
procure sempre um 

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Para mais orientações. 

Reabilitação do membro superior

Machuquei minha 
mão, gente.

Estou 
cansando 

muito 
rápido.

Não 
tenho 
força 
para 

abotoar 
minha 
camisa.

Estou com 
dificuldade em 

segurar os 
objetos                   

Apoio:

/CREFITO11 CREFITO11

Acesse outras 
cartilhas  de nossas 
campanhas no site: 
www.crefito11.gov.br

O Terapeuta Ocupacional é o profissional de 

nível superior especializado em desenvolver 

tecnologias e adaptações para auxiliar o 

indivíduo com limitações e incapacidades de 

executar suas tarefas de rotina: habilidade de 

pegar, soltar,

escovar dente, alimentar-se, tomar banho, 

assim como na adaptação de ambientes 

domésticos, voltar a dirigir de forma segura e 

para o retorno ao trabalho.

tERAPEUTA 
OCUPACIONAL

Situações em que o 

pode te ajudar

em 

linguagem 

popular!

Apoio:



 

Sentir dor, ter 
dificuldade em realizar 
atividades por falta de 
força nos braços pode 
ser desagradável, não é 

mesmo? E se, você chegar 
a quebrar, cortar ou 

queimar um braço, uma 
perna ou um dedo?

PORQUE

Em situações como estas,  o Terapeuta 
Ocupacional  poderá lhe ajudar

Dicas para o seu dia-a-dia

Use sempre 
o braço 

ao segurar 
objetos 
pesados. 

Usar só as 
mãos, pode 

cansar.

Evite atividades 
que causem 
dor. Pare um 

pouco, faça um 
alongamento e 
depois volte à 

atividade;

Use 
adaptações 

que te ajudem 
a REALIZAR 
ATIVIDADES 

CORRIQUEIRAS 
EM CASA, 

COMO ABRIR 
POTES DE 
VIDRO; 

Não fique 
muito tempo 
parado em 

pé. 
Fazer uma 
atividade 
sentado 
gasta 
menos 

energia;

Se a atividade 
que for 

fazer não 
puder ser 

interrompida, 
chame 

alguém para 
ajudá-lo;

O terapeuta ocupacional tem a capacidade de 
avaliar sua dor, força, coordenação dos 

movimentos e atividades do dia-a-dia que estão lhe 
cansando, propondo assim, soluções para melhorar 

a saúde física com atividades específicas; 

O TO pode te ajudar com 
adaptações que facilitam a 
segurar objetos, levantar 
da cama e tomar banho sem 
riscos. Procure por auxílio 

no Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (NASF) ou 
no hospital mais próximo 

da sua casa!

Se precisar de 
reabilitação para 

voltar a 
movimentar e 

ganhar força na 
mão ou braço é só 

procurar um 
Terapeuta 

Ocupacional!


