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Introdução: O contexto de origem da Terapia Ocupacional está relacionado ao âmbito clínico 

e hospitalocêntrico em consonância com o modelo biomédico. No entanto, com o passar dos 

anos, sobretudo nas décadas de 80 e 90 em um período de reivindicações sociais, essa 

perspectiva passou a ser questionada por alguns profissionais dessa área abrindo espaço para 

ocorrer mudanças que a partir daí contribuíram com a formulação de políticas públicas 

relacionadas com novas formas de atuação terapêutica ocupacional em outras áreas da saúde, 

do âmbito social e educacional [1]. Estas mudanças possibilitaram que o profissional de 

Terapia Ocupacional refletisse acerca da assistência integral em saúde e seu papel nesta 

modalidade de cuidado. Ainda que sua inserção na atenção básica à saúde seja relativamente 

recente, terapeutas ocupacionais têm se apropriado deste campo de prática assim como das 

políticas de promoção e prevenção de saúde, utilizando-se de seu olhar global sobre o 

indivíduo, seu contexto sociocultural e histórico ocupacional, assim delineando suas práticas 

nesse cenário [2]. Sendo assim, torna-se importante que desde o momento da graduação o 

aluno de Terapia Ocupacional vivencie experiências no campo de prática da Atenção Primária 

à Saúde, para dessa forma, adquirir mais conhecimentos da prática real nesse contexto, e 

contribuir com o estreitamento das relações entre instituições de ensino e a comunidade por 

meio da oferta de serviços e ações multiprofissionais em saúde. Objetivos: Descrever 

experiências das discentes de terapia ocupacional durante um estágio na Atenção Primária à 

Saúde (APS). Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência de caráter 

descritivo realizado por estagiárias do 8º e do 10º semestre do curso de terapia ocupacional da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), desenvolvido durante Programa de Capacitação em 

Atenção à Saúde da Criança – Estágio Multicampi Saúde, durante o período de 1º de outubro 

à 31º de outubro de 2019. O contexto de atuação foi o primeiro nível de atenção à saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS), Atenção Primária à Saúde, em duas Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e uma Unidade Municipal de Saúde (UMS). As intervenções realizadas pelas 

discentes ocorreram diariamente nos turnos matutino e vespertino, aconteciam de acordo com 

a dinâmica de trabalho de cada unidade de saúde (US) e em consonância com os programas e 

serviços ofertados na APS e presentes em cada US, dentre esses: Saúde da Criança e do 

Adolescente; Saúde da Mulher e da Gestante; Programa de Apoio ao Aleitamento Materno 

Exclusivo (PROAME); Programa Hiperdia; Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS); Saúde do Homem e do Idoso; teste rápido; exame Papanicolau; vacinação e visita 

domiciliar. Resultados: As intervenções ocorreram juntamente aos atendimentos em 

consultório de enfermagem; em visitas domiciliares; em sala de espera; em ações externas na 

saúde do idoso; e por meio de capacitação para agentes comunitários de saúde (ACS). Em 

atendimentos em consultório houve acompanhamento de pré-natal oferecendo orientações a 

respeito da conservação de energia, descanso e sono, atividade sexual, orientações no posto de 

trabalho, técnicas de regressão de edema de membros inferiores e organização de rotina. Nos 

acompanhamentos do puerpério foram realizadas avaliações da maturação psicomotora de 

recém-nascidos por meio da verificação de seus reflexos primitivos; estimulação para o 
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aleitamento materno exclusivo e para criação de vínculo mãe-bebê e orientações sobre 

posicionamento do neonato durante a amamentação. Nas visitas domiciliares as intervenções 

estavam direcionadas principalmente para o processo de vigilância do desenvolvimento 

infantil, dessa forma as temáticas abordadas giraram em torno dos conteúdos presentes na 

caderneta da criança, sendo esses, amamentação; estimulação do desenvolvimento infantil 

com afeto; prevenção de acidentes e cuidado com a segurança da criança; marcos do 

desenvolvimento infantil e orientação sobre violência infantil. Para isso, foram utilizados 

recursos visuais e informativos abordando tarefas diárias de organização doméstica, saúde e 

higiene que poderiam ser realizadas de acordo com a faixa etária. Nas ações em saúde do 

idoso foi fornecido orientações e preenchido a caderneta do idoso em conteúdos referentes a 

quedas, avaliação da dor crônica, realização de atividades de lazer e prevenção de acidentes. 

Também foi entregue folders com informações sobre preservação articular e conservação de 

energia, associado a isso houve explicação do conteúdo do folder e a demonstração de 

algumas técnicas para a realização correta de atividades de vida diária. No decorrer das salas 

de espera foram abordados temáticas sobre sarampo; câncer de mama; infecções sexualmente 

transmissíveis e aleitamento materno exclusivo, para isso foi utilizado atividades reflexivas e 

dinâmicas grupais. Ademais, houve capacitação de ACS’s sobre conceito, etiologia, formas de 

transmissão e prevenção do sarampo, assim como conceito, etiologia, formas de transmissão e 

prevenção do Vírus linfotrópico da célula T humana (HTLV) por meio de recursos visuais. 

Também se realizou ação junto às crianças de uma creche da comunidade, com construção de 

horta vertical, atividade esta que objetivou incentivar o pertencimento social, assim como 

experimentação sensorial. Conclusão: Por meio das intervenções no estágio multicampi 

saúde, pode-se notar as diferentes formas de contribuição da Terapia Ocupacional na Atenção 

Primária a Saúde, visto que através do olhar da profissão é possível assistir o indivíduo para 

além do contexto biomédico, e por meio de atividades de promoção, proteção, e prevenção, há 

a possibilidade de diminuir agravos em diversos contextos da saúde, sendo um desses o 

ocupacional. Além disso, pode-se contribuir com a qualidade de vida dos usuários 

favorecendo a atuação multiprofissional e a integralidade do cuidado na APS. 
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