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RESUMO 

 

Introdução: Com o aumento do envelhecimento populacional, houve um crescimento da 

incidência de doenças crônicas nos idosos que limitam a realização de suas ocupações diárias 

e geram dependência de terceiros. Dessa forma,  há um aumento no número de idosos cujo 

familiares e ou cuidadores optam pela institucionalização ou que devido aos agravos das 

doenças crônicas degenerativas necessitam de internação hospitalar, ocorrendo um aumento da 

necessidade dessa população de utilizar os serviços de cuidados paliativos (CP). Objetivo:  

Realizar levantamento bibliográfico para conhecer a atuação do terapeuta ocupacional (TO) 

junto a idosos em CP. Metodologia: Trata-se de um levantamento bibliográfico das ações 

desenvolvidas por TO com idosos em CP. A restrição temporal adotada foi de 10 anos (2010 a 

2020), e as buscas foram realizadas em dezembro de 2020. As bases de dados eleitas para o 

levantamento foram: Lilacs, Medline, Pubmed e Scielo. Resultados e Discussão: A pesquisa 

foi fundamentada por 4 artigos que abordam a atuação da terapia ocupacional em CP com 

idosos. A análise dos artigos selecionados na íntegra foram organizados em três temas: 1) As 

intervenções de terapia ocupacional em cuidados paliativos; 2) Terapia ocupacional x as 

ocupações em cuidados paliativos; 3) As limitações dos terapeutas ocupacionais em cuidados 

paliativos. Considerações finais: Esse estudo evidenciou a necessidade de se ter mais pesquisas 

relacionadas à terapia ocupacional em CP com idosos. Ficou evidente a subutilização da 

profissão na área com essa população, visto que foi relatado pelos idosos que receberam esses 

serviços como uma forma de obter cuidados relacionados com conforto e segurança, ao invés 

de envolvê-los em ocupações que eram significativas. 

 

Palavras chaves: Terapia Ocupacional. Idoso. Cuidados Paliativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: With the increase in population aging, there was an increase in the incidence of 

chronic diseases in the elderly, which limit the performance of their daily occupations and 

generate dependence on third parties. Thus, there is an increase in the number of elderly people 

whose family members and / or caregivers opt for institutionalization or who, due to the 

aggravations of chronic degenerative diseases, need hospitalization, with an increased need for 

this population to use palliative care (PC) services. Objective:  To carry out a bibliographic 

survey to learn about the work of the occupational therapist (TO) with the elderly in PC. 

Methodology: This is a bibliographic survey of the actions developed by TO with elderly 

people in PC. The time constraint adopted was 10 years (2010 to 2020), and the searches were 

carried out in December 2020. The chosen databases for the survey were: Lilacs, Medline, 

Pubmed and Scielo. Results and Discussion: The research was based on 4 articles that address 

the role of occupational therapy in PC with the elderly. The analysis of the articles selected in 

full was organized into three themes: 1) Occupational therapy interventions in palliative care; 

2) Occupational therapy x occupations in palliative care; 3) The limitations of occupational 

therapists in palliative care. Final considerations: This study evidenced the need for more 

research related to occupational therapy in PC with the elderly. The underutilization of the 

profession in the area with this population was evident, as it was reported by the elderly who 

received these services as a way to obtain care related to comfort and safety, instead of involving 

them in occupations that were significant. 

 

Key words: Occupational therapy; Elderly; Palliative Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é compreendido como um processo significativo da 

contemporaneidade, que tem exigido uma reforma na saúde, já que essa população demanda 

maior cuidado, devido às doenças crônicas que os acometem (NASRI, 2008). 

Esse fenômeno do envelhecimento é caracterizado pela inversão da pirâmide etária   nos  

últimos  70  anos,  ou  seja,  a  redução  nas  taxas  de  crescimento  populacional  e 

consequentemente a diminuição do número de crianças e adolescentes, o que, gera um aumento 

do número da população em idade ativa e principalmente do total de idoso (IBGE, 2016). Além 

da transição demográfica, que modifica a estrutura da pirâmide etária, outros fatores também 

são  responsáveis  para  o  aumento  do  envelhecimento  populacional  como,  por  exemplo, 

melhoria  nas  condições  sanitárias  e  de  saúde,  como  resultado  permitindo  o  aumento  da 

expectativa de vida da população (SIMÕES, 2016). 

Com o envelhecimento populacional, houve um crescimento da incidência de doenças 

crônicas  degenerativas ou não-transmissíveis  como,  por  exemplo,  doenças  cardiovasculares,  

doenças neurológicas,  doenças  respiratórias  crônicas,  hipertensão,  câncer,  diabetes  e  

doenças metabólicas (CHAIMOWICZ, 2017).  

Essas doenças podem acometer a capacidade funcional dos idosos, ocasionando grandes  

dificuldades em realizar atividades básicas de vida diária como, por exemplo, alimentar-se, 

vestir-se e tomar banho, e atividades instrumentais de vida diária como, por exemplo, preparar 

comida, fazer compras, pagar contas e tomar remédios (ALVES et al, 2007). Portanto, 

promovendo uma maior vulnerabilidade  dessa  população.  Na  faixa  etária  dos  60  anos  

aumenta  cerca  de  5%  essa dependência e na faixa etária de 90 anos ou mais a porcentagem 

aumenta para 50%. Uns dos fatores responsáveis por agravar as doenças crônicas em idosos são 

o declínio das funções orgânicas, a inatividade física, o isolamento, a falta de manutenção de 

contatos sociais saudáveis e uma vida socialmente ativa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).   

 Com o aumento do envelhecimento e das doenças crônicas novas formas de cuidados 

foram sendo implementadas como, por exemplo, os CP (ANCP, 2012). 

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 

do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento 

de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (OMS, 2002 apud 

INCA, 2020). 
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 O CP se baseia em princípios conforme consta no Manual de Cuidados Paliativos. E 

não se fala em terminalidade, mas em uma doença sem possibilidade de cura, portanto, as 

intervenções são voltadas para a possibilidade ou não de um tratamento modificador da doença, 

afastando a ideia de que não se tem mais nada a fazer, dessa forma, buscando sempre aumentar 

a qualidade de vida e bem-estar do paciente (ANCP, 2012). 

 A terapia ocupacional tem uma ampla contribuição em CP ao propor ações centradas 

no cliente. Entre as suas principais ações estão as atividades significativas do paciente, o 

acolhimento, as orientações aos familiares e cuidadores, estímulos cognitivos e sensoriais e 

controle da dor e de outros sintomas causados pela doença, além de  promover a autonomia e 

independência do paciente. Essas intervenções propostas por TO dentro de uma equipe 

interdisciplinar, promovem qualidade de vida, bem-estar e manutenção da vida ativa do 

paciente enquanto possível, visando o conforto e a dignidade  (TREVISANA, 2019). 

O objetivo deste trabalho foi levantar e/ou conhecer a atuação do terapeuta ocupacional 

a idosos em cuidados paliativos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um levantamento bibliográfico das ações desenvolvidas por TO com idosos em CP. 

 A restrição temporal adotada foi de 10 anos (2010 a 2020), e as buscas foram realizadas 

em dezembro de 2020. As bases de dados eleitas para o levantamento bibliográfico são 

apresentadas na tabela, a seguir.  

 

Tabela 1 – Resultados das buscas nas bases de dados  

Base de dados Palavras chaves buscadas Resultados 

LILACS 

(Terapia Ocupacional) AND 

(Idoso) AND (Cuidados 

Paliativos) / (Occupational 

therapy) AND (Elderly) AND 

(Palliative Care) 

0 

MEDLINE 
(Terapia Ocupacional) AND 

(Idoso) AND (Cuidados 

Paliativos) 

44 

PUBMED (Occupational therapy) AND 

(Elderly) AND (Palliative Care) 
212 

SCIELO 

(Terapia Ocupacional) AND 

(Idoso) AND (Cuidados 

Paliativos) / (Occupational 

therapy) AND (Elderly) AND 

(Palliative Care) 

0 

Total de artigos encontrados 256 

Fonte: Autora, 2021. 

 

Como critérios de inclusão,  foram: 1) ter sido publicado nos últimos dez anos; 2) estar 

disponível na íntegra; 3) estar nos idiomas português, inglês ou espanhol; 4) ter a participação 

de terapeuta ocupacional na atuação ou falar sobre terapia ocupacional com idosos em cuidados 

paliativos. Os critérios de exclusão foram: 1) não apresentar o terapeuta ocupacional na autoria 

ou não abordar a terapia ocupacional.  

Para a busca foram utilizados os seguintes descritores: “terapia ocupacional”, “idoso” e 

“cuidados paliativos”, bem como suas expressões em inglês: “occupational  therapy”,  “elderly” 

and "palliative care”. Foram utilizados os operadores booleanos AND e OR para combinação. 

Inicialmente todos os resumos dos artigos selecionados foram lidos e analisados para identificar 

se encaixavam nos critérios de inclusão. Em seguida, aqueles selecionados foram lidos na 

íntegra e categorizados em temas centrais para discussão. O método de seleção dos artigos é 

apresentado no fluxograma, a seguir.  
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2021. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa foi fundamentada por 4 artigos que abordam a atuação da terapia ocupacional em 

CP com idosos. Os títulos, autores, ano de publicação, país de publicação, idioma, metodologia 

e objetivo são apresentados na tabela 2, a seguir.  

 

Tabela 2 – Caracterização dos artigos incluídos  

  
Título 

Autor(es)/Ano 

de publicação 

País de 

publicação/ 

Idioma 

Metodologia Objetivo 

1 

A phenomenological 

inquiry into the 

embodied nature of 

occupation at end of 

life. 

Lala  

AP, Kinsella 

EA/2011 

Canadá/Inglês Qualitativa 

Examinar a ocupação no 

final da vida partir das 

perspectivas dos 

canadenses com 60 anos 

de idade ou mais que são 

diagnosticados com uma 

doença terminal 

2 

Is occupation 

missing from 

occupational therapy 

in palliative care? 

Keesing 

S, Rosenwax 

L/2011  

Austrália/Inglês 
Qualitativa 

Quantitativa 

Explorar as experiências 

diárias e as necessidades 

ocupacionais de pessoas 

que estavam morrendo e 

seus cuidadores principais 

durante a fase 

paliativa. Além disso, foi 

determinado o número de 

terapeutas ocupacionais 

que atuam nessa área na 

Austrália e a gama de 

serviços prestados 

3 

"It's not about 

treatment, it's how to 

improve your life": 

The lived experience 

of occupational 

therapy in palliative 

care 

Badger S, 

Macleod 

R, Honey 

A/2015 

Austrália/Inglês Qualitativa 

Investigar a experiência 

vivida em terapia 

ocupacional em cuidados 

paliativos para pessoas 

com doença em fase 

avançada 

4 

"Running Water 

Won't Freeze": How 

people with 

advanced 

Parkinson's disease 

experience 

occupation 

Murdock 

C, Cousins 

W, Kernohan 

WG/2015 

Reino 

Unido/Inglês 
Qualitativa 

Explorar como as pessoas 

com doença de Parkinson 

avançada vivenciam o 

fenômeno da ocupação em 

seu cotidiano, a fim de 

informar a prática da 

terapia ocupacional em 

cuidados paliativos 

Fonte: Autora, 2021. 

 

Os artigos selecionados geraram as seguintes categorias temáticas:  

1. Intervenções da terapia ocupacional em cuidados paliativos, 2. A terapia ocupacional X 

ocupações nos cuidados paliativos e o 3. As limitações dos terapeutas ocupacionais em cuidados 

paliativos.  



16 
 

 

3.1 TEMA 1: AS INTERVENÇÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

Segundo Queiroz (2012), a terapia ocupacional em CP deve ter um olhar amplo e integrador do 

indivíduo que apresenta sintomas debilitantes fisicamente, sintomas psicossociais e/ou 

espirituais que interfiram de forma significativa em sua vida ocupacional. O TO poderá intervir 

como um facilitador na adaptação do paciente e de seus cuidadores durante a evolução da 

doença e no processo de fim de vida.  

Badger, Macleod e Honeyo (2015) em seu artigo intitulado “It’s not about treatment, 

it’s how to improve your life”: The lived experience of occupational therapy in palliative care” 

investigaram sobre intervenções da terapia ocupacional em CP que ofereciam suporte físico e 

emocional e prescrição de equipamentos (p.ex: cadeiras de rodas especializadas, equipamentos 

para caminhar e ferramentas para abrir potes e latas). Os TO prescreveram  equipamentos de 

tecnologia assistiva personalizados de acordo com os fatores do paciente. Outras intervenções 

apontadas foram voltadas a planejamento de alta e adaptações no ambiente domiciliar para que 

fosse possível a volta dos pacientes para casa proporcionando conforto e segurança. Pacientes 

que receberam intervenções da TO tiveram mais tempo para passar com seus familiares e 

amigos, fortalecendo sua rede de apoio. 

 A relação entre o terapeuta e paciente, forneceu suporte emocional e psicológico através 

da escuta qualificada do profissional e do relacionamento colaborativo entre o paciente e o seu 

TO. Portanto, esse vínculo fez com que os indivíduos enfrentassem melhor a sua perda de 

função. 

 Nos artigos selecionados não foi  discutida a intervenção entre o TO, paciente e família, 

o que pode ser uma limitação da terapia centrada no cliente em CP.  

A intervenção terapêutica centrada no cliente é baseada na relação de parcerias entre o 

cliente e o TO que deve promover autonomia no cliente, modificando o foco do modelo médico 

para que o cliente tenha uma atuação centrada em suas próprias demandas (PONTES; 

POLATAJKO, 2016). 

Badger, Macleod e Honeyo (2015), apesar de apontarem que seu estudo não foi baseado 

na prática centrada no cliente, não perceberam o impacto negativo por parte de seus clientes, 

seguiram  todas as prescrições dos TO.  Já, Keesing e Rosenwax (2011) em seu artigo intitulado 

“Is occupation missing from occupational therapy in palliative care?” descreveram que seus 

pacientes puderam  expressar seus  objetivos e desejos, mas que não foram apoiados pela equipe 
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de saúde, o que gerou frustrações e a sensação de que a situação estava fora do controle do 

paciente e do cuidador.  

A prática  centrada no cliente promove uma melhora na participação, funcionalidade e 

autoeficácia dos indivíduos, visto que respeita as escolhas do cliente, seus objetivos e valores 

(PONTES; POLATAJKO, 2016). Portanto, é fundamental que essa prática seja adotada em CP, 

para que no fim da vida o paciente tenha seus desejos respeitados e consequentemente ocorra 

uma melhora na sua qualidade de vida.  

 É essencial que os TO que atuam em CP promovam a autonomia de decisão por parte 

de seus clientes em seu projeto terapêutico. Segundo Badger, Macleod e Honeyo (2015), esse 

objetivo pode ser atingido por meio de conversas e encorajamento dos indivíduos para traçarem 

objetivos e fazerem escolhas em vez de esperar que os terapeutas decidam por eles. Ficou 

evidente que aqueles pacientes que receberam intervenção de TO em CP a associaram a 

intervenções de conforto e segurança, mas que não possibilitam o fazer das atividades 

significativas de forma ativa.  

 

 

3.2 TEMA 2: TERAPIA OCUPACIONAL X AS OCUPAÇÕES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

A Ciência da Ocupação tem a finalidade de compreender o homem como um ser humano 

ocupacional. Portanto, a ocupação é descrita por todas as atividades diárias, e está direcionada 

ao que, como e em que condições o indivíduo executa, levando em consideração características 

estruturais e ambientais (PINHO et al. 2019).  

Murdock, Cousins e Kernohan (2015) em seu artigo intitulado “Running water won’t 

freeze”: How people with advanced Parkinson’s disease experience occupation” e Lala e 

Kinsella (2011) em seu artigo intitulado “A phenomenological inquiry into the embodied nature 

of occupation at end of life”  trazem forte debate sobre a questão da ocupação em CP e o quanto 

o TO tem a capacidade de aprimorar essa experiência de ocupação para pessoas que estão no 

final da vida e como resultado oferecer uma melhor qualidade de vida. 

 Murdock, Cousins e Kernohan (2015) apontaram em seus estudos a necessidade de o 

TO abordar nas suas intervenções os aspectos sociais e psicossociais mais amplos da ocupação, 

não somente em atividades de autocuidado. 

Porém, nos relatos das pessoas que tiveram contato com a terapia ocupacional em CP 

no seu adoecimento relataram que em nenhum momento do seu processo terapêutico se discutiu 
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quais ocupações que eram significativas e que gostariam de fazê-las como é apontado por 

Badger, Macleod e Honeyo (2015). 

O foco dos serviços que eram prestados em saúde estavam voltados sempre para 

questões como dor e controle dos sintomas. O estudo de Keesing e Rosenwax (2011) apontaram 

que os pacientes que tiveram encaminhamentos para a terapia ocupacional não conheciam a 

prática de terapia ocupacional, apresentavam compreensão limitada a respeito da prática, e que 

esta foi fortemente associada a prescrição de adaptações  ambientais e de recursos de tecnologia 

assistiva. Dessa forma, muitos dos encaminhamentos para terapia ocupacional se deram em 

momentos cruciais como de alta ou de crise. Portanto, faz-se  necessário o encaminhamento de 

clientes aos serviços de TO em CP desde o início do diagnóstico até momentos finais da vida e 

no pós óbito, em alguns casos para acompanhamento da família.   

Murdock, Cousins e Kernohan (2015)  ao questionarem os pacientes a respeito de quais 

domínios da vida que a ocupação auxilia a melhorar a qualidade de vida para pessoas que estão 

morrendo, identificaram  respostas como: no físico ao proporcionar independência, ajudando-

os a se manterem ativos, aliviando os sintomas de depressão e dos efeitos colaterais das 

medicações; no psicológico ao melhorar o sono e fadiga e auxiliando a pensar em estratégia de 

enfrentamento para as dificuldades do dia-a-dia;  no social ao valorizar as ocupações de lazer 

com os mais próximos; e no  espiritual  ao colaborar  com o planejamento de decisões ao longo 

do processo de adoecimento e criar o sentido da vida.  

 Como podemos analisar acima, as ocupações diárias são necessidades que precisam ser 

cuidadas, bem orientadas e discutidas para pessoas que estão enfrentando uma doença sem 

possibilidade de cura, pois são a forma principal pela qual o indivíduo organiza o mundo, que 

dão forma e ritmo à vida e é por meio dessas experiências ‘do fazer’ que  construímos  e damos 

sentido à nossa existência (HASSELKUS, 2018).  

 

 

3.3 TEMA 3: AS LIMITAÇÕES DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

Para Keesing e Rosenwax (2011), os TO encontram diversas limitações no que tange a sua 

atuação. Há relatos de pacientes, cuidadores, e profissionais de terapia ocupacional, quanto às 

dificuldades de se trabalhar as necessidades ocupacionais do indivíduo e sua família como 

elemento central para tomada de decisão no seu processo terapêutico. 
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Em virtude disto, é possível verificar uma subutilização do profissional em CP, tendo 

em vista que os hospitais não buscam incentivar o encaminhamento precoce  dos pacientes para 

o TO. Fato que pode colaborar com isso é que os protocolos que os profissionais necessitam 

praticar nos hospitais são com foco nos planejamentos de altas e/ou no fornecimento de 

equipamentos. Nessa perspectiva, o contato com o paciente e o seu cuidador pode se tornar 

superficial e não abre espaço para intervenções mais abrangentes.  Keesing e Rosenwax (2011) 

apontaram o seguinte relato de um TO:  

“O que mais importa para as pessoas não é entrar no chuveiro... É sobre ser capaz de 

se comunicar com seus entes queridos. É pode sair e ir à praia. São esses tipos de coisas que 

os modelos médicos simplesmente bloqueiam... Seria bom se tivéssemos tempo e fôssemos 

trazidos para fazer esse papel”. 

Para Keesing e Rosenwax (2011) atualmente a maioria dos serviços dos TO em CP se 

encaixam em um modelo médico, onde o principal objetivo é o controle de dores e sintomas, 

fazendo com que se torne uma metodologia mecanicista, devido a uma alta demanda, 

ocasionado por um número reduzido de profissionais atuantes na área. Estes autores reforçam 

que questões financeiras são utilizadas para justificar.  

Uma pesquisa desenvolvida na Austrália Ocidental em 2009 apontou que somente 4,9% 

dos profissionais da área são contratados para trabalhar com as pessoas que estão morrendo. 

Estes dados quando comparado ao número de pessoas que morreram em condições passíveis 

de CP, nesta mesma região, obteve-se a proporção de 1 TO para cada 875 pessoas 

(ROSENWAX; MCNAMARA, 2009). 

No Canadá, somente de 8 a 12% do efetivo de profissionais de Terapia Ocupacional 

trabalhavam com CP no ano de 2005 (CANADIAN ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL 

THERAPISTS, 2005). Contudo, quando analisados os dados da Austrália entre 2002 e 2003, a 

força de trabalho empregada em CP era de 1,6% do efetivo total (AUSTRALIAN INSTITUTE 

OF HEALTH AND WELFARE, 2006).  

 Mediante os dados expostos  é fundamental a discussão e reflexão entre os profissionais 

da área e mais especificamente, aqueles que atuam na área de CP sobre potenciais fatores 

modificáveis e estratégias de valorização da atuação nessa área. 

Partindo da problemática quanto às limitações encontradas por um profissional de 

terapia ocupacional em CP, outro atenuante a se ponderar, se trata da desinformação, todavia 

vivenciada pela falta de conhecimento da população. Segundo  Keesing e Rosenwax (2011),  o 

papel da terapia ocupacional nos CP é mal compreendido pela comunidade em geral que não 

conhece a potencialidade do TO nesse serviço. Deixando a população de desfrutar da gama de 



20 
 

 

intervenções prestadas pelo TO como, por exemplo, receber o cuidado de forma antecipada e 

não só no fim da vida. 

Por fim, temos as limitações incorridas pela falta de conhecimento das funcionalidades 

e atribuições que um TO possui por parte dos demais profissionais da saúde, o que neste caso 

influencia diretamente na subutilização da profissão, bem como na limitação dos serviços 

apontados nos encaminhamentos aos pacientes. Segundo Trevisana (2019), verifica-se que 

apesar dos TO integrarem equipes de CP, os cuidados raramente eram desenvolvidos em sua 

totalidade pelos profissionais. Isso partia da falta de conhecimento do restante da equipe sobre 

os papéis do TO em CP e/ou da estrutura do serviço que adotam abordagens que colocam o 

médico no papel hierarquicamente superior. Portanto, na maioria das vezes o TO não tem poder 

de tomada de decisões em CP para alinhamento de condutas, somente de repasse de orientações 

sugeridas pelo médico. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo evidenciou a necessidade de se ter mais pesquisas relacionadas à terapia 

ocupacional em cuidados paliativos com idosos. Ficou evidente a subutilização da profissão na 

área com essa população, visto que foi relatado pelos idosos que receberam esses serviços como 

uma forma de obter cuidados relacionados com conforto e segurança, ao invés de envolvê-los 

em ocupações que eram significativas. Portanto, o profissional tem mais a oferecer a essas 

pessoas que estão enfrentando o fim da vida.  

 Fica claro também, que o financiamento e a privação de conhecimento sobre a 

potencialidade do terapeuta ocupacional pela equipe de saúde fazem com que poucos 

profissionais sejam contratados para trabalhar em cuidados paliativos, gerando uma sobrecarga 

desses profissionais e consequentemente uma queda no serviço prestado aos idosos.  

 Além disso, evidenciou-se a importância de a terapia ocupacional em cuidados 

paliativos utilizar a abordagem centrada no cliente e intervenções focadas nas ocupações, pois 

os estudos indicam que para pessoas que estão morrendo, a ocupação pode promover uma 

melhora na qualidade de vida. E que, infelizmente, essa intervenção não tem sido o foco dos 

terapeutas ocupacionais.  

 Por fim, vale ressaltar a carência de pesquisas e publicações da atuação da terapia 

ocupacional em cuidados paliativos com idosos, não só no Brasil, mas no mundo, diante  a 

relevância que elas  podem trazer no acesso ao conhecimento dessa importante área de formação 

e de seus papéis aos outros profissionais e comunidade em geral,  e apresentar aos próprios 

terapeutas ocupacionais que atuam nessa interface com CP resultados de intervenções a partir 

de abordagens e recursos adotados.   
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