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RESUMO: 

Nas últimas quatro décadas a assistência ao doente mental passou por inúmeras 

transformações, as quais possibilitaram a construção de uma nova visão de 

tratamento e acompanhamento para as pessoas com transtornos mentais. 

Consequentemente, esta nova visão, pautada nos pressupostos da Reforma 

Psiquiátrica e no movimento de Reabilitação Psicossocial, favoreceu a implantação 

de práticas de cuidado inovadoras. Inseridos nestes novos cenários, os terapeutas 

ocupacionais desenvolvem intervenções junto aos pacientes em sofrimento psíquico, 

elaborando conjuntamente com a equipe de profissionais projetos terapêuticos 

singularizados. Assim, este estudo tem por objetivo analisar a atuação clínica de 

terapeutas ocupacionais que atuam no campo da saúde mental, abordando 

aspectos teóricos, técnicos e relacionais. Trata-se de um estudo descritivo e de 

natureza qualitativa, que vem sendo desenvolvido a partir da realização de pesquisa 

bibliográfica e de campo. A coleta de dados no campo tem sido efetivada com base 

na aplicação de dois instrumentos de investigação, quais sejam: um Questionário 

contendo dados sobre variáveis sociodemográficas e profissionais e uma Entrevista 

semiestruturada. Todas as entrevistas serão gravadas e transcritas na íntegra. 

Participarão do estudo 18 terapeutas ocupacionais que atuam no campo da saúde 

mental, da região metropolitana e do município Campinas-SP. Todos os dados serão 

analisados considerando sua relação com os objetivos estabelecidos neste estudo e 

com base nos referenciais pertinentes à Análise do Discurso - AD, a partir de uma 

perspectiva crítico analítica, já que este referencial teórico e metodológico possibilita 



dimensionar e compreender os significados, os sentidos, as intencionalidades 

expressas nos discursos dos entrevistados. Os resultados preliminares obtidos até 

então com a análise de quatro entrevistas revelaram que as fichas de triagem dos 

diferentes serviços, as reuniões de equipe e discussão de caso clínico, subsidiam 

em parte, o trabalho de avaliação do terapeuta ocupacional, no entanto Instrumentos 

e/ou Escalas padronizadas para avaliar os pacientes atendidos nos diferentes 

serviços não foram relatados.  Esta constatação evidencia dificuldades no sentido de 

comprovar a eficácia de muitas das intervenções realizadas pelo profissional. Há 

que se destacar a necessidade de sistematizar e estimular a efetivação das 

avaliações padronizadas de modo a abranger a coleta de dados, o estabelecimento 

de objetivos terapêuticos e a mensuração dos resultados obtidos a partir das 

intervenções. Tem-se a expectativa que a análise do material obtido na íntegra 

venha ampliar ainda mais as discussões, contribuindo para o reconhecimento clínico 

e científico da Terapia Ocupacional, além de possibilitar a produção de 

conhecimento específico neste campo.  

 


