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II ENCONTRO CATARINENSE DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS NO SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CREFITO – 10  

Realização: CREFITO - 10 

Apoio: ABRATO - SC 

Data: 03 de maio de 2013 

Local: Joinville - SC        

Participantes: terapeutas ocupacionais, acadêmicos de terapia ocupacional, 

assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores, fisioterapeutas, demais 

trabalhadores do SUAS e principalmente usuários do serviço.  

Trabalhadores: do Serviço de Proteção Social Básica, do Serviço de  Proteção 

Social de Média Complexidade e  do Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade. 

Municípios Participantes: Joinville, Florianópolis, São Miguel do Oeste, Rio 

Negrinho, São Francisco do Sul, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Blumenau, 

Guaramirim, Schroeder, Campo Alegre, Pescaria Brava, Lages, Criciúma, Canoinhas, 

Araquari e Garuva.   

GT – Grupos de Trabalho: 

 GT1 – Serviço de Proteção Social Básica; 

 GT2 – Serviço de Proteção Social de Média Complexidade; 

 GT3 – Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade. 

METODOLOGIA DO TRABALHO 

Os relatos da cerimonia de abertura sobre o SUAS, as palestras, a mesa redonda e o 

evento cultural que privilegiava interdisciplinaridade, o protagonismo do usuário, e os 

grupos de estudo com profissionais de diversos municípios de Santa Catarina que foram 

motivação para construir este documento. 
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CARTA DE SANTA CATARINA SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA TERAPIA 

OCUPACIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Fundamentando-se nos relatos de experiências dos terapeutas ocupacionais 

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS: do Serviço de Proteção 

Social Básica, do Serviço de Proteção Social de Média Complexidade e do Serviço de 

Proteção Social de Alta Complexidade citamos as atribuições, as ações (mediações e 

atividades sócio-ocupacional) assim como o referencial teórico, e/ou capacitação 

acadêmica e prática para a atuação.  

Conforme a Resolução COFFITO Nº 383/2010: 

O terapeuta Ocupacional no âmbito de sua atuação, é profissional é 
competente para atuar em todos os níveis de complexidade da Política de 
Assistência Social, do socioambiental, sócio-econômico e cultural. 

   

Em folder publicado pelo Grupo de Estudos do CREFITTO-6 do Ceará: 

O terapeuta ocupacional desenvolve tecnologias sócio-ocupacionais, de 
forma a instrumentalizar a emancipação de pessoas, famílias, grupos e 
comunidades que se encontrem em dificuldades de terem seus direitos 
garantidos, inserção e participação na visa social. 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Atribuições do terapeuta ocupacional: 

 Realiza visitas domiciliares e acompanhamento de famílias para conhecimento de sua 

história ocupacional e de participação na comunidade em que habita, a fim de 

desenvolver estratégias de inclusão sócio-comunitária e de pertencimento social, cultural 

e econômico; 

 Avaliar o ambiente domiciliar físico-funcional do usuário, sugerindo adaptações e/ou 

adequações quando necessárias, melhorando a acessibilidade e a rotina de vida; 
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 Avaliar a necessidade do uso de equipamentos de tecnologia assistiva,  de forma a 

articular serviços de outras políticas públicas e organizações privadas locais da rede de 

apoio e realizar os devidos encaminhamentos; 

 Realizar mediação sócio-ocupacional em grupos socioeducativos, de convivência, 

sócio familiares e de desenvolvimento humano; 

 Coordenar/elaborar e acompanhar atividades de promoção, prevenção, e 

enfrentamento da vulnerabilidade e risco social; 

 Atuar na atenção às famílias e na gestão de projetos e serviços; 

 Promover atividades que, enquanto tecnologias de mediação sócio-ocupacional, 

oferecem oportunidades para que os usuários se apropriem material e simbolicamente de 

seus espaços de vida e convivência, exercitem seu protagonismo sobre estes e 

fortaleçam suas relações em redes sociais; 

 Desenvolver ações de empoderamento pessoal e social a serem aplicadas na 

reivindicação e exercícios de direitos e na produção autoral das pessoas, grupos, famílias 

ou comunidade; 

 No acompanhamento familiar orienta sobre o desempenho ocupacional de acordo com 

a fase de desenvolvimento, potencialidades e dificuldades; 

 Fortalece a função protetiva da família através de orientações sobre organização e 

adaptação do ambiente ao usuário e de seus familiares, prevenindo situações de risco, 

exclusão e isolamento. 

 

Segundo Carta de Joinville-SC realizada no I Encontro Regional dos Terapeutas 

Ocupacionais Trabalhadores da Assistência Social de Santa Catarina – organizado pelo Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região – CREFITO-10, parceria: Abrato-

SC, realizado em Joinville, 30 de outubro de 2010 e as Diretrizes Norteadoras ao Terapeuta 

Ocupacional: 
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 Aplicar métodos de avaliação e registro, formular objetivos, estratégias de intervenção 

tais como: atendimento individual para escuta qualificada, grupais, familiares, 

institucionais, coletivos e comunitários; 

 Emitir pareceres e relatórios terapêuticos ocupacionais sobre o desempenho sócio 

ocupacional e se necessário, realizar encaminhamentos para os serviços da rede, nas 

três esferas de governo. 

Atividades e mediações sócio-ocupacionais que podem ser realizadas 

No atendimento grupal as ações inclusivas resgatam o pertencer por meio de ações 

terapêuticas ocupacionais em diferentes modalidades de grupos e intervenções 

familiares: atividades lúdicas, expressivas, cognitivas, artesanais/artísticas, corporais, 

psicomotoras, desportivas, ritualísticas, linguísticas, culturais, laborativas, de convivência, 

de lazer, atividades de vida diária e instrumentais da vida diária, atividades identitárias, 

atividades sócio educativas e orientações sócio ocupacionais. 

O terapeuta ocupacional e sua capacitação para o serviço 

O terapeuta ocupacional é um profissional de formação acadêmica superior, com 

formação generalista, humanista, ética, crítica e reflexiva que a têm capacidade para 

atuar em conformidade com os princípios e diretrizes sociais como direito de cidadania, 

de forma a garantir a integralidade da assistência em todos os seus níveis de 

complexidade. 

Conforme a formação acadêmica o terapeuta ocupacional tem em sua grade 

curricular, disciplinas como: Sociologia, Antropologia, Terapia Ocupacional aplicada as 

Condições Sociais, Terapia Ocupacional aplicada a Geriatria e Gerontologia, Terapia 

Ocupacional aplicada a Disfunção Sensorial e Motora do Desenvolvimento Infantil, 

Atividade como Recurso de Terapia Ocupacional, Análise de Atividades, Psicologia 

Social, Dinâmica de Grupo, Administração, Terapia Ocupacional Preventiva, Ética e 

Deontologia e Estágio Curricular na Área social. 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 

A Matriz Padronizada para a Ficha de Serviços Socioassistenciais da Tipificação 

Nacional de Serviços Sócio Assistenciais, o Serviço da Proteção Social Especial – Média 

Complexidade, tem como descrição o serviço de apoio, orientação e acompanhamento a 

famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de 

direitos.  

 Na Resolução nº 17 do CNAS de 20 de junho de 2011, o terapeuta ocupacional 

passa a integrar a equipe de referência dos serviços socioassistenciais da Media 

Complexidade considerando a necessidade de estruturação e composição, a partir das 

particularidades locais e regionais, do território e das necessidades dos usuários.  

Para a Terminologia Uniforme o terapeuta ocupacional, fundamenta sua ação no 

cotidiano, na educação, no trabalho, no brincar, no lazer e na participação social, levando 

em consideração o contexto e a uma variedade de condições inter-relacionadas ao 

usuário e ao redor do mesmo, e que influenciam seu desempenho. 

 O contexto da ação pode ser cultural, físico, social, pessoal, espiritual, temporal e 

virtual. Já enquanto integrante da Equipe de Referência dos Serviços Sócio Assistenciais 

da Média Complexidade, são suas atribuições: 

 A participação da busca ativa no território a fim de identificar a incidência de trabalho 

infantil e outras formas de exploração, situação de rua produzindo a leitura de cada 

situação e sua especificidade, a fim de promover o acesso à benefícios e a rede 

assistencial;  

 Compõe equipe multidisciplinar e auxilia na elaboração de estratégias para lidar com 

situações-limite cotidianas e de emergência; ativa e fortalece redes de apoio a fim de 

facilitar e efetivar o acesso a serviços e bens necessários à situação emergencial e a 

manutenção da garantia de direitos; 

  Auxilia no reconhecimento do território e na  problematização de demandas 

emergências e suas intervenções; 
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 Elabora ações de reinserção comunitária em parceira com a rede de serviços territorial; 

elabora ações de divulgação do trabalho realizado e de sensibilização da comunidade 

para o reconhecimento de situações-limite; 

 Desenvolve junto com a família e a comunidade estratégias de criação e/ou 

fortalecimento de redes de suporte e de enfrentamento das dificuldades.  

 As ações do terapeuta ocupacional, compreende os serviços: de proteção e 

atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI) , serviço especializado em 

abordagem social,  serviço de proteção social  à adolescentes em cumprimento de 

medidas sócio educativas de liberdade assistida (LA) e de prestação serviço a 

comunidade (PSC), serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosos e 

sua família; serviço especializado para pessoas em situação de rua. 

Atribuições específicas do Terapeuta Ocupacional 

  Contribuir para a elaboração de projetos junto à crianças/adolescentes e jovens 

focando as estratégias e atividades capazes de organizar a vida cotidiana; 

  Favorecer o pertencimento familiar e grupal, e a adesão a um projeto de futuro não 

atrelado a pratica do ato infracional; 

 Desenvolver atividades que propicie a auto valorização da criança/ adolescente e/ou 

jovem, visando a ampliação dos espaços socioculturais e o protagonismo social e 

pessoal; 

  Promover atividades que possibilitem a reconstrução do sentido, a valorização das 

potencialidades, habilidades de conhecimento deste, favorecendo as trocas afetivas e de 

confiança; 

  Estimular a construção e reorganização das atividades da vida diária (AVD) e da vida 

pratica das famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos. 

  Desenvolver a reorganização do cotidiano individual e familiar, tendo em vista suas 

especificidades e auxilia na reelaboração de projetos de vida; 
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 Promover atividades grupais, reconstituir, valorizar e/ou resignificar os espaços de 

pertencimento, as potencialidades e os conhecimentos, favorecendo as troças efetivas, 

econômicas e de redes de apoio; 

 Atuar como instrumento de valorização da potencialidades/capacidades das pessoas 

com deficiência, das pessoas idosas, e seus familiares/cuidadores; 

 Realizar encaminhamentos de pessoas com deficiência/idosos visando promover o 

acesso aos seus direitos, a obtenção de recursos tais como transporte especial, ou 

adaptado, e a aquisição de equipamentos de ajuda (tecnologia assistiva) como cadeira de 

rodas, órteses, andadores, entre outros; 

 Avaliar o idoso e a pessoa com deficiência visando à diminuição da condição de 

dependência e do seu agravamento, estimulando suas possibilidades de autonomia, bem 

como a de seus cuidadores; 

 Favorecer a autonomia através de atividades grupais, individuais e familiares, 

reconstruindo a valorização das habilidades ocupacionais, favorecendo as trocas afetivas, 

econômicas e sociais. 

Segundo COFFITO resolução 383 de 2010, no seu art. 9°: 

O terapeuta ocupacional, no âmbito de sua atuação, é profissional 
capacitado a trabalhar com a população em situação de rua tendo como 
tecnologia de mediação sócio-ocupacional as atividades culturais, 
expressivas, corporais, lúdicas e de convivência, a fim de realizar o estudo 
do cotidiano e auxiliar na organização da vida cotidiana, da vida prática e 
ocupacional para elaborar projetos de vida singulares, favorecer o 
pertencimento social e o acesso às trocas econômicas e ao mercado de 
trabalho. 

 

O terapeuta Ocupacional realiza suas ações: 

 Acolhimento: escuta qualificada, anamnese/entrevista inicial e encaminhamento para a 

rede e inicio da construção do plano individual de atendimento/plano de atendimento 

familiar; 
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 Visitas e atendimento domiciliar/busca ativa: avaliação do individuo e do ambiente em 

que ele está inserido aplicando instrumentos de avaliação do desempenho ocupacional, 

avaliação dos componentes de desempenho (sensório-motor, cognitivo e psicossocial), 

orientação das atividades de auto-cuidado e manejo dos cuidadores, orientação sobre 

organização e adaptação do ambiente ao usuário e de seus familiares; 

 Plano individual e familiar de atendimento; 

 Encaminhamento para a rede de atendimento público e rede sócio assistencial; 

 Inserção e resgate dos papeis ocupacionais; 

 Grupos de atendimento aos usuários: grupos sócio educativos, grupo de cuidadores e 

palestras informativas; 

 Grupo de vivencia para autonomia à mulheres, crianças/adolescentes, idosos, pessoas 

com deficiência, pessoas em situação de rua, para pessoas que sofrem de discriminação 

em decorrência da orientação sexual e/ou raça e etnia e seus familiares e reuniões de 

mediações familiares. 

Acreditamos que o terapeuta ocupacional esta capacitado para a atuação na Proteção 

Social Especial de Media Complexidade, porque busca constantemente a autonomia do 

individuo, independente de suas limitações, preocupando-se sempre com o desempenho 

ocupacional e o seu protagonismo. 

 Durante a sua formação acadêmica o terapeuta ocupacional é embasado com 

disciplinas como: Atividades de Recursos Terapêuticos, Análise de Atividade, Condições 

Sociais, Gerontologia e Geriatria, Neurologia Aplicada a Terapia Ocupacional, Métodos e 

Técnicas de Avaliação, Disfunção Sensorial do Desenvolvimento, Psicologia Social, 

Sociologia e Antropologia, Psiquiatria Aplicada a Terapia Ocupacional. 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 

São serviços de acolhimento nas seguintes modalidades: 

 Para crianças e adolescentes: Casa-Lar, Abrigo Institucional; 

 Para adultos e famílias: Abrigo Institucional e Casa de Passagem; 
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 Para mulheres em situação de violência: Abrigo institucional; 

 Para jovens e adultos com deficiência: Residências Inclusivas; 

 Para idosos: Casa-Lar e Instituição de Longa Permanência para Idosos;  

Atribuições do Terapeuta Ocupacional 

O terapeuta ocupacional tem ao longo de sua história, se orientado pelo 
objetivo de promover processos que oportunizem, estimulem e 
incrementem a participação social de pessoas e grupos sociais que, por 
motivos diversos vivam em situação de vulnerabilidade social. (ABRATO, 
2011, p. 1). 

Ainda segundo projeto Metuia o terapeuta ocupacional: 

Vem desenvolvendo práticas que reúnem tecnologias orientadas para a 
emancipação e a autonomia de pessoas que, por razões ligadas a 
problemáticas específicas (físicas, sensoriais, psicológicas, mentais 
e/sociais) apresentam temporária ou definitivamente dificuldades de 
inserção e participação social e vida econômica. (ABRATO, 2011, p. 1). 

Segundo Souza (2012) o terapeuta ocupacional que atua em serviço de acolhimento, 

deve também, priorizar o atendimento familiar por meio de mediações sócio ocupacionais, 

visto que os vínculos familiares rompidos, em algumas situações podem ser 

reconstituídos.  

Atribuições do terapeuta ocupacional com as famílias: 

 Visita domiciliar e monitoramento: para famílias vulneráveis, com vínculos rompidos, 

visando à organização do ambiente familiar, social e doméstico estimulando o retorno a 

família;  

  Mediações sócio ocupacionais para orientações que minimizem os conflitos internos e 

construam de projetos de vida; 

 Desenvolver mediações e atividades sócio ocupacionais para trabalhar com a família 

no domicílio, de acordo com fatores culturais, sócio econômicos e comunitários;  

 Avaliar e encaminhar a família a outros profissionais; 

 Grupos de vivências familiares, organização de atividade de lazer e recreativas com 

objetivo de resgatar a família; 
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 Empoderar as famílias para que construam novas formas de relações sociais e 

domésticas a partir de suas habilidades, vínculos e apoio social;  

  Organizar atividades de lazer e recreação com objetivo de resgatar a família. 

Atribuições do terapeuta ocupacional com o acolhido 

  Tornar a “moradia” casa de acolhimento o mais próximo de uma convivência familiar, 

com o cotidiano (organização espaço-tempo) o mais semelhante possível do contexto de 

uma residência; 

 Garantir espaço com condições de dignidade, qualidade, habitabilidade, acessibilidade, 

salubridade, segurança e conforto; 

 Desenvolver estratégias logísticas para que as atividades da vida diária (cuidados 

pessoais, higiene, repouso), sejam respeitadas; 

 Realizar encaminhamentos, pois todos os atendimentos devem ser realizados na rede 

de apoio; 

 Construir com equipe técnica momentos de reflexão, capacitação sobre o respeito à 

história de vida, sobre hábitos culturais, sobre a necessidade de desmistificar o certo e o 

errado, o sujo e o limpo; 

  Atendimento individualizado na acolhida, escuta qualificada e em alguns momentos  

para preservar a historia de vida, averiguar potencialidades, dificuldades do acolhido, e da 

família; 

  Promover á segurança do acolhido na adequação e adaptação do ambiente e 

favorecer a independência e autonomia de acordo com as especificidades; 

 Favorecer adequação postural necessária a idosos e pessoas com deficiência, 

minimizando assim, comorbidades que dificultem as atividades cotidianas e de 

convivência; 

 Orientar sobre posicionamentos adequados, prevenção de quedas etc; 

 Conscientizar sobre postura corporal, visto que muitos usuários por problemas 

psicossociais ficam prostrados, não fazem contato visual, intimidam-se para verbalizar 

etc; estas ações colaboram com a inclusão social principalmente do adolescente e adulto; 
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 Realizar atividades coletivas: culturais, esportivas, funcionais, cognitivas, artesanais, 

visando melhora na qualidade de vida; 

 Trabalhar, estimular, acompanhar as AVDs (atividades da vida diária) e AIVDs 

(atividades de lazer, esporte, culturais que envolvem  e da rotina diária); 

 Planejar revezamento e participação dos acolhidos nas tarefas da casa (para que 

respeitem, compreendam e valorizem todas as tarefas facilitando assim a conservação e 

limpeza do ambiente; 

 Promover palestras informativas sobre o auto-cuidado, com noções básicas de higiene 

corporal e bucal, parcerias com a comunidade para realizar  oficinas de beleza, corte de 

cabelo, manicure etc, contribuindo para melhora da auto-estima. 

Atribuições em parceria com a equipe socioassistencial 

 Estimular a equipe a realizar atividades, dinâmicas e reflexões que otimizem as trocas 

de experiência com vistas a esclarecer e refletir sobre temáticas específicas; 

 Capacitar com palestras, oficinas e rodas de conversas as redes socioassistenciais, 

redes de apoio e comunidade em geral como: igrejas, associação de moradores, 

associações, na compreensão do fenômeno, enfretamento e formas de proteção; 

 Discussão de caso em equipe com contribuições do conhecimento específico do 

terapeuta ocupacional; 

 Contribuir com o Plano Individual de Atendimento (PIA); 

 Capacitar e instrumentalizar os profissionais de áreas afins; 

 Contribuir com o encaminhamento para atendimentos especializados (Centros de 

Atendimento Psicossocial, Centro de Recuperação, associações especializadas em 

reabilitação etc.). 

Atividades e mediações sócio-ocupacionais 

 Estimular e facilitar as AVDs (atividades da vida diária) e AIVDs (atividades de lazer, 

esporte, culturais que envolvem e da rotina diária); 
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 Em alguns casos de idosos, pessoas com deficiência, e/ou problemas psiquiátricos é 

necessário acompanhamento e adaptações para as AVDs e AIVDs; 

 Organização da rotina diária da instituição, considerando as especificidades de cada 

acolhido (usuários de drogas, álcool, problemas psiquiátricos);  

 Rotinas cotidianas AVDs e AIVDs com cronogramas construídos coletivamente 

respeitando as potencialidades e individualidades, visando estimular responsabilidade e 

melhora na conduta social; 

 Fazer palestras, roda de conversa, dinâmicas de grupo; 

 Construir atividades temáticas visando fatores culturais, memórias regionais e 

coletivas; 

 Personalizar as atividades para moradores de rua, mesmo tendo características 

comuns, tem suas diferenças culturais, de experiência de vida, de escolaridade, assim 

como talentos e potencialidades; 

 Grupo familiar e encontros intergeracionais e de inclusão social com idosos, 

crianças/adolescentes, adultos e pessoas com deficiência realizando atividades de jogos, 

contação de histórias, dentre outras; 

 Atividades culturais em cinema, bibliotecas, museus e parques promovendo assim 

inclusão social; 

 Oficinas diversas: jardinagem, pintura, leitura, poesia, artesanato; 

 Atividades corporais, psicomotoras como: dança, alongamento, caminhadas, 

relaxamento, etc;  

 Grupos de: mulheres, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência para orientação 

sobre sexualidade humana de acordo com as especificidades, (conforme terminologia 

uniforme a sexualidade também é uma atividades da vida diária). 

O terapeuta ocupacional e sua capacitação para o serviço 

Segundo folder do CREFITO-6 as bases teóricas e práticas direcionam a ação 

profissional no compromisso com os princípios de universalidade, igualdade e justiça 
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social, considerando o tempo, o lugar e o contexto cultural das populações atendidas nos 

serviços socioassistênciais. 

Ainda:  

Os aportes teóricos, filosóficos e metodológicos respaldam-se em Lopes, 
Barros, Malfitano, Ghirard e Galheigo, a partir de suas experiências do 
campo social e de vários outros estudiosos da Terapia Ocupacional Social, 
do desenvolvimento inclusivo, da ocupação humana, da integralidade do 
cuidado e do desempenho ocupacional de cada ser humano. 
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