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RESUMO 

 

Introdução:A Terapia Ocupacional tem como objeto de suas intervenções a ocupação 

humana e visa promover autonomia e independência às pessoas que apresentem dificuldades 

em suas atividades diárias. O Brasilpassa por uma transição demográficaque traz importantes 

implicações para os idosos, para as famílias e para a sociedade em geral. A Política Nacional 

do Idoso determina que há necessidade de adequar os currículos, as metodologias e o material 

didático dos cursos de graduação, além de inserir nos currículos, conteúdos que abordema 

temática do envelhecimento.O conceito de competência tem diferentes significados e pode ser 

entendida como a capacidade de mobilizar saberes, como saber fazer, saber ser e saber agir, 

em diferentes contextos para resolução de problemas.Diante disto é importante analisar a 

formação do terapeuta ocupacional dentro da perspectiva do envelhecimento populacional, 

formando profissionais aptos para o cuidado ao envelhecimento. Objetivos:Este estudo teve 

por objetivo identificar competências profissionais que precisam ser desenvolvidas na 

formação de terapeutas ocupacionais no que tange ao cuidado ao envelhecimento.Método: 

pesquisa de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados um questionário online autoaplicávelcom perguntas abertas e fechadas. Os 

participantes foram profissionais e docentes dos cursos de graduação em Terapia Ocupacional 

do estado de São Paulo. Os dados foram colhidos até saturação dos mesmos e a análise dos 

dados foi realizada por meio de análise de conteúdo, na modalidade temática. Resultados: Em 

relação ao gênero, foi observado que 100% dos respondentes são do sexo feminino. O termo 

cuidado ao envelhecimento foi descrito como: conceitos sobre o cuidado ao envelhecimento; 

procedimentos do terapeuta ocupacional para o cuidado ao envelhecimento e qualidade de 

vida no processo de envelhecimento. Competênciasprofissionais foram descritas como 

atividade profissional e recursos utilizados.Conclusão: As competências profissionais foram 

descritas na forma de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o cuidado ao 

envelhecimento. Houve posições divergentes e antagônicas em relação ao preparo dos cursos 

na formação de profissionais aptos para o cuidado ao envelhecimento. Observou-se que a 

participação na pesquisa online foi significativa, uma vez que de dezoito questionários 

enviados, onze foram respondidos. Por fim conclui-se que a pesquisa foi de extrema 

importância para a área da Terapia Ocupacional em Gerontologia. 

 

Palavras-chave: Competência profissional. Educação. Envelhecimento. Terapia ocupacional. 

 



ABSTRACT 

 

 

Introduction: Occupational Therapy has as its object the human occupation and aims to 

promote autonomy and independence for people who present difficulties in their daily 

activities. Brazil goes through a demographic transition that has important implications for the 

elderly, for families and for society in general. The National Policy for the Elderly states that 

there is a need to adapt the curricula, methodologies and didactic material of undergraduate 

courses, as well as to include in the curricula content that addresses the issue of aging. The 

concept of competence has different meanings and can be understood as the ability to 

mobilize knowledge, such as knowing how to do, knowing how to be and knowing how to act, 

in different contexts to solve problems. In view of this it is important to analyze the training of 

the occupational therapist within the perspective of the aging population, forming 

professionals able to care for aging. Objectives: This study aimed to identify occupational 

skills that need to be developed in the training of occupational therapists regarding aging 

care. Method: qualitative research of the case study type. A self-administered questionnaire 

with open and closed questions was used as a data collection tool. The participants were 

professionals and professors of the undergraduate courses in Occupational Therapy in the 

state of São Paulo. The data were collected until saturation, and data analysis was 

performed through content analysis, in the thematic modality. Results: In relation to gender, it 

was observed that 100% of the respondents are female. The term care for aging has been 

described as: concepts about care for aging; occupational therapist procedures for the care 

of aging and quality of life in the aging process. Professional skills were described as 

professional activity and resources used. Conclusion: Professional skills were described in 

the form of knowledge, skills and attitudes necessary for the care of aging. There were 

divergent and antagonistic positions regarding the preparation of courses in the training of 

professionals capable of care for aging. It was observed that participation in online research 

was significant, since of eighteen questionnaires sent, eleven were answered. Finally, it was 

concluded that the research was extremely important for the area of Occupational Therapy in 

Gerontology. 

 

Keywords: Professional competence. Education. Aging. Occupational therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estruturalmente, a Terapia Ocupacionalse define pelo usoterapêutico das atividades da 

vida diária, ou seja, as ocupações, com indivíduos ou grupos, com objetivo de ganhos e 

possibilidades de participação em papéis, hábitos ou rotinas saudáveis em diferentes contextos 

e ambientes. Em suma, as pessoas desenvolvendo suas ocupações, inseridas em contextos 

significativos são o foco principal das intervenções, que buscam proporcionar uma 

participação bem sucedida independente da condição de saúde. Os serviços de Terapia 

Ocupacional visam habilitar, reabilitar e promover saúde e bem estar às pessoas.
1 

A “ocupação” desde a antiguidadeera utilizada como forma de cuidado e assistência aos 

doentes. Em 1917 foi denominada “treinamento de hábitos”, por Slagle. Com objetivo de 

tratar pacientes institucionalizados, por meio das ocupações tanto com problemáticas mentais 

quanto físicas, iniciava-se a criação da Terapia Ocupacional nos Estados Unidos.
2
 

No Brasil, o curso de Terapia Ocupacional, juntamente com o de Fisioterapia foi 

regulamentadopor meio do decreto de lei nº 938, de 13 de outubro de 1969.
3
 

É possível definir o terapeuta ocupacional como um profissional de saúde, que tem 

formação acadêmica de nível superior, apto para atender em todos os níveis de atenção à 

saúde. Possui formação generalista, humanista, ética, crítica e reflexiva. Atua tanto em 

conformidade com os princípiose diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), entendendo as políticas sociais como direito de 

cidadania, de forma a garantir a integralidade da assistência.
4
 

Os terapeutas ocupacionais acreditam que a participação pode ser facilitada ou limitada 

pelas habilidades físicas, afetivas e cognitivas, pelas características da ocupação, pelos 

contextos ambientais e por aquilo que está inserido nas leis. Sendo assim, a prática da Terapia 

Ocupacional está centrada na possibilidade de modificação do indivíduo, das ocupações e do 

ambiente, para ampliar a participação ocupacional.Os principais campos de atuação do 

terapeuta ocupacional na Saúde Pública são:
5
 

• Atenção Básica – Unidades Básicas de Saúde e Programa de Saúde da Família, Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família, Matriciamento, Consultório de Rua; 

• Atenção Especializada - Ambulatórios de Especialidades, Enfermaria especializada em 

Hospital Geral, Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

• Rede de saúde mental CAPSi, CAPSad, CAPS I, CAPS II e CAPS III; 

• Atenção integral à saúde da pessoa idosa; 
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• Centros de Reabilitação – Saúde Funcional; 

• Atenção Hospitalar - Acolhimento, Preparo para Alta e Cuidados Paliativos. 

Diante da complexidade que envolve o cuidado às pessoas idosas e seus contextos, todos 

os profissionais de saúde, incluindo os terapeutas ocupacionais, carecem de uma formação 

que os embase na identificação das necessidades específicas desta população e na atuação em 

equipe, sendo assim, a graduação é de extrema importância como formação inicial. Para isso, 

é necessário uma organização curricular, para o aprofundamento em conteúdos gerontológicos 

nas disciplinas específicas, não sendo estes conteúdos desconexos durante a formação. 

Espera-se que o profissional que tenha a formação em gerontologia compreenda as 

especificidades da população idosa e promova a consciência sobre os seus direitos de 

cidadania, da importância de manter a autonomia e independência nesta fase da vida e de se 

manter incluído em atividades sociais.
6
 

 

1.1 Formação do Terapeuta Ocupacional no cenário atual 

 

Pensando numa formação que visa o cuidado ao envelhecimento é importante 

contextualizar as políticas públicas para a população idosa e alguns marcos para o 

desenvolvimento da Terapia Ocupacional no Brasil.  

A Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de janeiro de 1994, relata em seu artigo 1° 

que sua finalidade é assegurar os direitos sociais do idoso, mencionando estratégias para 

promover autonomia, integração e participação social, além deesclarecer no capítulo 4, 

relativo à área da saúde, que há necessidade de adequar os currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais destinados ao idoso, além de inserir nos currículos, nos 

diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de 

forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre este tema. Também ressalta a 

importância de incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos 

superiores.
7
 

Posteriormente, criado em 1° de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741foi 

considerado uma das maiores conquistas da população idosa brasileira, afirmandoque é dever 

do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde criando políticas públicas que 

permitam um envelhecimento saudável e condições de dignidade para esta população. O 

capítulo IV, do direito à saúde Art. 15, afirma que é assegurada a atenção integral à saúde do 

idoso, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo acesso universal e igualitário, 

em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção 
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e recuperação da saúde, inclusive atenção especial as principais doenças que afetem a 

população idosa.
8
 

Em 19 de outubro de 2006 foi lançada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

instituída pela Portaria 2528/GM, buscando garantir atenção especializada e digna para a 

população idosa. Em harmonia com os princípios e diretrizes do SUS, direcionando ações 

tanto individuais quanto coletivas em todos os níveis de atenção à saúde. Uma de suas 

diretrizes destaca a importância da formação e da educação continuada dos profissionais de 

saúde que lidam com esta população no SUS. E dentre as estratégias está o fomento ao 

desenvolvimento de pesquisas e estudos nesta área, além da realização de cursos à distância 

relacionados ao tema envelhecimento e saúde para os profissionais que atuam neste cenário.
9
 

No VI Encontro Latino Americano de Escolas de Terapia Ocupacional, realizado em 

2011 na USP, foram discutidas as mudanças na Política de Educação Superior no Brasilnos 

últimos 15 anos, que resultaram no crescimento do número de cursos de Terapia Ocupacional, 

principalmente nas Universidades Federais e na região Sudeste. Ao mesmo tempo, ocorreu o 

fechamento de um número expressivo de cursos de instituições privadas. Sendo assim, este 

processo alterou a participação do setor público na formação dos terapeutas ocupacionais no 

Brasil, tendo a Universidade Pública um papel primordial, garantindo o crescimento e a 

legitimação profissional. Ainda é preciso avançar no intuito de diminuir as diferenças 

regionais, criando estratégias a nível nacional e internacional para ampliar o número de cursos 

de graduação e pós-graduação em Terapia Ocupacional.
10

 

Em 2015, o estado de São Paulopossuía o maior número de cursos do país: 14 cursos de 

Terapia Ocupacional, sendo cinco cursos públicos e nove privados, de um total de 43 cursos 

públicos e privados em funcionamento no Brasil.
11

 

Atualmente existem no Brasil 19.057 terapeutas ocupacionais registrados no Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de acordo com dados atualizados em agosto de 

2017.
12

 

Como resultado de um projeto que visa alinhar a formação dos profissionais de saúde às 

diretrizes e prioridades do SUS, em fevereiro de 2002 foi publicada a Resolução que 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para direcionar a formação de 

terapeutas ocupacionais (CNE/CES 2002). Apresentadas para todas as profissões da área da 

saúde, as diretrizes fundamentamas competências e habilidades gerais comuns a todas as áreas 

em relação a atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento, além da Educação Permanente. E em seguida, descrevem as competências e 

habilidades específicas de cada profissão.
13
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Em relação a formação dos terapeutas ocupacionais, as DCN´s afirmam:“Parágrafo 

único - A formação do Terapeuta Ocupacional deverá atender ao sistema de saúde vigente no 

país, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e 

contra referência e o trabalho em equipe.Art. 6º - Os conteúdos essenciais para o Curso de 

Graduação em Terapia Ocupacionaldevem estar relacionados com todo o processo saúde-

doença do cidadão, da família e dacomunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando aintegralidade das ações do cuidar em Terapia Ocupacional. Os 

conteúdos devem contemplar:I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos 

(teóricos e práticos)de base moleculares e celulares dos processos biológicos normais e 

alterados, da estrutura efunção dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos.II - Ciências Sociais e 

Humanas – abrange o estudo dos seres humanos e de suasrelações sociais, do processo saúde-

doença nas suas múltiplas determinações, contemplando aintegração dos aspectos 

psicossociais, culturais, filosóficos, antropológicos e epidemiológicosnorteados pelos 

princípios éticos. Também deverão contemplar conhecimentos relativos àspolíticas sociais.III 

- Ciências da Terapia Ocupacional - incluem-se os conteúdos referentes aosfundamentos de 

Terapia Ocupacional, às atividades e recursos terapêuticos, à cinesiologia, àcinesioterapia, à 

ergonomia, aos processos saúde-doença e ao planejamento e gestão deserviços, aos estudos de 

grupos e instituições e à Terapia Ocupacional em diferentes áreas de atuação”.
14

 

Um grande passo foi alcançado em relação à formação especializada do terapeuta 

ocupacional, publicada em 23 de janeiro de 2017. A Resolução Nº 477, de 20 de dezembro de 

2016, reconhece e disciplina a Especialidade Profissional de Terapia Ocupacional em 

Gerontologia. O Art. 3º descreve as grandes áreas de competências necessárias no exercício 

desta especialidade, de acordo com a concepção da integralidade e humanização na atenção 

ao idoso: “I – Realizar consulta, avaliação, solicitar interconsulta, exames complementares e 

pareceres para definir o diagnóstico, a intervenção e o prognóstico terapêutico ocupacional, 

voltados para autonomia e independência das pessoas idosas;II – Realizar estratégias de 

promoção, prevenção, manutenção e/ou reabilitação das funções cognitivas (memória, 

atenção, concentração, linguagem, orientação espacial e temporal), sensoriais e motoras no 

âmbito do desempenho ocupacional da pessoa idosa;III – Realizar atividades educativas em 

todos os níveis de atenção à pessoa idosa, familiares e cuidadores/acompanhantes, bem como 

aos profissionais, estudantes e população em geral;XXI – Desenvolver, por mediação sócio 

ocupacional, atividades orientadas para a participação e facilitação no desempenho 

ocupacional e expressivo de idosos com deficiência, com processos de ruptura de rede, de 

risco, desvantagem e vulnerabilidade social para desenvolver redes de suporte e de trocas 



16 
 

afetivas, econômicas e de informações;XXII – Desenvolver estratégias de pertencimento 

sociocultural e econômico, adaptações ambientais, organização da vida cotidiana, construção 

de projetos de vida, acessibilidade e outras tecnologias de suporte para inclusão sócio 

comunitária e de favorecimento do diálogo intercultural”.
15 

Analisando os projetos pedagógicos dos cinco cursos Terapia Ocupacional das 

Universidades Públicas do estado de São Paulo, disponíveis nos sites das referidas 

Instituições,é possível perceber que todos abordam a problemática do envelhecimento. Na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
16

, campus da Baixada Santista, o curso conta 

com a disciplina Terapia Ocupacional no processo de envelhecimento. Já na Universidade 

Estadual Paulista (UNESP)
17

, campus de Marília, as disciplinas teóricas e práticas são 

denominadas Terapia Ocupacional em Gerontologia e Geriatria. Na Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCAR)
18

 existem duas disciplinas que abordam esta problemática, 

denominadas Terapia Ocupacional no Adulto e Velhice e Terapia Ocupacional na 

Gerontologia. No curso da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto (FMUSP-

RP)
19

, a disciplina é denominada Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Idoso I, II, 

III e IV. E na Universidade de São Paulo (USP)
20

 no campus de São Paulo, a disciplina é 

Terapia Ocupacional em Geriatria e Gerontologia.  

Um estudo realizado em 2011 teve por objetivo identificar, junto a docentes de 

diferentes cursos de Terapia Ocupacional no Brasil, contribuições de disciplinas sob sua 

responsabilidade e outras estratégias utilizadas para a formação na área de gerontologia. A 

pesquisa foi realizada por meio de um questionário, investigando as disciplinas referentes à 

área de gerontologia; tempo de oferecimento destas disciplinas; adequação considerada para a 

formação na área e previsão de mudanças em disciplinas quanto ao conteúdo e/ou 

metodologia de ensino. Conclui-se que a carga horária ainda é pequena, mas que as 

disciplinas são de extrema importância para a formação dos alunos. A maioria dos docentes 

relataram articular as disciplinas teóricas e práticas, alguns utilizam metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem e os que ainda não utilizam pretendem adotá-las. No estudo, observa-se 

que o tema do envelhecimento está presente na maioria dos cursos de graduação em Terapia 

Ocupacional, porém ainda há uma necessidade de mudanças para melhora do processo de 

ensino-aprendizagem.
21

 

 

1.2 O processo de envelhecimento e a realidade brasileira 
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A Demografia é o estudo das populações em um determinado tempo eespaço. As 

variáveis que a compõem são a fecundidade, a mortalidade e a migração. Assim, as fontes de 

informações demográficas tornam-se essenciais para a compreensão adequada dessas 

variáveis e são importantes, pois oferecem dados aos institutos de pesquisa, pesquisadores e 

gestores públicos, possibilitando calcular a dimensão e o monitoramento das demandas 

sociais, contribuindo para a criação e aplicação de políticas públicas.
22

 

Nos últimos séculos, houve mudanças marcantes na história da população e uma delas 

foi a modificação do comportamento reprodutivo. Existia um nível de fecundidade 

considerado natural, famílias numerosas, com elevado número de nascidos e isso foi se 

modificando ao longo do tempo, a fecundidade caiu drasticamente e as famílias ficaram 

menores. A idade das mães também mudou. As mulheres tem optado por ter filhos cada vez 

mais tarde, ou até mesmo não ter. Esse fenômeno é denominado “transição da fecundidade”, 

que juntamente com a redução dos níveis de mortalidade, as alterações nas taxas de 

crescimento e na estrutura etária da população, desencadearam o processo de transição 

demográfica. Devido a um processo de modernização, praticamente todos os países passaram 

ou estão passando por uma transição da fecundidade. Essa é uma das principais características 

dessa modernização, assim como a modificação dos papéis que as mulheres desempenham na 

sociedade.
23

 

Em relação à transição demográfica brasileira, é importante destacar que do século XIX 

até a década de 1940 prevaleciam altas taxas de natalidade e de mortalidade. Em seguida, com 

a implementação das políticas de saúde e os avanços na medicina, iniciou-se a primeira fase 

de transição, com o início da queda das taxas de mortalidade. Com uma redução de 

praticamente 50% da sua taxa bruta de mortalidade em apenas 20 anos, entre 1940 e 1960, 

sendo que os países desenvolvidos levaram 100 anos para atingir as mesmas taxas. Ocorreu 

também, um processo de transição epidemiológica, na segunda metade do século XX. As 

principais causas de morte que eram as doenças infecciosas, respiratórias e parasitárias foram 

perdendo força, frente às doenças decorrentes da degeneração do organismo devido ao 

envelhecimento, comoo câncer e as doenças cardiorrespiratórias.
24

 

Do ponto de vista demográfico, o envelhecimento populacional é resultado de altas 

taxas de crescimento da população idosa em comparação com a população mais jovem, por 

um período de tempo longo. Considerando idosa a população com idade igual ou superior a 

60 anos de idade, a proporção de idosos passou de4,1% em 1940 para 8,6% em 2000. Porém, 

o processo do envelhecimento é muito mais complexo do que uma modificação nos números 

de uma determinada população, uma vez que ocorrem alteraçõesna vida dos indivíduos, na 
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estrutura familiar e na demanda por políticaspúblicas uma vez que afeta a distribuição de 

recursos na sociedade. Também ocorreu o crescimento da população “mais idosa”, acima dos 

80 anos de idade e as maiores taxas de sobrevivência são entre as mulheres.
25

 

O envelhecimento populacional brasileiro está num contexto onde as doenças 

infectocontagiosas ainda estão presentes, acrescidas das doenças crônico-degenerativas. O 

envelhecimento não é um processo uniforme e cada idoso apresenta uma demanda em relação 

aos cuidados, sendo necessária a criação de uma rede de profissionais capacitados que atuem 

desde a promoção do envelhecimento saudável, passando pelo cuidado aos idosos com 

dificuldades leves até os idosos com grandes incapacidades.Sobre o processo de 

envelhecimento: “Em cada indivíduo o processo de envelhecimento ocorre de forma global e 

heterogênea, com aspectos biológicos, sociais, econômicos e psicológicos, que se mesclam 

segundo a história de vida de cada um. Este processo, mesmo no seu aspecto biológico, não é 

constante ou igual mesmo dentro de um mesmo indivíduo. A compreensão do processo de 

envelhecimento no Brasil com suas várias vertentes é fundamental para o entendimento e 

identificação das demandas de saúde apresentadas por esta população e sua assistência”.
26

 

 

 

1.3 Competências Profissionais 

 

Competência pode ser descrita à partir de três recursos para sua efetivação: 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Sendo que o conhecimento corresponde as diversas 

informações adquiridas e estruturadas pelo indivíduo, auxiliando em seu entendimento de 

mundo. A habilidade correspondendo à capacidade de mobilizar os conhecimentos adquiridos 

para a realização de uma tarefa e a atitudeé entendida como aspectos sociais e afetivos 

relacionados ao fazer, ou seja, o comportamento do indivíduona execução do fazer.
27

 

O conceito de competência tem diferentes significados e pode ser entendida como a 

capacidade de mobilizar saberes, como saber fazer, saber ser e saber agir, contribuindo para a 

efetiva resolução de problemas, aplicando conhecimentos, habilidades e atitudes na prática 

diária. As potencialidades de cada indivíduo só se transformam em competênciasefetivas por 

meio do aprendizado, não espontaneamente, e se manifestam de maneira diferente em cada 

um. Sendo assim, as competências são adquiridas, são aprendizados construídos e não 

virtudes de todos os seres de maneira inata, sendo assim: “Umacompetência com uma certa 

complexidade envolve diversos esquemas depercepção, pensamento, avaliação e ação, que 

suportam inferências,antecipações, transposições analógicas, generalizações, apreciação 
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deprobabilidades, estabelecimento de um diagnóstico a partir de um conjuntode índices, busca 

da informações pertinentes, formação de uma decisão,etc.”
28

 

São claramente necessárias as mudanças na educação de profissionais de saúde, devido 

à grande dificuldade destes em responder às demandas sociais, havendo algumas 

inadequações na formação. Também existe a necessidade de estimular as instituições a 

transformarem o ensino, buscando equidade e qualidade da assistência e relevância e 

eficiência no trabalho realizado. Este processo é complexo e demanda tempo, rompendo com 

modelos de ensino tradicional e formando profissionais com competências para um cuidado 

em saúde, com objetivo de melhorar as relações humanas.
29

 

Devido à grande variabilidade do campo profissional, os programas de graduação em 

Terapia Ocupacionaltem o grande desafio de elaborarcurrículosabrangentes, que favoreçam o 

desenvolvimento de competência profissional, permitindo exercer a prática profissional nos 

diferentes contextos e necessidades dos sujeitos. Nesse sentido, o currículo se concentra na 

formação das ciências da saúde, sociais, psicológicas e das ocupações, sob pilares coerentes e 

com perspectiva crítica. Além disso, a profissão, assim como outras profissões da saúde, faz 

parte de um contexto de políticas de saúde, tanto a nível nacional como internacional, sendo 

este um fator que contribui para a complexidade da formação.
30

 

 

1.4 Competências descritas para o Terapeuta Ocupacional em Gerontologia 

 

Um artigo de revisão publicado no Jornal Americano de Terapia Ocupacional 

(AJOT)teve por objetivo identificar os elementos chaves relevantes para a Terapia 

Ocupacional em gerontologia e discutir a educação gerontológica na graduação.Este estudo 

traz contribuições para a prática da Terapia Ocupacional em gerontologia, descrevendo 

competências profissionais para a atuação do terapeuta ocupacional, discutindo sobre o que é 

essencial nos currículos dos cursos de Terapia Ocupacional, na realidade americana.Descrição 

das competências para a prática do Terapeuta Ocupacional em Gerontologia, após o término 

da graduação:
31

 

1. Entender o desenvolvimento e o envelhecimento como processos normais de vida e 

perceber a importância do estudo e da prática interdisciplinar; 

2. Demonstrar conhecimento das teorias biológicas e psicossociais básicos do 

envelhecimento; 

3. Identificar as principais estatísticas demográficas e de saúde da população idosa e 

reconhecer o valor do profissional de terapia ocupacional ao cliente idoso;  
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4. Reconhecer as alterações anatômicas, psicológicas e cognitivas do avanço da idade e 

diferenciar essas mudanças de processos patológicos ou doença; 

5. Compreender a importância da nutrição e uso de drogas adequadas para o desempenho 

ocupacional de idosos; 

6. Identificar as principais condições físicas e psicopatológicas secundárias ao processo 

de envelhecimento; 

7. Entender os papéis e as funções dos profissionais de terapia ocupacional na prática 

gerontológica em contextos institucionais e comunitários, incluindo hospitais de 

cuidados agudos, unidades de avaliação geriátrica, unidades de reabilitação, 

programas de cuidados prolongados, asilos, agências de saúde em casa, centros-dia, e 

planejamento de programas de aposentadoria; 

8. Aplicar os princípios da avaliação, planejamento de tratamento, a reavaliação, e a 

continuidade dos cuidados com a prática gerontológica; 

9. Compreender doença crônica como uma tarefa de adaptação para idosos no 

desenvolvimento de habilidades de enfrentamento; 

10. Entender a razão para o desenvolvimento de programas efetivos de Terapia 

Ocupacional na programação de atividades de prevenção, cuidados com doentes 

terminais, atividades de vida diária, adaptações terapêuticas e tratamento cognitivo e 

psicossocial; 

11. Entender e estar preparado para atuar na equipe e na gestão de casos nos modelos 

interdisciplinares de coordenação de serviços; 

12. Compreender a importância de desenvolver habilidades na educação de pacientes e 

trabalhar junto com a família; 

13. Entender o processo de consultoria que se aplica à prática gerontológica; 

14. Entender o sistema de prestação de serviços de saúde para idosos e estar preparado 

para atuar nas redes de trabalho na comunidade com idosos; 

15. Identificar e compreender a legislação de saúde importante e mecanismos de 

reembolso e suas ramificações na prática gerontológica;  

16. Compreender as estratégias para a garantia da qualidade e prestação de contas e 

reconhecer a sua importância, especialmente em demonstrar o valor da terapia 

ocupacional gerontológica aos agentes fiscais e outros profissionais; 

17. Entender questões éticas no tratamento do idoso. 

Uma vez que a formação dos profissionais de saúde ainda é marcada pelo modelo 

biomédico, com foco nas doenças e não na prevenção e promoção de saúde, faz-se necessário 



21 
 

discutir sobre a formação profissional e o processo de envelhecimento. Buscando um 

equilíbrio entre teoria e prática para atender a demanda de cuidados a uma população que 

cresce rapidamente.  

Diante disto, é importante analisar a formação do terapeuta ocupacional dentro da 

perspectiva do envelhecimento populacional, formando profissionais aptos para o cuidado ao 

envelhecimento, visando à manutenção e à promoção da capacidade funcional dos idosos para 

viverem com mais autonomia e independência. Espera-se que as Universidades formem 

profissionais críticos e com raciocínio clínico dentro deste vasto campo de atuação para o 

terapeuta ocupacional.   
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Diante de tudo o que foi apresentado e considerando a escassez de literatura relacionada 

ao tema, justifica-se o desenvolvimento deste trabalho. Visando refletir sobre a formação de 

terapeutas ocupacionais com competências para o cuidado ao envelhecimento, sendo este 

profissional imprescindível nas equipes de saúde, em todos os níveis de atenção.  

A questão norteadora do estudo é: em relação a formação,quais são as competências 

profissionaisdo Terapeuta Ocupacionalpara o cuidado ao envelhecimento? 
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3 OBJETIVO 

 

Este estudo tem por objetivo identificarcompetências profissionais que precisam ser 

desenvolvidas na formação de terapeutas ocupacionais no que tange ao cuidado ao 

envelhecimento. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar como o tema envelhecimento é entendido pelos docentes e profissionais de 

Terapia Ocupacional;  

b) Identificar as competências profissionais que precisam ser desenvolvidas para o 

cuidado ao envelhecimento na visão dos profissionais e docentes dos cursos de 

Terapia Ocupacional do estado de São Paulo.  

c) Identificar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas nos cursos de graduação 

de Terapia Ocupacional; 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Pesquisa de abordagem qualitativa tipo estudo de caso. 

 

4.2 Ética em Pesquisa 

 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa para Seres Humanos da 

Faculdade de Medicina de Marília sob parecer de número 1.735.980 (ANEXO A). 

 

4.3 Instrumento e procedimentos de coleta de dados 

 

Questionário autoaplicável com perguntas abertas e fechadas elaboradas pela 

pesquisadora. Os participantes responderam a um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, sendo que 12 eram para obter a identificação dos participantes, 13 questões sobre a 

formação do terapeuta ocupacional (destas 5 eram fechadas) e4 questões sobre 

envelhecimento (sendo 2 fechadas), totalizando 29 questões, com um tempo aproximado de 

30 minutos para responder. Este questionário foi disponibilizado na plataforma de 

questionários on-line SURVEYMONKEY®, na qual a pesquisadora teve acesso a todos os 

dados coletados. Após pesquisa nos sites das universidades públicas e privadas do estado de 

São Paulo foram localizados os endereços de e-mail de alguns docentes e os convites foram 

enviados. Outros convites foram enviados por meio da rede social Facebook por convite 

aberto para quem se enquadrasse no perfil da população do estudo. Somente os convites 

enviados por e-mailobtiveram resposta, exceto uma resposta realizada por meio do convite 

pelo Facebook. 

 

4.4 Participantes 

 

Docentes dos cursos de graduação em Terapia Ocupacional que ministram disciplinas 

relacionadas ao envelhecimento no estado de São Paulo, e profissionais que atuam neste 

contexto.Os dados foram coletados até haver a saturação dos mesmos. Foram excluídos os 

respondentes que não eram do estado de São Paulo ou que não responderam o questionário.  
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Houve 19 respondentes na pesquisa. Destes, foramexcluídos doisquestionários pilotos, 

cinco pessoas que aceitaram a solicitação de participação pelo Facebook, porém não 

responderam nenhuma questão e uma participante por não ser do estado de São Paulo. 

Dos 11 participantes efetivos que responderam parcialmente ou completamente o 

questionário, cinco responderam completamente. 

Em relação à forma de participação, foram enviados 18 convites por e-mail, e após 

determinados períodos foram enviados lembretes, solicitando novamente a participação, até o 

máximo de 3 lembretes. Destes, somente 10 questionários foram recebidos. O 11º 

questionário foi através do link enviado por mensagem no Facebook. Totalizando 11 

participantes ao final da pesquisa.  

 

4.5 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi por meio do método de análise de conteúdo, modalidade 

temática, proposta por Bardin.Esta análise visa conhecer aquilo que está implícito nas 

palavras e o principal material da análisede conteúdo são os significados.A análise de 

conteúdo, conforme sugere a autora, foi organizada em três pontos específicos: a pré-análise, 

a exploração do material e o tratamento dos resultados. A pré-análise consiste na organização 

dos dados coletados, para sistematizar as ideias iniciais e poder desenvolvê-las. A exploração 

do material já é a análise propriamente dita, sendo a fase mais longa. Por fim a última fase 

consiste no tratamento dos resultados brutos para que possam ser entendidos de maneira 

significativa, para compreensão e discussão do assunto pesquisado.
32

 

Também foi utilizada a ferramenta de nuvens de palavras Wordle™. Este recurso, 

segundo seu criador, Jonathan Feinberg, é uma ferramenta para geração de visualizações 

personalizadase uma de suas possibilidades de uso está na educação. Os Wordles™ consistem 

em nuvens de palavras personalizáveis, geradas pelo sistema a partir de textos informados 

pelos usuários. Os resultados são apresentados como imagens que mostram as palavras que 

mais se repetem. O aspecto visual, em forma de arte, chama a atenção dos leitores, sendo 

assim, as pessoas acabam se interessando.
33

 

 

  



26 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados expostos estão relacionados à análise dos dados colhidos através do 

questionário eletrônico. Analisando as respostasque foram copiadas para uma planilha, 

seguidos os passos de análise como citado na metodologia, e após leitura exaustiva foi 

possível identificar as categorias e temas para discussão.  

 

5.1 Caracterização da população: dados sócio demográficos 

 

Em relação ao gênero, foi observado que 100% dos respondentes eram do sexo 

feminino, o que condiz com a realidade dos cursos de Terapia Ocupacional que em sua 

maioria são compostos por mulheres.  

Um estudo realizado em 2012, que teve por objetivo descrever o perfil do pesquisador 

terapeuta ocupacional brasileiro revelou o predomínio do gênero feminino, com 92 

pesquisadoras, representando um total de 94,2% dos participantes. O estudo concluiu que 

além da predominância ser de mulheres, as instituições públicas foram as principais 

formadoras de terapeutas ocupacionais doutores. Entre 1981 e 1985 foram os anos mais 

importantes em relação à formação da graduação e entre 2006 e 2012 foi o que mais houve 

defesas de doutorado. Esses pesquisadores estavam em sua grande maioria atuando nas 

Universidades, com maior concentração na região Sudeste.
34

 

Outro estudo realizado em 2015 no estado do Paraná, visando traçar o perfil sócio 

demográfico dos profissionais de Terapia Ocupacional deste Estado, evidenciaram que 91% 

dos profissionais são mulheres, sendo que a população estudada foi de 680 profissionais 

Terapeutas Ocupacionais registrados no CREFITO-8, naquele ano.
35

 

Na distribuição segundo a idade, observa-se que os docentes possuem entre 34 e 65 anos 

e os profissionais entre os 22 e 31 anos. 

Dos 3 profissionais participantes da pesquisa, uma trabalhava em Instituição de Longa 

Permanência – ILPI, a outra em um Centro de Reabilitação e a última em consultório privado. 

Assim, pode-se ter a percepção de profissionais que atuam com idosos em diferentes 

contextos.  

Entre os docentes, a maioria possuía mestrado e doutorado e somente uma participante 

possuía pós doutorado. O tempo de formação destes docentes estava entre 10 e 43 anos de 

formado. Dos oito docentes participantes, 100% eram de universidades públicas. Foram 

enviados convites também para docentes de instituições privadas, porém não houve resposta.   
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Quadro 1- Caracterização dos participantes da pesquisa 

Participante Idade Tempo de 

formação 

em TO 

Pós graduação de maior 

nível 

Áreas de formação 

P1 - Docente 40 anos 15 anos Doutorado Mestrado e Doutorado 

em Ciências da Saúde 

P2 - Profissional 22 anos 1 ano Graduação - 

P3 - Docente 48 anos 25 anos Doutorado Mestrado e Doutorado 

em Educação Especial 

P4 - Profissional 26 anos 5 anos Mestrado Mestrado em 

Desenvolvimento 

Humano e 

Tecnologias 

P5 - Docente 57 anos 35 anos Mestrado Mestrado em 

Distúrbio da 

Comunicação 

P6 - Docente 63 anos 42 anos Doutorado Mestrado e Doutorado 

em Educação 

P7 - Docente 65 anos 43 anos Doutorado Mestrado e Doutorado 

em Psicologia 

Experimental 

P8 - Docente 34 anos 10 anos Doutorado - Mestrado em Saúde 

da Comunidade 

- Doutorado em Saúde 

do Idoso 

P9 - Docente 51 anos 29 anos Pós Doutorado - Mestrado em 

Educação 

- Doutorado em 

Psicologia Escolar e 

do Desenvolvimento 

 - Pós-Doc no Oxford 

Institute of Population 

Ageing 

P10 - Docente 53 anos 34 anos Doutorado - Mestrado em Saúde 

Mental 

- Doutorado em 

Ciências 

P11 - 

Profissional 

31 anos 8 anos Pós graduação Latu Sensu 

Cursando Mestrado 

- Especialização em 

Neurologia 

- Mestranda em 

Educação 
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5.2 Formação em Terapia Ocupacional 

 

5.2.1 Sobre o cuidado ao envelhecimento 

 

O questionário apresentou a questão: 2.1 Qual é o seu entendimento com relação ao 

termo: “cuidado ao envelhecimento”? 

As respostas originaram três categorias: 

I- Conceitos sobre o cuidado ao envelhecimento; 

II- Procedimentos do Terapeuta Ocupacional para o cuidado ao envelhecimento; 

III- Qualidade de vida no processo de envelhecimento. 

 

Quadro 2 - Análise de conteúdo da questão sobre o entendimento do termo “cuidado ao 

envelhecimento” 

Categorias Unidades de registro 

 

1. Conceitos sobre o 

cuidado ao 

envelhecimento 

 

Ações que promovam o envelhecimento com qualidade de 

vida. 

 

Ações que devem ser desenvolvidas e voltadas para o processo 

sadio de envelhecimento. 

 

Cuidados relacionados à saúde. 

 

 

2. Procedimentos do 

Terapeuta 

Ocupacional para o 

cuidado ao 

envelhecimento 

 

Procedimentos de prevenção, manutenção e tratamento da 

saúde biopsicossocial durante o envelhecimento. 

 

A prevenção de doenças e condições que tirem a independência 

e autonomia, proteção e reabilitação de pessoas idosas. 

 

... prevenção de problemas decorrentes do envelhecimento. 

 

... atividades culturais e sociais, atividades de lazer e físicas, 

atividades cognitivas e meditativas. 

 

 

3. Qualidade de vida 

no processo de 

envelhecimento 

 

... o idoso como um ser participante e ativo. 

 

... E isso vai muito além da saúde. 

 

...alcançar qualidade de vida na longevidade. 
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Analisando as categorias podemos perceber que os respondentesestão em 

concordância com a lei nº 8.842,artigo 10 vinculada à Política Nacional do Idoso, que 

descreve sobre as ações na área da saúde: “a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos 

diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde; b) prevenir, promover, proteger e 

recuperar a saúdedo idoso, mediante programas e medidas profiláticas;”
7 

Esta fala traz considerações sobre as três categorias formuladas:  

 

“Cuidados que devem ser desenvolvidos para proporcionar ou 

melhorar o bem estar físico e mental do sujeito no seu processo de 

desenvolvimento e envelhecimento tanto na senescência processual 

como na senilidade, e alcançar qualidade de vida na longevidade 

utilizando como recursos as atividades culturais e sociais, atividades 

de lazer e físicas, atividades cognitivas e meditativas”.(P10) 

 

Em 2005, a Organização Mundial da Saúde, lançou o Envelhecimento Ativo como 

uma política de saúde. Este documento definiu envelhecimento ativo como um processo de 

potencializar as possibilidades de saúde, segurança e participação, com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida no envelhecimento. Promovendo autoconhecimento, para 

indivíduos ou grupos de pessoas, a fim de que tenham percepção do potencial de manutenção 

do bem estar biopsicossocial ao longo da vida, chegando às idades mais avançadas com 

autonomia e independência.
36

 

Qualidade de vida, segundo a OMS, tem relação com a auto percepção em relação ao 

contexto, valores, padrões, preocupações e objetivos de vida. É amplo e abrangente, envolve a 

saúde física, psíquica, níveis de dependência, relações sociais, crenças e características do 

meio ambiente. A qualidade de vida no envelhecimento está estreitamente ligada as 

possibilidades de manutenção da autonomia e independência.
37

 

De acordo com uma participante da pesquisa:  

 

“O termo cuidado ao envelhecimento nos remete a pensar em 

estratégias de atenção, prevenção durante as fases do 

desenvolvimento, visando um envelhecimento saudável da 

população”. (P11) 

 

O Envelhecimento Saudável pode ser entendido como o processo de desenvolvimento 

e manutenção da capacidade funcional que permite o bem estar em idades avançadas. Isto 

depende tanto da capacidade intrínseca, ou seja, o composto de todas as capacidades físicas e 

mentais de uma pessoa durante o tempo, quanto dos ambientes nos quais vivem e suas 

interações nestes, segundo o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde.
36
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 Na figura 1, pode-se observar as palavras que mais apareceram na primeira questão e 

que se encontram novamente relacionadas com as categorias formuladas. Alguns definiram o 

cuidado como ações que promovam saúde, outros entenderam o cuidado ao envelhecimento 

como o próprio cuidar da profissão de Terapeuta Ocupacional, pensando nas possíveis 

intervenções com esta população em processo de envelhecimento. E por último, alguns 

respondentes classificaram o cuidado promovido pelo próprio idoso ativo, capaz de alcançar a 

longevidade com qualidade de vida, não sendo a velhice sinônimo de doenças e 

incapacidades. 

 

Figura 1 – Nuvem de palavras sobre a questão “cuidado ao envelhecimento” 

 

 

5.2.2 Sobre Competências Profissionais 

 

O questionário apresentou a questão: 2.2 Qual é o seu entendimento com relação ao 

termo: “competência profissional”? 

As respostas originaram duas categorias: 

I- Atividade Profissional; 

II- Recursos utilizados. 
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Quadro 3 - Análise de conteúdo da questão sobre o entendimento do termo “competência 

profissional” 

Categorias Unidades de registro 

 

1- Atividade profissional 

 

 

 

 

 

 

  

 

...exercendo adequadamente sua função. 

 

...preparado para o exercício profissional. 

 

...atribuição profissional. 

 

São as atribuições que o profissional tem 

com relação à sua atuação. 

 

...área de responsabilidade profissional e 

tomada de decisões e iniciativa 

 

 

2- Recursos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade e habilidade... 

 

...capacidade de atuar na sua área com 

excelência e ética. 

 

...com conhecimentos, prática e ética. 

 

Conhecimento, saber adquirido, 

habilidades, atitudes para saber agir, 

decidir. 

 

...aquilo que está nos domínios de 

intervenção da área. 

 

 

Em relação a esta questão, foi percebido que os respondentes apresentaram um 

consenso, pois a maioria relatou sobre os atributos (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

necessários para a realização da atividade profissional.  

 De acordo com a literatura, a competência profissional, não sendo fácil de ser 

observada, pode ser mensurada pelo desempenho, definido como a capacidade de ação do 

profissional em determinada área.  Esse enfoque somente nas capacidades ou atributos, 

porém, pode reduzir a prática a um simples campo de aplicação das teorias aprendidas, 

desfavorecendo a articulação dos domínios cognitivo, afetivos e psicomotores.Sendo assim, 

os programas educacionais baseados por competências constroem seus currículos com 

conteúdos legítimos e relevantes para a formação.Definem como prioridade em seus 

processos pedagógicos: as tarefas e os resultados(o fazer), alicerçados por um modelo 
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comportamental da educação e psicologia; os atributos(os saberes), relacionados aos 

conhecimentos, pois quem sabe ou conhece, consegue fazer; e da prática profissional, 

combinando os atributos para a realização de ações, de acordo com padrões de excelência 

construídos socialmente.
39

 

 

Figura 2 - Nuvem de palavras sobre a questão "competências profissionais" 

 

 

Analisando a nuvem de palavras, refletida pelo tamanho de cada palavra na quantidade 

de ocorrência destas nos textos das respostas, é possível observar o destaque para 

conhecimentos e habilidades na prática profissional. Sendo também destacada a questão ética 

pelos participantes.  

 

5.2.3 Sobre os Cursos de Terapia Ocupacional 

 

O questionário apresentou a questão: 2.3 Devido às necessidades por cuidados 

específicos da população que está envelhecendo, você acredita que os cursos de Terapia 

Ocupacional do estado de São Paulo estão preparados para formação de profissionais 

competentes para atuação na área de geriatria e gerontologia? 

As respostas originaram duas categorias: 

I. Consideram os cursos preparados para formação dos profissionais para atuação na 

área de geriatria e gerontologia; 

II. Não consideram os cursos preparados para formação dos profissionais para 

atuação na área de geriatria e gerontologia; 
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Quadro 4 - Análise de conteúdo da questão sobre preparação dos cursos para formação de 

profissionais competentes em geriatria e gerontologia. 

Categorias Unidades de registro 

 

 

1- Consideram os cursos preparados 

...existe disciplina que promove o 

conhecimento do envelhecimento. 

 

Porque os cursos dão o embasamento 

adequado ao assunto. 

 

... é uma prática tradicional e 

aprofundada na nossa área, com 

produções cientificas e acadêmicas 

extremamente reconhecidas. 

 

 

 

2- Não consideram os cursos 

preparados 

Ainda existe uma defasagem no ensino, 

no conteúdo programático do curso. 

 

Acredito ser necessário uma ampliação 

sobre o tema na formação profissional. 

 

Os conteúdos e a temática do 

envelhecimento ainda ocupam pouco 

espaço nas grades curriculares. 

 

 

É possível afirmar que existem posições divergentes e antagônicas entre os 

respondentes, seis participantes afirmam que os cursos estão preparados para a formação e 

outros cinco discordam desse preparo.   

Os participantes que consideraramque os cursos de Terapia Ocupacional do estado de 

São Paulo estão preparados para formação de profissionais competentes para atuação na área 

de geriatria e gerontologia, relataram que existem disciplinas relacionadas a este tema e que já 

é tradição deste profissional atuar na área do envelhecimento. Isso pode ser devido à 

experiência pessoal no curso onde atuam. 

Podemos constatar nas falas: 

“Sim, a atuação do terapeuta ocupacional na área de geriatria e 

gerontologia sempre foi contemplada no currículo do curso seja como 

disciplina aplicada ou como área de estágio”. (P6) 

 

“Sim, é uma prática tradicional e aprofundada na nossa área, com 

produções cientificas e acadêmicas extremamente 

reconhecidas”.(P10) 
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É necessário que sejam desenvolvidas atividades acadêmicas que não falem somente a 

respeito do envelhecimento, mas que formem profissionais que entendam as singularidades e 

especificidades deste processo. Para que se tornem pessoas capazes de reconhecer as 

modificações biopsicossociais do idoso, reconhecendo que também fazem parte deste 

processo e que um dia também serão idosos.  Além de uma formação pessoal humanística, 

capaz de olhar com sensibilidade para todas as questões trazidas por essa população e por seus 

familiares e cuidadores, para que as ações sejam efetivas diante das necessidades de cuidados. 
 

Cada vez mais, os terapeutas ocupacionais, são solicitados para atender a demanda de 

idosos que vem crescendo rapidamente, uma vez que precisam se manter o mais autônomos e 

independentes o maior tempo possível. E quando a doença se torna um fator limitante, este 

profissional é solicitado para adequar a rotina e as atividades da vida diária, adaptando e 

facilitando o fazer. Estimulando as habilidades remanescentes e trazendo mais função para o 

cotidiano.  Porém, a continuidade da formação é essencial para desenvolver uma prática com 

competências para o cuidado ao envelhecimento. 

Em relação aos participantes que não consideram que os cursos de terapia ocupacional 

do estado de São Paulo estão preparados para formação de profissionais competentes para 

atuação na área de geriatria e gerontologia, relataram que ainda é necessário ampliar o 

conteúdo relacionado, uma vez que a carga horária ainda é pequena em comparação com 

outras disciplinas.  Podemos observar nas falas: 

“Não, os conteúdos e a temática do envelhecimento ainda ocupam 

pouco espaço nas grades curriculares, tão pouco, são valorizadas e 

incentivadas pelos cursos. A maior parte dos currículosainda se 

destina à preparar os alunos para atendimento de crianças, saúde 

mental.” (P8) 

 

“A carga horária destinada a essa área é pequena na grade 

curricular e os estágios são em curtos períodos, sendo insuficientes 

para abordar toda a demanda necessária para formação”. (P11) 

 

Por meio da formação em gerontologia, é esperado que o terapeuta ocupacional 

compreenda as singularidades da população idosa e que atue para a promoção da autonomia e 

independência, além de promover inclusão e participação nos diferentes contextos. Por isso, é 

necessário, a inserção e o aprofundamento dos conteúdos gerontológicos nos currículos de 

graduação, em especial nas disciplinas específicas, além da interrelação com as demais 

disciplinas.
6
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Na lei nº 8.842, artigo 10, vinculada à Política Nacional do Idoso, são descritas as 

ações esperadas na área da educação:“a) adequar currículos, metodologias e material didático 

aos programas educacionais destinados ao idoso; b) inserir nos currículos mínimos, nos 

diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o compreendimento do processo de 

envelhecimento, de forma a minimizar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o 

assunto; c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos 

superiores; d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a 

fim de informar a população sobre o processo de envelhecimento; e) desenvolver programas 

que adotem modalidades de ensino à distância, adequados às condições do idoso; f) apoiar a 

criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de universalizar o acesso às 

diferentes formas do saber.”
7 

 

5.2.4 Recursos necessários para a formação 

 

A questão 2.5 investigou sobre quais os recursos necessários para o desenvolvimento 

dos conteúdos voltados para o cuidado ao envelhecimento nos cursos de graduação em 

Terapia Ocupacional do estado de São Paulo. Era possível assinalar quantas opções o 

participante achasse necessário.  

No gráfico 1,é possível perceber que a maioria dos participantes utiliza quase todas as 

estratégias de ensino-aprendizagem apresentadas. Na alternativa “outros”, foram 

acrescentados como estratégias importantes: aulas expositivas; seminários; conhecimentos das 

práticas eficientes exercidas em diferentes comunidades por diferentes profissionais; espaços 

de vivências para atuação interdisciplinar; ampliação e sistematização das práticas 

especializadas; além de intercâmbio com outras instituições, tanto no Brasil quanto no 

exterior.  
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Gráfico 1 – Recursos necessários para o desenvolvimento dos conteúdos 

 

 

Um dos grandes desafios da educação é o de desenvolver a autonomia individual em 

sintonia com as ações coletivas. Por isso, novas abordagens pedagógicas de ensino-

aprendizagem vêm sendo construídas, na busca pela construção dos saberes. O aluno deve ter 

a capacidade de desencadear uma visão holística, em busca da transdisciplinaridade, 

possibilitando a construção de redes de mudanças sociais, expandindo a consciência 

individual e coletiva. Sendo assim, é de extrema importância a busca por métodos inovadores, 

queabordem uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora, indo alémdos 

limites do treinamento puramente técnico, para formarem de forma efetivaprofissionais aptos 

para o exercício de suas competências, inscritos na dialética da ação-reflexão-ação.
40 

 

5.2.5 Reflexão sobre as competências 

 

Em relação ao processo ensino-aprendizagem, os profissionais de saúde enfrentam 

vários desafios, principalmente na formação de profissionais competentes e compromissados 

com as problemáticas de saúde da sociedade. Na busca da correlação e articulação entre teoria 

e prática, é necessário manter uma visão crítica da realidade, associando as questões de saúde-

doença, a complexidade e individualidade de cada pessoa e os contextos em que vivem
41

.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



37 
 

Durante a graduação, o aluno demanda a predominância da formação sobre a 

informação e o ensino deve direcionar para o desenvolvimento da capacidade de aprender a 

aprender, articulando conhecimentos para ampliar habilidades e atitudes. A busca por 

resolução de problemas e enfrentamento de situações imprevisíveis é primordial, mobilizando 

a inteligência para o saber fazer frente aos desafios do trabalho. O mundo do ensino e do 

trabalho devem ser aproximados, para que a formação seja centrada na prática, com a inserção 

dos alunos em realidades concretas. Sendo necessária também a percepção das lacunas do seu 

conhecimento, na busca por novas estratégias de aprendizagem.
42

 

 

5.2.5.1 Conhecimentos 

 

O questionário apresentou a questão: “2.6 Na sua opinião, quais conhecimentos são 

necessários serem desenvolvidos no curso de graduação em Terapia Ocupacional para o 

cuidado ao envelhecimento? (Sendo que conhecimentos: refere-se a um conjunto de 

conteúdos que confere ao profissional o domínio cognitivo de um saber.)” 

As respostas originaram três categorias: 

I. Conhecimento sobre as intervenções do terapeuta ocupacional 

II. Conhecimento sobre o processo de envelhecimento 

III. Conhecimento sobre outros assuntos importantes 

 

Quadro 5 - Análise de conteúdo da questão “conhecimentos” 

Categorias Unidades de registro 

 

1- Conhecimento sobre 

as intervenções do 

terapeuta ocupacional  

 

Terapia ocupacional e sua intervenção com o 

idoso. 

 

Atuação da terapia ocupacional propriamente dita 

em diferentes situações. 

 

2- Conhecimento sobre 

o processo de 

envelhecimento 

 

Todo processo de envelhecimento considerando 

as esferas bio psico social. 

 

Condições do envelhecimento, as patologias mais 

encontradas. 
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3- Conhecimento sobre 

outros assuntos 

importantes 

 

Legislação 

 

Saúde publica 

 

Epidemiologia 

 

Espiritualidade 

 

Por meio da formação por competências, é esperado que o profissional tenha 

capacidade para utilizar os diversos conhecimentos para a resolução de problemas na sua 

prática diária. Para isso é necessário o aumento do nível de complexidade no domínio de 

conteúdos e metodologias. Ao se falar da formação por competências, deve-se compreender 

que não se trata somente de um conjunto de ações ou procedimentos técnicos que devem ser 

aprendidos pelos alunos e sim, a articulação dos diferentes saberes para a resolução de 

problemas e a criação de estratégias frente aos desafios do mundo do trabalho
42

.  

 Em relação aos conhecimentos necessários para o cuidado ao envelhecimento, 

destacam-se as seguintes falas:  

“Conhecimento das doenças mais frequentes impacto das sequelas na 

qualidade de vida, fatores biológicos e sociais, os diferentes tipos de 

avaliações: avaliação geriátrica ampla e específicas epidemiologia e 

envelhecimento características biopsicossociais do envelhecimento”. 

(P6) 

“Entender o processo de envelhecimento nos aspectos físicos, 

emocionais, cognitivos, sociais tanto saudável quanto com algum 

quadro de patologia associado; compreender que o envelhecimento é 

um processo inerente ao todo ser vivo e que desde o nascimento 

estamos no processo de envelhecimento; vivenciar as atividades que 

auxiliam/retardam algumas limitações do processo de 

envelhecimento: oficinas de memória, universidade aberta da terceira 

idade, grupo de atividades do Sesc, oficina de fotografia, oficina de 

inclusão digital, grupo de passeios programados, grupo de leitura e 

reflexão, etc. Atividades inter-geracionais (exemplo:idosos atuando 

como contadores de histórias para crianças de creches) oferecer 

conteúdo que privilegie a saúde e bem-estar (alimentação, atividades 

físicas, lazer, espiritualidade como parte da vida do ser humano 

adulto/idoso”.(P7) 
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Figura 3 - Nuvem de palavras sobre a questão "conhecimentos" 

 

 

De acordo com as respostas coletadas, pode-se perceber que muitos são os 

conhecimentos necessários quando se pensa em cuidados ao envelhecimento. Desde o 

processo de envelhecimento, tanto os procedimentos específicos do terapeuta ocupacional em 

relação a avaliação e intervenção, quanto aos demais conhecimentos relacionados a 

legislação, epidemiologia, saúde pública e espiritualidade, observado na figura 3. 

Um estudo realizado no Brasil teve por objetivo investigar a formação graduada em 

Terapia Ocupacional nas universidades latino-americanas e constatou que os cursos possuem 

estruturas e áreas de formação similares, com foco nas ciências biológicas e da saúde, com 

grande influência da formação biomédica e que ainda existem lacunas no ensino das ciências 

sociais e humanas
43

. Com isso, observa-se que somente a formação em saúde não supre as 

necessidades do graduando para lidar com todas essas questões. É preciso uma diversidade de 

conhecimentos, uma vez que a população em processo de envelhecimento necessita de 

cuidados que vão além da saúde, no que diz respeito aos aspectos biológicos, necessitam estar 

inseridas em ambientes e contextos que promovam condições de desenvolvimento e 

manutenção das capacidades funcionais.  

Outro estudo realizado com estudantes de cursos da área da saúde, como Enfermagem, 

Medicina e Educação Física, evidencia a importância do ensino formal na graduação para o 

desenvolvimento de conhecimentos sobre o envelhecimento, sendo que os alunos que tiveram 

disciplinas teóricas e práticas demonstraram mais conhecimentos sobre os aspectos 

biopsicossociais do envelhecimento. Os dados também indicam que esses conhecimentos não 

dependem do senso comum e sim de formação específica na área.
44
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5.2.5.2 Habilidades 

O questionário apresentou a questão: “2.7 Quais habilidades são necessárias serem 

desenvolvidas no curso de Terapia Ocupacional? (Sendo que habilidades: refere-se a um 

conjunto de práticas, em grande parte, adquiridas através de repetições, que conferem ao 

profissional o domínio de saber fazer.)” 

As respostas originaram duas categorias: 

I. Habilidades de planejamento 

II. Habilidades para executar técnicas específicas 

 

Quadro 6 - Análise de conteúdo da questão “habilidades” 

Categorias Unidades de registro 

 

1- Habilidades de 

planejamento 

 

Treino de planejamento. 

 

Habilidade para ouvir, prescrever, acompanhar evolução. 

 

Pensamento clínico crítico, planejamento de ações, estudos 

de casos. 

 

2- Habilidades para 

executar técnicas 

específicas 

 

Estratégias de tratamento. 

 

Atuação da terapia ocupacional individual e em grupos. 

 

Análise de atividade. 

 

Em relação as habilidades necessárias para o cuidado ao envelhecimento, destacam-se 

as seguintes falas:  

“Habilidade para desenvolver e aplicar técnicas especificas de 

terapia ocupacional, enfatizando a compreensão da saúde em seus 

aspectos normal, patológico e social, atendendo a comunidade, 

estando aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 

e reabilitação”.(P5) 

 

“Habilidade para ouvir, prescrever, acompanhar evolução, refletir 

sobre os resultados do programa terapêutico ou da intervenção, 

habilidade para aplicar instrumentos de avaliação de forma 

contextualizada, habilidade para instruir o paciente quanto às 

finalidades da intervenção, habilidade para motivar o paciente a 

participar das intervenções”.(P6) 
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Figura 4 - Nuvem de palavras sobre a questão "habilidades" 

 

 

 A formação em gerontologia visa preparar o aluno para o exercício de uma atividade 

bem definida, visando conferir competências e habilidades em situações da prática 

profissional. A habilidade relaciona-se com às condutas, ao saber fazer, a ação seguida de 

uma capacidade adquirida. As competências envolvemarticulação dos saberes, das condutas 

que atribuem significado à situação, e às ações adequadas ao contexto.
45

 

 Relacionando com as falas dos participantes pode-se perceber que as habilidades são 

adquiridas com a prática e que devem ser estimuladas ainda na graduação, pelo treino diário. 

Algumas palavras chaves são observadas na Figura 4, como refletir, motivar, acompanhar, 

prescrever e desenvolver, sendo estas algumas das habilidades do terapeuta ocupacional no 

cuidado ao envelhecimento.  

 

5.2.5.3 Atitudes 

 

O questionário apresentou a questão: “2.8 Quais atitudes são necessárias serem 

desenvolvidas no curso de graduação em Terapia Ocupacional? (Sendo que atitudes: refere-se 

a um conjunto de comportamentos, predominantemente adquiridos através de observação, que 

conferem ao profissional o domínio ético e afetivo de saber ser.)” 

As respostas originaram duas categorias: 
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I. Comportamentos relacionado ao indivíduo 

II. Comportamento referentes à relação social 

 

Quadro 7 - Análise de conteúdo da questão “atitudes” 

Categorias Unidades de registro 

 

1- Comportamentos 

relacionado ao indivíduo 

 

Atitudes pró-ativas. 

 

Usar tom de voz adequado nas interações. 

 

Fazer com que os alunos compreendam o que é o 

envelhecimento. 

 

2- Comportamentos 

referentes à relação 

social 

 

Olhar ao paciente de forma global, considerando seu 

contexto, seus desejos e necessidades. 

 

Relações terapeuta-paciente. 

 

Considerar as demandas do idoso e da família, respeitar as 

crenças do paciente. 

 

Em relação as atitudes necessárias para o cuidado ao envelhecimento, destacam-se as 

seguintes falas:  

“Desenvolver habilidades pessoais e atitudes necessárias para a 

prática profissional, como: consciência das próprias potencialidades 

e limitações, adaptabilidade e flexibilidade, equilíbrio emocional, 

empatia, criticidade, autonomia intelectual e exercício da 

comunicação verbal e não verbal. Desenvolver atitudes para o 

planejamento e gerenciamento de serviços de terapia ocupacional. 

Conhecer os princípios éticos que norteiam os terapeutas 

ocupacionais em relação as suas atividades de pesquisa, prática 

profissional, a participação em equipes, bem como, as relações 

terapeuta-paciente”.(P5) 

 

“Não é muito simples fazer com que os alunos compreendam o que é 

o envelhecimento mas os docentes com mais idade (e aqui me incluo 

como idosa) podem mostrar as limitações que a idade traz e também 

os ganhos, como por exemplo, a capacidade de análise dos problemas 

que só a experiência pode proporcionar!!!”. (P7) 
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Figura 5 - Nuvem de palavras sobre a questão "atitudes" 

 

É esperado que os profissionais não apresentem atitudes paternalistas e 

assistencialistas, poisestas, podem gerar efeitos negativos para a autonomia dos idosos, 

desencadeando a dependência do cuidado profissional. Para a efetiva autonomia e 

independência do idoso é necessária a capacitação dos profissionais desaúde, uma vez que 

atuam diretamente no cuidado.
46

 

Sendo assim, são esperadas mudanças de comportamentos ainda na graduação, para a 

atuação nos cuidados ao envelhecimento. Comportamentos estes em relação a si mesmo e aos 

que estão no contexto das ações, para desenvolver atitudes profissionais coerentes com a 

realidade. Saber ser um profissional que apresente uma boa comunicação, com capacidades 

pessoais de gerenciamento, que apresente equilíbrio emocional, tenha consciência, criticidade, 

apresente bom planejamento, flexibilidade e autonomia, como destacados na Figura 5.  

 

5.2.6 Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

Em relação as DCN’s, das 11 participantes da pesquisa, somente cinco pessoas 

responderam essa questão, sendo que quatro disseram conhecer e uma não conhecer. Das que 

conhecem, três pessoas sugeriram mudanças, sendo estas: 

“Aumento da carga horária de disciplinas específicas. Aumento da 

carga horária de estágio supervisionado. Obrigatoriedade de estágios 

em áreas específicas, incluindo geriatria e saúde pública”. (P5) 
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“Aumento da c/h mínima, e consequente aumento da c/h teórica e 

prática em disciplinas relacionadas à área de geriatria e 

gerontologia”. (P6) 

 

“A questão da carga horária das práticas supervisionadas deveria ser 

repensada”. (P7) 

 

Percebeu-se desconhecimento da população estudada em relação as DCN’s, ou ainda 

falta de interesse em discorrer sobre o assunto. Das três que comentaram sobre mudanças, 

todas concordaram sobre o aumento da carga horária em conteúdos teóricos e práticos 

relacionados ao ensino em geriatria.  

É de extrema importância que os docentes conheçam as DCN’s, uma vez que estas 

definem o perfil do profissional, que devem ter visão ampla do processo saúde-doença e de 

inclusão social, de acordo com a realidade nacional e com as políticas públicas. As diretrizes 

em Terapia Ocupacional, direcionam os currículos para três campos específicos, sendo estes, 

as ciências biológicas e da saúde, as ciências sociais e humanas, além das ciências da Terapia 

Ocupacional. Diante disso, desde sua criação houve preocupação das escolas em adequarem 

seus currículos as novas diretrizes e houve um crescimento dos cursos da área que 

acompanharam este processo.
13 

 

5.2.7 Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 

Em relação ao Projeto Político Pedagógico, as mesmas cinco pessoas responderam a 

questão, sendo que quatro conheceme uma desconhece. Destas quatro pessoas, todas 

entendem que o PPP está de acordo com as DCN’s e somente uma respondeu que a carga 

horária das práticas supervisionadas ainda deixa a desejar.  

As diretrizes curricularesnão compõem regras fechadas e definitivas da organização 

curricular, somente orientam aspectos que podem ser considerados no momento da 

reformulação do PPP.
47 

 

5.2.8 Sobre capacitações para o cuidado ao envelhecimento 

 

A questão 3.1, indagava se o respondente da pesquisa já havia participado como aluno 

de alguma capacitação para o cuidado ao envelhecimento. Nesse aspecto, quatro pessoas 

responderam que não e duas que sim. E somente uma pessoa relatou que foi na graduação, no 
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estágio obrigatório de deficiência física que os problemas decorrentes do envelhecimento 

eram abordados.  

A questão 3.2, indagava sobre a participação como professor de alguma capacitação 

para o cuidado ao envelhecimento. Três respondentes disseram que não e dois que sim, sendo 

um por meio da própria disciplina que ministra na graduação e outro por meio de orientação 

de alunos em projetos de extensão e de pesquisa. 

Um estudo realizado em 2015 relata que houve aumento das publicações na área de 

geriatria, principalmente a partir de 2006, quando ocorreram reformulações nas políticas 

públicas para os idosos. Houve necessidade de reflexões na formação uma vez que estas 

políticas começaram a focar na promoção da saúde e na atenção básica. As DCN’s também 

contribuíram para a maior atenção da academia em relação a este tema. Sendo que os 

conteúdos e práticas sobre o envelhecimento estão distribuídos de diferentes maneiras na 

formação dos profissionais de saúde, seja por meio das disciplinas gerais ou específicas e 

ainda pelos projetos de pesquisa e extensão.
48

 

Como houve poucos respondentes, não foi possível concluir se ocorreram lacunas na 

formação. O que é perceptível através da identificação dos participantes é que muitos 

docentes que ministram disciplinas relacionadas ao envelhecimento não apresentam formação 

na área.  

 

5.2.9 Competências do terapeuta ocupacional para o cuidado ao envelhecimento 

 

 Das 11 participantes da pesquisa, somente quatro responderam a questão 3.3, que 

questionava sobre quais são as competências necessárias para a atuação do terapeuta 

ocupacional com a população em processo de envelhecimento. A maioria dos participantes 

foram respondendo ao longo do questionário quando indagados sobre os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes necessárias para o cuidado ao envelhecimento. Assim, percebeu-se 

que os participantes consideraram que não era necessário responder novamente sobre 

competências. De acordo com os participantes da pesquisa essas são as competências 

descritas: 

 

“Conhecimento teórico e prático relativo ao envelhecimento”.(P1) 

 

“O olhar global do paciente, considerar seu contexto de vida e 

buscar, sempre, manter e/ou maximizar sua autonomia e 

independência nas tarefas diárias”.(P4) 



46 
 

 
“Competências para: agir como um facilitador que capacita o idoso a 

fazer o melhor uso possível das capacidades remanescentes, a tomar 

suas próprias decisões e lhe assegurar uma conscientização de 

alternativas realísticas. Criar, estimular e desenvolver condição e/ou 

situações que favoreçam o desencadeamento do processo terapêutico. 

Utilizar recursos tecnológicos e terapêuticos, apropriados e 

adequados a realidade socioeconômica e cultural do paciente. 

Conhecer os principais métodos de avaliação e registro, formulação 

de objetivos, estratégias de intervenção e verificação de eficácia das 

ações propostas em Terapia Ocupacional. Explorar recursos 

pessoais, técnicos e profissionais para a condução de processos 

terapêuticos numa perspectiva inter e transdisciplinar estabelecer os 

objetivos terapêuticos, se possível conjuntamente com o paciente e/ou 

família, destacando e ordenando as prioridades, idealizando assim 

um cronograma a fim de gerar um parâmetro temporal de 

possibilidades realísticas; compreender o processo de construção do 

fazer humano; de como o homem realiza as suas escolhas 

ocupacionais, utiliza e desenvolve as suas habilidades, se reconhece e 

reconhece a sua ação. Desenvolver e avaliar sistematicamente o 

programa estabelecido, tendo sempre como valor e referência básica 

para seu trabalho o respeito à condição humana daquele que está sob 

seus cuidados”. (P5) 

 
“É preciso ter um gosto especial pelos idosos, mostrar muita 

disponibilidade em ouvir, ter paciência com alguma "lentidão" tanto 

no aspecto físico como caminhar, quanto para tomada de decisões, 

etc., ou seja, não apenas os conhecimentos técnicos mas também ter 

formação humanística para atuar com essa população”. (P7) 

 

As falas apontam para um profissional que apresente visão holística sobre o paciente, 

empatia e habilidades de comunicação com a população idosa. Que saiba equilibrar 

conhecimentos teóricos e práticos para um agir integrativo, visando o trabalho tanto 

individualizado quanto em equipe na promoção de cuidados especializados para a pessoa em 

processo de envelhecimento e seus familiares.  

Estudos apontam para o perfil do profissional para o cuidado ao idoso, que deve 

apresentar competências em múltiplas dimensões, envolvendo conhecimentos em:  fisiologia 

e fisiopatologia do envelhecimento, condutas de resolução de problemas frente as doenças que 

acometem os idosos, concepção de saúde na esfera biopsicossocial, ética e relacionamento 

interpessoal e em equipe, visando a integralidade. É importante ressaltar também que o 

profissional deve apresentar perfil para trabalhar com a população que envelhece, ou seja, 

apresentar empatia, inclusive relacionando a sua percepção cultural sobre o envelhecimento, 
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em relação a si próprio e de seus familiares, sendo que este fator traz contribuições na 

qualidade do atendimento.
49

 

 

5.2.10 Comentários finais dos participantes da pesquisa 

 

Alguns participantes fizeram suas considerações e comentários finais: 

 

“Acredito ser necessário uma maior conscientização dos órgãos 

responsáveis (CREFITO e COFFITO) Sobre a atuação do terapeuta 

ocupacional na reabilitação geriátrica, considerando a crescente 

transformação na sociedade e as mudanças nas políticas de saúde 

pública no Brasil”. (P5) 

 
“A contratação do terapeuta ocupacional deveria constar como 

prioridade no SUS”.(P6) 

 

“Dar devolutiva para os participantes da pesquisa”.(P7) 

 

 Na primeira fala, de 2016, ainda não havia conhecimento sobre a Resolução Nº 477, 

de 20 de dezembro de 2016, que reconhece e disciplina a Especialidade Profissional de 

Terapia Ocupacional em Gerontologia, sendo uma grande conquista para a área profissional e 

publicada em janeiro de 2017. A segunda fala traz uma consideração importante, uma vez que 

o terapeuta ocupacional ainda não se encontra em todas as equipes do SUS devido a carência 

de profissionais da área, mesmo constando nos documentos oficiais do Ministério da Saúde. 

Por fim, a última fala remete a importância de manter os participantes a par dos resultados da 

pesquisa, o que ocorrerá após a publicação destes dados.  
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6 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados encontradosé possível observar que existem diferentes visões 

sobre cuidado ao envelhecimento, sendo este cuidado entendido como a importância da 

promoção de saúde, o cuidar vindo do profissional que atua com esta população e o cuidar de 

si próprio, que pode ser realizado pelo indivíduo, ser ativo no seu processo de 

envelhecimento.  

Em relação as competências profissionais foi observada uma visão bem restrita, pois os 

respondentes relataram sobre os recursos necessários para a execução dos atributos 

profissionais, ou seja, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes.  

Em relação ao preparo na formação para atuar na área de geriatria e gerontologia é 

possível afirmar que existem posições divergentes e antagônicas entre os respondentes, talvez 

devido a formação inicial ou a experiência pessoal na instituição em que atuam. 

Em relação as estratégias de ensino-aprendizagem foi possível perceber que a maioria dos 

participantes utilizam quase todas as estratégias apresentadas, sendo estas, metodologias 

ativas, materiais didáticos, oficinas, estágios supervisionados, visitas à Instituições, pesquisa e 

projetos de extensão.  

Sobre as competências profissionais do Terapeuta Ocupacional para o cuidado ao 

envelhecimento, foi possível concluir que são necessários conhecimentos sobre as 

intervenções do terapeuta ocupacional, sobre o processo de envelhecimento e sobre outros 

assuntos importantes. Habilidades de planejamento e habilidades para executar técnicas 

específicas. E em relação às atitudes, comportamento relacionado ao indivíduo e 

comportamento relacionado à relação social.  

A pouca quantidade de respostas às questões 2.9 a 2.13, versando sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a graduação em Terapia Ocupacional pode indicar pouco 

conhecimento entre os respondentes sobre esta temática, visto que em geral mais da metade 

deixou em branco. 

Observa-setambém que a participação na pesquisa online foi significativa, uma vez que de 

dezoito questionários enviados, onze foram respondidos. Porém para uma maior participação 

é possível repensar questionários mais sucintos, com poucas perguntas e a complementação 

das respostas por telefone. Sendo que a internet surge como uma alternativa de comunicação 

bem expressiva e atual.  
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Por fim conclui-se que a pesquisa foi de extrema importância para a área da Terapia 

Ocupacional em Gerontologia, que ganha cada vez mais visibilidade e reconhecimento pelo 

seu grande potencial de promoção de estímulos e reestruturação da vida cotidiana.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012) 

Titulo: A formação do Terapeuta Ocupacional: competências profissionais para o cuidado ao 

envelhecimento. Pesquisadora Responsável: Susana de Santana Calil Abreu 

O presente estudo tem como objetivo correlacionar o processo de formação do Terapeuta Ocupacional 

com a competência para o cuidado ao envelhecimento. O benefício do estudo é contribuir para a 

formação de Terapeutas Ocupacionais. Não há previsão de riscos. A participação na pesquisa envolve 

responder a um instrumento de coleta de dados, questionário autoaplicável com perguntas abertas, 

através da plataforma de questionário on-line SurveyMonkey, sobre competências na forma de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, com o intuito de fornecer dados para a elaboração de currículos 

escolares adequados, ao que se espera da formação de um profissional qualificado. A pesquisa será 

realizada por meio de entrevista eletrônica, sendo aceito, o participante cederá os direitos ao 

pesquisador para o uso das informações que serão analisadas na pesquisa, bem como as publicações 

advindas desse processo.A pesquisadora acompanhará todo o processo de coleta de dados e será 

responsável por todo o contato com os participantes da pesquisa. 

Como participante da pesquisa, autorizo a divulgação das informações obtidas, mantendo-se o caráter 

de sigilo das mesmas. Para tanto estou ciente de que: 

 Tenho a garantia de receber esclarecimento a qualquer dúvida relacionada com a pesquisa a 

qualquer momento, seja antes, durante ou depois da pesquisa, sem precisar me justificar; 

 Tenho a liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo sem qualquer prejuízo ou represálias à minha pessoa; 

 Tenho a certeza que não serei identificado e que será mantido caráter confidencial da 

informação, pois os dados serão utilizados de forma anônima; 

 Tenho segurança de que minha participação não trará qualquer prejuízo a mim; 

 Terei as informações sobre os resultados do estudo quando solicitado; 

 Tenho a segurança de que o material dos questionários não terá outro destino que não o da 

pesquisa em questão. 

 Não haverá nenhuma forma de reembolso de dinheiro, já que a participação na pesquisa não 

representa o desembolso de nenhum valor financeiro. 

 Receberei uma copia deste termo. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza 

e o objetivo do já referido estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes, estando totalmente ciente de que não 

há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação, concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

 

Eu, ..............................................................................................RG:..........................................., fui 

devidamente esclarecido em relação ao projeto de pesquisa “A formação do Terapeuta Ocupacional: 

competências profissionais para o cuidado ao envelhecimento” e concordo em participar.  

 

Marília,.........de ............................ de 2016 

 

 

Assinatura do Participante  Assinatura Pesquisadora  

Susana de Santana Calil Abreu  

RG:44.512.341-2/Crefito-3/14507-TO 

Avenida Monte Carmelo, 800. Marília –SP  

Tel: (14) 99103-8492  

susanacalil.to@gmail.com 
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APÊNDICE B - Questionário 

1. Dados Demográficos 

1.1. Qual é a sua idade (em anos)? ____ 

1.2. Qual seu gênero?  

 Feminino  Masculino   

1.3. Qual sua atuação profissional? 

 Docente  Coordenador de Curso de Terapia Ocupacional 

1.4. Qual o nome da instituição em que se formou na graduação? 

 ......................................................................................................................................................  

1.5. Há quanto tempo é formado? 

 ......................................................................................................................................................  

1.6.  Possui Especialização? 

 Não  Sim, em  

1.7. Possui Mestrado? 

 Não  Sim, em  

1.8. Possui Doutorado? 

 Não  Sim, em  

1.9. Possui outro título acadêmico? 

 Não  Sim, em  

1.10. Há quanto tempo atua como Terapeuta Ocupacional?  

 ......................................................................................................................................................  

1.11. Com qual público você atua?  

 ......................................................................................................................................................  

1.12. Qual o nome da instituição em que trabalha? 

 ......................................................................................................................................................  

2. Formação em Terapia Ocupacional 

2.1. Qual é o seu entendimento com relação ao termo: “cuidado ao envelhecimento”? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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2.2. Qual é o seu entendimento com relação ao termo: “competência profissional”? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2.3. Devido às necessidades por cuidados específicos da população que está envelhecendo 

você acredita que os cursos de Terapia Ocupacional do estado de São Paulo estão preparados 

para formação de profissionais competentes para sua atuação profissional na área da geriatria 

e gerontologia?  

 Não  Sim 

2.4. Por quê?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2.5. Pensando no ensino por competências, quais recursos são necessários para o 

desenvolvimento dos conteúdos voltados para o cuidado ao envelhecimento nos cursos de 

graduação de Terapia Ocupacional do estado de São Paulo? Assinale todas as opções que 

achar necessário. 

 Metodologias ativas. Quais?  ...................................................................................................  

 Materiais didáticos. Quais?  .....................................................................................................  

 Oficinas 

 Estágios supervisionados 

 Visitas a Instituições 

 Pesquisa 

 Projetos de extensão 
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Pensando na competência como a capacidade de mobilizar os diferentes tipos de saberes, 

sendo estes, o saber conhecer (conhecimentos), o saber fazer (habilidades) e o saber ser e agir 

(atitudes) para uma ação, no caso, relacionada na atuação do profissional de Terapia 

Ocupacional para o cuidado ao envelhecimento. Responda: 

2.6. Na sua opinião, quais conhecimentos são necessários serem desenvolvidos no curso de 

graduação em Terapia Ocupacional para o cuidado ao envelhecimento? (Sendo que 

conhecimentos: refere-se a um conjunto de conteúdos que confere ao profissional o domínio 

cognitivo de um saber.) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2.7. Quais habilidades são necessárias serem desenvolvidas no curso de Terapia 

Ocupacional? (Sendo que habilidades: refere-se a um conjunto de práticas, em grande parte, 

adquiridas através de repetições, que conferem ao profissional o domínio de saber fazer.) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2.8. Quais atitudes são necessárias serem desenvolvidas no curso de graduação em Terapia 

Ocupacional? (Sendo que atitudes: refere-se a um conjunto de comportamentos, 

predominantemente adquiridos através de observação, que conferem ao profissional o 

domínio ético e afetivo de saber ser.) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2.9. Você conhece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em Terapia 

Ocupacional? 

 Não  Sim 
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2.10. Você tem alguma sugestão para modificação ou adequação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a graduação em Terapia Ocupacional? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2.11. Você conhece o Projeto Pedagógico do Curso de Terapia Ocupacional em que atua ou 

no qual se formou? 

 Não  Sim 

2.12. Você entende que o Projeto Pedagógico do Curso em que atua ou se formou está de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em Terapia Ocupacional? 

 Não  Sim 

2.13. Na sua opinião, em que aspectos o Projeto Pedagógico está em desacordo com as 

Diretrizes Curriculares do curso? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

3. Envelhecimento 

3.1. Você já participou como aluno de alguma capacitação para o cuidado ao 

envelhecimento? 

 Sim  Não, qual(is) ..........................................................................................................  

3.2. Você já participou como professor de alguma capacitação para o cuidado ao 

envelhecimento? 

 Sim  Não, qual ...............................................................................................................  

3.3. Na sua opinião, quais são as competências necessárias para a atuação do terapeuta 

ocupacional com a população em processo de envelhecimento?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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3.4. Você tem alguma sugestão ou comentário a fazer?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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ANEXO A – Parecer consubstancial do CEP 
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