 

Conceito 3: Terapia Ocupacional é uma disciplina da saúde que diz respeito a pessoas com 

diminuição, déficit ou incapacidade física ou mental, temporária ou permanente. O Terapeuta 

Ocupacional profissionalmente qualificado envolve o paciente em atividades destinadas a 

promover o restabelecimento e o máximo uso de suas funções com o propósito de ajudá-los a 

fazer frente às demandas de seu ambiente de trabalho, social, pessoal e doméstico e a 

participar da vida em seu mais plano sentido (WFOT, 2002, p. 12).  

Conceito 4: A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível superior reconhecida e 

regulamentada pelo Decreto Lei nº 938/69 e pelas resoluções COFFITO nº 08/1978, 10/1978, 

81/1987 que atribuem competência ao Terapeuta Ocupacional para o diagnóstico do 

desempenho ocupacional nas áreas das atividades de vida diária, atividades instrumentais de 

vida diária, trabalho e produtivas, lazer ou diversão e nos componentes de desempenho 

sensório-motor, integração cognitiva, e componentes cognitivos, habilidades psicossociais e 

componentes psicológicos, por meio da utilização de métodos e técnicas terapêuticas 

ocupacionais. (ABRATO, 2012) 

Conceito 5: Terapia Ocupacional é o uso das atividades significativas elaboradas para 

alcançar resultados funcionais que promovam saúde, previnam lesão ou deficiência, e que 

desenvolvam, melhorem e sustentem ou reestabeleçam um maior nível possível de 
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independência de qualquer individuo que tenha uma lesão, doença, déficit cognitivo, desajuste 

psicossocial, doença mental, atraso no desenvolvimento, ou dificuldade de aprendizagem, 

disfunção física ou outro transtorno. Inclui avaliação por meio de observação qualificada ou 

avaliação pela administração e interpretação de testes formais ou informais (WFOT, 2002, 

p.66). 

Método: Apresenta-se os cartazes com as definições da profissão Terapia Ocupacional, pede-

se para que os participantes as leiam e escolham, individualmente, com qual delas se 

identificam mais, após cada participante diz com qual se identificou mais e o porquê de ter se 

identificado mais com dada definição. Em seguida pede-se para que os participantes se 

reúnam e em grupo escolham ou criem uma definição que melhor represente a profissão. 

Ressaltar que eles podem acrescentar ou retirar trechos das definições, podem mesclar as 

definições, etc.  
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ANEXO C- TABELA DA OBSERVADORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIRMATIVAS CONCORDO 
NÃO 

CONCORDO 

CONCORDO 

EM PARTE 

NÃO 

OPINARAM 

O objeto profissional da Terapia 

Ocupacional é a atividade humana. 
7 0 2 xx 

Os usuários, equipe e gestor do serviço 

sabem exatamente o  que é a intervenção  

terapêutico ocupacional. 

0 2 5 2 

Acho que o nome “Terapia Ocupacional” 

não é o ideal para a profissão, acredito 

que outro nome seria mais adequado. 

8 1 0 x 

Utilizo  modelo teórico  na minha prática 

clinica no serviço. 
6 2 0 1 

A Terapia Ocupacional é uma profissão 

apenas da área de saúde. 
0 4 1 4 

A atuação/campo do Terapeuta 

Ocupacional possui aspectos positivos. 
9 0 0 0 

A profissão/campo da Terapia 

ocupacional possui aspectos negativos. 
9 0 0 0 

     
CONCEITO ELEGIDO 1 2 3 4 

N° de votos 0 5 0 3 
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ANEXO D- FICHA DE APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 Nome: 

 Local e ano de formada: 

 Possui pós-graduação:  

 Atua em qual área: 

 Trabalha em que instituição do GDF, há quanto tempo, em que tipo de serviço: 

 

 Detalhar sua atuação na instituição (que tipo de clientela, quais as formas de 

intervenção, outras formas de atuação, aplica avaliação, quais as formas de 

registro, relação interprofissional...).  

 

 Aspectos significativos (aspectos positivos e negativos) sobre o serviço/instituição; 

 

 Tem publicações/ apresenta trabalhos em congressos/ participa(participou) de 

pesquisas/ participa (participou) de alguma atividade de educação, docência e/ou 

preceptoria; 
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ANEXO E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Eu,__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

residente:__________________________________________________________________; 

autorizo a Universidade de Brasília, por intermédio da aluna Ana Carolina Sucupira Silva, 

devidamente assistida pela sua orientadora Profª Maria de Nazareth R. M. O. Silva, a 

desenvolver a pesquisa “Conhecendo a clínica da Terapia Ocupacional no serviço público 

do Distrito Federal”. Nestes termos, eu me comprometo a receber a aluna e participar de 

uma entrevista em grupo, através de método de grupo focal com um tempo estimado de duas 

horas para sua realização, em data e local a serem informados. Informamos que o (a) Senhor 

(a) poderá recusar a responder qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Fui devidamente 

informado dos riscos previsíveis e não previsíveis; e que o resultado da pesquisa, será de 

realizar um mapeamento de profissionais terapeutas ocupacionais nos serviços públicos do 

Distrito Federal, para correlacionar com os aspectos epistemológicos do campo profissional. 

Estou ciente que: tenho a garantia de respostas a qualquer pergunta e esclarecimento 

de qualquer dúvida por parte dos pesquisadores supracitados, a qualquer tempo, quanto aos 

assuntos relacionados à pesquisa; que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano a mim; que terei direito à 

privacidade, com a não divulgação de minha identidade (nomes e sobrenomes). Permiti, 

através da assinatura do termo de consentimento, a utilização, por parte dos pesquisadores, 

dos resultados obtidos na pesquisa em congressos e publicações. Os dados e materiais 

utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda da pesquisadora. 

 Se o (a) Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, telefone 

para: Nazareth Malcher, orientadora responsável pela pesquisa, através do telefone: (61) 

31078419, ou pelo e-mail malchersilva@unb.br. 

 Fui informada que esta pesquisa será elaborada de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à Resolução nº 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. E em caso de dúvida 

quanto aos meus direitos, posso escrever ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

FEPECS/SES, no endereço na Quadra 501- Bl. A s/n - Ed. FEPECS. CEP: 70710-100 

BRASILIA - DF Telefone: (61) 33254955. 

                                                                             Brasília, _____de _____de 2012. 

 

______________________________                   _______________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR                   ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 
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ANEXO F - CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA (CÓPIA) 
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