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Introdução: A Proteção Social Especial (PSE) é destinada a indivíduos e familiares que 

apresentem situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou 

ameaçados, enfrentando situações de violência física ou psicológica, abuso ou exploração 

sexual; negligência, tráfico de pessoas, abandono, situação de rua, trabalho infantil, 

rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar, entre outras [1]. 

O serviço de PSE é subdividido em média e alta complexidade, ao qual a média complexidade 

abrange famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, sem romper os vínculos 

familiares e comunitários. Quanto ao serviço de alta complexidade, este abrange as famílias 

e/ou indivíduos com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados devido a necessidade de 

afastamento temporário do núcleo familiar e/ ou comunitários de origem, e tem como objetivo 

ofertar serviços especializados, garantindo a segurança de acolhimento a indivíduos e/ou 

famílias e afiançando a proteção integral [2]. Conforme a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são 

constituídos: Serviço de Acolhimento Institucional (Abrigo institucional, Casa-lar, Casa de 

passagem, Residência inclusiva); Serviço de Acolhimento em República; Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências [3]. A Casa-lar 

é o Serviço de Acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo 

menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente – em uma casa que 

não é a sua – prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva de abrigo. Esse tipo de serviço visa estimular o 

desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e 

atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade [4]. A Terapia 

Ocupacional social demanda oferecer qualidade de vida, autonomia e a inserção social, na 

qual tem um olhar – com o indivíduo ou a família que estão em situações de risco e 

vulnerabilidade social – de uma forma mais complexa, sem esquecer da sua subjetividade, das 

questões emocionais e o seu contexto. Através de programas, projetos e serviços que 

trabalhem nas suas potencialidades, favorecendo a inclusão social e o fortalecimento/criação 

do vínculo com a comunidade e a família. Sendo assim o terapeuta ocupacional é um dos 

profissionais que compõe a equipe de referência dos serviços, programas e projetos de 

proteção social especial, com apoio institucional, comunitário e/ou familiar. Estabelecendo 

ações no diálogo com grupos sociais ou comunitários. Objetivos: Descrever a experiência 

vivenciada na intervenção do terapeuta ocupacional no contexto de Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade em uma Casa-lar do Município de Belém-PA. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, do tipo de relato de 

experiência vivenciadas por acadêmicas de terapia ocupacional durante a disciplina de Estágio 

Obrigatório no Contexto Social Especial de Alta Complexidade, realizado em uma Casa-Lar 

para crianças e adolescentes diagnosticados com câncer, provenientes do interior do estado do 
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Pará, que vem para a capital em busca de tratamento oncológico e não possuem lugar para 

residir durante o processo de desospitalização e manutenção. Possuindo trinta e cinco suítes e 

nove locais de convivência, o local apresenta equipe composta de assistente social, psicólogo, 

administrador, pedagogo, e demais funcionários, tendo também o suporte de voluntários e 

doações de roupas, brinquedos, alimentos e materiais de higiene em geral. Porém, o mesmo 

não possui o apoio de um terapeuta ocupacional contratado para a atuação integral e direta nas 

atividades desenvolvidas no interior da casa. Diante disso, foi desenvolvido um projeto de 

intervenção, durante o mês setembro por cinco estagiárias de Terapia Ocupacional da 

Universidade da Amazônia- UNAMA, sendo realizado quatro vezes na semana, das terças as 

sextas, pelo turno da manhã. Sendo criada uma rotina de atividades divididas em seis tipos, 

tendo início as 9:00 e termino as 11:00. Para os acompanhantes era ofertado oficinas de 

geração de renda, rodas de conversa e práticas corporais, para as crianças e adolescentes era 

fornecido o cineminha, jogos psicomotores e grupo de atividades cognitivas, para todos os 

públicos era oferecido as oficinas de culinária. As atividades propostas tinham como principal 

objetivo promover a interação social e vínculo sócio-afetivo entre os moradores da casa, tão 

como proporcionar o lazer, sendo possível por meio destas observar aspectos psicomotores e 

cognitivos típicos da faixa etária, como também observar as demandas psicossociais dos 

participantes. Entretanto, em algumas atividades especificas ocorria a participação de todos, 

não somente do público alvo como também dos demais abrigados. Desta forma, sendo 

possível atingir o objetivo maior da intervenção da terapia ocupacional do local, a interação 

social. Resultados: O interesse pelo relato de experiência iniciou-se segundo os resultados 

positivos das atividades executadas pelas estagiarias de Terapia Ocupacional na Casa-Lar. As 

atividades/oficinas que eram realizadas não apenas com os moradores, mas com os 

acompanhantes e equipe da instituição, tinham bastante procura, em especial pelos moradores 

que apresentavam dificuldades de socialização com os demais e quase não saíam do quarto, 

existia um retrospecto quanto as execuções aprendidas, foi notado a ressignificação da 

autoestima, e principalmente momentos de lazer na Casa-Lar. Logo, foi possível alcançar o 

objetivo proposto, fortalecendo o vínculo social comunitário, oficina como oportunidade de 

geração de renda extra, o brincar, ressignificação de alimentos reaproveitáveis e 

potencialização de habilidades. Sendo assim, foi notório averiguar a importância de um 

Terapeuta Ocupacional na Casa-Lar, pois as estagiárias trouxeram durante um mês de estágio, 

um suporte para os moradores, minimizando as dificuldades no processo de tratamento 

oncológico. Conclusão: A colaboração de um Terapeuta Ocupacional na Casa-Lar destaca-se 

a partir de uma integração do ambiente como um todo. A intervenção do Terapeuta 

Ocupacional em Casa-Lar proporciona à criança a ter padrões mais adaptados de 

comportamento, promove mudanças em suas relações com outros moradores e 

acompanhantes, o profissional não atua apenas com o morador em desospitalização, mas 

diretamente com o acompanhante, quanto a organização da rotina e do local com intuito de 

minimizar o processo de tratamento. Desta forma, este profissional apresenta cooperação, 

comprovando a relevância da inserção do Terapeuta Ocupacional na equipe técnica que atua 

em Casas-Lares, sendo necessário maior número de pesquisas e conhecimento com objetivo 

de contribuir para a qualidade de vida dos indivíduos da instituição e da Terapia Ocupacional 

Social. 

 

Descritores: Terapia Ocupacional, Casa-lar, Vínculo sócio-afetivo. 
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