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Introdução: Com o aumento significativo da expectativa de vida em cenário mundial, o 

cuidado com os idosos tem se mostrado cada vez mais presente na sociedade de forma a 

proporcionar qualidade de vida, já que a velhice pode ser acompanhada por inúmeras questões 

voltadas para o âmbito biopsicossocial, como doenças tanto de cunho físico como psicológico 

e problemas sociais de cidadania e vulnerabilidade que afetam diretamente sua rotina 

ocupacional, precisando serem olhadas com mais clareza e importância [1]. A assistência 

primária fornecida é através da atenção Básica, considerada porta de entrada para o Sistema 

Único de Saúde (SUS) em que são ofertados serviços de prevenção, promoção de saúde, 

detecção precoce de doenças e reabilitação, em que para se favorecer estes processos, a 

equipe de saúde da atenção básica utiliza de ferramentas relevantes para o alcance maior na 

comunidade [1]. A visita domiciliar é uma das ferramentas de grande importância que busca a 

proteção da saúde por meio de um contato mais próximo e assíduo, agindo de forma 

educativa, desenvolvendo as potencialidades e protagonismo no cuidado tanto individual 

como para com a família [2]. Visando contribuir com o trabalho ofertado à comunidade, o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde partiu de uma iniciativa 

interministerial entre os Ministérios da Saúde e Educação, integrada por profissionais e 

estudantes de diferentes cursos de graduação da área da saúde, inserindo-os na realidade atual 

da rede de saúde unindo o ensino-serviço-comunidade [3]. Dessa forma, a Terapia 

Ocupacional está inclusa no programa interprofissional e uma das competências dentro do 

programa está relacionada com a possibilidade de visita domiciliar, a qual, o Terapeuta 

Ocupacional tem um olhar para o usuário e o percebe como um ser ocupacional, questionando 

melhoras em seu desempenho ocupacional, objetivando recuperações de forma 

biopsicossocial e fundamentalmente a promoção de qualidade de vida. Objetivos: Descrever 

o olhar da Terapia Ocupacional dentro de uma equipe interprofissional do Programa de 

Educação pelo Trabalho em Saúde- PET- Saúde em visitas domiciliares. Descrição da 

Experiência: Este trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o mês de 

outubro de 2019, no qual foram realizadas oito visitas domiciliares nas quais foram 

acompanhados cinco idosos, dentre estes, apenas um homem. As visitas eram realizadas para 

os idosos que são usuários do SUS e moram no entorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) 

do Telégrafo, no município de Belém do Pará. Tendo em vista que o grupo do Pet-Saúde da 

Unidade é composto por onze acadêmicos e três preceptoras, as quais são profissionais da 

unidade, para a realização das visitas, o grupo era divido e na maioria das vezes formado por 

três acadêmicos de cursos diferentes e de uma a duas preceptoras para que ocorressem mais 

de uma visita por dia. Nestas visitas buscava-se avaliar os idosos através de um enfoque 

biopsicossociais, olhando para além dos aspectos físicos e não somente para a presença ou 

não de patologias, o que na maioria das vezes é o enfoque das visitas domiciliares. O 

terapeuta ocupacional ao realizar estas visitas visa conhecer um pouco da rotina ocupacional 
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do indivíduo e todos os fatores que podem interferir no seu desempenho ocupacional, desde 

fatores que estejam relacionados a questões fisiopatológicas a questões sociais, familiares, 

contextuais e ambientais. Além de utilizar uma entrevista criada pelos acadêmicos e 

preceptoras, o acadêmico de Terapia Ocupacional também realizava a aplicação da Escala de 

Depressão Geriátrica (GDS), que se trata de um questionário composto por 15 perguntas com 

respostas objetivas (SIM ou NÃO) a respeito de como a pessoa tem se sentido na última 

semana. Esta favorece a identificação de um estado depressivo no idoso. De acordo com a 

tabela, se o idoso pontua entre 0 e 5 pontos, ele encontra-se em um quadro psicológico 

normal, a pontuação de 6 a 10 pontos indica quadro depressivo leve e a pontuação entre 11 e 

15 pontos configura-se como um quadro de depressão severa [4]. Após a visita domiciliar, 

todos retornavam a UBS-Telégrafo e discutiam acerca do caso do idoso acompanhado, de 

forma interprofissional e visando alcançar o idoso na sua forma integral através do olhar de 

cada pessoa. Após a discussão, os acadêmicos deveriam criar um planejamento para a criação 

de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) para cada idoso, em que este configura-se como 

um conjunto de condutas terapêuticas articuladas em discussão coletiva de maneira 

interdisciplinar e configura-se como um dispositivo potencial para o planejamento das ações 

em saúde na Estratégia de Saúde da Família [5]. Resultados: A partir das entrevistas e 

avaliações foi possível perceber que a maioria dos idosos apresentam limitações consideráveis 

não só físicas como também sociais que dificultam sua chegada a unidade, apesar de todos os 

idosos visitados morarem bem próximo à mesma. A maioria deles possuem doenças crônicas, 

como Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, com a necessidade de medicação diária, 

entretanto, muitos deles possuem dificuldade de controle e gerenciamento da medicação em 

suas rotinas ou mesmo de acesso, por questões financeiras, por não conseguir ir na unidade 

buscar ou por questões sociais familiares, deixando de tomar as medicações por até mais de 

uma semana. Ademais, os aspectos psicossociais se fazem presente em dois casos mais 

específicos, uma vez que há sinais visíveis de abandono e vulnerabilidade, com os idosos 

passando necessidades básicas de cuidado, já que não possuem mais os âmbitos cognitivos e 

físicos tão preservados, diante de histórico de Pneumonia, Acidente Vascular Encefálico e 

sinais de tuberculose, com idosos extremamente magros e desnutridos, com o psicológico 

também bastante debilitado, com alterações no GDS. Outro aspecto bastante observado foi a 

estrutura das residências sem a mínima condição de moradia e sem acessibilidade, com portas 

apertadas, chão sem piso antiderrapante indicados para a prevenção de quedas, sem barras 

para apoio, sem arejamento e com pouca iluminação, o que foi condizente com os diversos 

relatos de quedas pelos próprios idosos. Conclusão: Diante do que foi exposto, a Terapia 

Ocupacional deve junto à equipe interprofissional elaborar planos que contemplem o ser 

humano como um ser biopsicossocial, utilizando estratégias que visem o reestabelecimento de 

laços socio-familiares, a melhora no desempenho ocupacional, além de favorecer a qualidade 

de vida através da utilização de ferramentas que contribuam com a reorganização familiar e 

da rotina do idoso, além de trabalhar com questões propriamente cognitivas e físicas que estão 

presentes devido á senescência ou às consequências do abandono familiar e por fim, trabalhar 

em parceria com os órgãos sociais que visem a diminuição da presença de vulnerabilidades 

objetivando trabalhar em todos os aspectos que interferem e desqualificam a vida do idoso. 

 

Descritores: Terapia ocupacional, Visita domiciliar, PET-Saúde. 
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