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Introdução: A Terapia Ocupacional atua em todos os níveis de atenção, desde a atenção 

básica até a alta complexidade. Neste sentido, sua intervenção varia de acordo com o contexto 

e as demandas do paciente. Também conhecida como ciência da ocupação humana tem como 

foco as áreas do desempenho, que são divididas em ocupações, como as atividades de vida 

diárias, atividades instrumentais de vida diária, trabalho, lazer, educação, participação social e 

sono/descanso [1]. Assim sendo, o fazer humano é o objeto de estudo e intervenção dessa 

profissão. Na literatura brasileira ainda não há muitos materiais sobre a atuação terapêutica 

ocupacional na saúde da mulher gestante, no entanto, o atendimento a esse público tem como 

principal abordagem as intervenções grupais a fim de proporcionar apoio e encorajamento aos 

participantes para essa nova fase da vida e, principalmente, suporte no exercício do papel de 

ser mãe [2]. O puerpério, período único na vida da mãe, é carregado de significados que 

podem ser diferentes para cada mulher, contudo, é uma fase crítica e de transição que pode 

trazer complicações e repercussões em diversos aspectos como biológicos, emocionais e 

comportamentais. Desta forma, quando ocorrem intercorrências no processo gestacional e/ou 

puerperal, trazendo a necessidade de internação hospitalar, esse momento da vida da mulher 

pode tornar-se mais difícil de lidar, acarretando outras demandas que podem prejudicar seu 

desempenho ocupacional [3]. Desse modo, as principais atividades desenvolvidas são de 

práticas corporais expressivas, técnicas de relaxamentos e outras atividades artísticas, como 

construção de mandalas, artesanato, pintura, desenho, colagem etc [2]. Tais atividades 

possuem objetivo principal de promover o distanciamento da realidade atual, a de 

hospitalização, e proporcionar experiências que fogem do foco da doença que mantém essas 

mulheres hospitalizadas, ampliando vivências positivas dentro de um contexto prejudicial à 

integridade física e mental das pacientes [4]. Assim, objetiva-se nas intervenções, a 

amenização dos efeitos do processo de hospitalização, além do estímulo de controle 

emocional, fortalecimento de vínculo mãe-bebê e principalmente orientação e preparação da 

gestante para esta nova etapa de sua vida. Assim, percebe-se o quanto a terapia ocupacional é 

fundamental na saúde da mulher no período gestacional e puerperal, favorecendo o 

autocuidado, cuidado com o bebê, respeitando sua autonomia e estimulando sua 

independência. Além de incentivar/estimular a participação social, trabalho e lazer. 

Objetivos: Relatar as experiências de intervenções no estágio de terapia ocupacional voltadas 

à saúde da mulher gestante e no pós-parto em um hospital da rede pública de Belém-PA, 

referência na atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido. Descrição da Experiência: 

No período de setembro a outubro de 2019, foi realizado estágio supervisionado 1 referente ao 

curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Pará (UFPA), em contexto de alta 

complexidade na área de saúde materno-infantil. As atividades dos estagiários ocorriam 

diariamente, no turno da manhã, sob a supervisão de uma terapeuta ocupacional e preceptora 

da UFPA. Os discentes desenvolveram intervenções individuais e grupais. Esses atendimentos 

ocorreram em torno das queixas principais de cada usuário obtidas por meio de anamnese e 

avaliação terapêutica ocupacional. As intervenções grupais, aconteciam duas vezes na 
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semana, através de técnicas de Educações em Saúde, com temáticas voltados à saúde da 

mulher no período gestacional e puerpério. Além disso, foram realizados encontros semanais 

entre a preceptora e os estagiários para apresentação, discussão e avaliação dos planos de 

intervenção. Resultados: Nos atendimentos individuais, as principais demandas constituíram-

se na própria condição de internação hospitalar, configurando a ruptura das atividades e 

ocupações cotidianas; ansiedade e estresse; patologias gestacionais; dificuldade na realização 

de atividades de vida diária como vestir-se, usar o sanitário, realizar a higiene íntima e 

mobilidade funcional; além da distância dos filhos mais velhos; desligamento do trabalho; 

pouca ou nenhuma perspectiva futura; dificuldade na organização de rotina. Dentre as 

intervenções realizadas, houve o oferecimento de escuta; mandalaterapia; técnicas de 

relaxamento, tais como o relaxamento progressivo de Jacobson, a respiração quadrada, 

respiração profunda, exame corporal, automassagem e percepção de si; educação em saúde 

sobre a patologia da paciente gestante ou puérpera; orientações para a realização correta das 

AVD’s; avaliação dos reflexos primitivos dos RNs; ensino do posicionamento e manuseio do 

neonato durante o aleitamento materno; e orientações sobre a importância da estimulação do 

brincar para o desenvolvimento da criança. Foram desenvolvidas atividades como, a 

confecção de agenda para registro das atividades do cotidiano e para criar espaço para 

expressar emoções; além disso foi utilizado o instrumento roda da vida com objetivo de 

avaliar quais áreas da vida necessitam de mais atenção para intervenções, sendo essas 

direcionadas principalmente para estimular a formulação de perspectivas futuras alusivas ao 

trabalho, estudo, mudança de cidade e aquisição da rede de apoio familiar e multiprofissional; 

e também atividades manuais expressivas de corte, colagem e artesanato com intuito de 

promover reflexões sobre a maternidade. As temáticas abordadas no formato coletivo, 

referente a educação em saúde, voltaram-se para a estimulação do aleitamento materno e 

criação de vínculo mãe - bebê, para a importância dos laços familiares e da rede de apoio 

familiar à mulher e ao recém-nascido; também houve explicação das principais patologias que 

podem ocorrer na gestação como diabetes gestacional, hiperêmese gravídica, pré-eclâmpsia e 

eclampsia. O material confeccionado para abordar essas temáticas foram folders contendo 

informações de conceito, etiologia, fatores de risco e formas de prevenção das patologias. 

Conclusão: A partir das intervenções terapêuticas ocupacionais em estágio supervisionado, os 

atendimentos possibilitaram às mulheres a expressão de sentimentos, a promoção de 

relaxamento para a diminuição do estresse e ansiedade, conhecimento sobre a realização 

adequada de AVD’s, conservação de energia, cuidados básicos ao neonato, estimulação da 

amamentação, além da formulação de perspectivas para inserção em novas ocupações e 

orientação sobre serviços públicos de apoio. Aos RN’s pôde-se avaliar o processo de 

desenvolvimento psicomotor. Dessa forma, a atuação da terapia ocupacional nesse contexto é 

essencial para proporcionar melhor qualidade de vida durante a hospitalização, minimizar os 

efeitos ocasionados por essa condição, prevenir danos físicos, psicoafetivos, sociais, bem 

como deficiências no desenvolvimento dos recém-nascidos e principalmente promover 

assistência humanizada a estas mulheres, propiciando alívio da sensação de ruptura familiar, 

estimulando a participação ativa no processo de preparação a maternidade e criação de 

vínculo mãe-bebê, além de incentivar a continuação do exercício de papéis interrompidos 

devido a hospitalização. 

 

Descritores: Terapia Ocupacional, Hospitalização, Saúde da mulher. 
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