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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 Brasil 
passa por uma transição demográfica que 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 autoaplicável com 
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. Competências profissionais 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. 
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