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Apoio:

Para maiores 
informações procure um
Terapeuta Ocupacional.

VOCÊ SABIA?
Toda unidade de saúde que ofereça atendimento 
pediátrico, obrigatoriamente tem que ter brinque-
doteca. (lei 11.104/2005).

É competência do Terapeuta Ocupacional desen-
volver atividade de brincar e utilizar o brinquedo 
como recursos terapêutico-ocupacionais na assis-
tência ao ser humano em suas capacidades moto-
ras, mentais, emocionais, percepto-cognitivas, ciné-
tico-ocupacionais e sensoriais, em todos os níveis 
de atenção à saúde (Resolução COFFITO Nº 
506/2019).

A Atuação do Terapeuta Ocupacional em Contextos 
Hospitalares visa à proteção, promoção, prevenção, 
recuperação, reabilitação e Cuidados Paliativos, do 
indivíduo e da coletividade, pautado na concepção 
de integralidade e humanização da atenção à 
saúde (Resolução COFFITO No 429/2013).
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BRINQUEDOTECA

O Terapeuta Ocupacional 
na UTI auxilia na maior 
independência do paciente, 
principalmente nas ativida-
des básicas diárias (comer, 
vestir, higiene, outros). 
Também avalia a confecção 
e treino de Tecnologia As-
sistiva (engrossadores, tala, 

adaptadores etc).

Cuidado Paliativo é a assistência à 
pacientes com danos crônico-de-
generativos (câncer, demência 
etc) ou em estado de fim de 
vida. O Terapeuta Ocupacional 
atua no controle dos sintomas 
(dor e fadiga), posicionamen-
to (maior conforto), diminuir 
fatores estressantes e pro-
porciona maior indepen-
dência com um ambiente 
mais humanizado.

O Terapeuta Ocupacio-
nal atua no cuidado da 
criança e famílias, para 
diminuir o sofrimento 
causado pela internação 
e pela doença.  Favorece 
o estabelecimento da 
rotina, maior indepen-
dência e atividades pra-
zerosas (brincar) que 
ajudam na recuperação.

O TERAPEUTA OCUPACIONAL É UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR QUE PODE ESTIMULAR A MAIOR INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DURANTE O PROCESSO DE INTERNAÇÃO.

UTI PEDIÁTRICA

UTI ADULTO NO CUIDADO PALIATIVO

Todo hospital tem que ter uma 
brinquedoteca (Lei 11.1004/2005). 
O Terapeuta Ocupacional, através 
da atividade, restabelece o princi-
pal papel ocupacional da criança - 
o brincar. É o espaço que a crian-
ça trabalha a ansiedade, medo, 
maior independência e esti-
mula o desenvolvimen-
to motor psicos-
social.


