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RESUMO

Em todo campo científico-profissional faz se necessário estudos da arte que indiquem os

principais  investimentos  teóricos  e  práticos,  explicitando abordagens  e  linguagens  e

como suas aparições vão se dando no bojo de disputas de poderes no interior do próprio

campo de conhecimento em Terapia Ocupacional, influenciados pelo tempo histórico

em  que  a  produção  se  situa,  onde  passa-se  a  valorizar  determinados  aportes  em

detrimento  de  outros.  Frente  a  isso,  o  presente  estudo  dedicou-se  a  realizar  o

mapeamento  da  produção  de  conhecimento  das  Terapias  Ocupacionais  do  Sul,

observando  as  palavras-chave  empregadas  nos  artigos  científicos  bem  como  os

conceitos  fundamentais  explicitados  pelos  autores.  Com  base  em  uma  revisão  de

mapeamento,  recuperamos  os  artigos  com  os  termos  “terapia  ocupacional”  e

“occupational therapy” nas bases de dados Lilacs, Scopus e Web of Science. O conjunto

de dados  foi  utilizado  para  construir  um  mapa  descritivo  da  produção  de

conhecimento sobre  terapia  ocupacional  no  período  de  2008  a  2018.  Dos  artigos

incluídos  na  pesquisa  foram categorizados  e  extraídos  os  seguintes  dados:  título  do

artigo, autores, periódico em que foi publicado, país, ano de publicação, base de dados,

resumo,  palavras-chave  e  universidade  de  lotação  dos  autores.  Observa-se  uma

pulverização do conhecimento nos descritos dos resumos de alguns artigos analisados e

grande  dispersão  de  interesses  a  partir  da  diversidade  de  descritores  e  sua  baixa

repetição.  Nota-se  que  muitos  trabalhos  estão  centrados  no  biomédico  e  algumas

pesquisas  se  utilizam dos  conceitos  das  áreas  educacionais,  relações  de  trabalho  e

políticas públicas.  Conhecer o universo da produção científica nos convida a refletir

como  só  coletivamente  articulados,  a  Terapia  Ocupacional  pode  permanecer  sua

existência no campo de disputa entre os conhecimentos científicos e como categoria

profissional.

Palavras-chave: Terapia  Ocupacional,  produção  de  conhecimento,  Periódicos,
Publicações de Divulgação Científica.



ABSTRACT

In every scientific-professional field, it is necessary to study the art that indicates the

main theoretical and practical investments, clarifying some approaches and languages

and how their use are taking place in the midst of power disputes within the field of

Occupational  Therapy  knowledge,  influenced  by  the  historical  time  in  which  the

production is located, where it starts to value certain contributions over others. Given

this,  the present  study was dedicated to  map the knowledge production of Southern

Occupational Therapies, observing the keywords used in scientific articles as well as the

fundamental  concepts  explained  by  the  authors.  Based  on  a  mapping  review,  we

retrieved articles with the terms “terapia ocupacional” and “occupational therapy” from

the Lilacs, Scopus, and Web of Science databases. The data set was used to construct a

descriptive map of the production of knowledge about occupational therapy from 2008

to  2018.  The  following  data  has  been  categorized  and  extracted  from  the  articles

included in  the  research,  for  instance:  article  title,  authors,  journal  in  which  it  was

published,  author's  country,  year  of  publication,  database,  abstract,  keywords,  and

university.  There  is  a  scattering  of  knowledge  in  the  described  abstracts  of  some

analyzed articles and great dispersion of interests from the diversity of descriptors and

their low repetition. It is noted that many works are focused on biomedical and some

research works use the concepts of educational areas, labor relations and public policy.

Knowing the universe of scientific production invites us to reflect how only collectively

articulated,  Occupational  Therapy  can  remain  its  existence  in  the  field  of  dispute

between scientific knowledge and as a professional category.

Keywords:  Occupational  Therapy,  knowledge  production,  Journals,  Scientific
Publication Publications.
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INTRODUÇÃO 

A intenção da pesquisa sobre os termos e conceitos utilizados na/pela Terapia

Ocupacional surgiu a partir da percepção, em aulas específicas do Curso de Terapia

Ocupacional da UNIFESP - campus Baixada Santista, de que suas definições diferem de

acordo com o autor e a perspectiva teórica utilizada bem como a área de atuação. Essa

ideia foi compartilhada com outra colega que tem interesse semelhante na compreensão

dos  termos  próprios  da  Terapia  Ocupacional,  então  realizamos  duas  pesquisas

paralelamente,  com  a  mesma  base  metodológica  e  tempo  histórico,  contudo

circunscrevendo âmbitos geográficos diferentes. Desta forma, a pesquisa aqui presente

focada  nas produções dos países do Sul,  incluindo Espanha e Portugal,  e  da minha

colega um estudo dedicado ao âmbito nacional, com o objetivo de empreender estudos

comparativos entre os termos mais encontrados, além de possibilitar estudos futuros.

Um autor que despertou o interesse em refletir sobre os termos foi Jorge Larrosa

Bondía (2002) ao explicar que as palavras que descrevem o que somos e fazemos ou

pensamos e percebemos, são mais do que palavras para explicar terminologias, estas

caracterizam subjetividades  próprias dos indivíduos,  e aqui entendemos que também

podem descrever uma ação profissional. Ainda aponta que as palavras dão sentido ao

que somos e ao que nos acontece, contextualizando para a questão de uma profissão, os

significados  dessas  palavras  são  importantes  para  a  valorização  e  identidade  do

terapeuta ocupacional.

[...] termos são expressões que nomeiam as coisas e/ou os objetos e os
conceitos referem-se a significação e a essência desse objeto, sendo
esse último um dos principais pontos  de apoio para a produção de
conhecimentos de um determinado campo científico, visto que a partir
deles são construídas as perspectivas (POELLNITZ, 2018, p. 23).

De acordo com a autora, os termos e conceitos possuem uma função importante

para a produção de conhecimento,  sendo necessário  que se façam debates e estudos

visando  criar  problematizações  e  aprofundamentos  dos  conhecimentos  sobre  essas

nomenclaturas  (POELLNITZ,  2018).  Compreendemos  que  o  entendimento  desses

termos e conceitos próprios da profissão é essencial  para o seu exercício,  visto  que

fundamentam, esclarecem sua prática e contribuem para o crescimento do profissional.
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O terapeuta que possui o domínio do vocabulário profissional pode
também controlar a arte de empregá-la apropriada e seletivamente, e
deve ser capaz de explicar assuntos quando se comunica com clientes
e  outras  pessoas  que  não  estão  acostumadas  com  os  jargões
acadêmicos (HAGEDORN, 2003, p. 13).

Inicialmente na pesquisa, fizemos uma busca em algumas bases de dados por

títulos de artigos que tratassem da terapia ocupacional e suas definições, fundamentos,

epistemologias ou termos. Porém, foram encontrados um número reduzido de artigos

relacionados  a  essa  temática  (LIMA;  OKUMA;  PASTORE,  2013;  MAGALHÃES,

2013), o que nos levou a uma reflexão de que terapeutas ocupacionais possivelmente

têm se dedicado pouco, ao longo dos últimos anos, ao estudo sobre os fundamentos ou

termos  que  embasam  as  práticas  da  profissão  ou  as  palavras  que  utilizaram  na

elaboração dos títulos, resumos ou palavras-chave de suas pesquisas dificultam a busca

por um assunto específico.  

O  presente  estudo  teve  como  intuito  analisar  as  produções  realizadas  por

terapeutas  ocupacionais  localizados  nos  países  do  Sul.  Um aspecto  importante  que

delineou a pesquisa foi o tema da necessidade de diversidades epistemológicas que, de

acordo  com  Boaventura  de  Sousa  Santos  (2010),  consiste  em  conhecimentos

relacionados  às  culturas  e  contextualizados  às  realidades  e  saberes  locais,  isto  é,

próprios dos sujeitos envolvidos. O autor os denomina por Epistemologias do Sul, pois

se tratam de pesquisas provenientes de países geograficamente localizados ao Sul e a

outros países, como Espanha e Portugal, que possuem realidades aproximadas.

Em  nossa  formação,  estudamos  que  em sua  origem,  a  Terapia  Ocupacional

transitou em diversas áreas de conhecimento, mais especificamente no campo da saúde,

filosofia e antropologia, o que de acordo com Araújo e Folha (2010) possibilitou uma

variedade  e  versatilidade  de  conhecimentos,  ampliando  o  campo  de  atuação  desses

profissionais. 

Porém,  como a predominância,  tanto da  constituição dessa  história  como da

produção científica, estar nos países do eixo Norte, principalmente Estados Unidos e

Canadá, tem prevalecido uma ação do profissional que se distancia das realidades que

observamos nos países do eixo Sul. Conforme indica Valderrama (2019), os terapeutas

ocupacionais do Sul buscam um diálogo intercultural com os terapeutas ocupacionais

dominantes, para agregar valores a profissão e permitir diferentes expressões. Com esse
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diálogo pretende-se apresentar um profissional que se atenta a realidade a sua volta,

propondo intervenções significativas tanto aos sujeitos em questão como aos terapeutas

ocupacionais envolvidos. 

Consideramos que esta pesquisa é importante para o fortalecimento da profissão,

além de colaborar na constituição da identidade dos terapeutas ocupacionais renovando

seus ideais para a construção de novas práticas e saberes.

Mesmo  sendo  o  ato  de  produção  de  conhecimento  uma  atividade
singular, ele é uma tarefa coletiva. Dialogamos com outros, com o que
pensam e escreveram, e nos apropriamos de suas ideias enquanto as
reinterpretamos.  Nossos  textos,  quando  publicados,  ganham vida  e
deixam de ser nossos. Outros irão com eles dialogar, dar-lhes novos
sentidos,  possuí-los  ou  descartá-los.  Quando  se  produz e  reproduz
conhecimentos,  possibilita-se  o  surgimento  de  novas  identificações
que  podem  ser  valoradas  e  mantidas  ou,  simplesmente  superadas
(GALHEIGO, 2014, p. 220).

Frente a essas  informações,  levantamos o seguinte questionamento:  como foi

desenvolvida a produção de conhecimento em terapia ocupacional nos países do Sul nos

últimos dez anos? Tendo como objetivo principal a análise dos termos e conceitos que

nucleiam a ação da Terapia Ocupacional do eixo Sul, os principais autores e os países

que se dedicam à produção de conhecimento na área, com a finalidade de entender suas

tendências de atuação profissional. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Optamos por  realizar  uma  revisão  de  mapeamento  que  propicia  descrever  o

campo  de  pesquisa  estudado.  O  método foi  produzido  para  mapear  e  categorizar  a

literatura disponível sobre um tópico específico (GRANT, 2009).

Realizou-se uma busca nas bases de dados Lilacs (Literatura Latino-americana

e do Caribe em Ciências da Saúde), Scopus e  Web of Science,  utilizando os termos

“occupational therapy” AND “terapia ocupacional” no título, resumo e palavras-chave,

no  período  de  2008  a  2018,  sem  outros  filtros.  Na  base  de  dados  Lilacs  foram

encontradas 4.438 produções, no  Scopus  13.338 e na  Web of Science  7.408. Como o

volume de produções era alto para uma análise, a pesquisa foi refeita acrescentando os

filtros: artigos, idioma espanhol e países "América do Sul" OR "Chile" OR "Argentina"

OR  "Colômbia"  OR  "México"  OR  "Venezuela"  OR  "Bolívia"  OR  "Uruguai"  OR

“Portugal” OR “Espanha” OR “Cuba” OR “Peru”, excluindo o Brasil.  Obteve-se um
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banco  de  dados com 217 artigos,  porém haviam duplicações  de artigos  nas bases  e

alguns artigos  repetidos  em bases  diferentes,  por  isso restaram 177 artigos.  Dos  75

artigos da  Lilacs  cinco estavam duplicados, sete eram iguais aos encontrados na base

Scopus e três eram iguais ao encontrado na base Web of Science resultando em um total

de 60 artigos nesta base; dos 51 artigos da Web of Science, quatro estavam duplicados e

21 eram iguais aos encontrados na base Scopus, restando um total de 26 artigos; além de

91 artigos incluídos da base Scopus. 

Com o objetivo de analisar os dados dos artigos desenvolveu-se uma planilha

que foi produzida no programa Microsoft Excell®, na qual foi organizada nas seguintes

categorias:  título  do  artigo,  autores,  periódico  em  que  foi  publicado,  país,  ano  de

publicação,  base  de  dados,  resumo,  palavras-chave  e  universidade  de  lotação  dos

autores.

Buscando aprofundar a compreensão sobre os artigos da pesquisa, foi realizado a

leitura dos resumos e, a partir disso, foi possível  identificar e mensurar as seguintes

informações: o público de intervenção, os termos utilizados na pesquisa e o campo de

conhecimento dos artigos, sendo que nos campos percebemos que nem todos os artigos

foram produzidos por terapeutas ocupacionais. Diante disso, elaborou-se outro critério

de exclusão dos artigos. A partir da leitura dos títulos, resumos e palavras-chaves, foram

excluídas  as  publicações  que  abordam  a  terapia  ocupacional,  porém  nas  quais  o

primeiro autor não é terapeuta ocupacional ou o profissional é apenas citado no resumo

como participante de uma equipe multiprofissional. Então, dos 177 artigos encontrados,

39 não foram escritos por terapeutas ocupacionais e cinco apenas citam esse profissional

como integrante  da  equipe  multiprofissional,  restando para a  análise  133 artigos.  O

Fluxograma 1 ilustra o processo de inclusão e exclusão dos artigos no estudo.

Figura 1 Fluxograma dos caminhos da revisão de literatura. 
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Fonte: Elaborada pela autora.

Para o estudo das informações, realizou-se uma análise bibliométrica dos dados

da  planilha  utilizando  as  ferramentas  de  contagem,  filtro  e  criação  de  gráficos  do

Microsoft  Excell®,  que possibilitou uma análise geral  da produção de conhecimento

explorada. A pesquisa bibliométrica aplica métodos estatísticos para analisar e construir

indicadores  sobre  a  dinâmica  e  evolução  da  informação  científica  e  tecnológica.

Segundo  Fonseca  (1986),  a  bibliometria  é  caracterizada  como  produto  da

interdisciplinaridade  no  pensamento  científico  humanístico  e  possibilita  construir

Espanha
n=31

México
n=6

Argentina
n=12

Total de produções incluídas para análise n=133

Portugal
n=4

Colômbia
n=24 

Produções encontradas nas bases
de dados Lilacs n=75, Scopus
n=91 e Web of Science n=51

Exclusão de duplicadas n=40

Total de produções incluídas para
análise dos títulos, resumos e

palavras-chave n=217

Produções excluídas por não
corresponderem aos critérios de

inclusão n=44

Total de produções incluídas para
leitura de resumos n=177

Chile
n=56
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indicadores destinados a avaliar a produção científica de indivíduos, em diversas áreas

de  conhecimento  e  países,  sendo  estes  indicadores  empregados  na  avaliação  de

pesquisadores e áreas de conhecimento. (SILVA; HAYASHI; HAYASHI, 2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  primeiro  item  analisado  foram  os  autores  responsáveis  pelas  produções.

Foram encontrados um total de 400 autores e coautores. Destes, 322 (80,5%) realizaram

apenas uma publicação e 23 autores foram responsáveis pela escrita de duas ou mais

publicações, sendo que 13 deles elaboraram duas publicações, cinco autores produziram

três artigos, um autor fez cinco publicações, um realizou seis publicações, um publicou

sete artigos e dois autores elaboraram oito publicações. A figura a seguir apresenta a

porcentagem de  autores  e  coautores  por  quantidade  de  publicações  nas  revistas  no

período de 2008-2018.

Gráfico 1 Frequência de publicação por autores e coautores.

Fonte: Base de dados Lilacs, Scopus e Web of Science (setembro/2019).

Decidiu-se fazer um recorte para analisar os artigos dos dez autores que mais

publicaram nesse período e os assuntos de seus estudos. Do montante de produções

incluídas  no  estudo,  visualizamos  que  14  produções  foram  elaboradas  por  autores

chilenos, 9 colombianos, 3 argentinos e 3 portugueses. 
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Analisamos  o  resumo  das  produções  elaboradas  por  esses  autores  que

totalizaram em 29 artigos, apresentaremos os assuntos que, em nossa interpretação, se

aproximam.  Na  leitura  identificamos  que  cinco  desses  artigos  expõe  a  temática  da

formação acadêmica em terapia ocupacional sendo que no primeiro os autores trazem a

discussão sobre o desenvolvimento do currículo de terapia ocupacional nas intervenções

em  oncologia  (PEÑAS-FELIZZOLA;  PARRA-ESQUIVEL;  GÓMEZ-GALINDO,

2018), no segundo analisam o aprendizado de alunos na disciplina Terapia Ocupacional

e  Educação  utilizando  uma  ferramenta  online (PARRA-ESQUIVEL;  PEÑAS-

FELIZZOLA;  GÓMEZ-GALINDO, 2017),  no  terceiro  identificam  condições  e

experiências  sobre a segurança do paciente nas práticas acadêmicas  do programa de

Terapia  Ocupacional  (PEÑAS-FELIZZOLA; PARRA-ESQUIVEL;  GÓMEZ-

GALINDO, 2017), no quarto verificam se os estudantes se beneficiaram da estratégia

aprendizagem  ativa  que  foi  utilizada  na  disciplina  Ocupação  e  Bem  (PARRA-

ESQUIVEL;  GÓMEZ-GALINDO;  PEÑAS-FELIZZOLA, 2017)  e  no  último

observaram a percepção de alunos e professores sobre pesquisa em terapia ocupacional

(ARAVENA  C.,  GAJARDO  J.;  MOLINA  Q., 2016).  Constituem  em  pesquisas  e

movimentos  importantes  dentro  das  universidades  para  aprimorar  as  intervenções

terapêuticas e a formação dos profissionais. 

Outro  assunto  que  aparece  em dois  artigos  se  refere  a  situações  de  conflito

armado  na  Colômbia,  no  qual  um deles  relata  as  experiências  de  profissionais  em

terapia ocupacional  em regiões do país (GÓMEZ-GALINDO; PEÑAS-FELIZZOLA;

PARRA-ESQUIVEL, 2017) e outro analisa leis com objetivo de identificar conteúdos

relacionados  com  a  terapia  ocupacional  (PEÑAS-FELIZZOLA,  et  al. 2016).  Esses

artigos abordam o que atualmente tem se discutido em terapia ocupacional, conforme

Malfitano e Lopes (2018) afinam sobre a importância das práticas serem focadas em

questões sociais, explorando as desigualdades sociais e seguindo para uma atuação mais

ampla  se  atentando  para  as  demandas  que  afetam  os  indivíduos  (MUNGUBA;

MALFITANO; LOPES, 2018).

Encontramos um conjunto de cinco trabalhos que abordam o tema da deficiência

sendo que um deles avalia um programa desenvolvido para pessoas com deficiências e

seus familiares (PARRA-ESQUIVEL;  PEÑAS-FELIZZOLA, 2016), outro indica que

em várias escolas é utilizado uma linguagem discriminatória, o que afeta as relações

interpessoais  e  a  vida  escolar  de  crianças  e  jovens  com  deficiência  (YUPANQUI-
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CONCHA, et al 2016), o seguinte mostra uma aproximação da experiência corporal e

sexual de um grupo de mulheres chilenas com deficiência física congênita (JONES B.,

et al. 2015), um outro analisa a visão sobre legislação de emprego atual no Chile para

pessoas com deficiência que participam ativamente da política (SOSA V., et al. 2015) e

o  último  faz  uma  identificação  das  metodologias  de  intervenção  utilizadas  pelos

terapeutas  ocupacionais  na  escola  com  crianças  com  necessidades  educacionais

especiais (MAIA;  SANTANA; PESTANA,  2016). Aponta-se que tanto em contextos

educacionais  como  na  questão  de  trabalho  e  participação  social,  as  ações  desse

profissional podem ser diversas.

Em  relação  ao  campo  penitenciário,  encontramos  três  trabalhos  no  qual  o

primeiro os autores trazem uma revisão sistemática da literatura e o desenvolvimento da

terapia ocupacional colombiana nesse campo (GARZÓN-SARMIENTO, et al. 2017), o

seguinte retrata uma intervenção de Terapia Ocupacional  no vínculo mãe e filha em

mulheres privadas de liberdade do Centro Penitenciário (GALINDO B., et al. 2016) e o

último apresentam um modelo de intervenção com pessoas privadas de liberdade do

ponto  de  vista  ocupacional,  desenvolvido  pela  Escola  de  Terapia  Ocupacional  da

Universidade do Chile e a Unidade de Readaptação Social de Gendarmería do Chile

(MELLA-DÍAZ, et al. 2008). 

Localizou-se sete artigos que se debruçaram na temática relacionada ao idoso no

qual  um  deles  os  autores  apontam  para  intervenções  de  terapia  ocupacional  nos

cuidados  de  demência  (GAJARDO J.; ARAVENA C., 2016),  um outro  mostram o

desenvolvimento de um instrumento de avaliação que apresenta desempenho do idoso

no  uso  do  transporte  público  (GAJARDO  J.;  ARAVENA  C., 2015),  no  seguinte

investigam  o  significado  sobre  a  condução  de  carro  pelos  idosos  (GAJARDO  J.;

LUCERO, 2013),  no  próximo  apresentam  as  características  de  desempenho  de  um

grupo de  idosos no uso do transporte  em Santiago,  observando suas  experiências  e

percepções  (GAJARDO  J.,  et  al. 2012),  um  outro  uma  revisão  teórica  sobre  as

necessidades dos pacientes idosos em UTI e as problemáticas tratadas com terapeuta

ocupacional  (GAJARDO  J.,  2008),  outro  abordam  a  intervenção  domiciliar  por

terapeutas  ocupacionais com idosos após alta hospitalar (PINEDA, et al. 2018) e no

último apresentam idosos institucionalizados com interesse de estudar ou finalizar os

estudo  inacabados  (ARANDA  F.; YUPANQUI-CONCHA;  VERDUGO  H., 2014).

Alguns trabalhos se dedicaram ao que Iwama (2016) descreve  como a promessa da
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terapia ocupacional  de que todas as pessoas possam se comprometer  e participar  de

atividades significativas.

Dois artigos abordam o início da profissão em terapia ocupacional na Argentina,

dentre eles, um analisa a criação da profissão em meio a epidemia de poliomielite de

1956  (TESTA,  2013),  e  o  outro  discute  a  criação  da  Escola  Nacional  de  Terapia

Ocupacional nesse mesmo período (TESTA, 2012).

Outros  assuntos  diversificados  apareceram  em  quatro  artigos  dos  quais  um

abordam o tema sobre justiça fazendo uma análise do conceito de justiça em terapia

ocupacional  (PARRA-ESQUIVEL,  2015),  um  outro  apontam  para  a  questão  do

desempenho ocupacional de crianças com atraso global de desenvolvimento inseridas

no  Sistema  Nacional  de  Intervenção  Precoce  na  Infância  (SNIPI)  fazendo  uma

comparação  com  crianças  com  desenvolvimento  típico  (3  e  5  anos  de  idade)

(FERNANDES; SANTANA; PESTANA, 2016), um deles visam caracterizar o uso de

instrumentos de avaliação baseados na ocupação por terapeutas ocupacionais no Chile

(GAJARDO J., ARAVENA C.; CIFUENTES L., 2015), outro dispõem-se a conhecer a

modalidade  de  intervenção  do  terapeuta  ocupacional  em saúde  mental  para  adultos

(TESTA,  2010)  e  um  último  se  atenta  a  contribuição  da  intervenção  em  terapia

ocupacional em cuidados paliativos (BALTAZAR; PESTANA; SANTANA, 2016).

Tendo como base os assuntos dos artigos apresentados, podemos apontar que o

campo de atuação em terapia ocupacional  é bastante abrangente e tem se expandido

para áreas distintas entre si. Além de evidenciarem o que Quarentei (2007) aponta como

o compromisso da profissão que é de pensar a vida humana no singular e coletivo pela

via da ação e atividade no mundo, considerando o contexto.

Gráfico 2 Revistas que publicaram dois ou mais artigos.
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Fonte: Base de dados Lilacs, Scopus e Web of Science (setembro/2019).

Foram encontradas um total de 53 revistas que publicaram os artigos analisados.

Dentre elas,  11 obtiveram duas ou mais publicações  e  42 apresentaram apenas  uma

publicação no período de 2008-2018. O gráfico nos revela uma quantidade expressiva

de  publicações  na  Revista  Chilena de  Terapia  Ocupacional com um número de  49

artigos publicados,  sendo 40 autores chilenos, oito argentinos e um colombiano. Em

segundo,  encontramos  os  Cadernos  Brasileiros  de  Terapia  Ocupacional com  13

publicações, nos quais cinco autores são espanhóis, três portugueses, dois chilenos, dois

colombianos e um argentino. Em terceiro lugar encontra-se a Revista de La Facultad de

Medicina com dez artigos de autores colombianos e em quarto lugar a Revista de Salud

Pública com cinco artigos publicados, sendo quatro autores colombianos e um chileno.

Um ponto interessante de se observar é que das 53 revistas apenas três são de terapia

ocupacional, sendo a maioria da área médica, nos revelando a necessidade de obtermos

mais revistas indexadas nas bases de dados. 

Houve um crescimento significativo na quantidade de publicações no decorrer

dos anos analisados. Um dos motivos a se levar em consideração é que, de acordo com
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Bianchi  e  Malfitano  (2017),  em 2004  iniciou  o  programa  de  mestrado  em Terapia

Ocupacional no México, igualmente o Chile dispõe de um mestrado o Com Menciones e

na Colômbia  Discapacidad e Inclusión Social.  Ademais as autoras apontam que em

2010  houve  a  abertura  do  Programa  de  Pós-graduação  em Terapia  Ocupacional  na

Universidade Federal  de São Carlos – PPGTO/UFSCar. Além disso, observaram um

aumento relevante de escolas para a formação em terapia ocupacional nos anos de 2000

e 2013 indicando um crescimento de profissionais (BIANCHI; MALFITANO, 2017).

Analisando  essas  informações  pressupomos  que  esses  podem ser  indicativos  para  o

crescimento de publicações no decorrer dos anos. A Figura 3 ilustra tal identificação.

Gráfico 3 Quantidade de artigos distribuídos de acordo com o ano de publicação.

Fonte: Base de dados Lilacs, Scopus e Web of Science (setembro/2019).

Com  relação  aos  descritores  dispostos  nas  palavras-chave  dos  artigos,

encontramos um total de 432 palavras. Com foco nas dez que apareceram mais vezes,

visualizamos  que  a  com  maior  destaque  foi  “occupational  therapy”  ou  “terapia

ocupacional”  (14,8%)  citada  em  86  artigos.  No  entanto,  embora  o  número  seja

expressivo em comparação  aos  demais,  ele  também nos indica  que dos  133 artigos

elaborados  por  terapeutas  ocupacionais  de  seis  países  diferentes  (Argentina,  Chile,
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Colômbia, Espanha, México e Portugal), 47 destes artigos não optaram por colocar a

profissão  como um descritor  de  suas palavras-chave  o que pode dificultar  na busca

desses  artigos,  além  de  não  deixar  claro  o  campo  profissional  ao  qual  se  refere  a

pesquisa. 

Em segundo, temos “occupation” ou “ocupación” (2,1%) citada 12 vezes nos

artigos  dos países  Argentina  (FERNANDÉZ M.;  GAVIGLIO G.;  ADUR S.,  2012),

Chile  (CARRASCO  M.;  OLIVARES A., 2008;  DRÁPELA,  et  al. 2008;  MELLA-

DÍAZ,  et  al.  2008;  GAJARDO  J.;  LUCERO, 2013;  MUÑOZ B.,  et  al.,  2014;

BRICEÑO R.,  et  al.,  2015;  GAJARDO J.;  ARAVENA C.;  CIFUENTES L.,  2015;

HERNÁNDEZ Z.;  LAGOS  C.;  MELLA-DÍAZ., 2015;  CARO-VINES,  2018;

SCHLIEBENER, 2018) e Espanha (MARTINEZ, et al. 2016). 

Outro  descritor  citado  foi  “rehabilitation”  ou  “rehabilitación”  (1,5%)  que

apareceu  nove  vezes  nos  estudos  dos  países  Argentina  (DURAND; GALVAGNO;

ELGIER, 2017),  Chile  (FERNÁNDEZ  M.,  et  al. 2009;  LOUBAT;  LOBOS;

CARRASCO, 2017), Colômbia (ARANGO-SOLER; CORREA-MORENO; MÉNDEZ-

CASTILLO, 2018), Espanha (CORRAL, et al. 2010; GÓMEZ-MARTÍNEZ; TOMÁS-

AGUIRRE;  TORREGROSA-CASTELLANOS,  2011;  GIL-AGUDO, et  al. 2012;

AZUMENDI, 2015) e México (MEJÍA-ROSAS, et al. 2010). 

Com oito citações encontramos o termo “calidad de vida” ou “quality of life”

(1,4%)  nos  trabalhos  do  Chile  (FERNÁNDEZ M.,  et  al.,  2009;  GAJARDO  J.;

LUCERO, 2013),  Colômbia  (CASTRO-JIMÉNEZ;  GALVIS-FAJARDO, 2018)  e

Espanha  (GARCÍA-BURGUILLO;  ÁGUILA-MATURANA, 2009;  RODRÍGUEZ-

MORERA;  VILLEGAS-SUBIRANA, 2010;  MORENO-RODRÍGUEZ,  et  al. 2015;

PAZ; CELEIRO, 2016; RIHUETE-GALVE; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, 2018). 

Em seis trabalhos, temos “atividades de la vida diária”, “activities of daily life”,

“daily  life  activities” ou “everyday  life  activities”  (1,03%)  em artigos  da Argentina

(DURAND;  GALVAGNO; ELGIER, 2017) e Espanha (MARTÍNEZ-PIÉDROLA,  et

al. 2010;  GÓMEZ-MARTÍNEZ;  TOMÁS-AGUIRRE;  TORREGROSA-

CASTELLANOS, 2011; ROJO-MOTA, et al. 2011;  GONZALEZ-GONZALEZ, et al.

2015; GARCIA, et al. 2018). 
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Aparecendo 5 vezes  temos “health” ou “salud” (0,86%) nos artigos do Chile

(ROLACK-JARAMILLO; TRIBIÑOS-RUBILAR; TRONCOSO-HENRÍQUEZ, 2015),

Colômbia  (ARANGO-SOLER;  CORREA-MORENO;  MÉNDEZ-CASTILLO, 2018;

PAZOS-CARRO;  SOUTO-GÓMEZ;  TALAVERA-VALVERDE, 2018)  e  Espanha

(MARTINEZ,  et al. 2016; VEIGA-SEIJO; FARIAS; RIVAS-QUARNETIA, 2017). 

Em quatro trabalhos foi utilizado o termo “disability” ou “discapacidad” (0,69%)

de autores dos países Chile (YUPANQUI-CONCHA,  et al. 2014; SOSA,  et al. 2015;

YUPANQUI-CONCHA, et al. 2016) e Colômbia (CASTRO-ALZATE, et al. 2013). 

Também quatro vezes verificamos o termo “activities of daily living” (0,69%)

nos  artigos  dos  países  Chile  (MORENO-SARMIENTO,  et  al. 2018)  e  Espanha

(CORRAL, et al. 2010; RODRÍGUEZ, et al.  2018; RAMOS-VEIGUELA, et al., 2018).

Outro  termo  que  se  repetiu  quatro  vezes  foi  “assessment”  ou  “evaluación”

(0,69%) nos trabalhos do Chile (GAJARDO J.; ARAVENA C., 2015;  GAJARDO  J.;

ARAVENA C.; CIFUENTES L., 2015;), Colômbia (RODRÍGUEZ F.,  et al. 2009) e

Espanha (ROJO-MOTA, et al. 2011) 

E por fim encontramos três vezes o termo “esquizofrenia” ou “schizophrenia”

(0,52%)  utilizado  por  autores  do  Chile  (LOUBAT;  LOBOS;  CARRASCO, 2017),

Colômbia  (VELÁSQUEZ,  et  al. 2014) e  Espanha (LÓPEZ-JIMÉNEZ;  RÍOS-DÍAZ;

GÓMEZ-SÁNCHEZ, 2014).

A partir desses dados nos pareceu uma sequência lógica no trabalho analisar os

descritores das palavras-chave mais utilizados por país, buscando entender a linguagem

que cada país procura usar para explicar suas práticas terapêuticas, perceber se houve

mudanças  de  termos  neste  recorte  de  tempo  de  dez  anos,  tendo  em  vista  também

observar se autores do mesmo país demonstram a mesma linha de pensamento e se é

possível fazer relação entre os seis países no uso das terminologias da profissão.  

Ao olharmos para os descritores de cada país, o critério aplicado para selecioná-

los, sucedeu-se da interpretação destes dispostos nos trabalhos, que acreditamos fazerem

parte  do  léxico  da  terapia  ocupacional  e  que  parecem  retratar  as  práticas  desses

terapeutas  ocupacionais.  Escolhemos  cinco  palavras  por  país,  observando  as  que

repetiam mais vezes nas palavras-chave dos artigos. As palavras que encontradas por

países foram: na Argentina - atividade de vida diária, ocupação, participação, promoção
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e terapia  ocupacional;  no Chile  -  atividade,  cotidianidade,  desempenho ocupacional,

ocupação e terapia ocupacional;  na Colômbia - aprendizagem, saúde pública, pessoa

com deficiência, tecnologia assistiva e terapia ocupacional; na Espanha - atividade de

vida diária, desempenho ocupacional, ocupação, qualidade de vida, terapia ocupacional;

no México - atividade de vida diária, doença mental, reabilitação, tecnologia assistiva e

terapia  ocupacional;  em  Portugal  -  deficiências  de  desenvolvimento,  desempenho

ocupacional, intervenção, intervenção precoce e terapia ocupacional.  A tabela abaixo

expõe as palavras usadas por cada país nos anos de 2008 até 2018 e quantas vezes

aparecem, de acordo com a quantidade de artigos que foram publicados no ano.

Tabela 1 Termos de maior incidência por país.

ANO PAÍS TERMOS NÚMERO
DE

ARTIGOS
2008 Argen na Promoção 1

Chile ocupação (3), a vidade 4
Espanha Sem palavra-chave no ar go 1

2009 Argen na 1
Chile co dianidade (2) 3
Colômbia Terapia ocupacional 1
Espanha Terapia ocupacional, qualidade de vida 1
México Terapia ocupacional 1

2010 Argen na 1
Chile Terapia ocupacional (3) 3
Colômbia Terapia ocupacional 1
Espanha Terapia ocupacional (3), a vidades da vida diária, qualidade de 

vida
3

México Tecnologia assis va, reabilitação 2
2011 Chile Terapia ocupacional 3

Espanha Terapia ocupacional (3), a vidades da vida diária (2), 3
México doença mental, Terapia ocupacional 1
Portugal Terapia ocupacional 1

2012 Argen na par cipação, ocupação 3
Chile Desempenho ocupacional, terapia ocupacional 3
Colômbia Terapia ocupacional, aprendizagem 2
Espanha Terapia ocupacional (2) 2

2013 Argen na Terapia ocupacional (3) 3
Chile Terapia ocupacional (3), ocupação 6
Colômbia 1
Espanha Terapia ocupacional 1

2014 Chile Terapia ocupacional (3), ocupação 5
Colômbia Terapia ocupacional 1
Espanha Terapia ocupacional 1

2015 Chile ocupação (3), Terapia ocupacional (5) 13
Colômbia Terapia ocupacional 1
Espanha Terapia ocupacional (4), a vidades da vida diária, qualidade de 

vida
5
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2016 Chile Terapia ocupacional (7) 8
Colômbia Terapia ocupacional (4), tecnologia assis va, pessoas com 

deficiência
4

Espanha Terapia ocupacional (2), qualidade de vida, ocupação, 
desempennho ocupacional

5

México a vidades da vida diária, Terapia ocupacional 1
Portugal desempennho ocupacional, Terapia ocupacional (3), intervenção 

precoce, intervenção
3

2017 Argen na Terapia ocupacional, a vidades da vida diária 2
Chile 1
Colômbia aprendizagem; Terapia ocupacional (7), saúde pública 8
Espanha Terapia ocupacional (2) 2

2018 Argen na Terapia ocupacional, a vidades da vida diária 1
Chile Terapia ocupacional (7), a vidade, ocupação (2) 7
Colômbia Terapia ocupacional (4), saúde pública 5
Espanha a vidades da vida diária (3), Terapia ocupacional (5), tecnologia 

assis va, qualidade de vida, desempenho ocupacional
7

México 1

 Fonte: Base de dados Lilacs, Scopus e Web of Science (setembro/2019).

Visualizando os  descritores,  percebemos  que  são  poucos  os  utilizados  várias

vezes no mesmo ano ou no decorrer dos anos, como essas palavras não se repetem em

todos os anos, em alguns anos temos o campo dos termos sem palavras.  Somente a

partir do ano de 2011 temos o descritor “terapia ocupacional” como palavra-chave em

todos os países que publicaram neste ano, o que não ocorre nos anos subsequentes de

2012 e 2013. Em 2016 os países Espanha e Portugal usaram o descritor “desempenho

ocupacional”.

No  ano  de  2018,  a  Argentina,  o  Chile  e  a  Espanha  utilizam  o  descritor

“atividades de vida diária”, demonstrando que os estudos se desenvolveram a partir das

atividades  humanas que, de acordo com Quarentei  (2001),  não são apenas tarefas  a

serem realizadas, são acontecimentos de vida ligadas às necessidades dos indivíduos.

Realizamos da mesma forma, uma tabela1 com todos os descritores usados por

cada país buscando entender as áreas que os terapeutas ocupacionais têm circulado e

num  primeiro  olhar  percebemos  uma  pulverização  do  conhecimento  em  terapia

ocupacional.  Variadas  palavras  empregadas  pelos  seis  países  estão  relacionadas  às

ciências  médicas  por  caracterizarem  doenças  ou  tratamentos.  Países  como  Chile  e

Portugal apresentam palavras associadas com a área educacional.

1 Tabela disponível no Anexo 1. 
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A  respeito  dos  conceitos-chave  destacados  nos  resumos  dos  133  artigos

analisados, verificamos que os termos que consideramos como os principais para definir

a  ação  da  terapia  ocupacional  são  poucos  ou  não  são  utilizados  na  descrição  dos

resumos, como apresentado na Figura 4. A ausência desses conceitos-chave do ponto de

vista  da busca de artigos pelas terminologias,  que consideramos como fundamentais

para definirem as práticas em terapia ocupacional, explicaria a dificuldade em encontrá-

los. Necessário ressaltar que, apesar da forte influência do eixo Norte nesses países, a

palavra  ocupação  empata  com  a  palavra  atividade,  e  mais  recentemente  vamos

observando a  entrada  da palavra  cotidiano no vocabulário  utilizado pelos  terapeutas

ocupacionais dos países do Sul.

Gráfico 4 Termos chaves que definem a atuação do Terapeuta Ocupacional.

Fonte: Base de dados Lilacs, Scopus e Web of Science (setembro/2019).

A partir da leitura dos resumos dos 133 artigos de pesquisa e com o intuito de

aprofundar  a  compreensão  sobre  os  artigos,  foi  possível  identificar  o  público  da

intervenção  sendo:  sem  identificação  (43);  adulto  (35);  criança  (17);  estudante  de

to/terapeuta ocupacional (21); idoso (12); jovem (4) e adolescente (1). Um total de 43
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trabalhos não identificaram o público nos resumos, havendo apenas a descrição da ação

do profissional relacionada ao contexto ou dificuldade. 

Gráfico 5 Quantidade de cada público das intervenções apresentadas nos artigos.

Fonte: Base de dados Lilacs, Scopus e Web of Science (setembro/2019).

Além disso, podemos observar no gráfico que os terapeutas ocupacionais têm

se debruçado em estudos e pesquisas que demonstram uma preocupação em aprimorar a

formação dos estudantes em terapia ocupacional assim como as práticas dos terapeutas

ocupacionais em atividade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira questão que precisa ser apontada é a não inserção da palavra terapia

ocupacional nas palavras-chave ou nos títulos dos trabalhos, a ausência dessa utilização

torna difícil a recuperação do artigo e ainda abre a dúvida se o artigo compõe ou não o

corpo de conhecimento em terapia ocupacional. Ademais, a aparição da mesma palavra

nos resumos, não significa diretamente a composição do corpo de conhecimento para a

área, muitas vezes apenas é citado o profissional terapeuta ocupacional como parte de

uma  equipe  multiprofissional  que  desenvolveu  a  ação  e/ou  pesquisa,  dificultando
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também o desenvolvimento do próprio campo profissional que apesar de interessantes

produções identificadas, não conseguimos reuni-las por temáticas com facilidade. 

Assim, alertamos o sinal amarelo que indica atenção, se queremos nos constituir

como campo de conhecimento específico, a primeira ação é que os autores terapeutas

ocupacionais passem a explicitar isso nos títulos, nos resumos e nas palavras-chaves.

Em  segundo  lugar,  a  explicitação  do  termo  não  indica  necessariamente  um

conhecimento específico para o campo de Terapia Ocupacional, percebemos que muito

foi feito em relação a compreender situações, públicos-alvo, serviços e contextos onde

os  terapeutas  ocupacionais  estão,  contudo,  embora  relevante  para  a  constituição  do

campo  científico,  precisa-se  ir  adiante,  constituir  referenciais  teórico  metodológicos

próprios, avaliações sobre procedimentos e intervenções dos terapeutas ocupacionais,

reflexões críticas e ensaios reflexivos que discutam a episteme e as trajetórias históricas

e contemporâneas da profissão.

Relacionado  a  análise  das  palavras  por  país,  até  o  presente  momento  nos

deparamos com muitas palavras provenientes de várias ciências, o que não é conclusivo,

porém observado que possivelmente ocorre,  entre os terapeutas ocupacionais, muitos

trabalhos  centrados  no  biomédico  e  com  algumas  pesquisas  que  se  utilizam  dos

conceitos das áreas educacionais,  relações de trabalho e políticas públicas. Devido a

limitação dos dados no recorte que essa pesquisa se propôs, não obtivemos com clareza

a  linguagem utilizada  em cada  país  para  retratar  as  práticas  terapêuticas  e  se  esses

terapeutas têm formado coletivamente esses conceitos. 

Há  que  se  apontar  três  limites  dessa  pesquisa:  1)  a  produção  científica

recuperada são artigos científicos indexados, o que limita a compreensão mais próxima

de  um real  do  que  acontece  de  fato  nos  países,  com quais  públicos  os  terapeutas

ocupacionais estão de fato mais dedicados bem como os termos mais utilizados; 2) se

trabalhou pouco na  distinção pelo  país,  analisou-se  o conjunto,  a  totalidade,  e  nem

sempre essa totalidade reflete a singularidade de cada país; 3) esse conjunto de dados

precisa ser analisado em comparação com a pesquisa que está sendo concomitantemente

produzida sobre o âmbito nacional para que de fato possamos aprofundar saberes sobre

as Terapias Ocupacionais produzidas no Eixo Sul.
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ANEXO 1

Tabela . Palavras-chave dos países separadas por ano. 

Argentina 2008 Promoção; resiliência; adolescentes.

 2009 Intervenção  precoce;  gestantes;  crianças;  promoção  da  saúde;
desenvolvimento; hábitos; diretrizes para pais; autoconfiança

 2010 Modalidade de intervenção; dispositivo de trabalho; saúde mental.

 2012 Doença  renal  de  estágio;  estado  do  emprego,  história  da  terapia
ocupacional;  gênero  e  terapia  ocupacional;  poliomielite  e  terapia
ocupacional.  Profissionalização,  participação;  ocupação;  economia
social e solidária.

 2013 Polomielite;  terapia  ocupacional  (3);  profissionalização;  epidemia;
argentina, ento; contexto político-saúde; hospital agudo da argentina;
intervenções prevalentes.

 2017 Competência; emprego; incapacidade; exclusão, reabilitação; terapia
ocupacional;  atividades  de  vida  diária;  vestir  apraxia;  apraxia
ideomotora

 2018 Terapia Ocupacional; História; Genocídio; Direitos Humanos;

Chile 2008 Reintegração  social;  ocupação  (3);  pessoas  privadas  de  liberdade,
significados;  atividade  criminosa;  roubo,  ciência;  atividade;  forma
ocupacional; níveis de ação.

 2009 Acidentes de trabalho; reabilitação; qualidade de vida; trabalho; chile,
contexto  socio-histórico;  comunidade;  prática  comunitária;
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intervenção  comunitária;  trabalho  comunitário;  vida  cotidiana;
participação, autonomia; inclusão escolar; cotidianidade

 2010 Terapia ocupacional (3); história oral; universidade de Wide Beach,
Modelo  Rio  (Kawa);  relevância  cultural;  cosmovisão  oriental,
neonatologia; prematuridade; desenvolvimento psicomotor

 2011 Ergonomia;  doenças  musculoesqueléticas;  doenças  profissionais;
terapia ocupacional; extremidade superior; chile; operários; trabalho
local,  auto-estima;  assertividade;  autoeficácia;  rendimento
acadêmico;  estudantes  universitários,  performances  acadêmicas;
conhecimento pedagógico do conteúdo; consulta quantitativa

 2012 Velhice, transporte público; desempenho ocupacional; mobilidade na
comunidade, idosos;  aposentadoria;  mudanças  percebidas;  papéis  e
rotinas;  transtorno  de  déficit  de  atenção  e  hiperatividade;  terapia
ocupacional; desenvolvimento infantil

 2013 Epidermólise  bolhosa;  necessidades  educacionais  especiais;
participação  ocupacional;  modelo  de  ocupação  humana;  terapia
ocupacional  (2);  educação  profissional;  área  de  saúde  do  aluno;
treinamento de graduação; terapia ocupacional na velhice; condução,
ocupação;  qualidade  de  vida;  autonomia,  governança;  biopolítica;
genealogia;  dispositivo;  forças  políticas,  padrões  ocupacionais;
orquestração;  equilíbrio  ocupacional  relativo,  habilidades
profissionais

 2014 Adultos  mais  velhos;  andragogia;  inclusão;  terapia  ocupacional;
terapia  ocupacional  (2);  determinantes  sociais  da  saúde;  política
social;  condições  sociais;  Chile,  ocupação;  cultura;  sentimento  de
pertença;  identidade;  estilo  de  vida  e  escolha  ocupacional;
instrumentos de avaliação; teste de desenvolvimento psicomotor 2-5
anos;  escala  de  jogo  knox;  culturalmente  seguro;  pré-escola,
deficiência; educação inclusiva; ensino superior

 2015 'Vida ocupacional'; história oral; ruralidade; envelhecimento; sofrer,
educação  formal;  ocupação  (3);  sentido  finalidade  significado;
integração  social;  pessoas  em situação  de  rua;  papel  do  terapeuta
ocupacional;  programas  não  governamentais;  pessoa  maior;
voluntariado;  cuidadores;  visitas  domiciliares;  política;  inclusão
trabalhista;  sujeito de direitos;  incapacidade;  corpo legítimo; corpo
ilegítimo; sexualidade;  mulheres com deficiência;  aprendizagem de
serviço;  foco  em  competências;  educação  superior;  terapia
ocupacional  (5);  sistema  neoliberal;  eleições  ocupacionais;  saúde;
bem-estar,  adolescentes;  infratores  da  lei;  inclusão  social;  hiv;
mulheres; trabalhar discriminação; apartheid ocupacional; transporte;
adulto  mais  velho;  avaliação;  participação  social;  instrumentos;
avaliação;  pessoa  em  situação  de  rua;  ocupação  significativa;
contexto; motivação identidade social

 2016 Terapia ocupacional (7); conhecimento; prática profissional; direitos
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humanos; gênero, mulheres privadas de liberdade; anexo problemas
de  escrita;  integração  sensorial;  terapia  ocupacional  em  contexto
escolar; prática baseada em evidências; pesquisa; comissionamento;
medicina  física  e  reabilitação;  hospital  público;  deficiência;
discriminação; educação; direitos humanos; idioma; eficácia clínica;
demência; feminismo; história da ciência; estados unidos (thesaurus);
mulher

 2017 Esquizofrenia; estigma; tratamento; reabilitação

 2018 Gênero; atividades da vida diária; terapia ocupacional (7); sexismo;
sociologia;  metodologias  de  pesquisa;  objetivos  pedagógicos;
interdisciplina; atividade; Brasil; ciência da ocupação, ocupação (2) ;
práxis; conhecimento; epistemologias do sul; ser humano; análise de
dasein; filosofia; adultos; atividades cotidianas; estudos de validação;
dependência;  re-internações  hospitalares;  atendimento  domiciliar
hospitalar; cuidados de transição.

Colômbia 2009 Terapia  ocupacional;  setor  de  trabalho;  empresa;  quadro  lógico;
avaliação; risco muscular osteo.

 2010 Desenvolvimento  de  linguagem;  terapia  ocupacional;  integração
sensorial; fonoaudiologia

 2012 Publicações  periódicas;  documentos  em texto  completo;  resumo e
indexação;  terapia  ocupacional,  estilo  cognitivo;  aprendizagem;
estudante universitário

 2013 Deficiência; inclusão; música

 2014 Guia  de  prática  clínica;  esquizofrenia;  intervenção  familiar;
psicoeducação;  treinamento  de  habilidades  sociais;  terapia
ocupacional

 2015 Criação de conceito; terapia ocupacional; justiça social

 2016 Neurônios-espelho;  imagens  motoras;  terapia  ocupacional  (4);
reabilitação  física;  legislação  como  assunto;  violência;  guerra,
tecnologia assistiva; síndrome do túnel  do carpo; lesões nas mãos;
integração comunitária; pessoas com deficiência;

 2017 Aprendizagem;  terapia  ocupacional  (7);  saúde  pública;  interface
usuário-computador; segurança do paciente; gerenciamento de riscos;
gerenciamento de segurança, Colômbia;  população rural; violência;
guerra,  estágio  clínico;  segurança  do  paciente;  gerenciamento  de
riscos,  avaliação  de  incapacidades;  artrite  reumatóide;  terapias
biológicas; avaliação de impacto na saúde; educação; ensino, prisões;
revisar literatura como assunto, tarefa, desempenho e análise; hiv;

 2018 Mulheres  grávidas;  relações  materno-fetais;  educação  pré-natal;
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terapia ocupacional (3); arte-terapia; saúde pública; saúde; promoção
da saúde; reabilitação, desenvolvimento infantil; atenção primária à
saúde  prevenção  primária;  patologia  fonoaudiológica;  assistência
integral  à  saúde;  profissional  da  educação;  neoplasias;  terapia
ocupacional por demência; alzheimer; cognição; qualidade de vida;
atividade motora

Espanha 2008 Sem palavras-chave no artigo

 2009 Estratégias de economia de energia; fadiga esclerose múltipla; terapia
ocupacional; qualidade de vida

 2010 Cuidados paliativos e atividades da vida diária; terapia ocupacional
(3);  reabilitação;  atividades  da  vida  diária;  próteses  mioelétricas;
habilidades;  cuidados  paliativos;  qualidade  de  vida;  terminal  de
doenças

 2011 Jogo de arte; terapia ocupacional (3); atividades criativas; conjuntos
de  construção;  atividades  da  vida  diária;  hospital  de  atendimento
crônico e longa permanência; acidente vascular cerebral; reabilitação;
terapia de movimento induzida por restrição;  vício;  adl;  avaliação;
síndrome dissexuativa; atividades da vida cotidiana; frente do lobo;
neuropsicologia;

 2012 Realidade  virtual;  reabilitação;  lesão  medular;  terapia  ocupacional
(2); tetraplegia; cinemática; produtos de apoio; distrofia muscular de
duchenne; textos médicos; doenças neuromusculares; doenças raras;
terminologia; recursos de tradução

 2013 Cultura  profissional;  terapia  ocupacional;  etnografia;
interculturalidade; etnoccupation

 2014 Terapia  ocupacional;  esquizofrenia;  ansiedade  depressão;  centro
penitenciário

 2015 Publicações de pacientes psiquiátricos; criatividade e doença mental;
literatura  e  doença  mental;  terapia  ocupacional  (4);  reabilitação;
hospital  innocents  de  valência;  loucura;  Gilabert  Jofré;  assistência
psiquiátrica; criança; terapia nutricional; fibromialgia; atividades da
vida diária; artrite; dor; qualidade de vida

 2016 Terapia  ocupacional  (3);  cardiologia;  qualidade  de  vida;  direitos
humanos;  participação  cidadã;  globalização;  etnocentrismo;
multiculturalismo; ocupação; desempenho ocupacional; saúde; pesca
comercial;  habilidades sociais;  deficiência intelectual;  programa de
treinamento; adultos; realização acadêmica; motivação; educação em
aprendizagem baseada em problemas
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 2017 Autismo; neurodesenvolvimento;  terapia ocupacional  (2);  pesquisa;
integração sensorial; distúrbio do processamento sensorial; condições
de trabalho; saúde; justiça do trabalho; teoria social crítica

 2018 Atividades  da  vida  diária  (2);  classificação  internacional  de
funcionamento; incapacidade e saúde; doenças musculoesqueléticas;
hortiterapia  psiquiátrica;  fazenda;  santa  ana;  ferrus;  reinserção;
histórico  de  enfermagem;  pessoas  idosas;  sexo;  envelhecimento;
estereótipo;  fisioterapia;  terapia  ocupacional  (5);  desordens
neuromusculares;  atividades da vida cotidiana; tecnologia assistiva;
independência,  atividades  diárias;  fadiga  neoplasia;  enfermagem;
qualidade  de  vida;  despejo;  desempenho ocupacional;  saúde;  crise
habitacional;  recessão  econômica;  função  cognitiva;  cognição
cotidiana; funcionalidade;

México 2009 Fugl meyer; terapia ocupacional; acidente vascular cerebral; realidade
virtual

 2010 Psiquiatria;  hospícios;  a  Castañeda;  México;  tecnologia  assistiva;
paralisia cerebral; reabilitação; nível volitivo

 2011 Estatística descritiva e inferência; doença mental; terapia ocupacional

 2016 Atividades  diárias  de  saída;  projetar  ambientes  interativos;
reabilitação da mão; terapias ocupacionais

 2018 Realidade aumentada; dispositivo háptico; terapias de reabilitação

Portugal 2011 Distrofia simpática reflex; estimulação medular; terapia física; terapia
ocupacional;  critérios  de  diagnóstico;  acompanhamento;  gestão;
calcitonina

 2016 Deficiências  de  desenvolvimento;  desenvolvimento  infantil;
desempenho  ocupacional;  terapia  ocupacional  (3);  intervenção
precoce;  necessidades  educacionais  especiais;  ambiente  escolar;
metodologias de intervenção; hospitalização; intervenção

Fonte: Base de dados Lilacs, Scopus e Web of Science (setembro/2019).


