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 Nota Introdutória 
Caro Colega Terapeuta Ocupacional 

 

É com uma enorme satisfação que o convidamos a participar no 8º Congresso Nacional de Terapia 

Ocupacional, que decorrerá no Centro João Paulo II, em Fátima, nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2015. 

A atualidade em permanente mudança, de constantes acontecimentos, comunicações, deslocações, hábitos 

e rotinas, representa um desafio permanente para a nossa profissão que habilita as pessoas com restrições 

na atividade, a terem uma participação mais ativa e equitativa, exercendo de pleno direito, o seu papel de 

cidadão, enquanto seres ocupacionais. Teremos de acompanhar estas mudanças adaptando-nos e 

adequando a nossa intervenção às mesmas. 

 

O tema do congresso “Pensar a prática, olhar o futuro” pretende dar o mote para apresentações, debates e 

reflexões em torno da importância de uma prática de excelência com resultados objetivos, mensuráveis e 

úteis desafiando os participantes a partilhar exemplos desta. A reflexão sobre as constantes e rápidas 

mudanças na sociedade, economia, hábitos, rotinas e papéis, será a base deste congresso sendo de extrema 

importância para os terapeutas ocupacionais.  

 

Para que os nossos profissionais per si e a profissão, de um modo geral, se mantenham atentos a estas 

mudanças é extremamente importante que estejam despertos para as mesmas. Cada vez mais o 

conhecimento das tecnologias, das interações entre gerações, dos hobbies, das ocupações, enfim, de toda a 

dinâmica das populações, irá permitir uma melhor abordagem, intervenção e consequente obtenção de 

resultados por parte dos terapeutas ocupacionais. 

 

Partilhe a sua experiência, sugestões e ideias com outros colegas contribuindo ativamente para fazer deste 

congresso, um sucesso! 

 

Fátima 16 de abril de 2015 

 

                                                                                                                Elisabete J.C. Roldão 

                                                                                                               A Presidente do Congresso         
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Programa do Congresso 

 16 de abril | quinta-feira 
Hora/ 
Local 

Auditório Principal Sala Conferências Sala Empresa 

9h00 Abertura do Secretariado 

9h30 

Workshop 1 
The true lifetime cost of using or ignoring 

wheelchair and seating technology in 
childhood – What is prevention worth? 

Juliana Arva | Eng.ª de Reabilitação   

Workshop 2 
A ocupação de pessoas com demência 

em Lares de Idosos: “Aqui não nos 
deixam mexer em nada” 

Patrícia Paquete | Terapeuta 
Ocupacional 

Workshop Mobilitec 
Cadeiras elétricas: Gamas, 

acessórios, funções e 
eletrónica 

10h45/ 

11h15 Pausa para café 

11h15/ 
12h45 

Workshop 3 
 Terapia Ocupacional em pediatria: Uma 

abordagem em contexto hospitalar e 
cuidados paliativos 

Aide Kudo | Terapeuta Ocupacional 

Workshop Mobilitec 
Mobilidade Ativa: As cadeiras de rodas 

manuais e os dispositivos de ajuda à 
autopropulsão 

  

Workshop Mobilitec 
Magic Drive Touch: O novo 

comando ambiental da 
Permobil 

12h45/ 

14h00 Almoço 

14h00/
15h30 

Workshop 5 
Supporting infants on the neonatal unit using 

NIDCAP principles 
Beverly Hicks | Terapeuta Ocupacional 

Workshop 6 
Conta-me como foi: O poder das 

histórias digitais em saúde 
Maria dos Anjos Dixe e Ana Querido | 

Professoras 

Workshop Mobilitec 
Sistemas de 

posicionamento e 
prevenção de úlceras de 

pressão 

15h30/ 

16h00 Pausa para café 

16h00/
17h00 

Mesa – Demografia 
Moderador - Gonçalo Carreteiro | Vice Presidente da APTO 
- Viver mais tempo... Reflexão em torno do aumento da longevidade - Ana Alexandra Fernandes | Professora 
Catedrática 
- Retrato dos terapeutas ocupacionais em Portugal - Elisabete Roldão | Presidente da APTO 

17h00/ 
18h15 

Mesa – Que respostas... que recursos? 
Moderador - Patrícia Paquete | Terapeuta Ocupacional 
- Álvaro de Carvalho | Médico 
- José Serôdio | Advogado  
- Mário Rui André | Sociólogo 

18h15 

Cerimónia de Abertura  
Presidente da Câmara Municipal de Ourém – Paulo Fonseca | Gestor de Empresas 
Presidente da União das Misericórdias Portuguesas (em sua representação) – Manuel Caldas de Almeida | Médico 
Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais – Elisabete Roldão | Terapeuta Ocupacional 

19h00 Porto de Honra 
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17 de abril | sexta-feira 

Hora/ 
Local Auditório Principal Sala Conferências Sala Empresa 

8h30 Abertura do Secretariado 

9h00/ 
10h30 

Mesa Cuidados Paliativos “acompanha-me…” 
Moderador – Manuela Ferreira | Terapeuta 

Ocupacional 
- Ana Bernardo | Médica  
- Terapia Ocupacional em cuidados paliativos 

pediátricos - Aide Mitie Kudo | Terapeuta 

Ocupacional  
- A importância da participação ocupacional numa 

unidade de cuidados paliativos: Vivência profissional 

na Casa de Saúde da Idanha - Rute Rodrigues 

Asseisseiro | Terapeuta Ocupacional  

Comunicações Livres  1 
Moderador  - Elisabete Roldão |Terapeuta 

Ocupacional 
- A eficácia entre duas intervenções na 

Síndrome do Canal Cárpico - Fernanda Pinto 

Basto   
- Contributo para a Caracterização da 

Intervenção da Terapia Ocupacional em Meio 

Aquático - Denise Mestre et al. 
- Queimadura autoinfligida e a Terapia 

Ocupacional no terceiro setor: Um relato da 

experiência assistencial - Cristiani Nobre de 

Arruda et al. 
- Abordagem da Terapia Ocupacional na Lesão 
Medular – Clarisse Mendes et al. 
- Metodologia de avaliação para seleção de 
Tecnologias de Apoio – João Cadima et al. 

Workshop Mobilitec 
Mobilidade Ativa: As 

cadeiras de rodas 
manuais e os 

dispositivos de ajuda à 
autopropulsão 

10h30/
11h00 Apresentação Posters - Pausa para café 

11h00/
13h00 

Comunicações Livres 2 
Moderador – Vânia Prates Afonso | Terapeuta 

Ocupacional 
- Proposta de Protocolo de Avaliação de Memória em 
Terapia Ocupacional -Natália Andrade de Camargo 
- O software CogniPlus® no treino da memória de 
trabalho: estudo experimental de sujeito único – Sara 
Silva et al. 
- Contexto de Desempenho Ocupacional pós AVC – 
Abordagem Cognitiva - Marta Oliveira et al. 
- Colaboração entre pais e Profissionais na avaliação 
de crianças portuguesas com Perturbações do 
Espectro do Autismo na faixa etária 3-6 anos: Que 
evidências? - Helena S. Reis et al. 
- Implantação da assistência de Terapia Ocupacional 
em Hospital Infantil - Aide Mitie Kudo et al. 

Workshop 7 
Ayres Sensory Integration 2020 

Paulo Fernandes | Terapeuta Ocupacional 
 

(Este workshop irá decorrer na Sala de 
Integração Sensorial) 

Workshop 
Mobilitec 

A Importância da 
Verticalização: 

Benefícios 
médicos e 

psicológicos 

13h00/
14h15 Almoço 
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Hora/ 
Local Auditório Principal Sala Conferências Sala Empresa 

14h15/ 
16h00 

Mesa Envelhecimento Ativo  “…quando as rugas 

acentuam o sorriso…” 
Moderador – Elisabete Duarte | Terapeuta 

Ocupacional 
- Maria João Quintela | Médica Geriatra 
- Envelhecimento Ativo, a prática nos cuidados de 

saúde primários - Ana Paula Martins | Terapeuta 

Ocupacional  
- A participação ocupacional como fonte de 

significado para os idosos mais frágeis - Cristina 

Farinha | Terapeuta Ocupacional  

Workshop 8 
Including, involving and integrating – 

Engaging technology to provide an 
equal start 

Juliana Arva | Eng.ª de Reabilitação  

Workshop Mobilitec 
      A importância da 

pré-avaliação 
nos Estudos de 

Posicionamento 
e Mobilidade 

16h00/ 
16h30 Apresentação Posters - Pausa para café 

16h30/ 
18h30 

Mesa Abordagem na Comunidade“... quando o TO 

saí à rua!” 
Moderadora – Cristina Vieira da Silva | Terapeuta 

Ocupacional 
- Programa Educativo de Prevenção de Quedas no 

Idoso - Alexandra Marques | Terapeuta Ocupacional 
- TO nos Cuidados de Saúde Primários: Do diagnóstico 

ao plano de intervenção - Zita Guerra | Terapeuta 

Ocupacional  
- 15 anos em CiNTRA – Um caminho revisitado - 

Cláudia Catalão | Terapeuta Ocupacional  
- Programa de Reabilitação Socioprofissional - Inês 

Dinis | Terapeuta Ocupacional  e  Vanda Simão | 

Assistente Social  
- Mala da Prevenção Dr. Luís Patrício: Um utensílio, 

uma estratégia - Ana Teresa Xistra | Terapeuta 

Ocupacional 

Comunicações Livres 3 
Moderador – Tânia Santos | Terapeuta 

Ocupacional 
 - U.A.E., U.E.E., C.R.I. ou Sala do Apoio. 

Como trabalhar a inclusão? – Ana 

Patrícia Costa 
- Modificação do Teste de Nistagmo Pós-

rotatório para avaliação de crianças em 

idade precoce (0-4 anos) – Marco Leão 

et al. 
- Perfil da demanda de intervenção de 

Terapia Ocupacional em contexto 

hospitalar pediátrico - Aide Mitie Kudo 

et al. 
- Força, antropometria e destreza 

manual: implicações para a participação 

ocupacional de pessoas com Trissomia 

21 - Anaïs Reis et al. 
- Valores de referência da força de 
preensão global: Contributo para a 
população portuguesa adulta – Nídia 
Grazina et al.  

Workshop Mobilitec 
Mobilidade e 

Posicionamento 

Pediátricos 

20h00 Jantar Comemorativo 
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18 de abril | sábado 

Hora/ 
Local Auditório Principal  Sala de Conferências Sala Empresa 

8h30 Abertura do Secretariado 

9h00/  
10h45 

Mesa Neurociências “Ocupação e sinapse: Que 

relação?” 
Moderador – Ana Paula Martins |Terapeuta 

Ocupacional 
- O impacto da intervenção Terapêutica na 

plasticidade cerebral: O papel da Neuro imagem - 

Miguel Castelo Branco | Professor Catedrático 
- Envelhecimento cerebral e funcionamento 

cognitivo – Sara Cavaco | Neuropsicóloga 
- Reabilitação cognitiva vs. desempenho 

ocupacional - Carina Gameiro | Terapeuta 

Ocupacional  
- Abordagem da Terapia Ocupacional com a 

Pessoa com Demência: O contributo das 

Neurociências - Elena Pimentel | Terapeuta 

Ocupacional  

Workshop 9 
 Smartherapy - Software de registo com 

base na CIF 
Anabela Martins | Fisioterapeuta 

Workshop Mobilitec 
A importância da pré-
avaliação nos Estudos 
de Posicionamento e 

Mobilidade 

10h45/ 
11h15 Apresentação de Posters - Pausa para café 

11h15/ 
13h00 

Mesa Contexto Educativo “ABCrescer” 
Moderador – Pedro Bargão | Terapeuta 

ocupacional 
- Educational context - Juliana Arva | Engenheira 

de Reabilitação 
- Pensar a prática no contexto educativo e olhar o 

futuro do nosso papel - João Cadima | Terapeuta 

Ocupacional  
- O papel do terapeuta ocupacional no contexto 

escolar - Patrícia Caeiro | Terapeuta Ocupacional  
- Funcionamento sensorial e dificuldades de 

aprendizagem, qual a relação? - Margarida Roxo | 

Terapeuta Ocupacional  

Comunicações Livres 4 
Moderador – Mafalda Correia| Terapeuta 
Ocupacional 
- Estigma e doença mental: Ações para além 
dos muros – Tânia Barbosa et al. 
- Importância das atividades ocupacionais 
em ateliers para os utentes internados na 
Casa de Saúde da Idanha – Marta Dábrio     
et al. 
- Quinta das Romãzeiras como meio 
terapêutico e de reabilitação – Emanuel 
Oliveira  

Workshop 4 
 Design Inclusivo 

Renato Bispo | 
Designer 

 

 

13h00/ 
14h30 Almoço 
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Hora/ 
Local Auditório Principal  Sala de Conferências Sala Empresa 

14h30/ 
16h15 

Mesa Pré termo “De pequenino se pode mudar o 

destino” 
Moderador – Ana Isabel Ferreira | Terapeuta 

Ocupacional 
-  NIDCAP and Occupational Therapy – a Perfect Fit 
Beverly Hicks | Terapeuta Ocupacional  
- Maria de Lurdes Ribeiro | Terapeuta Ocupacional  
- O bebé prematuro - Avaliar e estimular o 

desenvolvimento - Graça Santos | Terapeuta 

Ocupacional  
- "E agora que já sou grande...“ – Mª de Lurdes 

Neves | Terapeuta Ocupacional  

Workshop 10 
Realidade Virtual 

Lúcia Norberto | Terapeuta Ocupacional 
Jorge Oliveira | Neuropsicólogo 

Workshop 
Mobilitec 

Cadeiras elétricas: 
Gamas, acessórios, 

funções e 
eletrónica 

16h15/ 
16h45 Apresentação de Posters - Pausa para café 

16h45/ 
17h45 

Simpósio – Constraint-Induced Movement 
Therapy (CIMT) 
Moderador – Marco Rodrigues | Terapeuta 
Ocupacional 
- Uma nova abordagem da Terapia Ocupacional 
em crianças com hemiparesia | Inês Jorge et al.  
- A eficácia de um Programa de Reabilitação 
Pediátrica | Joana Godinho et al. 
- CIMT na reabilitação do membro superior 
parético pós- Acidente Vascular Cerebral: Revisão 
sistemática da literatura | Filipa Ribeiro et al. 

Workshop 11 
O Terapeuta Ocupacional e o Perfil de 
Competências em Reeducação da Mão 

Maria Dulce Gomes | Terapeuta Ocupacional 
Filomena Amaral | Terapeuta Ocupacional 

Luciana Aguiar | Terapeuta Ocupacional 
Luís Malaia | Médico Fisiatra 

António Duarte | Terapeuta Ocupacional 

Workshop 
Mobilitec 

Magic Drive Touch: 
O novo comando 

ambiental da 
Permobil 

17h45/ 
18h30 

Conferência Ciência Ocupacional 
Moderador – Elisabete Roldão | Presidente do Congresso 
- Sílvia Martins | Professora  

18h30 

Cerimónia de Encerramento 
Presidente da Comissão Cientifica |Ana Paula Martins   
Presidente da Comissão Organizadora | Vânia Prates Afonso 
Entrega de Prémios de Concursos e Atribuição do Título de Sócio Honorário | Comissão Organizadora  
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Comissões do Congresso 

 

Presidente do Congresso 

Elisabete Roldão 

 

Presidente da Comissão Científica 

Ana Paula Martins 

 

Comissão Cientifica 

Ana Isabel Ferreira 

Cristina Vieira da Silva 

Elisabete Duarte 

Mafalda Correia 

Manuela Ferreira 

Pedro Bargão 

 

Presidente da Comissão Organizadora 

Vânia Prates Afonso 

 

Comissão Organizadora  

Ana Raquel Vicente 

Cristela Alfaiate 

Gonçalo Carreteiro 

Joana Pinto 

Marco Rodrigues 

Nilzo Fialho 

Rita Carraca 

Sónia Marques 

Tânia Duarte 
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Informações Gerais 

 

Planta de localização 

 

 

A Sala de Conferências, Sala Empresa e a Sala do Workshop 7 (Ayres Sensory Integration 2020) estarão 

sinalizadas pelo que deve seguir essa sinalização.  
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Caso necessite de informações contacte o Tlm + 351 927165886, ou dirija-se ao Stand da APTO. 

 

16  de abril | quinta-feira 

Workshop 1 

The true lifetime cost of using or ignoring wheelchair and seating technology in childhood  –  What is 

prevention worth?    Juliana Arva | Engenheira de Reabilitação   

 

Can you quantify value? The value of a happy, healthy, independent adolescent? How can you put a price-

tag on a young person in a wheelchair who succeeds in forming, directing and supporting her own life? Can 

you even tell what if…. What if she had a different wheelchair? What if she had a different cushion? What if 

she had one less lateral support? What if she could independently buckle her own seat belt? What is she 

started at 2, and not at 5 with the wheelchair use?  

Practicalities make running scientific studies on such questions impossible. No two people are alike, their 

disabilities, their physical and mental capabilities and limitations, as well as their circumstances vary on a 

very large scale. There would be too many confounding factors in any such study. In addition, the factors to 

count with are very complex – assistive technology interventions are just one piece of the complex puzzle of 

effects resulting in the development of a child. However, can a puzzle ever be complete without a missing 

piece? 

What we do know is the lifetime cost of a severe disability – we have thorough calculations available from 

malpractice cases. It runs in the millions. We know the cost of different medical treatments. We also know 

the cost and power of preventive and “encouraging” technologies. With these specific numbers combined 

with the limited scientific evidence of the outcome of our interventions, we can draw some conclusions. We 

can hypnotize cases (X with treatment A vs treatment B, all other factors similar) through which we can 

figure out the long-term financial value of our interventions.  

This workshop will attempt to show the big picture around the cost and true value of our interventions in 

our little clients’ lifelong journey.  

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  

 

 

 



“Pensar a prática, olhar o futuro”                                   

 
11 

 

 

Workshop 2 

A ocupação de pessoas com demência em Lares de Idosos: “Aqui não nos deixam mexer em nada” 

Patrícia Paquete | Terapeuta Ocupacional 

 

Em Portugal a ocupação ainda não é considerada uma necessidade essencial para as pessoas que residem 

em Lares de idosos e sobretudo para as pessoas com demência. No momento de planear os cuidados, a 

ocupação não é tida em conta e dentro da instituição a vivência dos papéis ocupacionais deixa de ser 

possível. Os lares não são concebidos para a ocupação: São pouco acessíveis; pouco inteligíveis; pouco 

seguros. O que acontece à história ocupacional de quem é institucionalizado? De que forma podemos 

manter o continuum da narrativa ocupacional?  

Neste workshop, pretende-se a discussão e resolução de situações práticas em lares de idosos, a partir da 

revisão de conceitos fundamentais da Terapia Ocupacional, com o objectivo de contribuir para a 

transformação dos lares de idosos em espaços ocupacionais, melhorando a qualidade de vida e a saúde dos 

seus residentes. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Notas:  

 

 

 

 

 

 

 

 



“Pensar a prática, olhar o futuro”                                   

 
12 

Workshop 3 

Terapia Ocupacional em pediatria: Uma abordagem em contexto hospitalar e cuidados paliativos 

Aide Kudo | Terapeuta Ocupacional 

 

Introdução: A situação de adoecimento e hospitalização da criança e adolescente pode causar alterações 

significativas nas atividades do cotidiano. O impacto da hospitalização estará relacionado principalmente a 

fatores estressores decorrentes de procedimentos invasivos e dor, de privações e sentimentos de medo e 

insegurança frente a um ambiente desconhecido. A compreensão do processo de adoecimento e de 

internação estará relacionada sobretudo da faixa etária e do estágio cognitivo da criança. A hospitalização 

também poderá acarretar, para essas crianças, a perda momentânea de sua autonomia devido a imposição 

de normas hospitalares, das rotinas diárias diferenciadas do seu ambiente doméstico e da diminuição da 

independência das atividades cotidianas em função do quadro clínico, limitações físicas e/ou restrição ao 

leito. Este trabalho tem como objetivo abordar e refletir sobre o impacto do adoecimento no cotidiano da 

criança com doença crônica e os processos de avaliação e intervenção terapêutica ocupacional em contexto 

hospitalar pediátrico e cuidados paliativos. Metodologia: apresentar de forma expositiva-participativa 

individual e/ou grupal, com discussão de casos clínicos, o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Terapia 

Ocupacional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, abordando 

hospitalização infantil; alterações significativas nos papéis e desempenhos ocupacionais decorrente da 

hospitalização; autonomia e empoderamento; atividades e recursos lúdicos; cuidados paliativos e 

terminalidade; qualidade de vida. Resultados: A intervenção terapêutica ocupacional em contexto 

hospitalar pediátrico atua na promoção da saúde e da qualidade de vida do paciente através da 

ressignificação do seu cotidiano, o qual foi interrompido em função da internação. O terapeuta ocupacional 

possibilita ao paciente a escolha de atividades de interesse, levando-se em consideração sua história de 

vida, seus valores culturais e sociais, suas preferências e potencialidades. Tais atividades auxiliam este 

paciente no processo de enfrentamento do adoecimento e da hospitalização, bem como possibilita dar um 

novo sentido a este momento de vida, garantindo o aumento da autoestima e da autonomia. 

Palavras-chave: Criança hospitalizada, Terapia Ocupacional, Doença crônica, Pediatria. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Workshop 4 

Design Inclusivo                                                                                                                      Renato Bispo | Designer 

 

Este workshop procura introduzir o conceito de Design Inclusivo, apresentando um breve enquadramento 

sobre os seus pressupostos e evolução. De forma a clarificar como este conceito pode ser aplicado em 

situações reais, serão analisados casos de estudo de produtos, ambientes e elementos de comunicação 

onde a inclusividade tenha sido abordada de forma relevante. Procurar-se-á iniciar um processo de reflexão 

sobre o impacto sociocultural do Design Inclusivo no contexto da inclusão social das pessoas com deficiência 

e do envelhecimento demográfico. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Workshop 5 

Supporting infants on the neonatal unit using NIDCAP principles        Beverly Hicks | Terapeuta Ocupacional 

 

 
The Newborn Individualised Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) is an internationally 
recognised, gold standard approach to providing developmentally appropriate care for infants and their 
families on the neonatal unit. Premature birth occurs at a time when the developing brain is extremely 
vulnerable. Occupational Therapists are experts at modification of the environment and this is vital on a 
neonatal unit to protect these infants. Inappropriate stimuli can, and does, interfere with the development 
of the sensory system; chronic stress and pain have long term effects on memory, visual spatial skills and 
attention; separation from parents can be devastating for both infant and family. Using the NIDCAP 
principles as a framework, this workshop will consider several aspects of caregiving on the neonatal unit and 
how they, and the environment, can be adapted to support the infant. The workshop will be interactive with 
hands-on practice using dolls and role play.  
 
Key words: NIDCAP, neonatal unit, caregiving, premature infant. 
 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Workshop 6 

Conta-me como foi: O poder das histórias digitais em saúde                                                                              

Maria dos Anjos Dixe e Ana Querido | Professoras 

 

Histórias digitais são pequenas histórias em vídeo, contadas na primeira pessoa que incluem imagem, voz, 

movimento e algumas vezes música (Lambert, 2006).  

Os Workshops já desenvolvidos no IPL na área das histórias digitais foram realizados para profissionais de 

saúde e para idosos. Estes últimos decorreram de uma forma inovadora em que foram constituídas 

parcerias de um para um (um profissional de saúde/social trabalhou com um idoso).  

Para os profissionais de saúde/social estes Workshops têm como objetivo capacita-los para trabalhar com 

os idosos na área das histórias digitais. Na área dos idosos os principais objetivos são: desenvolver 

competências no uso de tecnologias digitais e de computadores; partilhar experiências pessoais positivas; 

desenvolver competências narrativas e de escrita; aprender a produzir histórias digitais com impacto visual; 

promover interação social; preservar e perpetuar histórias de vida e de experiências e ainda de partilhar 

conhecimento. 

Os resultados destes Workshops irão ser demonstrados em termos da visualização de alguns filmes assim 

como excertos dos participantes em termos de melhoria da sua autoestima e saúde mental. 

Será igualmente apresentado o processo da criação das histórias digitais, nomeadamente a conceção e 

criação das histórias; produção e a edição final. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Mesa – Demografia 

Viver mais tempo... Reflexão em torno do aumento da longevidade                                                                  

Ana Alexandra Fernandes | Professora Catedrática 

 

O envelhecimento da população é fruto de uma grande conquista civilizacional. Consiste no número 

crescente de pessoas que consegue atingir idades mais avançadas e é o resultado da luta travada entre a 

humanidade e a morte. Mas pela complexidade do que representa, o envelhecimento, que leva à velhice, 

tem vindo a desencadear inquietações e interrogações difíceis de ultrapassar. Como enfrentar os problemas 

de saúde, as limitações fisiológicas, a ansiedade e a depressão na última etapa da vida? Como encarar a 

proximidade do fim de vida?  

A dimensão existencial do ser humano confronta-se com a ambivalência da longevidade, isto é, ao viver 

mais tempo vai viver esse tempo mais perto do fim de vida. O crescimento da longevidade tem impactos na 

morbilidade? Há diferenças entre homens e mulheres? 

Estas são algumas das questões suscitadas pelo crescimento da esperança de vida com reflexos na saúde e 

nas relações familiares e sociais das pessoas que envelhecem. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Pensar a prática, olhar o futuro”                                   

 
17 

 

Retrato dos Terapeutas Ocupacionais em Portugal                              Elisabete Roldão | Presidente da APTO 

 

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais criou um grupo de trabalho, com elementos 

pertencentes aos seus Corpos Sociais, para implementar um inquérito a nível nacional, sobre as 

características da população de terapeutas ocupacionais. Este inquérito foi implementado através de um 

questionário. Tendo em conta que à data do 1º envio do questionário, março de 1013, o número oficial de 

terapeutas ocupacionais era 1978, segundo dados da Administração Central dos Serviços de Saúde, a nossa 

amostra de conveniência foi de cerca de 40% da população. O questionário, com diversas questões 

fechadas, foi enviado por e-mail e respondido on-line por 672 participantes. As respostas forneceram-nos 

dados importantes sobre a caracterização pessoal e profissional dos terapeutas ocupacionais a exercerem 

em Portugal Continental e Insular. Este inquérito forneceu-nos dados estatísticos significativos que 

podemos usar junto de organismos e entidades decisoras de implementação de políticas de saúde. De 

futuro esperamos repeti-lo aferindo algumas questões, se necessário. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Mesa – Que respostas... que recursos? 

 

Álvaro de Carvalho | Médico 

 

 

José Serôdio | Advogado  

 

 

Mário Rui André | Sociólogo 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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17 abril | sexta-feira 

Mesa Cuidados Paliativos “acompanha-me…” 

 

Moderador – Manuela Ferreira | Terapeuta Ocupacional 

 

Ana Bernardo | Médica  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Terapia Ocupacional em cuidados paliativos pediátricos                Aide Mitie Kudo | Terapeuta Ocupacional  

 

Introdução: A sobrevida das crianças portadoras de doenças crônicas vem aumentando expressivamente 

nesses últimos anos em função dos avanços técnicos e científicos dos recursos terapêuticos. Assim, é cada 

vez mais necessário que os princípios dos Cuidados Paliativos estejam presentes em todo o percurso da 

doença crônica que limitam e/ou ameaçam a vida. No campo da pediatria, o profissional deve ter especial 

conhecimento e habilidades para lidar com a possibilidade de morte eminente de um ser em 

desenvolvimento, bem como lidar com aspetos emocionais dos pais. As intervenções devem englobar alívio 

da dor e outros fatores estressantes, melhora da qualidade de vida, suporte emocional e espiritual ao 

paciente e seus familiares. Este trabalho tem como objetivo abordar a atuação do terapeuta ocupacional 

em cuidados paliativos pediátricos. Metodologia: discutir e refletir o papel do terapeuta ocupacional 

segundo abordagem dos cuidados paliativos pediátricos, na garantia da atenção integral ao paciente, 

proporcionando-lhe qualidade de vida durante o período da internação, desde o início do diagnóstico, 

durante o tratamento e nos momentos finais da vida. A apresentação será baseada na experiência clínica 

desenvolvida no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Resultados: A elaboração do plano terapêutico ocupacional em cuidados paliativos na população 

infantil deve considerar, o conforto e controle da dor, por meio de técnicas de relaxamento, prescrição e 

confeção de tecnologia assistiva e orientação quanto ao posicionamento corporal do paciente; 

ressignificação do cotidiano; manutenção e/ou adaptação das atividades significativas do paciente; 

valorização do desempenho ocupacional e potencialidades do paciente; adequação e eliminação de 

barreiras arquitetónicas nos ambientes onde o paciente exerce suas atividades cotidianas; suporte e apoio 

emocional e espiritual ao paciente e seus familiares.  

Palavras-chave: Cuidado Paliativo, Criança hospitalizada, Terapia Ocupacional, Doença crônica, Pediatria  

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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A importância da participação ocupacional numa unidade de cuidados paliativos: Vivência profissional na 

Casa de Saúde da Idanha                                                      Rute Rodrigues Asseisseiro | Terapeuta Ocupacional  

 

A presença da Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos é uma realidade em expansão em Portugal, 

verificando-se uma crescente preocupação em divulgar a sua prática clínica. O seu contributo estende-se, 

para além do utente, aos familiares/cuidadores, e é inegável a diferença que faz nas equipas onde está 

integrada, tal como nos afirmam as autoras Costa, Othero e Cândido (2014).  

A intervenção através de ocupações significativas pode aliviar o sofrimento multidimensional, abrangendo a 

dimensão ocupacional da pessoa, decorrente da experiência da doença, seja oncológica ou não oncológica, 

fase e duração no tempo da vida da pessoa. Acreditamos que os cuidados ocupacionais humanizados, 

imbuídos do rigor técnico necessário, contribuem ativamente para a saúde integral, em última análise, 

reforçam a dignidade da pessoa assistida.  

A autora partilha a sua experiência como técnica de recurso da Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) da 

Casa de Saúde da Idanha. É feito o enquadramento da TO na UCP, elucidando o processo de referenciação 

dos utentes. Destacam-se possibilidades de intervenção: direta, cuja abordagem é essencialmente 

individual, e de forma indireta, através da disponibilização pontual de recursos, existentes na instituição 

(ateliers ocupacionais, entre outros) junto da UCP. São abordados dois casos distintos que ilustram a 

intervenção da TO: acompanhamento até ao fim de vida e outro que desemboca na reintegração do utente 

na sua própria residência. A intervenção é suportada por modelos profissionais, como exemplo, o Modelo 

de Ocupação Humana e pelo Modelo Assistencial Hospitaleiro vigente na instituição.  

São identificados exemplos de participação ocupacional: pintura; coro de uma Eucaristia; trabalhos 

artesanais. Métodos de avaliação utilizados: Entrevista semi estruturada; Instrumento de Rastreio do 

Modelo de Ocupação Humana (versão portuguesa Gravato, 2005); assim como estratégias ocupacionais: 

estabelecimento de objetivos realistas; gestão de conservação de energia, entre outras, e recursos 

utilizados para garantir a participação ocupacional satisfatória dos utentes acompanhados. Por último, é 

partilhada uma reflexão sobre o cuidar/acompanhar em cuidados paliativos. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Comunicações Livres 1 

Moderador Elisabete Roldão |Terapeuta Ocupacional 

A eficácia entre duas intervenções na Síndrome do Canal Cárpico                                     Fernanda Pinto Basto 
 

Introdução: A Síndrome do Canal Cárpico (SCC) é a neuropatia do membro superior causada pela 

compressão direta sobre o nervo mediano no canal cárpico. Indivíduos com a SCC apresentam 

sintomatologia caraterística da mão, com perda funcional no Desempenho Ocupacional. Atualmente, a 

abordagem conservadora nos casos não severos, é recomendada. Objetivo: O objetivo do estudo é verificar 

o impacto da Intervenção Articular, Fascial e Neural no Grupo-AFN e da Intervenção com Tala de Repouso 

Noturna e Exercícios de Auto Alongamento no Grupo-TRN/EAA. Metodologia: Fomos verificar se existem 

diferenças estatisticamente significativas, entre dois grupos, quanto à gravidade de sintomas, ao estado 

funcional, à força de preensão da mão e força de pinças finas. Por fim, comparamos os resultados dos testes 

neurofisiológicos (Condução Motora e Condução Sensitiva) antes e depois das intervenções, e averiguamos 

se existem diferenças estatisticamente significativas nos valores da latência motora distal e da velocidade 

de condução sensitiva, entre os grupos. O desenho do estudo é quantitativo, comparativo, de caráter pré-

experimental e de desenho pré e pós-teste. Com a duração de 8 semanas foi realizado no Hospital Curry 

Cabral, com 23 indivíduos com o diagnóstico clínico de SCC e exame neurofisiológico não severo à 

neuropatia compressiva do nervo mediano. Os instrumentos de avaliação foram um aparelho de 

eletromiografia, um questionário sócio demográfico, o Boston Carpal Tunnel Questionnaire (Escala de 

Gravidade de Sintomas e Escala de Estado Funcional), o dinamómetro e o Pinch meter de Jamar. 

Resultados: mostram uma melhoria estatisticamente significativa quanto à gravidade de sintomas no 

Grupo-AFN e no Grupo-TRN/EA, uma melhoria do estado funcional no Grupo-AFN, uma melhoria 

estatisticamente significativa da “Força de preensão da mão”, “Pinça polegar/dedo indicador/médio/anular” 

no Grupo-AFN e uma melhoria estatisticamente significativa da “Pinça polegar/indicador/médio/anular” e 

“Pinça trípode e lateral” no Grupo-TRN/EAA. Não verificamos diferenças estatisticamente significativas nos 

valores das Escalas de Gravidade de Sintomas e Estado Funcional, entre os grupos, mas diferenças 

estatisticamente significativas nos Valores dos Testes Neurofisiológicos e Força de Preensão da Mão. 

Conclusão: o estudo indica que ambas as intervenções beneficiam os indivíduos com SCC não severas.  

Palavras-chave: síndrome canal cárpico, tala repouso, auto- alongamento, exercícios de auto alongamento. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas: 
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Contributo para a Caracterização da Intervenção da Terapia Ocupacional em Meio Aquático                

Denise Mestre e Cláudia Quaresma 

 

Introdução: A observação da realidade nacional indica que o desenvolvimento de atividades aquáticas com 

fins terapêuticos é cada vez mais frequente entre os Terapeutas Ocupacionais Portugueses. Não existindo 

dados mensuráveis resultantes de uma investigação nesta área, o estudo surge com os objetivos de 

“Identificar o número de Terapeutas Ocupacionais a intervirem no meio aquático em Portugal” e 

“Caraterizar os conteúdos inerentes à intervenção em meio aquático”. Metodologia: No que diz respeito à 

recolha dos dados, define-se como transversal, e ao tratamento dos mesmos, define-se como descritivo 

quantitativo. A seleção da amostra foi feita através de métodos de amostragem não probabilística. 

Para alcançar os objetivos, procedeu-se à construção de um questionário de caracterização, com base em 

artigos científicos, que foi validado por um grupo de peritos e uma amostra de 5 Terapeutas Ocupacionais. 

O questionário foi elaborado na plataforma do Google drive, e a sua divulgação feita através da APTO, LPTA, 

Mailing list da Terapia Ocupacional em Portugal e num grupo do Facebook - Terapia Ocupacional Portugal. O 

critério de inclusão para o estudo foi: ser Terapeuta Ocupacional em Portugal a intervir em contexto 

aquático atualmente. O tratamento dos dados foi feito através do Software SPSS® versão 22.0.0. Obteve-se 

uma amostra de 47 Terapeutas Ocupacionais, e no que diz respeito aos resultados obtidos: no tipo de 

população, 27,7% intervêm somente na população adulta; na tipologia das Patologias, 19,1% intervêm 

unicamente em Psiquiatria; no tipo de Instituição, 27,7% intervêm em CERCI; nas Técnicas utilizadas, 29,8% 

utiliza a Técnica Halliwick como Intervenção Terapêutica. Conclusões: Este estudo demonstra que a 

intervenção da Terapia Ocupacional em meio aquático é um método muito utilizado. Os Terapeutas 

afirmam, que obtêm bons e variadíssimos resultados, e os utentes demonstram uma maior satisfação e 

motivação. Como perspetiva futura, poderão ser desenvolvidos estudos sobre a influência das Técnicas 

utilizadas nas diferentes patologias. 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Meio Aquático, Técnicas, Benefícios 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Queimadura autoinfligida e a Terapia Ocupacional no terceiro setor: Um relato da experiência assistencial  

Cristiani Nobre de Arruda, Andrea Stopiglia Guedes Braide e Marilyn Nations  

 

Introdução: De todas as lesões provocadas por tentativa de dar cabo à vida, as que são realizadas por meio 

de fogo são as mais danosas. É um ato de grande morbidade, letalidade e impacto social. Para uma 

apreensão profunda dessas questões, o Instituto de Apoio ao Queimado (IAQ) defende a necessidade de 

abordagem complexa terapêutica ocupacional, e recoloca a proposição de uma área social, ampliando para 

a construção de novas abordagens e para utilização de novos espaços de assistência em saúde e 

fundamentação de pesquisas. Objetivo: Descrever a experiência Terapêutica Ocupacional, no IAQ, 

município de Fortaleza, Brasil, apresentando as ações, desafios e impactos do fenômeno. Metodologia: De 

fevereiro a julho de 2014, este estudo descritivo, do tipo relato da experiência assistencial, consistindo em 

Círculos de Diálogos na Saúde, incidiu na possibilidade de compreensão cultural, do pensamento coletivo e 

na promoção da prática no grupo de clientes queimados por tentativa de suicídio. Resultados: Os relatos 

dos sentimentos e vivências apresentados pelos participantes no grupo evidenciam as dificuldades 

enfrentadas, desde a um comportamento de evitação dos contatos sociais, o estigma diante as marcas 

corporais e a trajetória contínua no tratamento das incapacidades físicas decorrentes da injúria. Conclusões: 

A formação do terapeuta ocupacional é um processo contínuo, estamos vivendo mudanças sociais 

contemporâneas. A prática assistencial em clientes com queimadura autoinfligida assume particularidades e 

nos remete a situações complexas. O fenômeno contribui para o esvaziamento do significado das 

experiências do cliente queimado e seu distanciamento entre a construção de expectativa de vida e a 

condição real de existência. Não será possível compreendê-la e tratá-la por meio de um único olhar, de uma 

perspetiva unidimensional. Devemos refletir no nosso modelo de prática, em que se desenvolvam ações 

voltadas às políticas de saúde, ao social e aos projetos de vida durante reparação das sequelas.  

Palavras - chave: Queimaduras, Lesão Auto Infligida, Terapia Ocupacional Social, Terceiro Setor. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Abordagem da Terapia Ocupacional na Lesão Medular            Clarisse Mendes, Daniela Gomes, Inês 

Oliveira, Jacqueline Carvalho, João Leite, José Martins, Luciana Aguiar, Patrícia Silvestre e Sofia Magalhães  

 

Introdução: As lesões medulares estão entre as mais diversas situações responsáveis por alterações de 

desempenho ocupacional do individuo. Independentemente do tipo de lesão e do nível de lesão (AIS - 

American Spinal Injury Association Impairment Scale), o principal desafio no percurso da reabilitação 

relacionam-se com os ganhos de funcionalidade. A intervenção na área da reabilitação tem como premissas 

a aplicação de técnicas terapêuticas específicas para cada individuo com o objetivo de re(adquirir) o melhor 

nível de desempenho nas atividades de vida diária e instrumentais e atividades produtivas, mesmo que haja 

incapacidades residuais. A avaliação funcional permite o acompanhamento da evolução dos clientes no 

processo de reabilitação, permitindo durante a intervenção terapêutica a verificação dos ganhos de forma 

mensurável e, desta forma, avaliar a participação do indivíduo e qual o impacto efetivo que a lesão tem 

sobre o desempenho das diversas atividades. A Functional Independence Measure (FIM) é um instrumento 

de avaliação desenvolvido para o acompanhamento de pessoas em processo de reabilitação que não 

focaliza a atenção sobre a capacidade de desempenho de tarefas, mas sim do desempenho de forma 

independente nas diversas atividades diárias. Metodologia: Análise estatística com recurso a valores de 

FIM, para avaliação dos ganhos funcionais em indivíduos com lesão medular. Enquadramento da 

abordagem de terapia ocupacional em diferentes casos clínicos, numa equipa interdisciplinar. Conclusões: A 

FIM permite avaliar e reavaliar de forma objetiva os ganhos funcionais de indivíduos com lesão medular 

numa equipa interdisciplinar 

Palavras-chave: Lesão Medular, funcionalidade, atividades de vida diária, Functional Independence 

Measure. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Metodologia de avaliação para seleção de Tecnologias de Apoio                                                                       

João Cadima, Catarina Cavaco, Inês Jorge e Rui Pisco 

 

Introdução: Este trabalho resultou do exercício que os terapeutas ocupacionais do CMRA fizeram de 

“pensar a prática ” que têm vindo a desenvolver ao nível da avaliação de produtos de apoio (PA) e de “olhar 

para o futuro” na perspetiva de a melhorar. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi sistematizar a 

experiência da Unidade de Terapia Ocupacional (UTO) no estudo de produtos de apoio para acesso ao 

computador, comunicação, mobilidade e controlo de ambiente, e estruturar uma metodologia de avaliação. 

O propósito de estruturação de uma metodologia foi garantir a maior adequação do PA ao utente e assim o 

sucesso da sua utilização, envolvendo as pessoas significativas. Este processo foi revelante por estruturar 

uma abordagem baseada na experiência e conhecimento empírico dos terapeutas que estava disperso. 

Metodologia: Este trabalho resultou de uma reflexão sobre o processo de avaliação, seleção, adaptação e 

treino de tecnologias de apoio, desenvolvido ao longo dos anos na UTO. Esta reflexão foi enriquecida com 

pesquisa bibliográfica sobre modelos e instrumentos de avaliação de tecnologias de apoio. Resultados: O 

resultado deste trabalho foi uma ficha para guiar a implementação da metodologia de avaliação de 

tecnologias de apoio tendo em consideração os facilitadores e barreiras do ambiente (social e físico) que o 

enquadra. Como forma de facilitar o processo de avaliação foram selecionados equipamentos e softwares 

com conteúdos adaptados para ajudar o terapeuta a obter dados sobre a funcionalidade do utente. 

Paralelamente foram construídas atividades, que na sequência da avaliação, serão utilizadas no treino e 

adaptação às tecnologias. Conclusão: Na perspetiva da participação ocupacional esta metodologia mostrou-

se útil para fundamentar a tomada de decisão e como facilitador do envolvimento dos utentes e pessoas 

significativas na escolha mais adequada dos PA, comprometendo-os no processo. Este trabalho levanta a 

necessidade de se fazerem estudos de comparação dos dados obtidos através da utilização de atividades 

adaptadas com outros instrumentos que avaliem a função. 

Palavras-chave: Metodologia de avaliação; tecnologias de apoio; adaptação; treino; ocupação. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Comunicações Livres 2 

Moderador Vânia Prates Afonso| Terapeuta Ocupacional 

Proposta de Protocolo de Avaliação de Memória em Terapia Ocupacional      Natália Andrade de Camargo 

 

Introdução: Memória é a aquisição, o armazenamento e a evocação de informações advindas de 

experiências vividas (Izquierdo, 1989). Carneiro (2008) corrobora que uma forma de dividir a memória é 

distingui-la entre memória de curto prazo e memória de longo prazo, sendo que estas têm suas 

subdivisões. Nota-se na prática da terapia ocupacional um aumento de pacientes com queixas 

mnemônicas, que podem ser específicas, declínio cognitivo, ou demência (Brucki et al., 2011). Para que a 

intervenção cognitiva seja específica e eficaz é necessário que seja feita uma avaliação criteriosa da 

memória. Portanto, o objetivo desde trabalho é propor um protocolo de avaliação mnemônico. 

Metodologia: Foi realizado um levantamento de testes neuropsicológicos do “A Compendium of 

Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary, Third Edition” dos autores Esther 

Strauss, Elisabeth Sherman e Otfried Spreen sendo proposto um protocolo de avaliação. Resultados: A 

partir do estudo do Compendium de Neuropsicologia citado, foi construído um protocolo de avaliação de 

cada subtipo de memória utilizando os seguintes testes: 

Memória Teste 

Curto 

Prazo 

Verbal 
Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey 

(RAVLT)  

Visuoespacial BLOCOS DE CORSI – WAIS III 

Operacional 
Sequência de Números e Letras – WAIS III / DIGIT 

SPAN (ORDEM INVERSA) 

Retrospetiva Questionário de Memória Prospetiva e Retrospetiva 

Prospetiva Questionário de Memória Prospetiva e Retrospetiva 

Longo 

Prazo 

Explícita 

(Declarativa) 

Episódica Memória Lógica I e II 

Semântica Teste de Fluência Verbal / “Informação” - WAIS III  

Implícita (Não 

Declarativa) 

Priming Formação de Figuras 

Emocional International Affective Picture System 

Procedimento Desenho e Leitura em Espelho 

Retrospetiva Questionário de Memória Prospetiva e Retrospetiva 

Prospetiva Questionário de Memória Prospetiva e Retrospetiva 
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Conclusão:  Conclui-se, a partir da grande demanda de pacientes e da necessidade de um protocolo 

característico, a importância de uma avaliação específica para cada tipo de memória permitindo que o 

terapeuta possa avaliar seu paciente de forma íntegra e propor uma reabilitação direcionada e eficaz. 

Palavras-chave: Memória, Terapia Ocupacional, Avaliação 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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O software CogniPlus® no treino da memória de trabalho: estudo experimental de sujeito único             

Sara Silva, Sara Marques, Joana Virgílio, Jaime Ribeiro e Tiago Lino 

 

Introdução: As tecnologias de reabilitação cognitiva constituem uma potencial abordagem de reabilitação 

em vários domínios específicos da cognição, nos quais se inclui a memória. Objetivo: O objetivo do estudo 

pretendeu determinar as relações causais do software de reabilitação cognitiva CogniPlus® no treino da 

memória de trabalho num caso único. Metodologia: Estudo de sujeito único, experimental, realizado 

através de um protocolo de treino de 10 sessões com 4 programas computorizados de treino da memória 

de trabalho. Na monitorização do programa, o sujeito foi avaliado através Escala de Memória de Wechsler 

como pré e pós teste. Resultados: Apesar de não ser possível generalizar os resultados, os dados 

mensuráveis determinam alterações no quociente de memória entre as avaliações (de 74 para 85 pontos). 

Uma terceira avaliação sugere a necessidade da continuidade do programa de intervenção por um período 

de tempo mais extenso. Conclusão: Pode afirmar-se que o programa de treino CogniPlus® demonstrou 

influências positivas sobre quociente de memória do sujeito em estudo, nomeadamente no controle mental 

e na aprendizagem associativa. Impõe-se a necessidade da execução de mais estudos para se aferir a 

eficácia deste programa de treino, no desempenho ocupacional de indivíduos com défices na memória de 

trabalho de várias etiologias. 

Palavras-chave: Memória de Trabalho, Funções Mentais, Software, Terapia Assistida por Computador 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Contexto de Desempenho Ocupacional pós AVC – Abordagem Cognitiva                                                      

Marta Oliveira, Luís Malaia, António Duarte 

 

Introdução: O AVC é a segunda causa mais comum de disfunção cognitiva e demência. As funções cognitivas 

em défice interferem significativamente com a segurança, independência, funcionalidade e interação social 

da pessoa. A Terapia Ocupacional assume destaque na implementação do programa de reabilitação 

cognitiva que, orientado por objetivos, visa estimular as funções cognitivas e melhorar as competências de 

desempenho inerentes à participação no quotidiano. Metodologia: Apresentamos a descrição de 

experiência na área da reabilitação cognitiva através de um caso clínico, do género masculino com 66 anos 

de idade diagnosticado a 20/10/2011 com AVC isquémico no hemisfério direito. Inicialmente foram 

utilizados como instrumentos de avaliação o Mini Mental State Examination, Loewestein Occupational 

Therapy Cognitive Assessment (LOTCA) e o Índice de Lawton e Brody. O programa de reabilitação consistiu 

em sessões bissemanais de terapia ocupacional, ao longo de 9 meses, após o qual se procedeu à 

reavaliação. Resultados: Após reavaliação verificou-se evolução, tanto através do LOTCA, (variação de 

79/119 para 101/119) como através do Índice de Lawton e Brody (passando de um score inicial de 18/37 

para 12/37 - escala degressiva). Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que a estimulação de funções 

cognitivas associada ao treino de tarefas específicas do quotidiano pode ter um impacto favorável na 

participação da pessoa com AVC. É necessário continuar a desenvolver investigação para construir evidência 

sobre o tema. 

Palavras-chave: estimulação cognitiva, funcionalidade, funções cognitivas. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Colaboração entre pais e Profissionais na avaliação de crianças portuguesas com Perturbações do 

espectro do Autismo na faixa etária 3-6 anos: Que evidências?                                                                              

Helena S. Reis, Ana Paula Pereira e Leandro Almeida 

 

Introdução: As práticas centradas na família são práticas recomendadas pela investigação com impacto em 

diferentes domínios da vida das famílias, nomeadamente ao nível da sua corresponsabilização, qualidade de 

vida e do desenvolvimento da criança. Particularmente, no caso de crianças em idades precoces, os pais 

podem providenciar informação extremamente válida sobre o funcionamento do seu filho com Perturbação 

do espectro do Autismo em casa e da comunidade, que seria extremamente difícil, se não impossível de 

obter, por um outro elemento da equipa de intervenção. É nesta perspetiva que se insere este trabalho, 

com a construção e validação de um instrumento, uma escala agregadora da avaliação dos pais e dos 

profissionais acerca da criança e das áreas consideradas prioritárias para a intervenção. Objetivo: O objetivo 

geral deste trabalho centra-se na construção, adaptação e validação de um instrumento de avaliação e 

intervenção para crianças com PEA na faixa etária 3-6 anos. Metodologia: Apresentam-se os procedimentos 

e os resultados das sucessivas fases de construção do instrumento, os estudos iniciais junto de pais, 

profissionais e especialistas no sentido da compreensão dos itens e da sua relevância na avaliação das 

diversas dimensões da escala. Depois desta fase, apresenta-se o estudo piloto realizado com onze famílias 

para identificação dos níveis de acordo verificados na classificação dos diversos itens (indicadores) nas 

várias dimensões por parte de profissionais com experiência profissional com crianças com PEA e 

descrevem-se os resultados obtidos numa análise de cariz quantitativa. Procurando identificar o maior 

número possível de crianças com PEA a nível nacional, estende-se o pedido de colaboração às diversas 

instituições distribuídas pelas cinco zonas geográficas do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo 

e Algarve). Obteve-se uma amostra nacional de 260 crianças com PEA; 260 escalas preenchidas pelos 

profissionais que acompanham estas crianças e 136 instrumentos preenchidos simultaneamente pelas 

famílias. Conclusão: A análise efetuada aos quatro fatores ou dimensões em análise mostrou que alguns 

itens se encontravam distribuídos com saturações aproximadas em dois fatores em simultâneo (por norma 

nos fatores I e II) surgindo a “fusão” entre a “Interação Social” e a “Comunicação verbal e não-verbal”, 

inicialmente consideradas dois domínios independentes nesta investigação e que se apresenta como um 

resultado interessante à luz da investigação atual nas PEA. Ainda relativamente à construção da escala, os 

resultados reforçam a relevância e existência autónoma do domínio “Processamento Sensorial”, incluído na  
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escala, face aos domínios tradicionais (interação social, comunicação, comportamento e interesses 

reduzidos). 

Palavras-chave: Perturbações do espectro do Autismo; Intervenção Precoce; Avaliação; Construção e 

validação de instrumentos. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Implantação da assistência de Terapia Ocupacional em Hospital Infantil                                                               

Aide Mitie Kudo, Priscila Bagio Maria Barros, Fernanda Degani Alves de Souza, Mariana de Paiva Franco, 

Renata Sloboda Bittencourt e Paula Bullara 

 

Introdução: O adoecimento e hospitalização infantil geram mudanças no cotidiano da criança e sua família. 

São alterações físicas e emocionais que podem levar a uma desestruturação de sua rotina diária. Neste 

contexto, o terapeuta ocupacional atua na promoção da saúde, buscando potencializar a qualidade de vida 

do paciente através da ressignificação do cotidiano, interrompido devido ao adoecimento e internação. O 

esclarecimento da doença e suas manifestações auxilia na adaptação do paciente a essa nova situação e na 

sua colaboração com o tratamento. Implantar a assistência terapêutica ocupacional neste campo requer 

estudo detalhado para justificar a inserção do profissional nessa área de atuação. Objetivo: Este trabalho 

tem como objetivo descrever o processo de implantação da assistência de Terapia Ocupacional em uma 

enfermaria pediátrica. Metodologia: O processo de implantação ocorreu na enfermaria de um hospital 

pediátrico de alta complexidade da cidade de São Paulo/Brasil. Foram aplicadas avaliações de terapia 

ocupacional para análise do perfil da população atendida e eventual necessidade de intervenção 

terapêutica ocupacional. Resultados: Foram avaliados 37 pacientes, constituindo-se 48% com diagnóstico 

estabelecido há menos de um mês, 35% com reinternações, 22% com primeira internação. Dos 37 pacientes 

avaliados, 54% apresentaram demandas para atendimento terapêutico ocupacional. Os critérios de 

elegibilidade prevalentes foram: encaminhamentos (22%) para confeção de dispositivos de Tecnologia 

Assistiva; atraso no desenvolvimento neuro psicomotor (18%); diagnóstico recente (15%) e hipótese de não 

aderência ao tratamento (12%). O critério “outros” (21%) referiu a: desconhecimento da patologia; 

adaptação de dispositivo de Tecnologia Assistiva; orientações sobre estimulação do desenvolvimento 

enquanto medida preventiva; repertório ocupacional empobrecido e orientações de posicionamento no 

leito. Conclusão: Diante da análise dos dados quantitativos apresentados, constatou-se a necessidade da 

assistência terapêutica ocupacional na enfermaria pesquisada. Para implantar a assistência de Terapia 

Ocupacional, é essencial elaborar um estudo detalhado para justificar a inserção do profissional nessa 

unidade.  

Palavras-Chave: Doença Crônica; Hospitalização; Pediatria; Terapia Ocupacional. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Workshop 7 
Ayres Sensory Integration 2020                                                            Paulo Fernandes | Terapeuta Ocupacional 

 

Introdução: O ano de 2020 marca o nascimento da Dr.ª A. Jean Ayres. Como forma de comemoração pelo 

seu nascimento, na última reunião internacional de experts na Finlândia, foram propostos como objetivos 

da Integração Sensorial de Jean Ayres, para o ano de 2020, os seguintes objetivos: ter uma presença 

internacional; demonstrar uma validade inquestionável da teoria e prática; a criação de um instrumento de 

avaliação com normas internacionais, de utilização gratuita; a promoção de uma metodologia de formação 

de excelência; o estabelecimento de normas de prática e excelência de intervenção através da 

demonstração da efetividade da intervenção. Objetivo: Apresentar e estimular a participação ativa da 

comunidade de terapeutas ocupacionais portugueses na obtenção dos objetivos propostos 

internacionalmente nos 3 eixos de desenvolvimento. Metodologia: Com o objetivo de atingir os 3 objetivos 

propostos foram constituídas 3 equipas, uma para cada objetivo. Portugal pode e deve ter uma participação 

ativa nos 3 eixos. Pretende-se estimular e patrocinar a criação de grupos de interesse, em Portugal, com o 

objetivo de integrar os grupos internacionais, para tal é fundamental a criação de uma rede interna de 

parcerias. Resultados: Tratando-se da apresentação de um projeto internacional ainda em desenvolvimento 

ainda não existem resultados obtidos. Pode-se no entanto perspetivar os outcomes esperados, que passam 

por uma participação significativa da comunidade de terapeutas ocupacionais portugueses tanto clínica 

como científica. Conclusões: Noutros eventos internacionais (congressos nacionais e outras reuniões 

científicas) esta promoção e divulgação através de comunicações livres têm sido um mecanismo de elevada 

eficácia no recrutamento de mais terapeutas para a rede internacional, a qual é fundamental para o 

desenvolvimento não só da integração sensorial, como da profissão, e da comunidade de terapeutas 

ocupacionais portugueses. 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Desafios, Profissão, Portugal, Integração Sensorial. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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     Mesa Envelhecimento Ativo “…quando as rugas acentuam o sorriso…” 

Moderador Elisabete Duarte | Terapeuta Ocupacional 

 

Envelhecimento ativo: um conceito abrangente, uma prática de vida 

Maria João Quintela | Médica Geriatra 

 

O envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem.  

Este conceito aplica-se tanto a indivíduos como a grupos populacionais e possibilita que as pessoas 

percebam o seu potencial quanto ao bem-estar físico, social e mental no ciclo de vida, permitindo a sua 

participação na sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e convicções. 

A palavra “ativo” refere-se à participação contínua em questões sociais, económicas, culturais, espirituais, 

religiosas e cívicas e não apenas à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte do mercado de 

trabalho. As pessoas mais velhas que se aposentam e as que estão doentes ou vivem com incapacidades 

podem continuar a contribuir de forma ativa para os seus familiares, amigos, comunidades e nações.  

O termo “saúde” refere-se ao bem-estar físico, mental e social, conforme definido pela Organização 

Mundial da Saúde. No entanto, a saúde é aqui entendida como um recurso para a vida e não apenas como 

uma finalidade a atingir; a saúde é um conceito positivo, que acentua os recursos sociais e pessoais, bem 

como as capacidades físicas. Assim, a Promoção da Saúde não é uma responsabilidade exclusiva do sector 

da saúde, pois exige estilos de vida saudáveis para atingir o bem-estar.  

Por isso, num projeto de envelhecimento ativo, as políticas e os programas que promovam a saúde mental e 

as relações sociais são tão importantes quanto aqueles que procuram melhorar as condições físicas de 

saúde. 

É fundamental manter a autonomia e a independência durante o processo de envelhecimento. Esta é a 

razão pela qual a interdependência e a solidariedade entre as gerações são princípios relevantes para o 

envelhecimento ativo.  

As políticas e programas para um envelhecimento ativo procuram prevenir e retardar incapacidades e 

doenças crónicas, que muitas vezes decorrem de mau uso da saúde ao longo da vida. 

A qualidade de vida com o tempo, depende não só dos riscos que as pessoas correram mas também das 

oportunidades que tiveram durante a vida inteira, no âmbito pessoal, profissional, familiar e social e, não  
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menos importante, da forma como as gerações mais jovens olham para os seus pais e para os seus avós, os 

apoiam ou os abandonam e, também, como olham, ignoram ou promovem, o seu próprio desenvolvimento 

e envelhecimento. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  

 

 

 

 

 

 



“Pensar a prática, olhar o futuro”                                   

 
37 

 

Envelhecimento Ativo, a prática nos cuidados de saúde primários                                                                     

Ana Paula Martins | Terapeuta Ocupacional 

 

Envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo possível, constitui uns dos grandes 

desafios do século XXI. O envelhecimento da população coloca-nos perante novos paradigmas, tais como, a 

mudança de estereótipos relativamente às pessoas idosas, novos papéis ocupacionais, e novas escolhas de 

atividades de lazer e bem-estar. Por outro lado, a situação de incapacidade, doença e as alterações normais 

do processo de envelhecimento e da personalidade da pessoa, colocam aos profissionais e serviços de 

saúde a necessidade da adequação dos programas de promoção de saúde a desenvolver. O terapeuta 

ocupacional é por excelência um técnico de saúde que está preparado para esta adequação e para os 

desafios que se coloca. 

Nesta apresentação relata-se a prática da terapia ocupacional nos cuidados de saúde primários nos últimos 

quinze anos, na área dos programas de saúde e prevenção na incapacidade para a população idosa, nos 

concelhos de Loulé e Albufeira. Acompanhada de uma reflexão de como pode evoluir a atuação do 

terapeuta ocupacional, no domínio do envelhecimento ativo, quer nos cuidados de saúde primários como 

noutros setores da nossa sociedade. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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A participação ocupacional como fonte de significado para os idosos mais frágeis                                            

Cristina Farinha | Terapeuta Ocupacional  

 

Aquela que é uma das mais notáveis conquistas das sociedades modernas, o aumento da longevidade, 

acarreta novas responsabilidades e desafios para os membros dessas mesmas sociedades. Porque embora 

os progressos da ciência permitam a sobrevivência das pessoas não asseguram que elas continuam a 

usufruir da vida. Embora desde há décadas se discutam formas de proporcionar um envelhecimento 

saudável, bem-sucedido ou ativo, apesar de todas as inovações com vista a conciliar a sobrevivência com 

bem-estar e qualidade de vida, o número de idosos institucionalizados é cada vez maior e constata-se que 

apesar do esforço e empenho, por parte daqueles que cuidam dos idosos, continuamos a encontrar muitos 

idosos isolados que permanecem sentados junto de outros idosos igualmente solitários e cujos quotidianos 

se compõem de cuidados de saúde, tratamentos e terapias que vão sustentando uma falsa ilusão de cura e 

retorno à vida de outros tempos. Esta é uma realidade que impõe enormes desafios para os profissionais 

em geral e para os terapeutas ocupacionais em particular. Enquanto membros de uma profissão que nasceu 

da constatação da importância da ocupação para a vida humana e que se tem vindo a desenvolver apoiada 

num sólido corpo de saberes acerca da relação entre ocupação, desenvolvimento, saúde e bem-estar dos 

seres humanos, os terapeutas ocupacionais têm o dever de assumir um papel ativo, junto dos idosos e do 

quotidiano das instituições, no sentido de promover aquela que é não só uma necessidade humana básica 

mas também direito de todas as pessoas: a participação ocupacional. Deste modo, pretende-se partilhar 

algumas reflexões acerca os desafios que se impõem à prática dos terapeutas ocupacionais nas instituições 

que cuidam dos idosos mais frágeis e do modo como se podem usar programas de terapia ocupacional 

centrados na ocupação como fonte de significado para os idosos mais frágeis. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Workshop 8 

Including, involving and integrating – engaging technology to provide an equal start                                
Juliana Arva | Engenheira de Reabilitação   
 
“Everyone with a physical disability has the right to compensate as far as possible for his or her handicap 

with the same high quality technologies as those we use in our daily lives.”  

We know that technology exists and should be used to compensate for someone’s disability. Yet the 

strength of these words from Per Udden lays in incorporating technological development into this right – 

not only should we use assistive technology, but that technology should be as advanced as everything else 

we use in our daily lives.  

Today children before school-age use cellphones. They are experts on computers. They can fix smartphone 

bugs. They fly drones into their neighbor’s yard. They watch DVDs in the car’s backseat. They communicate 

via apps and they play with others across the world with or without words or a shared language. The whole 

world has opened to them into an easily accessible, manageable, achievable possibility.  

Yet many children with disabilities are locked into a much smaller world - a world fenced off by limitations. 

Many of these limitations can be overcome by advanced technologies. Communication tools, mobility tools, 

adopted playthings, smart home applications, and many other technologies exist to assist children to get 

involved in their surroundings.  

Assistive technology is never a goal in itself – it is a tool to take its user to the next level. Children who apply 

the right technology can become more successful adolescents. Their better inclusion results in equally 

widening view of the world, as well as increased faith and confidence in their own possibilities. Other 

children approach them more curiously and willingly when the right technology enables them to become 

more active and desirable playmates. 

During this workshop we discuss how assistive technology can help children with disabilities to better 

integrate into mainstream society for a better start in life.      

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Mesa Abordagem na Comunidade “... quando o TO saí à rua!” 
 

Moderadora Cristina Vieira da Silva | Terapeuta Ocupacional 

 

Programa Educativo de Prevenção de Quedas no Idoso           Alexandra Marques | Terapeuta Ocupacional  

 

Embora possam ocorrer em qualquer idade, as quedas são mais frequentes nas faixas etárias mais altas (30-

60% dos idosos caem pelo menos 1 vez/ano), com consequências psicológicas, funcionais e sociais. 

Apontam-se como causas tanto fatores intrínsecos (doença aguda ou crónica, alterações cognitivas, défices 

sensoriais, défices de equilíbrio, diminuição de força muscular, medicação) como extrínsecos (domicílio, 

comunidade). Muitas vezes, estas causas coexistem e estão interligadas. Neste âmbito, torna-se pertinente 

introduzir programas educacionais na prevenção de quedas na prática clínica. Estes têm como objetivo 

educar e consciencializar para o risco de queda na realização de atividades da vida diária, laborais e de lazer, 

com uma abordagem pró-ativa e preventiva. Foi implementado um programa educativo de prevenção 

secundária de quedas. O programa foi elaborado de acordo com a estratificação de risco monitorizada 

através da avaliação funcional e cognitiva dos doentes. De forma a intervir na redução dos fatores de risco, 

são abordados temas como as modificações do ambiente, estratégias de proteção articular associadas ao 

desempenho ocupacional, aconselhamento de produtos de apoio e promoção da atividade física. Este 

projeto envolve uma equipa multidisciplinar de médicos fisiatras, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. 

A integração de programas educacionais na prática clínica permite a divulgação de informação eficiente e 

alterações de comportamentos, com o objetivo de reduzir o risco de queda e promover a qualidade de vida. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Terapia Ocupacional nos Cuidados de Saúde Primários: Do diagnóstico ao plano de intervenção    

Zita Guerra | Terapeuta Ocupacional  

 

Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), os terapeutas ocupacionais estão, por definição, integrados 

nas Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAPs), embora em alguns Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACES) se verifique a alocação da totalidade do horário dos terapeutas ocupacionais ao serviço das 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCCs). Uma ou outra situação alteram as possibilidades de ação do 

profissional, de acordo com as prioridades locais, estabelecidas nomeadamente pelo Diretor Executivo e 

Conselho Clínico e de Saúde do ACES, mas dependendo também do nível de autonomia que é permitido aos 

profissionais e/ou grupos profissionais. Não obstante condicionalismos particulares, o terapeuta 

ocupacional deve procurar a autonomia na definição do seu Plano de Atividades, com respeito pelo Plano 

Nacional de Saúde (PNS) vigente, o Plano de Desempenho e prioridades estabelecidas no seu ACES. Tendo 

os CSP a missão de prevenção da doença e promoção da saúde, com a característica de serem serviços de 

proximidade, tendo em consideração as atuais formas organizacionais de governação e governança, 

verifica-se uma tendência cada vez maior para a articulação, mobilização e rentabilização de recursos locais, 

numa perspetiva intersectorial. Por todos os motivos referidos, acrescidos dos objetivos definidos pela 

APTO para o 8º CNTO consubstanciados no tema “Pensar a prática, olhar o futuro…” pareceu-nos pertinente 

abordar, na nossa comunicação, uma via possível para a elaboração do Plano de Atividades da Terapia 

Ocupacional, em CSP, fundamentado num diagnóstico de situação local, enquadrando assim as propostas 

de ação concretas. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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15 Anos em CiNTRA – Um caminho revisitado                                      Cláudia Catalão | Terapeuta Ocupacional  

 

A Unidade de Reabilitação do Centro Integrado de Tratamento e Reabilitação em Ambulatório (CiNTRA) 

iniciou a sua atividade há 15 anos. Acompanha utentes da consulta externa do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, residentes numa ampla zona do concelho de Sintra.  

Neste trabalho pretende-se fazer uma reflexão sobre a experiência conquistada, tendo como objetivo 

principal o perceber as mudanças e adaptações necessárias na abordagem terapêutica, para acompanhar as 

alterações significativas que foram acontecendo na sociedade ao longo dos últimos anos.   

O olhar crítico sobre a intervenção atualmente desenvolvida poderá permitir avaliar a eficácia da 

intervenção de proximidade e lançar novos desafios para os próximos anos. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Programa de Reabilitação Socioprofissional      Inês Dinis | Terapeuta Ocupacional e Vanda Simão | 

Assistente Social 

 

Em setembro de 2012 foi implementado o projeto de criação de um Programa de Reabilitação 

Socioprofissional como o objetivo de promover o desenvolvimento de competências da pessoa com doença 

psiquiátrica na escolha, obtenção e manutenção de emprego competitivo e integrado na comunidade, com 

significado para o próprio. 

O Programa de Reabilitação Socioprofissional desenvolvido está baseado nos princípios fundamentais do 

Modelo Individual Placement and Suppoort (IPS). Pretendeu-se com este Programa proporcionar às pessoas 

com doença mental, oportunidades de treinar e potenciar competências no âmbito das relações 

interpessoais, conhecimento da doença relativamente aos sinais, sintomas e estratégias de coping, técnicas 

de procura de emprego e preparação para a sua integração ou reintegração no mercado de trabalho. 

Em termos de respostas na comunidade, foram contemplados quatro tipos: formação, educação, trabalho e 

programas de voluntariado. 

O Programa de Reabilitação Socioprofissional tem como população alvo pessoas com doença mental, 

provenientes da área de intervenção do CHS, com idades compreendidas entre os 16 e 45 anos que se 

encontrem estáveis do ponto de vista clínico e que evidenciem capacidades de permanecerem em emprego 

competitivo na comunidade. 

Como metodologia o treino de competências pessoais e sociais, facilitadoras da integração no mercado de 

trabalho competitivo, baseado numa intervenção multidisciplinar. Esta intervenção tem dois grandes 

vetores: a intervenção individual e em grupo, dividida em três fases e com a duração de 3 meses. 

As fases são complementares e, na última, o utente já estará integrado no mercado de trabalho, 

continuando a ser acompanhado pela Equipa da Unidade de Dia; É baseado em parcerias formais e 

informais com estruturas sediadas na comunidade garantindo que as pessoas estão a ser inseridas na 

sociedade e não colocadas em situações simuladas de vida real; Compreende um Follow along após a alta 

clínica, permitindo aos utentes ter sempre um técnico de referência e uma Equipa que os apoie. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Mala da Prevenção Dr. Luís Patrício: Um utensílio, uma estratégia                                                                     

Ana Teresa Xistra | Terapeuta Ocupacional 

 

Do Guia do Utilizador da Mala de Prevenção destaca-se: “A Mala de Prevenção é um instrumento destinado 

a estimular a reflexão sobre o valor da promoção da educação para a saúde e bem-estar, com destaque 

para a prevenção de dependências patológicas e de comportamentos de risco para a saúde individual, 

familiar e social.” 

Os objetivos deste instrumento passam por facilitar a difusão e reflexão sobre informação adequada a 

prevenção de comportamentos de risco, desmitificar conceitos e estigmas, aumentar a estima pela saúde e 

promover a educação da cidadania. Procura estimular as capacidades de observar, aprender, pensar e 

escolher.  

As atividades com a Mala têm sido implementadas em dezenas de localidades e instituições de Portugal 

Continental, Açores e Madeira, Espanha, França, Inglaterra, Cabo Verde, Peru, Equador, Colômbia e 

Venezuela.  

Foi também implementada junto de Profissionais de Saúde, Profissionais do Ensino, Jovens e População em 

Geral, tendo sido já dinamizado em contextos de sala de aula, mas também em locais de diversão noturnos 

procurados pelos jovens, onde existem comportamentos de mau uso e abuso de substâncias psicoativas e 

consumo de outros comportamentos de risco.  

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Comunicações Livres 3 

Moderador Tânia Santos | Terapeuta Ocupacional 

 

U.A.E., U.E.E., C.R.I. ou Sala do Apoio. Como trabalhar a inclusão?                                         Ana Patrícia Costa 

 

Introdução: Em tempos de contenção de custos do Ministério de Educação e cortes efetivos do apoio de 

Educação Especial, nomeadamente no apoio da Terapia Ocupacional, é necessário “pensar a prática, olhar o 

futuro” dar mais consistência e amplificar a nossa intervenção, demonstrando a mais-valia deste apoio para 

as crianças e jovens em idade escolar com dificuldades de aprendizagem e/ou necessidades educativas 

especiais (N.E.E.s), nas diferentes valências atualmente existentes (Unidades de Apoio Especializado 

(U.A.E.), Unidades de Ensino Estruturado (U.E.E.), Centro de Recursos para a Inclusão (C.R.I.) e Sala do 

Apoio/Sala de Educação Especial. Metodologia: Descrição de experiências. (Recurso a imagens e vídeos). 

Resultados: São descritas experiências de inclusão em contexto de diversas disciplinas escolares (Educação 

Física; Educação Musical; Educação Tecnológica; Educação Visual; Moral), clubes, recreio escolar, bar, 

papelaria, secretaria da escola e recinto exterior (recursos na comunidade). Conclusões: É possível intervir 

fora do contexto sala de U.A.E., U.E.E., C.R.I. e Sala do Apoio/Sala de Educação Especial. A Terapia 

Ocupacional detém um papel importante na integração das crianças e jovens em atividades inclusivas, pelo 

conhecimento dos potenciais da criança, bem como do potencial terapêutico que as atividades inclusivas 

exercem nestes, pela igualdade e modelagem de pares. 

Palavras-chave: Inclusão; Terapia Ocupacional; Escola; Jovens; Educação Especial. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Modificação do Teste de Nistagmo Pós-rotatório para avaliação de crianças em idade precoce (0-4 anos)  

Marco Leão, Zoe Mailloux, Tracy Ann Becerra, Annie Baltazar Mori, Elisabeth Soechting, Susanne Smith 

Roley, Nicole Buss e Sharon A. Cermak 

 

Introdução: No enquadramento do tema “Pensar a prática, olhar o futuro” este trabalho surge da 

necessidade que urge no campo da terapia ocupacional em encontrar ferramentas que permitam predizer 

de forma fiável e o mais precocemente possível o desempenho e participação ocupacional das crianças no 

seu dia a dia. Apresenta-se assim o uso do Teste de Nistagmo Pós-rotatório (PRN) para crianças com idade 

inferior àquelas que compõe as atuais normas do Sensory Integration and Praxis Tests (4.0 anos - 8.11 anos).  

Metodologia: No primeiro estudo, 37 crianças entre os 4 e os 9 anos de idade foram examinadas na posição 

típica de teste (sentados numa plataforma quadrada) e posteriormente numa posição adaptada em que um 

adulto segurava a criança na posição correta, para precisar se a interferência do adulto ao segurar a criança 

afetava o reflexo. Uma vez determinado que a posição não afetava o reflexo, no segundo estudo o PRN de 

44 crianças entre os 2 e os 47 meses foi comparado com os raw scores da média normativa de 44 crianças 

de 5 anos no sentido de determinar se as normas usadas para crianças mais velhas poderiam ser aplicadas a 

crianças mais novas. Resultados: Não foram encontradas diferenças estatísticas significativamente 

diferentes entre crianças dos 0 - 4 anos e crianças de 5 anos, sugerindo que o teste de PRN pode ser usado 

em lactentes e toddlers com comparação válida às normas existentes para 4 anos no Sensory Integration 

and Praxis Tests (4.0 anos – 8.11). A investigação futura na exploração do valor preditivo desta medida está 

garantida, bem como o seu valor no processo de avaliação de crianças em Terapia Ocupacional. 

Palavras-chave: Nistagmo, funções vestibulares, diagnóstico precoce, desordens sensoriais, desordens 

motoras. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Perfil da demanda de intervenção de Terapia Ocupacional em contexto hospitalar pediátrico                    

Aide Mitie Kudo, Priscila Bagio, Maria Barros, Fernanda de Souza, Mariana Franco, Renata Bittencourt e 

Paula Bullara 

. 

Introdução: A hospitalização infantil se configura como uma experiência estressante que pode levar à perda 

significativa da autonomia de uma criança ou adolescente com doença crônica. Esses pacientes devem ser 

avaliados pelo terapeuta ocupacional que atua em contextos hospitalares quanto ao impacto e 

enfrentamento da doença e das repercussões da hospitalização no desempenho de suas habilidades nas 

diferentes áreas de ocupação e desenvolvimento. Considerando esses aspetos o Serviço de Terapia 

Ocupacional elaborou instrumentos para avaliar a elegibilidade para intervenção terapêutica ocupacional, 

estabelecendo critérios para o atendimento, elaboração do plano terapêutico e conduta para o paciente 

avaliado. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo traçar o perfil da demanda de atendimentos com base 

na coleta de dados da avaliação de Terapia Ocupacional, em uma enfermaria pediátrica de um hospital 

público de alta complexidade, na cidade de São Paulo/Brasil. Metodologia: levantamento dos critérios de 

elegibilidade das avaliações realizadas no período entre janeiro de 2011 a maio de 2013. Resultados: No 

total foram aplicadas 379 avaliações. Com relação aos critérios de elegibilidade foram levantados os 

seguintes dados: 15,33% de atraso no desenvolvimento neuro psicomotor; 13,79% com diagnóstico recente; 

13,60% de encaminhamentos para serviços especializados (disfunção física e/ou cognitiva); 12,26% com 

alterações do desempenho ocupacional; 9,77% com alterações significativas no curso da doença; 9,00% com 

alterações de humor; 2,11% hipótese de não aderência ao tratamento; 7,28% outros e 16,86% não elegíveis.  

Conclusão: O uso de um instrumento avaliativo auxilia no planeamento e eficácia da intervenção 

terapêutica ocupacional, pois se baseia em dados objetivos. Também auxilia a estabelecer diretrizes para o 

aprimoramento do serviço, como o constante aprimoramento dos profissionais com base na complexidade 

das demandas apresentadas pelos pacientes e suas famílias, buscando-se alcançar a excelência no 

atendimento. 

Palavras-chave: Triagem de pacientes, criança hospitalizada, Terapia Ocupacional, doença crônica. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Força, antropometria e destreza manual: implicações para a participação ocupacional de pessoas com 

Trissomia 21                                                          Anaïs Reis, Rui Corredeira, Paula Rodrigues e Olga Vasconcelos 

 

Introdução: Indivíduos com Trissomia 21 (T21) apresentam caraterísticas peculiares das mãos (curtas e 

largas), sendo descritos como hipotónicos, apresentando laxidão ligamentar, anomalias esqueléticas e 

atrasos na motricidade global e cognição. Contudo poucas informações existem acerca do impacto destas 

limitações internas na participação ocupacional. Objetivo: Face à incidência desta trissomia (1/800), 

prevalência (18% do total das pessoas com deficiência intelectual em instituições) e ao discurso político e 

legislação (Decreto-Lei n.º 3/2008) o nosso objetivo foi verificar o efeito da força de preensão manual (FPM) 

e das medidas antropométricas da mão na destreza manual (DM), no total da amostra e em função do 

grupo e idade. Metodologia: Neste estudo transversal foram aplicados os seguintes instrumentos: Teste de 

Caixa e Blocos (Patricia Holser Buehler, 1975), Dutch Handedness Questionnaire (Van Strien, 2003), 

Dinamómetro Hidráulico de Jamar e paquímetro analógico. Realizou-se uma análise descritiva e inferencial 

(α= 0,05) no PASW Statistics 21. A amostra foi composta 81 indivíduos, 39 (16 crianças e 23 adultos) com 

diagnóstico de T21 e 42 (20 crianças e 22 adultos) com desenvolvimento Típico (DT), entre 6 e 58 anos 

(crianças T21: 13,31±3,24; adultos T21: 34,68±9,59; crianças DT: 12,50±3,90; adultos DT: 39,64±11,00). 

Resultados: Resultados: Os resultados evidenciaram que no grupo DT a variabilidade da DM foi explicada 

pelas variáveis FPM, Comprimento, Largura, Espessura e Diâmetro, em ambas as mãos, enquanto no grupo 

T21, a variabilidade é unicamente explicada pelo Diâmetro da mão preferida. Além disso, no grupo DT 

verificou-se que quanto menor é a idade dos participantes, maior é o número de variáveis que explicam a 

variabilidade da DM. Conclusão: O grupo e a idade apresentaram um efeito significativo nas variáveis 

analisadas. A avaliação e compreensão do comportamento destas capacidades possibilitarão a delineação 

de programas de estimulação pretendendo melhorar a participação ocupacional.  

Palavras-chave: Trissomia 21; desenvolvimento típico; força manual; destreza manual; medidas 

antropométricas. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Valores de referência da força de preensão global: Contributo para a população portuguesa adulta        

Nídia Grazina, Ana Marçal, Filipa Jorge, Inês Batalha, Joana Banza, Liliana Mendes, Luciana Aguiar, Marco 

Apolinário Rodrigues, Nádia Alves, Ricardo Craveiro, Rita Miranda e Rute Patrocínio. 

 

Introdução: Os terapeutas ocupacionais e os fisioterapeutas são por excelência os profissionais de saúde 

mais capacitados para intervirem com indivíduos com disfunções funcionais da mão, necessitando de ser 

rigorosos nos procedimentos de avaliação. A identificação de valores normativos para a população 

portuguesa é de extrema relevância para determinar a eficácia da intervenção terapêutica. Objetivo: 

Definiu-se como objetivo identificar os valores padrão da força de preensão global para a população 

portuguesa. Pretendeu-se também estabelecer a relação desta com as características da amostra. 

Metodologia: Por mensuração direta, recolheu-se uma amostra de 460 indivíduos adultos (218 mulheres e 

242 homens), com idades entre os 18 e 89 anos de idade, avaliada através do dinamómetro Jamar 

utilizando os procedimentos padronizados. O tratamento de dados foi efetuado com o Software PASW 

Statistic 22, com recurso à estatística descritiva e inferencial (testes de Pearson, t-student e ANOVA One 

way para amostras independentes). Resultados: O pico de força de preensão global para as mulheres foi de 

31,36Kg/f na faixa etária dos 40 aos 44 anos e para os homens de 50,69Kg/f na faixa etária dos 45 aos 49 

anos. Verificou-se um declínio da força a partir dos 44 anos de idade nas mulheres e dos 49 anos nos 

homens. Encontraram-se diferenças significativas entre os diferentes grupos etários e géneros. Os homens 

apresentaram sempre valores superiores tanto na força de preensão direita como na esquerda. Em ambos 

os géneros a força de preensão global diminui à medida que a idade aumenta. Relativamente ao Índice de 

Massa Corporal, à medida que este aumenta, a força de preensão global diminui nas mulheres e aumenta 

nos homens. Conclusões: Os dados recolhidos contribuíram para a identificação dos valores padrão da força 

de preensão global para a população portuguesa, permitindo ainda estabelecer a relação entre as variáveis 

em estudo e a força de preensão global. 

Palavras-chave: Força de preensão global; Dinamómetro; Terapia Ocupacional; Fisioterapia. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Mesa Neurociências “Ocupação e sinapse: que relação?” 

 

Moderador Ana Paula Martins |Terapeuta Ocupacional 

 

O impacto da intervenção Terapêutica na plasticidade cerebral: O papel da Neuro imagem  

Miguel Castelo Branco | Professor Catedrático 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Envelhecimento cerebral e funcionamento cognitivo                                            Sara Cavaco | Neuropsicóloga 

 

O desempenho cognitivo muda ao longo da vida em função do envelhecimento cerebral e da patologia 

neurológica. No entanto, a relação entre idade e funcionamento cognitivo ou entre patologia e 

sintomatologia cognitiva nem sempre é linear. Nos últimos anos, o conceito de reserva cognitiva tem sido 

proposto para explicar as diferenças encontradas no desempenho cognitivo entre indivíduos com a mesma 

idade e/ou a mesma patologia neurológica. Ou seja, acredita-se que a reserva cognitiva modula os efeitos 

nocivos do envelhecimento e da patologia no funcionamento cognitivo. A escolaridade e o quociente de 

inteligência têm sido usados como indicadores de reserva cognitiva no envelhecimento normal e anormal. 

Estudos longitudinais prospetivos e retrospetivos têm explorado a evolução do funcionamento cognitivo ao 

longo da vida, bem como a sua relação com variáveis demográficas, socioeconómicas, clínicas e 

neuropatológicas.  

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Reabilitação cognitiva vs. desempenho ocupacional                         Carina Gameiro | Terapeuta Ocupacional  

 

A cognição desempenha um papel integral no desenvolvimento humano e na capacidade de aprender, reter 

e utilizar novas informações em resposta a mudanças na vida quotidiana. A cognição refere-se a funções 

relacionadas com o processamento de informação que incluem a atenção, memória, funções executivas, 

linguagem, cálculo, a perceção visual e as capacidades práxicas.  

A disfunção cognitiva é uma condição que está associada à diminuição dos níveis de participação e do 

desempenho ocupacional.  

A reabilitação cognitiva consiste em "intervenções terapêuticas destinadas a melhorar o funcionamento 

cognitivo e participação em atividades que podem ser afetados por dificuldades em um ou mais domínios 

cognitivos" (Brain Injury Association of America, 2011) 

Os terapeutas ocupacionais utilizam métodos de avaliação e intervenção, para tratar défices cognitivos, 

baseados nos princípios da reabilitação cognitiva. Através da utilização de ocupações e atividades, 

promovem / facilitam o funcionamento cognitivo dos indivíduos para melhorar o desempenho nas 

ocupações (nos auto cuidados, no trabalho e na participação social) de forma a alcançar a independência e 

qualidade de vida desejada (American Occupational Therapy Association, 2009). 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Abordagem da Terapia Ocupacional com a Pessoa com Demência - O contributo das Neurociências    

Elena Pimentel | Terapeuta Ocupacional 

 

Atualmente a demência é considerada uma prioridade de saúde pública, estimando-se que existam cerca de 

35,6 milhões de pessoas afetadas no mundo (Alzheimer Portugal, 2014). Esta realidade apela à urgência de 

viabilizar intervenções terapêuticas que potenciem a qualidade de vida das pessoas com demência e dos 

respetivos cuidadores. 

A Terapia de Orientação para a Realidade (Spector et al., 2000), a Terapia da Reminiscência (Woods et al., 

2005) e a Terapia da Validação (Neal & Briggs, 2003) são frequentemente incluídas na abordagem da 

Terapia Ocupacional com a pessoa com demência, com o intuito de promover o envolvimento em 

ocupações significativas e estimular competências remanescentes. 

A técnica da aprendizagem sem erros, a técnica da aprendizagem por modelagem e o treino da memória 

procedimental fomentam o ensino de conhecimento de domínio específico e a redução da produção do 

erro, apelando-se à memória implícita, relativamente preservada nesta população (De Werd et al., 2013). 

Para tal, promove-se a graduação das tarefas, a correção imediata do erro, a modelagem das etapas da 

tarefa, o fornecimento de pistas (verbais ou visuais) para guiar o desempenho, a produção de comentários 

mediante o sucesso (vanishing cues) e ainda, o ensaio da recuperação da informação ensinada com 

aumento do intervalo de tempo (spaced retrieval) (De Werd et al., 2013).  

A evidência preconiza então que o terapeuta ocupacional deve integrar na sua abordagem intervenções 

cognitivas sustentadas nas neurociências, com o intuito de otimizar o desempenho da pessoa com 

demência em atividades significativas (Robert & Mazer, 2010). 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Workshop 9 

Smartherapy - Software de registo com base na CIF                                      Anabela Martins | Fisioterapeuta 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Mesa Contexto Educativo - “ABCrescer” 
 

Moderador Pedro Bargão | Terapeuta ocupacional 

 

Educational context                                                                                   Juliana Arva | Engenheira de Reabilitação 

 
Inclusion of children with disabilities into mainstream educational settings is a hot topic. Promoting 

integration is a good thing. In fact, it is a necessity. This topic is accompanied by much passion, fear, 

misunderstanding and pain. As any such area, there are pioneers breaking the ground, and there are strong 

opponents. As always, when opposing opinions clash, the defenders of each side tend towards the extreme. 

Hence we want to jump from full Segregation into full Integration – and that leap is at times hard to do in 

one try. We, professionals, must be very clever about leading the way into Integration. We must realize the 

societal resistance – there is still much superstition and lack of acceptance in the general population about 

disability. Children’s physical or mental difficulties are often denied even within the family – just think about 

the many children who continue using buggies long after they are ready for a good supportive wheelchair!  

Southern European societies tend to struggle with these difficulties more so then our Northern 

counterparts. Accessible playground for all, schools, extracurricular activity locations, school-buses, 

generally accessible walkways and many other things are required for physical facilitation. Teacher’s special 

assistants, therapists, and other specialized professionals are also necessary. Last but not least, good, high 

quality assistive technology is a must. The children who are to be integrated must be as capable as possible 

to keep up with their peers. Their technology cannot be cumbersome to use and old-fashioned/medical 

looking, as that is instant ground for exclusion and rejection by other children. They must be both capable 

and interesting. If they cannot join in much of the main activities, then inclusion may not be the best way – 

it isn’t always. However, it often is.  Inclusion requires the right attitude from both parties – and that 

attitude must be gained. We can help them by providing the ways and means. Assistive technology is a key 

enabler when used right; it enables the children – even if they may look different – to function like their 

peers.  

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Pensar a prática no contexto educativo e olhar o futuro do nosso papel                                                          

João Cadima | Terapeuta Ocupacional  

 

Numa sociedade que exige a todos nós uma melhor gestão dos recursos, cabe-nos fazer o balanço de como 

o nosso contributo pode ser rentabilizado para um maior impacto no processo de inclusão. Com esta 

comunicação pretendo promover a reflexão sobre a prática dos terapeutas ocupacionais no contexto 

educativo e o papel que poderão desenvolver no futuro abordando a evolução da Inclusão na Sociedade e a 

importância do compromisso dos diferentes elementos da comunidade nesse processo. 

Serão abordadas diversas questões com impacto na inclusão, como a articulação entre os profissionais do 

domínios pedagógico e clínico e a importância da valorização da individualidade e funcionalidade em 

oposição ao rótulo. Por outro lado será explorado o valor das relações entre pares com e sem NEE na 

formação de futuros cidadãos e consequentemente dos seus contextos sociais. Nessa perspetiva também 

será explorado o fator determinante do compromisso de toda a comunidade para uma inclusão sustentável 

e de longo prazo, concretizada na participação ocupacional destas crianças em atividades de lazer e 

produtivas. Finalmente será abordada a necessidade de capacitação dos profissionais de educação e de 

promoção do envolvimento das famílias no processo como garante do sucesso educativo e de inclusão 

social. Como exemplo de uma prática centrada na comunidade educativa, apresento a minha experiência 

como terapeuta ocupacional no projeto de promoção da inclusão no concelho de Cascais, o Banco de 

Ajudas Técnico-Pedagógicas. Esta parceria entre o CMRA e a Câmara Municipal de Cascais tem como 

objetivo colaborar na articulação dos recursos disponíveis no concelho de forma a encontrar as respostas 

adequadas às necessidades dos alunos com Necessidades Educativas Especiais e Dificuldades de 

Aprendizagem. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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O papel do terapeuta ocupacional no contexto escolar                       Patrícia Caeiro | Terapeuta Ocupacional  

 

A presente comunicação tem como objetivo a apresentação do papel do terapeuta ocupacional em 

contexto escolar, assim como da importância do trabalho em equipa entre os profissionais de saúde, 

educação e cuidadores. 

O papel do terapeuta ocupacional é ajudar a criança/ jovem a alcançar a independência em todas as 

atividades da vida diária. Sabendo-se que as principais ocupações da criança no contexto escolar são o 

brincar, o aprender, a autonomia e a socialização, cabe ao terapeuta ocupacional intervir sobre as 

competências motoras, cognitivas, sensoriais e sociais que limitam o sucesso da criança no desempenho 

destas ocupações, para que a criança/ jovem possa participar nestas com o seu potencial máximo.  

Ao nível escolar, o terapeuta ocupacional pode atuar, de acordo com as necessidades, diretamente com a 

criança em contexto de um para um, na sala, no refeitório, no dormitório ou no recreio. Assim, o terapeuta 

atua no contexto educativo de diferentes formas e, sempre que possível, em conjunto e 

complementaridade com o educador/ professor, auxiliar de ação educativa e cuidadores. Paralelamente ao 

trabalho individual com a criança, é então importante a articulação com os restantes elementos da equipa 

de forma a conseguir traçar estratégias e metas de intervenção em conjunto, dotando todos os elementos 

de mais conhecimentos para que a resposta seja mais integrada face às necessidades da criança/ jovem e 

família em questão. Desta forma, um dos principais objetivos do terapeuta ocupacional em contexto escolar 

é realizar um levantamento das preocupações e necessidades dos restantes elementos da equipa educativa 

e seguidamente traçar um plano de intervenção em conjunto que facilite o desempenho ocupacional da 

criança. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Funcionamento sensorial e dificuldades de aprendizagem, qual a relação?                                                  

Margarida Roxo | Terapeuta Ocupacional 

 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o funcionamento sensorial das crianças com Dificuldades 

de Aprendizagem e seus diferentes subtipos, nos contextos casa e sala de aula. A amostra foi constituída 

por 32 crianças, no 1º ciclo da escolaridade básica, identificadas pelos professores titulares de turma como 

tendo Dificuldades de Aprendizagem, que não apresentassem défice cognitivo ou outros diagnósticos. Foi 

utilizado o Sensory Processing Measure (SPM), Formas Casa e Sala de Aula. Nesta última foram encontrados 

resultados significativos na “participação social”, na “visão” e no “planeamento e ideias”, com diferenças 

também significativas, nas mesmas dimensões, entre as duas Formas. Já na forma Casa não foram 

encontradas diferenças. Por outro lado foi possível identificar que crianças com dificuldades na “leitura”, 

“apenas matemática”, “escrita e matemática”, “auditivo-linguísticas”, “organizacionais” e 

“socioemocionais” encontram relação com dimensões e vulnerabilidades específicas do SPM, tendo-nos 

sido possível refletir sobre a relação entre estas vulnerabilidades e a Dificuldades de Aprendizagem 

estudadas. Pode-se concluir que, nesta amostra, as disfunções de processamento sensorial são mais 

percetíveis em contexto escolar e que, para determinados subtipos, é possível associar disfunções sensoriais 

específicas. Assim, podemos sugerir que, para crianças com Dificuldades de Aprendizagem, será pertinente 

um despiste ao nível do funcionamento sensorial. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Comunicações Livres 4 

Moderador Mafalda Correia| Terapeuta Ocupacional 

 

Estigma e doença mental: Ações para além dos muros                                                                                         

Sara de Sousa, Tânia Barbosa, João Viana, João Rebelo, Joana Gomes, Rita Fortuna e Luísa Felgueiras 
 

Introdução: O Gabinete de Terapia Ocupacional da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro 

Hospitalar São João, tem vindo a desenvolver nos últimos anos um conjunto de ações que ultrapassam 

muros e preconceitos criando espaços, oportunidades e competências para utentes, famílias e/ou 

comunidade. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar 8 projetos anti estigma, que concretizam as 

ações referidas: Rádio Mais Nozes que Vozes, Teatro Terapêutico Tête, Doce Terapia, Porta Aberta à Saúde 

Mental, Projeto de Dança MoviMente, Exposição de Pintura “Bom Sucesso Mental” e Concursos de 

Fotografia e de Curtas-metragens Metodologia: O Estigma promove a perda de vínculos, de autoestima e de 

autoeficácia refletindo na diminuição do empowerment e na perda de papéis sociais saudáveis que 

concorrem para uma integração comunitária cada vez mais deficitária e geradora de reforços indutores de 

mais estereótipos e preconceitos. Neste trabalho pretende-se transmitir as linhas orientadoras que reúnem 

processos de diminuição do estigma e autoestima, de reconstrução da identidade ocupacional, de 

fortalecimento pessoal e de participação ativa e visível na comunidade. Estas 8 abordagens, que partem do 

hospital para os palcos, rádios, escolas, caterings e salas de exposições, refletem desta forma o Modelo de 

Atribuição de Corrigan (2003) e a Teoria do Empowerment de Lysaker (2008), que encaram o estigma não só 

como um problema de justiça social, mas também de desconhecimento, que se pretende contrariar através 

de estratégias de contacto e educação cuidadosamente planeadas. Resultados: Os resultados destes 

projetos são avaliados através do impacto e da mudança de atitudes observadas não só nas pessoas com 

doença mental, como também na população em geral envolvida direta ou indiretamente nos mesmos. 

Conclusão: Estas ações têm proporcionado oportunidades de recuperação, participação ocupacional e 

inclusão social, bem como a desmistificação da doença mental. Pretende-se que no futuro estas ações 

sejam replicadas noutros locais, disseminando-se práticas baseadas e sustentadas na evidência.  

Palavras-chave: Estigma, Doença Mental, Projetos de Intervenção, Comunidade 
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Importância das atividades ocupacionais em ateliers para os utentes internados na Casa de Saúde da 

Idanha                                                                            Marta Dábrio, Ana Afonso, Rute Aceisseiro, Telma Canário 

 

Introdução: Partindo dos pressupostos: “todos os seres humanos têm uma capacidade inata para se 

envolverem em ocupações e que estas podem contribuir para o seu bem-estar e qualidade de vida” e a 

“utilização da ocupação serve como meio curativo a pessoas com doença mental”; procurou-se avaliar a 

importância das atividades ocupacionais, em ateliers, para os utentes internados na Casa de Saúde da 

Idanha (CSI). Objetivo: Este estudo teve como principal objetivo avaliar a importância da participação 

ocupacional para os utentes integrados nos ateliers da CSI, destacando-se os seguintes objetivos 

específicos: Conhecer os motivos atribuídos pelas utentes à importância da participação ocupacional; 

Avaliar a satisfação das utentes quanto à sua Participação Ocupacional e Avaliar a perceção das utentes em 

relação ao contributo da participação ocupacional na sua satisfação pessoal. Metodologia: Estudo descritivo 

onde participaram 92 pessoas, do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 82 anos, 

pertencentes às várias unidades de longo internamento da CSI, sendo na sua maioria da área da psiquiatria. 

Foi utilizada a ”Ficha de avaliação Socio-Ocupacional”, para caracterização da população e o “Questionário 

de avaliação da perceção dos utentes em relação à participação ocupacional nos ateliers”, de 

autopreenchimento, ambos criados pelo serviço de Terapia Ocupacional. Resultados: Verificou-se que a 

maioria das utentes (57%) considera “muito importante” a sua participação ocupacional nos ateliers, 

atribuindo como principais motivos o “sentimento de utilidade” (74%) e a “estimulação de capacidades” 

(61%). A maioria das utentes indicaram estar “muito satisfeitas” (47%) e “bastantes satisfeitas” (36%) 

quanto à sua participação ocupacional nos ateliers e 57% das utentes responderam que a participação 

ocupacional “contribui muito” para a sua satisfação pessoal. Conclusão: Concluiu-se que a participação 

ocupacional em contexto de atelier é considerada como muito importante para as utentes em longo 

internamento na CSI e que os motivos identificados vão ao encontro da fundamentação teórica existente. 

Foi também possível confirmar a perceção empírica da equipa de T.O., relativamente à importância da PO 

nos ateliers, para a satisfação pessoas das utentes. 

Palavras-chave: participação ocupacional, satisfação pessoal, ocupação 
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Quinta das Romãzeiras como meio terapêutico e de reabilitação                                              Emanuel Oliveira 

 

Introdução: O ambiente natural desempenha um papel importante na promoção da saúde e os efeitos 

benéficos das atividades relacionadas com a natureza têm sido descritos por vários autores como fatores 

relevantes na promoção da saúde, em pessoas com diferentes tipos de défices e consequente grau de 

incapacidade psicossocial. Assim, o contexto de vida, no Programa de Reabilitação da Quinta Pedagógica das 

Romãzeiras, foi desenvolvido tendo em conta a participação e o envolvimento das pessoas em atividades de 

horticultura e cuidar de animais como parte de um conjunto de intervenções terapêuticas e de reabilitação 

não-farmacológicas, desenvolvidas com objetivo de melhorar a funcionalidade, a autonomia e a qualidade 

de vida das pessoas assistidas. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade 

funcional e a qualidade de vida das pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia inseridas no programa de 

reabilitação Quinta Pedagógica das Romãzeiras. Metodologia: Estudo longitudinal, usando uma amostra de 

8 pessoas integradas no programa de reabilitação Quinta das Romãzeiras, tendo sido avaliada a capacidade 

funcional através da escala Life Skills Profile (LSP-VP-39) versão portuguesa (Rocha, Queirós, Aguiar, e 

Marques (2006) e a qualidade de vida através da WHOQOL-bref versão portuguesa (Vaz-Serra e 

colaboradores, 2006). Resultados: Após a aplicação das diferentes escalas de avaliação, verificou-se que as 

pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia inseridas neste programa, apresentam diferenças 

estatisticamente significativas nas subescalas do autocuidado, da não-perturbação, da comunicação, da 

responsabilidade e no somatório do teste Life Skills Profile. No que refere à qualidade de vida não apresenta 

diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos domínios do questionário WHOQOL-bref. 

Conclusão: Com os resultados obtidos foi possível concluir que este tipo de intervenção terapêutica 

promove a aquisição ou reaquisição de melhores performances na capacidade funcional e naturalmente 

uma evolução na autonomia e autodeterminação, incrementando níveis superiores de qualidade de vida 

nas pessoas com diagnóstico de Esquizofrenia. 

Palavras-chave: qualidade de vida, capacidade funcional, esquizofrenia.    
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Mesa Pré termo - “De pequenino se pode mudar o destino” 

 

Moderador Ana Isabel Ferreira | Terapeuta Ocupacional 

 

NIDCAP and Occupational Therapy – a perfect fit                                 Beverly Hicks | Terapeuta Ocupacional  

 
The Newborn Individualised Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) is the gold standard in 
assessment and intervention with premature and sick infants on the neonatal unit.  NIDCAP and 
Occupational Therapy have at their core a similar process of activity analysis and goal setting to achieve 
optimal occupational performance. It uses naturalistic observation of the infant to identify strengths, 
vulnerabilities and create short and long-term goals. The NIDCAP is a perfect tool for all Occupational 
Therapists to use with the smallest infants and their families at a time when the infant’s developing brain is 
so sensitive and requires careful modulation of the environment outside of the womb.    
 
Key words: NIDCAP, neonatal unit, family-centred care 
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Proteger para Organizar                                                              Maria de Lurdes Ribeiro | Terapeuta Ocupacional  

 

Quem entra numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, que investe na sobrevivência de bebes 

prematuros ou de baixo peso, confronta-se com uma tecnologia de ponta em constante alerta, profissionais 

atarefados nos cuidados, pais a viverem antecipadamente uma realidade nunca esperada, e sim, Bebes, que 

necessitam urgentemente de ser protegidos de um ambiente e de práticas, que se não são devidamente 

controladas, muitos efeitos perversos poderão provocar no futuro.  

O terapeuta ocupacional é um dos profissionais que deve contribuir com o seu conhecimento e com a sua 

prática, para o estabelecimento de programas individualizados para o bebê e para a família que se 

encontram numa UCIN. 

Um dos principais objetivos da intervenção é apelar à Observação dos comportamentos do bebê, tanto por 

parte dos restantes profissionais como por parte dos pais, apelando às competências sensoriais, motoras e 

de organização, que cada um tem em função da sua idade gestacional e do seu estado clínico.  

Outro objetivo é intervir colaborando durante os momentos do cuidar de modo a que estes sejam 

Protetores para uma melhor organização neuro comportamental 

É também objetivo participar na macro organização do ambiente da unidade de modo a que este seja 

constantemente monitorizado para que seja um ambiente amigo do bebê. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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O Bebé prematuro – Avaliar e estimular o desenvolvimento              Graça Santos | Terapeuta Ocupacional 

 

Todos os anos, aproximadamente 15 milhões de bebes nascem prematuramente em todo o mundo. Destes, 

12,5 milhões nascem entre as 32 e 37 semanas, os restantes 2,5 milhões nascem com menos semanas. Em 

cada 100 bebes que nascem em Portugal oito nascem prematuros, ou seja, antes das 37 semanas de 

gestação, mas dentro destes existe um grupo de crianças, cerca de 1000 por ano, com um maior risco de 

morte e de sequelas: são os recém-nascidos de muito baixo peso (inferior a 1500 gramas e/ou 32 semanas 

de gestação). Os bebés prematuros, cuja sobrevida tem aumentado nas últimas décadas, têm risco 

acrescido de apresentar alterações no desenvolvimento motor, cognitivo e/ou comportamental e 

consequentemente no desempenho ocupacional. Em cerca de 10-15%, são alterações graves (paralisia 

cerebral ou outros défices major) mas em cerca de 50%, as alterações não são evidentes no primeiro ano de 

vida, só em idades mais tardias (défices de coordenação, dificuldade na motricidade fina, défices de atenção 

e hiperatividade, disfunções sensoriais,..). Estudos recentes têm demonstrado maior eficácia dos programas 

de intervenção, quando aplicados precocemente. Para identificar crianças prematuras em risco, a Unidade 

de Reabilitação Pediátrica (HGO), iniciou (2010) a aplicação do “Test of Infant Motor Performance” (TIMP). A 

investigação mostra que é um teste com capacidade discriminativa e preditiva para os “outcomes” motores 

neste grupo de crianças, permitindo assim estratificar programas de intervenção. Os bebés (que nascem 

com menos de 1500 gramas e/ou 32 semanas de gestação) são avaliados com o TIMP antes dos 4 meses 

(IC). Aplica-se simultaneamente a “Alberta Infant Motor Scale” (AIMS), escala que avalia o desenvolvimento 

motor (0-18 meses), e que é posteriormente aplicada em momentos chaves do desenvolvimento. Estes 

testes são aplicados pela terapeuta ocupacional. De acordo com os resultados define-se a periodicidade de 

intervenção (intervenção regular ou orientações periódicas). As sessões têm como objetivo a estimulação 

de desenvolvimento e o ensino aos pais e principais cuidadores. 

____________________________________________________________________________________ 
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"E agora que já sou grande..."                                                   Maria de Lurdes Neves | Terapeuta Ocupacional  

 

Nestes últimos tempos tem-se verificado uma diminuição da natalidade e um aumento do número de bebés 

pré-termos. A Organização mundial de saúde estima que 15 milhões de bebes pré termo nasçam 

anualmente em todo o mundo, ou seja, um bebé em cada dez é um bebé pré-termo. 

 Gravidez múltipla e fatores de risco da mãe explicam, em parte, o nascimento antes das 37 semanas de 

gestação. A sobrevivência é cada vez maior, mas o risco associado principalmente nos bebés de MBP 

mantêm-se. Estamos perante o nascimento de um bebé normal (na sua maioria das vezes) com enormes 

dificuldades em se adaptar a um ambiente que, por mais tecnologia de ponta, profissionais altamente 

especializados e humanamente sensíveis, é-lhe hostil e acentuadamente adverso. A relação de dependência 

e vulnerabilidade do bebé pré-termo tornam-no propenso a desenvolver problemas clínicos, dificultam a 

vinculação, alteram a quantidade e qualidade de informação disponível, limitam as posturas e os 

movimentos próprios da fase em que se encontram. É um começo de vida atribulado para si e para a sua 

família, que irá marcar a todos. Embora o começo seja avassalador a maioria das diferenças são benignas e 

resolúveis e só algumas estão associadas a problemática a longo prazo. Sabe-se, no entanto, que estes 

bebés apresentam maior risco de desenvolvimento. Estudos recentes apontam para uma correlação entre n 

bebés pré-termos de MBP (< 2500 gr) e dificuldades académicas.  

Como terapeutas ocupacionais de que forma observamos esta realidade, como refletimos sobre ela e o que 

podemos fazer para minimizar possíveis disfunções de desenvolvimento / dificuldades académicas. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Workshop 10 

Realidade Virtual                          Jorge Oliveira | Neuropsicólogo e Lúcia Norberto | Terapeuta Ocupacional 

 

A validade ecológica das provas neuro psicológicas tradicionais tem sido questionada na literatura científica. 

Argumentos a favor de alternativas a estas formas de avaliação sugerem a utilização de modalidades mais 

próximas da realidade e que repliquem a execução de tarefas reais, as quais contemplem os aspetos 

cognitivos e funcionais do funcionamento humano. As novas tecnologias podem abrir novas possibilidades 

de intervenção. Com esta sessão pretende-se discutir de forma interativa (com aplicações virtuais) estes 

aspetos e apresentar uma proposta informatizada de avaliação neuro psicológica com recurso a dispositivos 

móveis. Esta medida foi baseada no racional dos principais testes neuro psicológicos tradicionais e visa a 

avaliação de diferentes domínios cognitivos, como a atenção, memória, perceção visual e as funções 

comummente associadas aos lobos frontais (memória de trabalho, planeamento, flexibilidade cognitiva e 

tomada de decisão). Com a designação Bateria de Avaliação Sistémica, este instrumento tem sido estudado 

em diversas populações de indivíduos saudáveis e com patologia neurológica. Os resultados que 

apresentaremos permitem indicar uma estimativa satisfatória da validade critério e capacidade 

discriminante do instrumento na avaliação de défices cognitivos. Pretende-se ainda dar a conhecer o 

potencial das novas tecnologias para a prática da Terapia Ocupacional. 

____________________________________________________________________________________ 
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Simpósio CIMT - Constraint-Induced Movement Therapy 

 

A Eficácia de um Programa de Reabilitação Pediátrica                                                                                       

Joana Godinho, Catarina Cavaco, Inês Jorge e Cláudia Quaresma 
 

Introdução: Atualmente o número de estudos que demonstram a eficácia da técnica Modified Constraint-

Induced Movement Therapy em contexto pediátrico é reduzido. O presente estudo pretende contribuir para 

diminuir esta lacuna tendo como objetivo demonstrar a eficácia da técnica em crianças com idades entre 1 

e 14 anos. Metodologia: Este estudo é do tipo correlacional, de base descritiva e caráter longitudinal. A 

seleção da amostra foi feita através de métodos de amostragem por conveniência, e é constituída por 10 

crianças com hemiparesia, e idades compreendidas entre 1 a 14 anos. Os instrumentos de avaliação 

aplicados foram: Medida Canadiana de Desempenho Ocupacional, Quality of Upper Fine Motor Skills Test, e 

Escala de Ashworth Modificada. A Metodologia utilizada contemplou a aplicação diária da contenção e 

sessões terapêuticas de restrição bissemanais, durante 10 semanas. O tratamento dos dados foi realizado 

através de uma análise de frequências e inferencial com recurso aos testes não paramétricos de ‘wilcoxn’ e 

‘spearman’. Resultados: Verificou-se que o programa é eficaz no aumento da funcionalidade do MS parético 

(p-value= 0,05) existindo uma correlação positiva entre o número de dias de restrição e a qualidade dos 

movimentos do MS (p-value = 0,01).Constatou-se também que, o grau de satisfação do cuidador face ao 

desempenho ocupacional da criança é superior após a aplicação do programa de (p-value=0,02), sendo que 

períodos de maior restrição diária contribuem para maiores diferenças no nível de desempenho e satisfação 

nas atividades significativas (p-value= 0,05). Conclusões: O programa de reabilitação aplicado neste grupo 

de crianças contribuiu para uma melhor participação e envolvimento ocupacional da criança, por via da 

melhoria da qualidade dos movimentos do MS. Contudo considera-se que a amostra é reduzida, sendo 

pertinente a elaboração de um estudo com uma amostra mais alargada.   

Palavras-chave: Programa de Reabilitação Pediátrica; Modified Constraint-Induced Movement Therapy; 

Hemiparesia; Crianças; Funcionalidade do Membro Superior 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  

 

 



“Pensar a prática, olhar o futuro”                                   

 
68 

 

Uma Nova abordagem da Terapia Ocupacional em Crianças com Hemiparesia                                                

Inês Jorge e Catarina Cavaco 

 

Introdução: Este trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica e estudo aprofundados da Constraint-

Induced Movement Therapy. Seguiram-se contactos com o autor Edward Taub e algumas experiências de 

aplicação da referida técnica em formatos diferentes. Este processo levou à construção do atual Programa 

de Intervenção Pediátrica baseado na Constraint-Induced Movement Therapy. O programa constitui uma 

abordagem inovadora, na medida em que assenta fundamentalmente na intervenção desenvolvida 

diariamente pela família ou cuidadores das crianças com hemiparesia. Ele consiste na aplicação de uma tala 

de restrição padronizada, por períodos até cerca de 2 horas diárias, enquanto a criança se envolve e 

participa ativamente em atividades significativas, em ambiente natural. Com a duração de 10 semanas, este 

programa foi concebido à luz das características da população atendida na Unidade de Terapia Ocupacional 

do Serviço de Reabilitação Pediátrica e Desenvolvimento do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão. 

Metodologia: A construção do programa foi feita a partir da adaptação da metodologia definida pelo autor 

do Constraint-Induced Movement Therapy às características da Unidade de Terapia Ocupacional e da 

população nela atendida. Resultados: Construção do programa e respetivo “pacote” de material de suporte 

(apresentação do programa às famílias/cuidadores das crianças com hemiparesia; tala de restrição 

padronizada; brochura de registo diário do tempo de restrição; estrutura da metodologia de intervenção; 

conjunto de instrumentos de avaliação). Conclusões: A experiência da aplicação do programa revelou que 

este tem um impacto bastante significativo no envolvimento das famílias no processo de reabilitação das 

crianças. O programa permitiu ainda sistematizar e rentabilizar a intervenção terapêutica com crianças com 

hemiparesia.  

A sua implementação contribui para a elaboração de novos estudos científicos. 

Palavras-chave: Constraint-Induced Movement Therapy; programa de intervenção pediátrica; abordagem 

inovadora. 
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CIMT na Reabilitação do Membro superior parético pós- Acidente Vascular Cerebral: Revisão sistemática 

da literatura                                                                                                                 Filipa Ribeiro e Paulo Fernandes 

 

Introdução: A Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) é uma abordagem de tratamento em 

reabilitação que visa melhorar a função do membro superior afetado após um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). Objetivo: Análise de artigos científicos publicados em revistas indexadas sobre as alterações nas 

competências motoras e de praxis, resultantes da aplicação da CIMT em utentes adultos com hemiparesia 

após-AVC (lesão nos 3 a 9 meses anteriores). Metodologia: Foi efetuada uma pesquisa sistematizada de 

literatura com o objetivo de identificar estudos elegíveis. Foi efetuada uma revisão sistemática da literatura 

de ensaios clínicos randomizados obtidos nas bases de dados B-on e PubMed. Apenas estudos com 

qualidade com data de publicação inferior a 10 anos foram considerados. Resultados: Três artigos que 

demonstram os efeitos da CIMT nas competências motoras e de praxis. Conclusões: A CIMT aparentou ser 

uma abordagem terapêutica eficaz na recuperação das competências motoras e de praxis em indivíduos 

com hemiparesia resultante de AVC. No entanto mais estudos devem ser realizados neste sentido. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Terapia por contensão induzida, Competências motoras e de 

praxis e Revisão Sistemática. 

____________________________________________________________________________________ 
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Workshop 11 

O Terapeuta Ocupacional e o Perfil de Competências em Reeducação da Mão                Maria Dulce Gomes 

 

Introdução: Pensar a prática conduz-nos inevitavelmente a uma reflexão sobre o que fazemos e que 

modelos orientam essa prática. Ser terapeuta ocupacional envolve o conhecimento, competências e valores 

no terreno, sendo uma parte importante deste processo a capacidade de compreender e usar o 

conhecimento teórico, que quando combinado com a experiência pessoal e profissional, formam a base da 

ação profissional. Neste processo, desenvolvem-se paradigmas profissionais individuais que integram os 

valores e crenças, os conhecimentos, competências e estratégias de intervenção e o compromisso com as 

pessoas e os contextos em que se atua. Mas estes paradigmas, para que correspondam à identidade de uma 

profissão, têm de responder à própria evolução da profissão e às teorias subjacentes à prática. É neste 

contexto evolutivo que, às portas do terceiro milénio devemos ser capazes de repensar a compreensão do 

mundo, do Homem e do lidar com a saúde, doença e incapacidade. Só assim estaremos preparados para 

olhar o futuro e consolidar o nosso posicionamento na intervenção na terapia da mão. Metodologia: revisão 

histórica, com o objetivo de recuperar a evolução da terapia ocupacional e da terapia da mão, enquadrando 

os modelos de intervenção num referencial teórico. Resultados: Foi conduzida uma pesquisa bibliográfica 

nas principais fontes de informação em área da saúde, tais como Medline (via Pubmed) e Lilacs e em fontes 

de informação genérica como o Google académico, utilizando a consulta a palavras-chave no DeCS - 

Descritores em Ciências da Saúde e MeSH - Medical Subject Headings. Conclusões: Os estudos e literatura 

encontrados são escassos, permitindo tecer considerações sobre o estabelecer de um referencial teórico 

enquadrado no terceiro paradigma da terapia ocupacional, apontando-se para a necessidade de 

desenvolvimento de mais trabalhos nesta área. 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Terapia da mão, paradigma, modelos 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Perfil e competências do profissional em reeducação da Mão                                                    Filomena Amaral 

 

Introdução: Reeducação da mão é uma arte e uma ciência na reabilitação do membro superior. É uma pós-

graduação da Terapia Ocupacional e da Fisioterapia, quer em Teoria quer na Pratica, combina a 

compreensão e o conhecimento da anatomia, da função, e dos protocolos de recuperação pré e pós-

cirúrgicos. Tendo em conta as normas emanadas da Federação Europeia das Sociedades de Reeducação da 

Mão, adaptadas para a realidade nacional, a autora demonstra à base da evidência clinica a adaptabilidade 

do conteúdo funcional do terapeuta e as áreas do conhecimento adquiridas com esta especialização. 

Conclusões: Os estudos e literatura encontrados permitem concluir das vantagens da adaptação das 

competências e contexto do desempenho do reeducador da mão, no âmbito da multidisciplinaridade dos 

pares intervenientes no processo de Reabilitação. 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Terapia da mão, Reeducador da mão. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Raciocínio Clinico na reeducação do membro superior                                                                     Luciana Aguiar 

 

Introdução: A reeducação da Mão assenta na convicção de que a formação especializada na Terapia 

ocupacional (T.O.) é simultaneamente uma escolha e um requisito necessário para o exercício adequado e 

de excelência do desempenho no membro superior. Deste modo, é necessário estruturar um raciocínio 

clinico, mediante os vários domínios da aprendizagem, que nos conduz à melhor prática clinica enquanto 

reeducadores do membro superior, com o objetivo de obter resultados eficientes e de excelência na 

reabilitação do membro superior. 

Objetivos: Pretende-se reunir a comunidade terapêutica para refletir, discutir e difundir os aspetos práticos 

do trabalho em equipa quanto ao processo de avaliação e intervenção na reeducação da mão. 

Conclusões: O raciocínio clínico estruturado e fundamentado leva-nos ao diagnóstico diferencial, 

contribuindo deste modo para a melhor decisão terapêutica, com base na prática baseada na evidência. 

Palavras-chave: reeducação da mão; terapia ocupacional; domínios da aprendizagem; raciocínio clinico.  

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Reeducação da mão- Interface na multidisciplinaridade                                        António Duarte e Luís Malaia  

 

Introdução: A reeducação da Mão assenta na convicção de que a formação especializada na Terapia 

ocupacional (T.O.) é simultaneamente uma escolha e um requisito necessário para o exercício adequado e 

de excelência do desempenho no membro superior. A complexidade desta área implica que ao médico e 

reeducador sejam atribuídas as competências e os skills apropriados à multidisciplinaridade do trabalho em 

equipa, considerando que ao médico compete o exame clinico coadjuvado sempre pela avaliação do 

reeducador, estabelecendo-se de seguida a intervenção. Objetivos: Pretende-se reunir a comunidade 

terapêutica para refletir, discutir e difundir os aspetos práticos do trabalho em equipa quanto ao processo 

de avaliação e intervenção na reeducação da mão. Conclusões: A chave do sucesso nesta área é 

demonstrada na prática e na evidência dos atos seguidos na reeducação da mão no CHAlgarve- Unidade de 

Faro. 

Palavras-chave: reeducação da mão; terapia ocupacional; multidisciplinaridade; perfil de competências.  

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Conferência Ciência Ocupacional 

Moderador Elisabete Roldão – Presidente do Congresso 

 

De regresso ... ao Futuro da Terapia Ocupacional              Sílvia Martins | Professora de Terapia Ocupacional 
 

“The most important tool of the world community of occupational therapists will be the mind of the 

occupational therapist, who, through knowledge of occupation, will foster human capability and influence 

health.” (Yerxa, 2000, p. 87). A ciência ocupacional surge num período de grande mudança na filosofia da 

terapia ocupacional e numa altura em que, a nível global, a prevalência de pessoas com doenças crónicas 

com limitações na participação começa a ser extremamente elevada e se começam a discutir os direitos 

dessas mesmas pessoas (Yerxa, 2000). Esta disciplina académica que estuda a forma, a função e o 

significado da ocupação, bem como o contexto no qual a mesma ocorre, propõe-se fornecer as bases para 

que as abordagens em terapia ocupacional assumam os princípios de um paradigma contemporâneo, que 

permitam a cada pessoa usufruir do seu direito de vivenciar ocupações significativas e enriquecedoras, 

desenvolvendo-se através da sua participação e promovendo dessa forma a sua saúde e inclusão social. Se 

na génese da terapia ocupacional esta preocupação estava presente, o mesmo não sucedeu ao longo do seu 

desenvolvimento. Na atualidade, pretende-se recuperar este pressuposto ao afirmar-se que a terapia 

ocupacional é uma profissão da saúde centrada no cliente e preocupada com a promoção da saúde e bem-

estar através da ocupação (WFOT, 2012). Com esta comunicação pretende-se refletir sobre as abordagens 

em terapia ocupacional no nosso país e sobre o papel que a ciência ocupacional poderá ter na evolução e 

desenvolvimento da nossa profissão, na sociedade portuguesa. Serão abordados conceitos como a evolução 

dos paradigmas em terapia ocupacional e a justiça ocupacional. 

____________________________________________________________________________________ 

Notas:  
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Posters 

Nº 1 - Consultoria colaborativa na escola para Terapeutas Ocupacionais: Uma formação on-line  

Caroline Assis, Cláudia Martinez e Enicéia Mendes  

 

Introdução: O terapeuta ocupacional é um profissional que atua diretamente com a formação de 

professores. A consultoria colaborativa é um modelo de suporte à inclusão escolar que promove 

efetivamente o desenvolvimento do trabalho do terapeuta ocupacional. Na consultoria colaborativa o 

profissional atua diretamente na escola em parceria com o professor, de forma a facilitar a construção de 

soluções para os desafios levantados para que possam planejar juntos, o desenvolvimento de objetivos e 

estratégias. Destaca-se a importância de promover a formação continuada de terapeutas ocupacionais 

atuantes no contexto escolar a fim de prepará-los para que tenham ações bem-sucedidas, uma vez que nem 

sempre esses conteúdos estão presentes na formação inicial. Objetivo: O objetivo deste estudo foi elaborar 

e avaliar um programa de ensino on-line para terapeutas ocupacionais a fim de sensibilizá-los para utilização 

do modelo consultoria colaborativa na escola. Metodologia: Esse programa foi elaborado pelo próprio 

pesquisador intitulado de COLABORA TO e disponibilizado para os participantes por meio da plataforma de 

aprendizagem moodle. Participaram desta formação sete terapeutas ocupacionais de diferentes partes do 

Brasil. Os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho dos terapeutas ocupacionais no curso foram 

estudos de caso disponibilizados por meio de fóruns de discussão e wiki, ferramentas presentes no 

ambiente virtual de aprendizagem. Para comprovar a eficácia do programa medidas avaliativas foram 

utilizadas durante o decorrer da formação a fim de verificar o desempenho dos alunos. Os dados foram 

analisados qualitativamente a partir da criação de categorias temáticas. Conclusões: Os resultados 

revelaram que pressupostos importantes sobre consultoria colaborativa foram discutidos pelos terapeutas 

ocupacionais durante o programa dentre eles os princípios e as etapas necessárias para implementação da 

consultoria colaborativa, o papel do consultor e os seus desafios. O ambiente virtual de aprendizagem 

moodle foi um forte aliado durante o processo de ensino propiciando uma aprendizagem significativa e 

colaborativa.  

Palavras-chaves - Formação Continuada, Consultoria Colaborativa, Terapia Ocupacional, Inclusão Escolar. 
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Nº 2 - Peso das Mochilas – Estudo Descritivo: Escolas do Ensino Básico de Olhão 

Ana Begedas, Joana Campos, Paulo Fernandes e Tiago Gonçalves 

 

Introdução: A Organização Mundial de Saúde institui que o peso da mochila não deve ultrapassar os 10% do 

peso corporal da criança em idade escolar por permitir o seu normal desenvolvimento, promover um 

comportamento postural adequado e prevenir alterações posturais ou deformidades/patologias músculo-

esqueléticas. Objetivo: Verificar se o peso das mochilas escolares é adequado à criança/jovem tendo como 

referência o Índice de Massa Corporal (IMC). Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo com uma 

amostra por conveniência de 256 alunos em três escolas do Parque Escolar do concelho de Olhão. A 

pesagem das mochilas foi obtida por recurso a uma balança digital (Sage). Adicionalmente foram 

considerados os dados colhidos sobre o peso corporal e a altura dos participantes. Analisaram-se os dados 

obtidos tendo sido excluídos 49 alunos por ausência dos valores das variáveis em estudo (para o cálculo do 

IMC). Dos restantes 207 participantes do estudo, 72% (n=133) prefere o uso de mochilas escolares e destes 

apurou-se que o peso da mochila foi desadequado para 52% (n=69). Dos 48% alunos (n=64) em que o peso 

da mochila foi determinado como adequado foi averiguado se o seu IMC influenciava e enviesava 

indiretamente o resultado (por sobrepeso do aluno). Retificado o IMC para um valor normativo expectável 

(IMC eutrófico) observou-se que o peso das mochilas foi efetivamente desadequado em 55% dos casos 

(n=75).  Conclusões: Verificou-se que mais de metade dos participantes em estudo transportavam uma 

mochila com um peso desadequado. Ademais, ao se retificar o IMC (por sobrepeso) para valores normativos 

nos casos em que o peso da mochila foi desadequado, a percentagem tende a aumentar. Como tal, parece 

pertinente a formalização de uma intervenção primária de sensibilização para a problemática estudada no 

contexto escolar.  

Palavras-chave: Peso das mochilas, índice de massa corporal, postura, criança, escolar. 

 

 

Nº 3 - Avaliação de Competências Motoras e de Praxis em Terapia Ocupacional: levantamento dos 

instrumentos utilizados em Portugal 

Maria Dulce Gomes, Cláudia Rosendo, Diana Ferreira, Joana Patrícia Conceição e Sara Botelho 

 

Introdução: Dada a importância de uma prática baseada em evidências científicas e da necessidade de 

comprovar a eficácia das intervenções em Terapia Ocupacional, a utilização de instrumentos que permitam  
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medir o impacto das intervenções e, consequentemente, as alterações no desempenho ocupacional. 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo identificar os instrumentos de avaliação padronizados e não 

padronizados utilizados pelos Terapeutas Ocupacionais portugueses, para avaliar as Competências Motoras 

e de Praxis, em clientes adultos. Metodologia: A amostra deste estudo transversal, de natureza quantitativa 

e exploratória, é de cariz intencional, sendo determinada pela técnica de amostragem não probabilística. 

Para tal, foram elegíveis todos os Terapeutas Ocupacionais que exercessem funções em Portugal, que 

utilizassem na sua prática instrumentos de avaliação de Competências Motoras e de Praxis e que 

intervenham com população adulta. A recolha de dados foi realizada através de um questionário eletrónico 

e, por sua vez, os dados foram analisados descritivamente através do software Statistical Package for the 

Social Sciences. Tendo por base uma listagem de instrumentos de avaliação padronizados, os terapeutas em 

estudo foram questionados relativamente à utilização destes na sua prática e no que diz respeito ao seu 

conhecimento quanto à sua validação. Deste levantamento verifica-se que grande parte dos participantes 

revela não possuir conhecimento relativo à validação dos instrumentos de avaliação mencionados, e que 

uma pequena parte dos participantes revela um conhecimento erróneo acerca desta. Conclusões: Foi 

possível concluir que os Terapeutas Ocupacionais que intervêm junto da população adulta com défices nas 

competências motoras e de praxis, a exercer a profissão há mais tempo, utilizam instrumentos de avaliação 

com maior frequência. 

As informações levantadas apontam para outras questões de investigação, como compreender as razões 

para não utilizarem instrumentos de avaliação, de que forma o grau académico influencia a sua utilização e 

de que forma os Terapeutas Ocupacionais utilizam apenas testes que adquiram conhecimento na sua 

formação académica.  

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Destreza Motora, Praxis, Avaliação em Saúde, Desempenho 

Ocupacional. 

 

 

Nº 4 – Entendendo a autonomia nas diferentes perspetivas entre o sujeito cuidado e os cuidadores  

Miriam Cabrera Corvelo Delboni, Mírian Bolson Serafin 

 

Introdução: Após acidente vascular cerebral (AVC), a pessoa pode apresentar sequelas ou desenvolver 

incapacidades que modificam seu cotidiano, muitas necessitarão de auxílio de cuidadores, na grande 

maioria, familiares. A nova fase exige uma redefinição de papéis familiares, principalmente, no que tange,  
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aos comprometimentos funcionais da pessoa, levando-a a dependência e até a perda da autonomia. Nas 

questões que envolvem dependência e autonomia, há diversos atores sociais que compõem essa relação, 

paciente, cuidador familiar e terapeutas, que objetivam a reabilitação destas pessoas. Há um destaque para 

o terapeuta ocupacional. Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo entender a compreensão sobre 

autonomia, pelos atores sociais envolvidos no processo de reabilitação na Terapia Ocupacional. 

Metodologia: Abordagem qualitativa, os participantes da pesquisa foram pacientes diagnosticados com AVC 

em tratamento no Ambulatório de Terapia Ocupacional na Universidade Federal da região central do RS, 

no primeiro semestre letivo, de março a julho de 2014, seus cuidadores e Terapeutas Ocupacionais atuantes 

na mesma região, com número total de nove sujeitos. Foi aplicada uma entrevista semiestruturada, para 

analisar os conteúdos de expressão nos diversos sujeitos da pesquisa. Das entrevistas emergiram quatro (4) 

categorias relevantes para a compreensão da temática: Autonomia nas escolhas; Interferência no cotidiano; 

Busca por objetivos a médio e longo prazo; Autonomia nas atividades. Conclusões: O estudo traz 

contribuições para a compreensão da conceção sobre a autonomia. Através dos resultados se fez notar a 

necessidade de maior número de estudos com aprofundamento sobre os aspetos centrais do tema, devido 

à importância sobre a influência da autonomia nos papéis sociais e na qualidade de vida dos sujeitos 

acometidos por AVC.  

Palavras-chave: Autonomia pessoal, Pessoas com deficiência, Acidente vascular cerebral. 

 

 

Nº 5 – INOVATELL, INOVAtive Touchless tEchnologies in Lifelong Learning for people with severe 

disabilities                                                                               Cristina Crisóstomo, Marina Martins, Mónica Correia 

 

Introdução: O Projeto INOVATELL visa desenvolver e implementar uma solução tecnológica para apoiar 

pessoas com limitação de movimentos nos membros superiores a participar nos processos de aprendizagem  

ao longo da vida, através de controlo remoto de software instalado em equipamentos informáticos e 

móveis, usando para o efeito movimentos de mão ou cabeça. Os utilizadores são pessoas com alterações 

nas funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento, que devido a limitações na 

motricidade manual não conseguem ou têm dificuldades em usar um teclado ou rato standard, em 

escrever, em clicar nos botões do rato, etc. A solução INOVATELL foi desenvolvida para utilização em 

atividades de ensino, comunicação, entretenimento, etc. O software especializado e controlado  
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remotamente irá melhorar a qualidade, acessibilidade dos programas de formação e de reabilitação 

profissionais para pessoas com graves incapacidades e limitações, inovando no futuro a prática formativa. 

Metodologia: A metodologia é baseada no desenho centrado na pessoa/utilizador, com análise das 

necessidades, desenvolvimento do produto e validação com o grupo alvo. Testar de modo aprofundado a 

solução tecnológica e os conteúdos de aprendizagem num grupo-piloto composto por representantes de 

grupos alvo e ajustar a solução e os conteúdos em função dos resultados obtidos. A fase de teste da solução 

técnica e conteúdos de aprendizagem decorrerá entre dezembro de 2014 até maio de 2015. Conclusões: À 

data, sem dados.  

Palavras-chave: Tecnologia, Aprendizagem ao Longo da Vida, Limitações Membros Superiores Severas. 

 

 

Nº 6 – A assistência terapêutico ocupacional junto á cuidadores informais de idosos com Doença de 

Alzheimer                                                                           Fabiane do Carmo, Grasielle Paulin e Marina de Oliveira 

 

Introdução: Com o crescente aumento da população idosa mundial, aumentam os casos das doenças 

crónico-degenerativas, cujo principal fator de risco é a idade avançada, como é o caso da doença de 

Alzheimer (DA). A partir do diagnóstico da DA, entram em cena os cuidadores informais, que são alvos 

frequentes de sobrecargas físicas, emocionais e sociais. Objetivos: Este estudo buscou descrever os aspetos 

sociodemográficos e clínicos dos idosos com DA e seus cuidadores informais; analisar as atividades 

presentes no cotidiano destes cuidadores; elaborar estratégias e intervir na organização das atividades. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa com três 

idosos com DA e seus respetivos cuidadores informais. Foram utilizados neste estudo, para obtenção dos 

resultados, um questionário sociodemográfico, a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) 

e Escala Bayer de Atividade de Vida Diária (B-ADL). Os idosos eram em sua maioria do sexo feminino, com 

idades entre 71 e 85 anos. Os cuidadores também eram predominantemente do sexo feminino, com idades  

entre 55 e 72 anos. Os cuidadores informais e os idosos com DA foram reavaliados após cinco intervenções 

terapêuticas ocupacionais através da COPM e da B-ADL. Os resultados foram satisfatórios para todos os 

cuidadores e para dois dos idosos. Os cuidadores apresentaram uma melhora satisfatória no que diz 

respeito ao desempenho e satisfação das atividades significativas que foram elencadas na COPM. 

Conclusões: Por fim, conclui-se que as intervenções terapêutico ocupacionais junto aos cuidadores  
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informais influenciaram positivamente a organização do cotidiano, resgate de atividades, papéis sociais 

significativos e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.  

Palavras-chave: Terapia ocupacional, Doença de Alzheimer, Cuidadores. 

 

 

Nº 7 – Contribuições da terapia ocupacional na atenção em cuidados paliativos: uma revisão integrativa 

Isabella Ramos, Grasielle Paulin e Marina de Oliveira 

 

Introdução: Os Cuidados Paliativos segundo a Organização Mundial da Saúde se referem ao cuidado ativo e 

total aos pacientes cuja doença não responde mais ao tratamento curativo. Para oferecer esse cuidado de 

maneira adequada é essencial uma abordagem multidisciplinar, sendo significativa a inclusão da Terapia 

Ocupacional (TO) na equipe para efetivação das ações. Objetivo: Este estudo objetivou compreender as 

contribuições da TO na atenção em cuidados paliativos por meio da Revisão Integrativa da Literatura, que 

compreendeu a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática, a partir da análise descritiva de 15 artigos selecionados no portal da Biblioteca 

Virtual em Saúde. Metodologia: A coleta dos dados ocorreu em outubro de 2013, sendo os critérios de 

inclusão: artigos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, nos últimos 10 

anos, com a temática pertinente ao estudo. Os resultados apresentam uma produção escassa de artigos em 

anos anteriores a 2008, destacando-se o ano de 2010 com o maior de número de publicações, sendo a 

Austrália o país com o maior número de publicações. A partir da análise foi possível delinear uma síntese 

das diversas intervenções propostas pela TO em Cuidados Paliativos, dentre elas: estratégias de atuação a 

partir das necessidades de pacientes e cuidadores, intervenções de equipas multiprofissionais com a 

inclusão dos terapeutas ocupacionais e fatores que influenciam e são determinantes para a eficácia destas 

intervenções. Ressalta-se entre estes fatores a preparação acadêmica para trabalhar com a temática 

(técnicas de posicionamento e conservação de energia, manejo do estresse e relaxamento, habilidades de 

comunicação, aspetos psicossociais relacionados ao luto, morte, morrer, espiritualidade e estratégias de 

enfrentamento). Conclusões: Assim, os resultados possibilitaram evidenciar as práticas realizadas em 

Cuidados Paliativos ressaltando o avanço sobre as intervenções na ressignificação do processo luto e na 

sensibilidade às necessidades dos envolvidos nesse processo.  

Palavras-chave: Terapia ocupacional, Cuidados paliativos, Revisão. 
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Nº 8 – Intergeracionalidade: um olhar sobre as perceções de idosos e adolescentes 

Maria Isabel Vasconcelos, Grasielle Paulin e Marina de Oliveira 

 

Introdução: Entende-se que a relação entre diferentes gerações pode beneficiar mutuamente os jovens e os 

idosos, independentemente dos laços familiares. Estas relações representam oportunidades para discutir os 

estigmas existentes entre as faixas etárias e auxiliar na elaboração de alternativas para o bem-estar coletivo 

e na construção de espaços comuns para trocas interpessoais que contribuam na adaptação aos ciclos de 

vida. Objetivo: Desta forma, o presente estudo objetivou identificar e analisar as perceções dos idosos e 

adolescentes sobre as etapas da vida, velhice e adolescência, e sobre as relações intergeracionais. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório, com idosos (n=8) e 

adolescentes (n=4). A coleta de dados se deu mediante três grupos focais: G1 (apenas adolescentes), G2 

(apenas idosos) e G3 (adolescentes e idosos) e aplicação de questionário sócio demográfico, contendo três 

questões referentes à convivência entre gerações. A análise dos dados, realizada por meio de análise de 

conteúdo temática, originou 5 categorias que exploram os conteúdos obtidos, são estas: “O idoso visto 

como frágil”, “Os desafios da sociedade atual para os adolescentes”, “Diferenças sócio histórico-culturais 

entre idosos e adolescentes”, “Compartilhando ideias” e “Vivências e perspetivas sobre projetos 

intergeracionais”. Verifica-se que os adolescentes associaram os idosos à fragilidade e os idosos 

relacionaram os adolescentes com a rebeldia. No aspeto da convivência e da possibilidade da realização de 

encontros na comunidade, as perspetivas de ambos os grupos foram positivas. Conclusões: Conclui-se que 

existe a necessidade de criação de programas que viabilizem encontros intergeracionais, pois estes 

encontros tornam-se instrumentos potenciais para a atuação de diversos profissionais, visando fortalecer a 

comunidade frente aos desafios que possam surgir. Nesta perspetiva, os encontros intergeracionais podem 

ser utilizados como ferramentas na prática terapêutica ocupacional no fortalecimento dos papéis sociais e 

ocupacionais de idosos e adolescentes.  

Palavras-chave: Intergeracionalidade, adolescentes, idosos. 
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Nº 9 – O contexto da reabilitação baseada na comunidade no Brasil  

Grasielle Paulin, Flávia Gomes, Luísa Loureiro e  Francine Victal 

 

Introdução: As ações de reabilitação de terapia ocupacional (TO) na atenção primária à saúde (APS) agem 

como uma estratégia que pode contribuir para a implantação da convenção sobre os direitos das pessoas 

com deficiência e da legislação nacional inclusiva. Objetivo: descrever a reabilitação baseada na 

comunidade no Brasil e como a Terapia Ocupacional se insere nesse contexto. Metodologia: Revisão 

narrativa com análise exploratória sobre os temas: reabilitação, atenção primária e Terapia Ocupacional. 

Utilizou-se as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e Literatura Latino- Americana em Ciências da 

Saúde e busca em periódicos de terapeutas ocupacionais brasileiros, a cruzar os descritores, atenção 

primária e reabilitação. A coleta foi realizada no mês de maio de 2014, a ser incluídos artigos nacionais em 

língua portuguesa, publicados no período de janeiro de 2002 a janeiro de 2014. Para análise dos dados foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo de Bardin do tipo categorial. Resultados e discussão: As ações do 

terapeuta ocupacional na atenção primária à saúde ocorrem na unidade básica de saúde, no domicílio ou 

em espaços dentro da própria comunidade, forma individual, grupal, da família e de todos em contato da 

pessoa com deficiência. Esteve presente o enfoque na atenção domiciliar para equiparar as oportunidades 

para as pessoas com deficiência e diminuir o isolamento doméstico, e destacou-se a necessidade de cuidado 

ao cuidador da pessoa com deficiência e a dificuldade de acesso destas pessoas à educação, saúde, trabalho 

e oportunidades sociais na comunidade. Conclusões: A experiência de inserir ações de reabilitação na 

Atenção Primária à Saúde foi algo eficaz que atingiu pessoas com deficiência, a equipe de reabilitação 

mudou sua forma de atendimento de acordo com a demanda da comunidade, sendo priorizadas pelo risco e 

vulnerabilidade e não mais de acordo com a especialidade.  

Palavras-chave: Reabilitação. Atenção Primária à Saúde. Terapia Ocupacional. 

 

 

Nº 10 - A preparação para aposentadoria e o cotidiano dos aposentados  

Barbara Carnielli Fiorelli, Luísa Arantes Loureiro, Marina de Oliveira 

 

Introdução: O conceito “trabalho” tem sido construído ao longo da história e caracteriza-se pela dinâmica 

do seu significado na vida dos indivíduos, variando desde algo penoso à fonte de prazer e sentido. A 

aposentadoria constitui-se um momento de transição pessoal e profissional que acarreta ruturas nas  
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atividades cotidianas sendo objeto de atenção para profissionais como terapeutas ocupacionais. Objetivo: 

Este trabalho teve como objetivo identificar os fatores que influenciam para uma aposentadoria bem 

sucedida. Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura que permite a síntese de 

conhecimento e obtenção de resultados de estudos possibilitando conclusões a respeito de uma área. Como  

fonte de levantamento de dados utilizou-se a Biblioteca Virtual em Saúde adotando os seguintes critérios de 

inclusão: artigos disponíveis, publicados no período compreendido entre 2009 a 2014, em língua portuguesa 

e publicações que apresentassem coerência com a temática abordada. O levantamento dos dados foi 

realizado em outubro de 2014 a partir dos descritores:“Trabalhadores”, “Trabalho”, “Aposentadoria” e 

“Qualidade de Vida”, combinados em todas as suas possibilidades de cruzamento. Resultados: Os 

resultados apontaram que os programas de preparação para aposentadoria, relacionamentos interpessoais, 

atividades fora do trabalho, condições financeiras e de saúde e são fatores que influenciam na 

aposentadoria. Destaca-se a preparação para aposentar-se como um elemento que auxilia na adaptação 

nesse processo, sendo os programas de preparação para aposentadoria a estratégia mais utilizada no Brasil. 

Conclusões: Conclui-se que os fatores podem interferir tanto de maneira positiva como negativa na 

obtenção de uma aposentadoria bem sucedida. Ainda são poucas as instituições que promovem programas 

de preparação para aposentadoria no país bem como verificou-se a escassez de estudos sobre a eficácia dos 

mesmos no cotidiano desses aposentados. Ressalta-se a necessidade de estudos que explorem a relação da 

preparação para aposentadoria no cotidiano dos aposentados.  

Palavras-chave: Trabalho; aposentadoria; qualidade de vida. 

 

 

Nº 11 - Ações e perspetivas de profissionais da saúde no Programa Saúde na Escola: Um estudo brasileiro    

Camila Souza Alvarenga,  Paula Cardoso, Marina de Oliveira 

 

Introdução: Com base na integralidade e na intersetorialidade, no Brasil o Ministério da Saúde em parceria 

com Ministério da Educação apresenta em 2007 o Programa Saúde na Escola. Objetivos: Dentre seus 

principais objetivos destacam-se a promoção de saúde e da cultura da paz e o desenvolvimento da 

cidadania e protagonismo de jovens e crianças. Profissionais de Terapia Ocupacional podem estar 

envolvidos e colaborar com este Programa. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório descritivo que 

teve como objetivo identificar ações relacionadas ao Programa Saúde na Escola no município de 

Uberaba/MG, bem como as perceções dos profissionais da saúde envolvidos nestas experiências. Foram  
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participantes nove profissionais da saúde que responderam a um questionário semiaberto. A partir da 

análise de conteúdo temático-categorial das respostas relacionadas aos nove Projetos apontados pelos 

participantes, foi possível construir três categorias de discussão, a saber: Programa Saúde na Escola no 

município: limites e amplitude das ações apresentadas; Ações de saúde na escola: proposta e apropriação; 

Construção coletiva e intersetorialidade. Conclusões: Concluiu-se que há uma necessidade de 

aprofundamento por parte dos profissionais da saúde e da gestão municipal em relação às propostas do 

Programa Saúde na Escola, com vistas no fortalecimento das ações e no desenvolvimento de uma prática 

mais integral e intersectorial. Acredita-se que o terapeuta ocupacional pode ser um colaborador potente no 

empoderamento destes Projetos.  

Palavras-chave: Saúde Escolar; Promoção da saúde; Saúde; Educação; Participação Comunitária. 

 

 

Nº 12 – O fortalecimento da formação profissional- Estratégia para atuação transformadora da realidade 

social                                                                                               Paula Cardoso, Luísa Loureiro,  Marina de Oliveira 

 

Introdução: No que tange as políticas púbicas voltadas para o desenvolvimento da saúde pública no Brasil, é 

possível observar um importante investimento na formação dos profissionais envolvidos. A regulação do 

Estado tem se voltado para a elaboração de políticas e programas que fomentem a ampliação do conceito 

de saúde, em uma proposta de valorização da prevenção e promoção de saúde especialmente na Atenção 

Básica, a partir de uma perspetiva de participação social e transformação das relações de cuidado e poder 

entre população e profissionais. Objetivo: O projeto tem como objetivo fortalecer a formação, as práticas e 

a gestão relacionadas aos Estágios de Terapia Ocupacional na Atenção Básica. Metodologia: O estágio 

curricular voltado para a prevenção de riscos e promoção da saúde junto à população adulta e idosa é 

oferecido pelo curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, município de 

Uberaba/MG, durante o 5° e 7° períodos de graduação. Em média quarenta alunos estão envolvidos com 

esta proposta a cada semestre. O projeto inicia-se com a parceria entre Secretaria Municipal de Saúde e o 

referido curso de graduação, e atualmente faz parte do curso de formação docente oferecido pelo 

Ministério da Saúde, desta forma é orientado por uma equipe de tutores especializados. Com início em 

janeiro de 2014, tem sua finalização prevista para o final de 2015 e dentre as ações em desenvolvimento, 

destacam-se: desenvolvimento pedagógico a partir de metodologias ativas de aprendizagem; 

fortalecimento da coprodução do cuidado e da educação popular nas unidade básicas de saúde;  
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colaboração com os processos de gestão, especialmente a partir da oferta de capacitações; fortalecimento 

da relação universidade-serviços-comunidade a partir do tripé ensino-pesquisa-extensão. Conclusões: 

Identifica-se que estes resultados influenciam no desenvolvimento de um olhar mais crítico e politico dos 

alunos envolvidos, o que potencializa uma atuação mais comprometida com a transformação social. 

Palavras-chaves: saúde pública; educação; Terapia Ocupacional; desenvolvimento da comunidade. 

 

 

Nº 13 – Abordagem da Terapia Ocupacional na pessoa com demência moderada a grave através da 

estimulação multissensorial                                                                                                                              Inês Brito 

 

Introdução: A Terapia Ocupacional tem um papel importante na intervenção junto da pessoa idosa com 

demência. Para melhorar o seu desempenho e envolvimento ocupacional podem implementar-se algumas 

técnicas, entre elas a Estimulação Multissensorial (EMS), que promove mudanças ao nível do 

comportamento, do humor e da cognição. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma intervenção de 

grupo da Terapia Ocupacional, baseada na EMS, para idosos com demência moderada a grave, em contexto 

de residência para idosos. 

Métodos: Relato de experiência de um grupo de Terapia Ocupacional implementado numa residência para 

idosos, junto dos residentes com demência em estadio moderado a grave com idades entre 80 a 95 anos. 

Esta atividade ocorre uma vez por semana, com duração de 45 minutos, no espaço destinado às atividades 

de Terapia Ocupacional com a atuação de uma terapeuta ocupacional. Tem número médio de 4 

participantes, em grupo previamente selecionado. O ambiente é preparado de forma a facilitar o bem-estar 

e conforto do residente, neutralizando estímulos negativos durante a atividade, na qual são aplicados 

estímulos táteis, olfativos, visuais, auditivos e gustativos através de massagens, cheiros, imagens, músicas e 

sabores. Resultados: Ao longo do tempo observou-se que os residentes têm mostrado melhoras ao nível da 

agitação, do conforto, do estado de vigília, da interação e do seu bem-estar geral. Ainda, notou-se melhoras 

de algumas capacidades cognitivas, nomeadamente da memória associativa e da atenção. Tudo isto 

possibilitou alterações positivas ao nível do envolvimento dos residentes em algumas das atividades básicas 

de vida diária. Conclusão: A intervenção de Terapia Ocupacional junto ao idoso com demência moderada a 

grave mostra-se benéfica ao proporcionar experiências prazerosas, a partir da estimulação multissensorial. 

Palavras-chave: demência moderada a grave; estimulação multissensorial; terapia ocupacional. 
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Nº 14 – Esquizofrenia, atividades instrumentais da vida diária e funções executivas: um estudo 

multidimensional                                                          Mônica Macedo, António José Marques e Cristina Queirós 

 

Introdução: Estudos têm relacionado o comprometimento da performance ocupacional de pessoas com 

esquizofrenia ao prejuízo nas funções cognitivas. Há evidências que os défices cognitivos apresentados por 

esta população estão particularmente relacionados às funções executivas (FE). As FE são ações flexíveis e 

adaptativas do comportamento, permeiam o interagir do indivíduo com o mundo de maneira intencional, 

oportunizando um desempenho ocupacional competente. As atividades instrumentais da vida diária (AIVD) 

são atividades orientadas para interagir com o ambiente, conferem autonomia, apoiam a vida diária em 

casa e na comunidade. A realização das AIVD requerem manuseio de instrumentos ou ferramentas, 

atribuindo um grau de complexidade que exige habilidades como planeamento, monitoração e capacidade 

de resolução de problemas. O objetivo desse estudo é verificar, de maneira multidimensional, as 

dificuldades na execução das AIVD como indicadores de disfunção executiva na esquizofrenia. Metodologia: 

A abordagem qualitativa efetivou-se através de 3 grupos focais com 3 amostras de conveniência: pessoas 

com esquizofrenia (n=9), familiares de pessoas com esquizofrenia (n=6), profissionais que trabalham com 

esquizofrenia (n=6). A análise dos dados foi realizada através da Análise Fenomenológica Interpretativa 

(AFI). Para recolha dos dados quantitativos, os 9 utentes foram avaliados através do Wisconsin Card Sorting 

Test (WCST). A análise foi realizada a partir dos escores brutos referentes aos números de categorias 

completadas e de erros perseverativos. Resultados: Os subtemas que emergiram da AFI foram: ausência de 

volição; inflexibilidade de pensamento e ação; dificuldade de planejar e organizar rotinas e atividades. 

Relativamente ao WCST obteve-se: categorias completas M3,33 (±1,09) e erros perseverativos M10,67 

(±12,21). Conclusões: As dificuldades referenciadas pelos participantes estão relacionadas aos elementos 

das FE (volição, planeamento, iniciação, organização) e corroboram com os escores do WCST que apontam 

para uma disfunção executiva leve. Esses achados confirmam a necessidade de se considerar fatores 

cognitivos no desenvolvimento de programas de reabilitação funcional e social de pessoas com 

esquizofrenia.  

Palavras-chave: esquizofrenia; funções executivas; atividades da vida diária. 
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Nº 15 – Quais as prioridades de intervenção dos utentes numa Unidade de Cuidados Continuados de 

Longa Duração e Manutenção?                                                                                                                      Ana Costa 

 

Introdução: Estão a aumentar o número de unidades de cuidados continuados (UCC), e por sua vez, a 

aumentar o pedido da intervenção da Terapia Ocupacional. Assim, é necessário haver estudos que 

demonstrem e priorizem as necessidades de intervenção de Terapia Ocupacional. Será apresentado um 

exemplo de uma UCC de Longa Duração e Manutenção, em que, baseados na Medida Canadiana de 

Desempenho Ocupacional (COPM- 2ª edição), serão demonstradas as preocupações e as dificuldades dos  

doentes no seu desempenho ocupacional. Metodologia: Estudo empírico. Análise quantitativa dos 

resultados / número de respostas por item. Estatística descritiva. Resultados: Foram registados 14 

questionários (COPM). Foram recolhidas as seguintes preocupações de 14 doentes a partir dos 60 anos, 

tendo cada doente priorizado no fim da aplicação da COPM as 5 alterações de desempenho ocupacional de 

maior importância para serem intervencionadas. Conclusões: Foram nomeadas 16 dificuldades nos 

autocuidados/atividades de vida diária (AVD`s), 3 de produtividade e 12 de lazer. Saliente-se que o facto da 

população estudada ser acima dos 60 anos, correspondendo para muitos deles ao período de reforma, faz 

com que o número de dificuldades nomeadas neste ponto sejam menores, e aumentem o número de 

atividades de lazer. Conclui-se que os doentes mencionam sobretudo preocupações com os 

autocuidados/AVD, apreendendo-se que são as mais importantes para si. Os problemas de desempenho 

ocupacional mais mencionados são: “vestir/despir calças” (AVD) e “fazer jardinagem/agricultura” 

(produtividade), igualmente mencionados por 5 doentes. Em segundo lugar, encontram-se outras tarefas de 

vestuário, cortar alimentos e tarefas domésticas (4 doentes). 

Conclui-se que todos os doentes da unidade, alvos da aplicação do instrumento de avaliação, nomearam 

necessidades de possível intervenção de Terapia Ocupacional. Seria interessante um estudo comparativo, 

das diferentes necessidades de Terapia Ocupacional nomeadas, nas diferentes tipologias de Unidades de 

Cuidados Continuados.  

Palavras-chave: Cuidados Continuados; necessidades; Terapia Ocupacional; Medida Canadiana de 

Desempenho Ocupacional. 
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Nº 16 – Vulnerabilidade em pessoas idosas residentes na comunidade – estudo-piloto    

Vânia Prates Afonso 

 

Introdução: No contexto do estudo dos fenómenos que acontecem durante do processo de envelhecer, 

surge o conceito de vulnerabilidade pelo facto de existir a necessidade de serem identificadas as pessoas 

idosas expostas a eventos adversos e suscetíveis a danos ao bem-estar e saúde. Neste sentido foi 

desenvolvido um instrumento de avaliação para identificar pessoas idosas vulneráveis a residir na 

comunidade, o Vulnerable Elders Survey (VES-13). Este instrumento tem de base o conceito de pessoas 

idosas em situação de vulnerabilidade, como as pessoas que apresentam 65 ou mais anos, que se 

encontram com um risco acrescido de declínio funcional ou irão morrer em dois anos. Metodologia: Este 

estudo tem como objetivo fulcral estudar a vulnerabilidade individual e social num grupo de pessoas idosas  

residentes na comunidade, integradas em contexto de Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML). É um estudo quantitativo, transversal e descritivo. A amostra total será constituída pelas 

pessoas idosas utilizadoras de 4 Centros de Dia da SCML. Para recolha de informação serão adotados os 

seguintes procedimentos: consulta de processos; consulta de bases de dados da SCML; aplicação de bateria 

de testes à amostra. Para as variáveis em estudo, os instrumentos a utilizar serão os seguintes: 

VARIÁVEL EM ESTUDO INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Sociodemográficas Processos sociais/Inquirição 

Vulnerabilidade (bio + sócio) 
VES-13 (bio) 
MOS-SSS (social) 

Funcionalidade (1): Atividades  
Básicas da Vida Diária 

Índice de Katz 
Índice de Barthel Modificado  
Nota: utilização de ambos para comparação de resultados 

Funcionalidade (2): Atividades 
Instrumentais da Vida Diária 

Índice de Lawton & Brody 

Funcionalidade (3): desempenho físico 
de tarefas quotidianas 

Physical Performance Test 

Défice cognitivo 
Mini Mental State Examination 
(Exame Breve do Estado Mental) 

Depressão Escala de Depressão Geriátrica 
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Os procedimentos estatísticos serão estatística descritiva: frequências, medidas de localização; e estatística 

inferencial: Correlação entre variáveis, regressão linear simples.  Conclusões: Através da realização do 

estudo-piloto espera-se encontrar resultados que corroborem a utilização dos instrumentos selecionados e 

proceder a eventuais alterações à bateria de testes para a concretização do estudo final.  

Palavras - chave: Envelhecimento, vulnerabilidade, terapia ocupacional, avaliação, VES-13. 

 

 

Nº 17 – A Terapia Ocupacional no meio aquático com crianças                                                         Inês Moreira 

 

Introdução: Atualmente, a intervenção dos Terapeutas Ocupacionais (TO) em contexto aquático é uma 

abordagem em expansão, pois intervêm de forma única, focando a sua abordagem em múltiplas 

competências para o desempenho ocupacional. Contudo, existem poucos artigos científicos publicados em 

Portugal no âmbito da abordagem da TO no Meio Aquático com crianças. Objetivo: O trabalho tem como 

objetivo Explorar o Contributo da Terapia Ocupacional no Meio Aquático na Abordagem com Crianças com 

Alterações do Desenvolvimento: Estudo do Caso de uma criança com Síndrome Cornélia de Lange. 

Metodologia: A População foi selecionada por um processo de amostragem por conveniência, com os 

seguintes critérios de inclusão: criança com idade entre os 0 e os 36 meses, com alterações do 

desenvolvimento e que frequente a TO no Meio Aquático. Os Instrumentos utilizados foram: entrevista 

semiestruturada com o cuidador de referência para recolha de dados do perfil ocupacional da criança; 

Schedule of Growing Skills II; e grelha de avaliação da Adaptação ao Meio Aquático (adaptada pela autora). 

A reavaliação foi realizada com 5 meses de diferença. Na Análise dos Dados foi realizada uma análise de 

conteúdo à entrevista, análise qualitativa e quantitativa aos dois instrumentos utilizados (comparando a 

primeira com a segunda avaliação). Conclusões: Concluindo, é possível referir que o desempenho da criança 

em estudo melhorou em “terra” e no meio aquático: na postura ativa, capacidades locomotoras e 

manipulativas foram verificadas evoluções positivas nos dois contextos de intervenção, tendo as 

competências sido integradas pela criança, permitindo um aumento da autonomia desta. Este trabalho é 

um contributo para reforçar a importância da realização de mais aprofundados estudos, com uma amostra 

de maiores dimensões e com critérios de inclusão mais restritos.  

Palavras-Chave: Terapia Ocupacional, Intervenção no Meio Aquático, Atraso Global do Desenvolvimento, 

Síndrome Cornélia de Lange, Estudo de Caso, Criança até aos 32 meses.
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Nº 18 – Avaliação da funcionalidade de sujeitos com Acidente Vascular Cerebral - Impacto nas atividades 

do cotidiano                                                                     Jodeli Pommerehn, Aline Sarturi Ponte, Miriam Delboni  

 

Introdução: As lesões cerebrais resultam em comprometimentos motores e/ou sensitivos que causam 

mudanças bruscas no estilo e na qualidade de vida de sujeitos acometidos, produzem (maiores ou 

menores) restrições para a realização das atividades instrumentais e/ou de vida diária na interação familiar 

e/ou social ampliada. Objetivo: Dessa forma este estudo identifica e analisa o impacto dessas sequelas 

advindas da lesão por Acidente Vascular Cerebral nas atividades cotidianas das pessoas por elas 

acometidas, segundo os critérios estabelecidos pela Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde. Metodologia: A amostra foi composta por 13 pessoas de ambos os sexos, com 

idade média de 50 anos que sofreram Acidente Vascular Cerebral e participavam de um Grupo 

Interdisciplinar de Convivência, desenvolvido pelos cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, em 

uma Universidade pública do interior do Rio Grande do Sul - Brasil. O estudo é de caráter quantitativo, foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da referida instituição, conforme a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, sob nº 0324.0.243.000-11. A coleta dos dados ocorreu no período 

de outubro/2011 a março/2013; utilizou como modelo norteador o check list da Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, considerado como importante base metodológica de 

indicadores de saúde. Todos os sujeitos apresentaram restrições no desempenho de suas atividades 

cotidianas, destacando algumas áreas: Aprendizagem e aplicação de conhecimento; Tarefas e demandas 

gerais; Comunicação; Mobilidade; Cuidado Pessoal; Vida doméstica; Relações e interações interpessoais; 

Áreas principais da vida; Vida comunitária, social e cívica.  Conclusão: A restrição se mostrou relacionada 

as deficiências nas Funções Mentais, Sensórias e de Dor, Neuro músculo-esqueléticas e nas Estrutura do 

Sistema Nervoso e relacionadas ao Movimento.  

Palavras – chave: Acidente Vascular Cerebral; Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde; Terapia Ocupacional. 

 

Nº 19– Programa de treino na cozinha: uma oportunidade no Centro de Medicina de Reabilitação de 

Alcoitão                                                                                                                                                      Ricarda Catalão 

Introdução: Este poster visa partilhar a experiência de um “Programa de Treino na Cozinha” que se destina 

à avaliação, treino e ensino de utentes adultos, com sequelas de lesão cerebral, durante o período de  
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reabilitação pós agudo, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. Trata-se de um programa 

centrado nas necessidades do utente e baseado na ocupação, destinado à capacitação para as tarefas 

relacionadas com a preparação de refeições, instrumento de autonomia pessoal e de participação social 

(Crepeau, Cohn & Schell, 2009). Segundo Golisz (2009), durante o processo de reabilitação, deve ser 

introduzida uma abordagem funcional/ adaptativa em simultâneo com a reeducativa, para que os utentes 

permanecem menos tempo em disfunção ocupacional. Com base neste pressuposto, a Unidade de Terapia 

Ocupacional elaborou este Programa para potenciar o desempenho nas tarefas relacionadas com a 

preparação de refeições. Metodologia: O Programa destina-se aos utentes que reúnam os seguintes 

critérios de inclusão: considerem tais tarefas significativas, tenham atingido um grau de mobilidade e 

funcionalidade que lhes permita a sua realização em segurança, possuam competências cognitivas para 

novas aprendizagens. A avaliação prévia ao Programa segue o protocolo estabelecido, designadamente o 

perfil ocupacional, a avaliação motora e as competências cognitivas. No início do Programa aplica-se o 

Kitchen Assessment Task para avaliar as competências de processamento, direcionando o treino, bem como, 

as estratégias e ensino a realizar. No final, fornece-se uma informação escrita, personalizada, sobre os 

produtos de apoio, estratégias de compensação, conservação de energia e segurança, que serve de suporte 

ao treino, e aplica-se um questionário para indagar a opinião sobre o Programa. Conclusões: A evolução dos 

utentes, verificada ao longo do Programa, confirma a eficácia da abordagem funcional na autonomia e 

motivação dos participantes para esta área de ocupação durante o período de reabilitação, e potencia o 

respetivo desempenho logo após a alta. As respostas aos questionários confirmam estes dados.  

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, atividades da vida diária instrumental, preparação de refeições, 

abordagem funcional/ adaptativa, reabilitação do AVC. 

 

Nº 20 – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde e a utilização de órtese na 

dor crônica                         Aline Ponte, Jodeli Pommerehn, Barbara Duarte, Thais Rosa Costa, Miriam Delboni 

 

Introdução: A dor crônica é um problema de saúde pública que acarreta prejuízos pessoais e sociais ao 

sujeito por ela acometido. A Síndrome Complexa de Dor Regional de tipo I é um dos tipos de dor crônica, 

caracteriza-se por uma dor intensa que acomete uma extremidade do corpo. Objetivo: Objetiva-se discutir 

o uso de órteses junto a pessoas com diagnóstico de Síndrome Complexa de Dor Regional de tipo I no  
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membro superior. Metodologia: É um estudo qualitativo, estudo de casos, foram acompanhadas duas 

pessoas, de ambos os sexos, pelos serviços de saúde de uma Universidade pública localizada no Rio Grande 

do Sul - Brasil. Este foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos desta Universidade 

(206.175). A coleta de dados foi norteada pelo check list da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde, que permite identificar as condições de saúde destas pessoas, de forma ampliada, 

considerando as possíveis influências por outros fatores multidimensionais, ocorreu nos meses de março a 

julho de 2013. Para intervenção utilizou-se uma órtese estática seriada na articulação do cotovelo e uma 

órtese estática e dinâmica para punho e mão. A partir do uso da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde pode-se identificar as diferentes limitações e restrições nas 

atividades cotidianas, alimentação, autocuidado, higiene, trabalho, lazer, atividades comunitárias, 

econômicas, religiosas e espirituais, o quadro doloroso influencia nas interações interpessoais básicas e 

complexas, relações familiares e formais e sociais informais, esta situação afeta consideravelmente a 

qualidade de vida destas pessoas. Conclusões: Observou-se que as órteses contribuíram para a restauração 

da amplitude de movimento do cotovelo em uma média de 60º, no punho foram 47,5º e nas pequenas 

articulações 21,1º, sendo estes ganhos significativos, o que permite que os participantes alcancem êxito na 

realização das Atividades de Vida Diária e Atividades Instrumentais de Vida Diária.  

Palavras-chave: Atividades Cotidianas; CIF; Dor Crônica; Órtese; Terapia Ocupacional. 

 

 

Nº 21 – Executive Function Performance Test-Br. na doença de Alzheimer: adaptação Cultural e 

confiabilidade entre examinadores                                                                              Buchain,P.; Harder,J; 

Vizzotto,A.; Marra,C.E.B.; SilvaNetto,R.AQ.; Cotting,P.; Machado,A.P.G.; Oliveira,A.M.; Alves ,T.C.F.  

 

Introdução: A capacidade funcional está diretamente relacionada à independência e autonomia de um 

individuo no desempenho das Atividades de vida diária (AVDs). Ao determinar o nível de apoio necessário 

para desempenhar as AVDs é possível auxiliar na manutenção da autonomia e da qualidade de vida, 

inclusive nos indivíduos que apresentam declínio funcional. Sendo assim é de fundamental importância a 

compreensão da funcionalidade e a utilização de instrumentos para avalia-lo em idosos. Metodologia: Este 

estudo, desenvolvido no ambulatório de psiquiatria geriátrica do Programa Terceira Idade - Proter, do 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, tem como objetivo 

a validação da tradução e adaptação transcultural para o Português brasileiro a Executive Function  
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Performance Test (EFPT-Br.) (Baum,2008). O teste utiliza atividades apontadas na literatura como 

importantes para avaliação instrumental da funcionalidade (culinária simples, manejo de medicação, 

gerenciamento de dinheiro, comunicação), contemplando tanto idosos dos grandes centros urbanos como 

aqueles que vivem afastados destes. O estudo piloto para avaliação da confiabilidade dos examinadores 

consistiu da aplicação em 10 indivíduos com doença de Alzheimer (DA) leve ou moderada, e 10 idosos sem 

demência. Todos os pacientes e controles foram submetidos a uma bateria neuro psicológica e psiquiátrica 

com a finalidade de caracterizar o quadro demencial. Cada indivíduo foi avaliado por três examinadores 

simultaneamente, e os resultados forma preenchidos de forma independente. A análise estatística está em 

andamento e os resultados serão avaliados através da taxa global de concordância entre os examinadores 

para verificação da reprodutibilidade do instrumento. Conclusões: Instrumentos de avaliação direta, como o 

EFPT-Br são interessantes pois não sofrem viés da interpretação. O instrumento será aplicado 

posteriormente em uma amostra maior, para sua validação para a população brasileira.  

Palavras – chave: Funcionalidade, avaliação e Alzheimer. 

 

 

Nº 23 – Processamento sensorial e funcionalidade de crianças com Trissomia 2                                        

Marco Rodrigues, Isabel Maria Ferreira 

 

Introdução: Considerando o tema do 8º Congresso Nacional de Terapia Ocupacional, o objeto deste 

trabalho é uma mais-valia por englobar uma amostra significativa de crianças com T21, retirando conclusões 

válidas que poderão ser úteis na adequação da abordagem terapêutica, para uma melhoria do seu 

desempenho ocupacional e preparação para a vida adulta. Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar 

o processamento sensorial e o seu impacto no desempenho ocupacional de crianças com Trissomia 21 

(T21), comparativamente com crianças sem diagnóstico. Metodologia: Utilizou-se uma metodologia 

descritiva e comparativa numa amostra de conveniência com 60 crianças entre os 6 e os 11 anos, divididas 

em 2 grupos (30 crianças diagnosticadas com T21 e um grupo de 30 crianças sem diagnóstico). Através dos 

resultados dos instrumentos “Perfil Sensorial” (PS) e “Inventário Pediátrico de Avaliação das Incapacidades” 

(IPAI), preenchidos por pais/cuidadores das crianças, compararam-se os grupos em termos de 

processamento sensorial e funcionalidade com o teste paramétrico MANOVA two-way, verificando-se 

igualmente se existe uma relação entre estas dimensões nas crianças com T21 através do coeficiente de 

correlação amostral de Pearson. Toda a análise estatística deste estudo foi realizada através do programa  
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Statistical Package for the Social Sciences 17.0. Conclusões: Confirmaram-se diferenças entre ambos os 

grupos, tanto nos resultados do IPAI como do PS, concluindo-se que o grupo de crianças com T21 apresenta 

valores de processamento sensorial e de funcionalidade inferiores, comparativamente com as crianças sem 

diagnóstico. Verificaram-se igualmente relações significativas entre dimensões de ambos os testes nas 

crianças com T21, levantando a hipótese da funcionalidade ser influenciada pelas desordens de 

processamento sensorial. Estudos futuros devem aprofundar as disfunções de processamento sensorial e o 

seu impacto mais concreto na funcionalidade das crianças com T21, bem como verificar se as alterações 

verificadas nas respostas comportamentais e motoras destas crianças não se devem a problemas de 

condução nervosa dos imputes neurológicos.  

Palavras-chave: Trissomia 21, Processamento sensorial; Funcionalidade; Desempenho ocupacional. 

 

Poster – Terapeutas Ocupacionais pelo mundo - A atualidade em números                           Elisabete Roldão 

 

Introdução: No âmbito do Congresso Nacional de Terapia Ocupacional sob o tema “Pensar a prática olhar o 

futuro” pareceu-nos relevante analisar a situação mundial da Terapia Ocupacional sob o ponto de vista 

estatístico. Sendo a World Federation of Occupational Therapists (WFOT) o representante de todos os países 

onde existe Terapia Ocupacional é sem dúvida a organização detentora da informação mais atualizada, 

abrangente e fiável, ao nível estatístico, sobre esta profissão. Metodologia: Foram analisados todos os 

artigos de 2014 constantes no site da WFOT, no centro de documentação, referentes ao “Occupational 

Therapy Human Resources Project”. Ao todo foram analisados cinco documentos sendo que dois deles têm 

o mesmo conteúdo encontrando-se em duplicado por estarem em versões de edição diferentes. Este 

projeto de pesquisa, desenvolvido pela WFOT, contém dados estatísticos recolhidos em 2013 através de um 

inquérito online enviado a 73 países de todos os continentes, sob a forma de questionário. Estes países são 

todos membros da WFOT tendo 72 deles respondido (99%). Resultados: Os dados recolhidos referem-se a 

terapeutas ocupacionais, estudantes, escolas de Terapia Ocupacional e associações profissionais. Revelam-

nos a distribuição destes quatro itens pelo mundo. Mostram-nos também a distribuição dos terapeutas 

ocupacionais por serviços públicos ou privados, tipo de serviços prestados e as suas tendências migratórias. 

Desta forma sabemos que existem 417235 terapeutas ocupacionais a exercer em todo o mundo sendo 83% 

do sexo feminino. Existem em média 0,9 terapeutas ocupacionais por 10000 habitantes sendo que 63%  
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trabalha para organizações pertencentes ao governo ou subsidiadas por este. Existem 773 programas 

educacionais aprovados pela WFOT e 1106 escolas a lecionar Terapia Ocupacional. Conclusões: Embora 

nem todos os países membros da WFOT tenham a mesma capacidade e metodologia de recolha de dados 

estatísticos sobre os terapeutas ocupacionais, o “Human Resources Project 2014” permite-nos acesso aos 

dados mais atualizados e que caracterizam de forma abrangente a população de terapeutas ocupacionais 

em todo o mundo.  

Palavras-chave: WFOT, Human Resources Project, mundo, Terapeutas Ocupacionais. 
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