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RESUMO 

 

 

Objetivo: Descrever o que tem sido desenvolvido na clínica da psicose, salientando para as 

contribuições da Terapia Ocupacional. Métodos: Estudo de revisão de literatura. Bases de dados 

utilizadas:PORTAL CAPES e OTSEEKER. Os descritores utilizados foram: "Occupational 

Therapy”, "Psychotic Disorders”. “Schizophrenia”. Selecionamos 11 estudos, todos publicados 

nos últimos dez anos e seguindo critérios de inclusão pré-definidos. Resultados: Houve 

intervenção terapêutica-ocupacional direta e/ou intervenções que poderiam ser desempenhadas 

por terapeutas ocupacionais em todos os estudos. Observou-se que os indivíduos participantesdas 

pesquisas obtiveram melhoras na qualidade de vida, apresentando-se mais propensos a 

engajarem-se em atividades significativas. Bem como, progressos no controle dos sintomas. 

Considerações finais: É notável que a ausência de produções na área de Saúde Mental pela 

Terapia Ocupacional é um fator marcante apontado pelos próprios estudos consultados. Ademais, 

a deficiência metodológica dos mesmos influi na dificuldade em correlacioná-los. Encorajar a 

expansão de atividades relaciona-se a mudanças e avanços em vários contextos. Nota-se, pois, a 

contribuição do terapeuta ocupacional na promoção de reestruturações de rotinas que podem 

gerar mais participação, envolvimento e bem-estar ao sujeito psicótico. Esta revisão indica a 

necessidade de valorizarem-se as práticas terapêutico-ocupacionais em contextos da clínica da 

psicose, uma vez que as intervenções são notavelmente eficazes em todos os estudos analisados. 

Há, ainda, a intenção de se desenvolver futuros estudos focados na prática com base nesta 

revisão. 

 

Palavras-chave: "Occupational Therapy”. “Psychotic Disorders”. “Schizophrenia”.  
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ABSTRACT 

 

 

Aim:To describe what has been developed in the psychosis clinic, emphasizing the contributions 

of Occupational Therapy. Methods:A literature review. Databases - PORTAL CAPES and 

OTSeeker.Keywords - "Occupational Therapy”, “Psychotic Disorders”, “Schizophrenia”. We 

selected 11 studies, all published within the last ten years, following pre-defined inclusion 

criteria. Results: We observed in studies in which there was direct occupational therapy 

intervention and/or interventions that are or could be performed by occupational therapists, that 

individuals subjected to them showed improvements in quality of life, and were more likely to 

engage in meaningful activities. We also noticed an improvement in symptom control. 

Conclusions:Remarkably, the lack of production in the addressed area in this review is a key 

factor pointed out by the studies themselves and the methodological weakness of these studies 

influences the difficulty in correlating them. Encouraging the expansion of activities is related to 

changes in various contexts and socialization. It should be noted, therefore, the contribution of 

Occupational Therapist in promoting routines that can generate more participation, involvement 

and welfare. This review indicates the need to value Occupational Therapy practices regarding 

psychotic patients, since interventions are especially effective in all analyzed studies. It is also 

intended to develop future studies focused on practice based on this review. 

 

Keywords: "Occupational Therapy”. “Psychotic Disorders”. “Schizophrenia”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O termo “psicose” surgiu em meados do século XIX para substituir o depreciativo vocábulo 

“loucura” - até então, muito utilizado - e na tentativa de tentar definir tal condição numa 

perspectiva da Saúde Mental em lugar de hipóteses demoníacas e outras equivalentes, vigentes na 

antiguidade (ZIMERMAN, 2001, p. 339). Entre as classificações atuais, o termo é definido como 

uma síndrome de sintomas típicos, tais como delírios e/ou alucinações, discurso e/ou 

comportamento desorganizado, incluindo catatônico, com ausência de ciência da pessoa para a 

natureza desses sintomas, caracterizando um comprometimento do juízo crítico da realidade 

(DEL-BEN et al., 2010). 

Dalgalarrondo (2000) argumenta que a principal forma de psicose, pela sua freqüência e 

importância clínica, é a esquizofrenia. A definição atual de esquizofrenia compreende uma 

psicose crônica idiopática, aparentando ser um conjunto de diferentes sintomas que se 

assemelham e se sobrepõem. A esquizofrenia é de origem multifatorial, onde os fatores genéticos 

e ambientais parecem estar associados a um aumento no risco de desenvolvê-la (SILVA, 2006). 

De acordo com a Classificação Internacional das Doenças (CID-10), os transtornos 

esquizofrênicos se caracterizam por distorções fundamentais e características do pensamento e da 

percepção, e por afetos inadequados ou embotados. Geralmente, mantém-se clara a consciência e 

a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os 

fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o 

roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, idéias delirantes de 

controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o 

sujeito na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos. 

Diante do exposto, verifica-se que a condição de saúde do sujeito esquizofrênico torna-o frágil 

para lidar com os entraves do dia-a-dia, como verificado na passagem de Fonseca (2008), que diz 

que as pessoas com sofrimento mental, em sua maioria, passam por um processo contínuo e 

acelerado de esgarçamento das relações sociais e redução da participação em atividades 

produtivas, de lazer e de cuidado pessoal. Ademais, Ferigato, Campos e Ballarin (2007) pontuam 



 

 

6 

que a psicose carrega elementos de vários sentidos – de separação, mudança, desequilíbrio - bem 

como de transição, com margem para circunstância de crescimento. À luz desta hipótese, é 

estabelecida uma perspectiva de resgate para indivíduos cujas rotinas estão interrompidas em 

virtude de seus transtornos psíquicos. 

A Terapia Ocupacional utiliza do termo "ocupação" para dimensionar o significado das 

atividades diárias (CARLETO et al., 2010).Compreende-se que o engajamento em ocupações 

significativas estrutura a vida diária e contribui para a saúde e bem-estar. Consideram-se 

ocupações: atividades da vida diária (AVDs) e atividades instrumentais da vida diária (AIVDs), 

sendo que ambas refletem valores culturais, organizam rotinas, dão sentido ao sujeito e coletam 

necessidades humanas para o cuidado pessoal, entretenimento e participação na sociedade. Deste 

modo, nota-se que a Terapia Ocupacional considera o ser humano em sua integridade - um ser 

biopsicossocial, sendo, portanto adequada para intervenções na Saúde Mental em seus diferentes 

contextos. 

O terapeuta ocupacional lida com os processos de aprendizagem das pessoas que, por alguma 

condição de saúde, tiveram comprometidas suas possibilidades de agir no mundo, na medida, em 

que contribui para que se re-apropriem de formas de viver já experimentadas e que também 

ousem aprender novas habilidades, vivenciando novos papéis. Deste modo, o profissional facilita 

a relação da pessoa com as ocupações que lhe têm sentido no cotidiano levem-na aos modos mais 

saudáveis de traçar sua trajetória de vida, com maior independência e satisfação (DRUMMOND, 

2014). Uma vez que considera o ser humano em sua integridade, o profissional terapeuta 

ocupacional encontra-se apto para auxiliar no tratamento de pessoas com esquizofrenia. 

Reconhecimentos oficiais avançam na defesa desta competência - como a portaria nº336/GM, em 

19 de fevereiro de 2002, que expõe que o terapeuta ocupacional está dentro das categorias de 

profissionais de nível superior aptos a compor a equipe técnica dos Centros de Atenção 

Psicossocial. 

Outros autores (PAUL, 1992; KIELHOFNER, 1986; HARTWIG, 1989; JOB et al., 1997) 

enumeram que há preocupação quanto à posição da Terapia Ocupacional no campo de Saúde 

Mental, visto que o número de profissionais especializados na área  tem diminuído, conforme 

verificado em países como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Bejerolm e Eklund (2007) 
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afirmaram que há poucas pesquisas focadas em clientes com transtornos mentais na Terapia 

Ocupacional, embora haja consenso de que tais pessoas tenham dificuldades em engajar-se nas 

diversas atividades em suas áreas de desempenho. 

Estudos concentrados em áreas específicas da Terapia Ocupacional, como a Saúde Mental, têm 

seu valor em alertar praticantes sobre o desenvolvimento da profissão. Indicam que terapeutas 

ocupacionais diversificam e estendem os limites de sua prática - justificando e substanciando-as 

(CRAIK, 1998). 

O presente estudo baseia-se nos argumentos expostos para justificar-se. Por meio de sua 

realização, objetivou-se descrever o que tem sido desenvolvido na clínica da psicose nos últimos 

anos, salientando para as contribuições da Terapia Ocupacional. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A revis o integrativa da literatura   um dos m todos 

de pesquisa utilizados na prática baseada em evidência que permite a incorporac   o de su s dios na pr tica 

cl nica.  sse m todo tem a  inalidade de reunir e sintetizar resultados de pes uisas so re um delimitado 

tema ou  uest o, de maneira sistem tica e ordenada, contri uindo para o aprofundamento do 

conhecimento do tema investigado (MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 

As bases de dados consultadas foram: PORTAL CAPES e OTSEEKER. Os critérios de inclusão 

foram: estudos descrevendo intervenções publicados nos últimos dez anos em Língua Espanhola, 

Inglesa e Portuguesa. Os descritores utilizados para a pes uisa  oram "Occupational Therapy”, 

“Psychotic Disorders” e “Schizophrenia”. Além disso, os artigos deveriam fazer referência ao 

termo “Psicose" em seu resumo. 

Um total de 89 artigos que faziam referência aos termos estabelecidos foram encontrados. Destes, 

78 foram descartados por motivos de não fazerem referência específica aos termos abordados. 

Os 11 artigos selecionados estão organizados pelo ano de publicação, do mais recente para o mais 

antigo, no Quadro 01 - composto pelos seguintes itens: “Referência, Objetivo principal, Tipo do 

estudo, Amostra e Principais des echos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

RESULTADOS 

 

QUADRO 01: Resultados da pesquisa 

REFERÊNCIA OBJETIVO PRINCIPAL 
TIPO DE 

ESTUDO 

DADOS DA 

AMOSTRA 

PRINCIPAIS 

DESFECHOS 

GARRIDO, L. M. 

Relación entre 

funcionamento 

neurocognitivo y 

aspectos 

sociodemográficos en 

pacientes con 

esquizofrenia. TOG (A 

Coruña), Espanha. 

2012, v. 9, n. 16, pp. 1-

35. 

Estudou-se a existência de 

algum tipo de relação entre 

o funcionamento 

neurocognitivo e fatores 

sociodemográficos em uma 

mostra de pacientes 

esquizofrênicos. 

Estudo 

transversal e 

observacional 

30 indivíduos 

diagnosticados com 

esquizofrenia 

Encontrou-se 

certa associação 

entre o teste de 

Stroop e 

características 

como idade e o 

nível escolar, 

assim como uma 

ligeira diferença 

entre sexos. 

Verificou-se 

também que o 

Trail Making Test 

é uma prova que 

demonstra grande 

validade e  parte 

do mesmo, 

também se associa 

com a idade e o 

nível escolar. Os 

subtestes 

empregados do 

TBR não 

apresentaram 

interações nem 

diferenças 

significativas com 

outras variáveis. 

A idade e o nível 

escolar 

fundamentalmente 

podem interferir 

sobre o 

funcionamento 

neurocognitivo 

dos pacientes.  
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YANOS, P. T. et al. 

Group-based treatment 

for internalized sigma 

among persons with 

severe mental illness: 

findings from a 

randomized controlled 

trial. Psychological 

Services. 2012, v. 9, n. 

3, pp. 248-258 

Avaliou-se a viabilidade e a 

eficácia do NECT - 

intervenção focada em 

associação do 

desenvolvimento da 

narrativa do cliente e da 

terapia cognitivo-

comportamental. 

Ensaio clínico 

controlado e 

randomizado 

144 indivíduos com 

esquizofrenia, 

transtorno esquizo-

afetivo 

A análise de 

intenção de 

tratamento não 

encontrou 

diferença 

significativa entre 

os grupos NECT e 

de tratamento 

usual. Uma 

comparação dos 

expostos contra 

não expostos 

demonstrou 

tendências para 

participantes 

expostos terem 

melhorado mais 

em dois aspectos 

do estigma 

internalizado, bem 

como 

introspecção. 
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FARDIG, R.et al. A 

randomized controlled 

trial of the llness 

management and 

recovery program for 

persons with 

schizophrenia. 

Psychiatric Services. 
2011, v. 62, n. 6, pp. 

606-612. 

Avaliaram-se os efeitos do 

manejo de doença e do 

programa de recuperação 

em sintomas e função 

psicossocial de indivíduos 

com esquizofrenia ou 

desordens esquizo-afetivas 

em contexto  ambulatorial 

na Suécia. 

Ensaio clínico 

controlado e 

randomizado 

41 pessoas com 

esquizofrenia ou 

desordens esquizo-

afetivas que estavam 

recebendo tratamento 

em 6 centros de 

reabilitação 

psiquiátrica 

ambulatorial 

Conforme 

mensurado por 

níveis auto-

reportados de 

clínicos não 

cegos, os 

participantes do 

manejo de doença 

demonstraram 

melhora 

significativamente 

maior no manejo 

da doença que 

participantes em 

condição de 

controle. Níveis 

de sintomas 

psiquiátricos por 

clínicos cegos 

utilizando a 

Psychosis 

Evaluation Tool 

for Common Use 

by Caregivers  e 

níveis auto-

reportados de 

função 

psicossocial no 

Ways of Coping 

Questionnaire 

também 

demonstraram 

melhores 

resulados que 

participantes em 

tratamento 

regular. Uma 

redução 

estatisticamente 

significativa na 

ideação suicida 

entre baseline e 

follow-up foi 

encontrada nos 

participantes do 

IMR. 
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JONIKAS, J. A.  et al. 

Improving Propensity 

for Patient Self-

Advocacy 

Through Wellness 

Recovery Action 

Planning: Results of a 

Randomized Controlled 

Trial; Community 

Ment Health J. 2011, 

Published online. 

Comparou-se a propensão 

de auto-cuidado em 

pacientes que receberam 

uma intervenção focada na 

auto-administração - o 

Plano de Recuperação e 

Ação de Bem Estar 

(WRAP) e aqueles que 

receberam tratamento usual. 

Estudo clínico 

randomizado 

519 participantes com 

doença mental grave 

Mostrou-se de 

modo consistente 

que o grupo 

experimental foi 

significativamente 

mais propenso a 

engajar-se em 

atividades, 

melhorar sua 

qualidade vida e 

diminuir dos 

sintomas 

psiquiátricos. 

KATZ, N.; KEREN, N. 

Effectiveness of 

Occupational Goal 

Intervention for Clients 

With Schizophrenia. 

The American Journal 

of Occupational 

Therapy. 2011, v. 65, 

n. 3, pp. 287-96. 

Comparou-se a eficácia da 

Intervenção de Metas 

Ocupacionais (OGI) com 

aquela do Programa 

Executivo Frontal e um 

grupo controle. 

Quase-

experimental 

18 adultos com 

esquizofrenia e idade 

entre 20 e 38 anos 

que foram 

aleatoriamente 

categorizados em 3 

grupos 

Não se encontrou 

diferenças 

significativas 

entre os grupos na 

mudança pré e 

pós-teste; 

contudo, 

encontraram-se 

diferenças 

significativas 

dentro de grupos 

antes e depois da 

intervenção e 

efeitos moderados 

ou altos. O grupo 

da OGI 

demonstrou 

melhora relativa 

no engajamento 

em atividades e 

em participação. 

A maioria das 

conquistas dos 

participantes foi 

mantida em 

segundo 

momento. 

LANGER, A. I.; 

CANGAS, A. J. 

Applying Mindfulness 

Therapy in a Group of 

Psychotic Individuals: 

A Controlled Study. 

British Association for 

Behavioural and 

Cognitive 

Psychoterapies. 2011, 

pp. 1-5. 

O objetivo foi duplo - 

replicar estudos anteriores, 

e focar na análise da 

viabilidade e eficácia da 

aplicação da atenção em um 

grupo de pessoas com 

psicose 

Ensaio clínico 

controlado 

18 pessoas com 

psicose 

(esquizofrenia, 

desordem 

esquizofrênica, 

desordem esquizo-

afetiva ou desordem 

delirante) foram 

aleatoriamente 

alocados em grupos 

experimental e 

controle. 

O grupo 

experimental 

apresentou escore 

significativamente 

maior que o grupo 

controle em sua 

habilidade de 

responder 

atentamente a 

eventos internos 

de estresse. 
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KRUPA, T.; 

WOODSIDE, H.; 

POCOCK, K. Activity 

and social participation 

in the period following 

a first episode of 

psychosis and 

implications for 

occupational therapy. 

British Journal of 

Occupational 

Therapy. 2010, v. 73, 

n. 1, pp. 13-20 

O estudo aprofundou-se 

numa compreensão 

conceitual da atividade e da 

participação social no 

período conseqüente ao 

primeiro episódio de 

psicose 

Estudo 

qualitativo 

25 participantes 

primários que 

experimentaram um 

primeiro episódio de 

psicose nos últimos 5 

anos; 15 participantes 

secundários, como 

família e amigos, 

com conhecimento 

das atividades e das 

experiências sociais 

dos participantes 

primários; e 6 

informantes 

O primeiro 

episódio de 

psicose foi 

altamente 

limitante na 

atividade e 

participação 

social. A 

recuperação 

mantém o 

engajamento em 

atividades e na 

participação 

social. Para atingi-

la, foi necessário 

criar novos 

planos, ajustar- se 

à desconexão 

afetiva, 

desenvolver 

estilos de vida 

balanceados, ligar 

participação a 

habilidades, 

aprender novas 

habilidades e 

participar sob 

novas e 

abrangentes 

condições sociais 

LÓPÉZ, M. A. E; 

GARLITO, P. A. C.  A 

propósito de un caso 

com esquizofrenia 

paranoide. TOG (A 

Coruña), España. 

2010, v. 7, n. 11, pp. 1-

11. 

O objetivo principal deste 

artigo foi mostrar a 

utilizaç o do “Marco de 

trabalho para a prática de 

terapia ocupacional: 

dom nios e processos” e 

constatar sua utilidade para 

a organização dos 

resultados da evolução 

ocupacional inicial e 

estruturar os objetivos da 

intervenção. 

Relato de 

caso 

1 sujeito com 

esquizofrenia 

A usuária 

apresentou 

alterações em 

todas as áreas de 

desempenho. Foi 

proposto um 

projeto com 

objetivos a curto, 

médio e longo 

prazo. 

LEIRA, M. C. 

Limitación en la 

participación social en 

pacientes 

diagnosticados de 

esquizofrenia 

desorganizada. TOG 

(A Coruña), España. 

2010, v. 7, n. 11, pp. 1-

11. 

O objetivo principal do 

artigo foi mostrar o 

comprometimento do 

desenvolvimento das redes 

sociais vivenciadas por 

indivíduos psicóticos. 

Relato de 

caso 

1 sujeito com 

esquizofrenia 

O usuário 

apresentou 

limitação nas 

atividades de 

participação 

social. O foco da 

intervenção foi 

restaurar as 

características do 

cliente e das 

habilidades para 

interação. 
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COOK, S.; AMBERS, 

E.; COLEMAN, J. H. 

Occupational therapy 

for people with 

psychotic conditions in 

community settings: a 

pilot randomized 

controlled trial. 

Clinical 

Rehabilitation. 2009, 

v.32, pp. 40-52 

Investigou-se a eficácia de 

uma intervenção da Terapia 

Ocupacional para pessoas 

com condições psicóticas, e 

informaram-se futuros 

modelos de pesquisa 

Ensaio clínico 

aleatorizado e 

controlado 

44 adultos com 

esquizofrenia ou 

outras condições 

psicóticas, e 

problemas funcionais 

Os escores de 

ambos os grupos 

demonstraram 

melhora 

significativa por 

12 meses. Não 

houve diferença 

entre os dois 

grupos em 

quaisquer das 

medidas dos 

resultados. Após 

12 meses, o grupo 

da terapia 

ocupacional 

demonstrou 

melhoras clínicas 

significativas que 

não foram 

aparentes no 

grupo controle. 

Estas estavam em 

4 sub-escalas da 

SFS: 

relacionamentos, 

desempenho na 

independência, 

competência para 

independência e 

recreação. De 30 

pessoas recebendo 

terapia 

ocupacional, 

aquelas com um 

nível clínico de 

sintomas 

negativos 

reduziram. 

BUCHAIN, P. C. et al. 

Randomized controlled 

trial of occupational 

therapy in 

patients with treatment-

resistant schizophrenia. 

Revista Brasileira de 

Psiquiatria. 2003, v. 

25, n. 1, pp. 26-30. 

 

Investigou-se o efeito da 

Terapia Ocupacional como 

possível 

potencializadora do 

tratamento 

psicofarmacológico da 

esquizofrenia refratária. 

Ensaio clínico 

aleatorizado e 

controlado 

41 indivíduos 

esquizofrênicos 

 

Mostrou-se de 

modo consistente 

que o grupo 

experimental 

beneficiou-se da 

intervenção 

da Terapia 

Ocupacional ao 

longo de todo 

período de 

observação, sendo 

que os maiores 

tamanhos de 

efeito ocorreram a 

partir do quarto 

mês. 
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DISCUSSÃO 

 

 

Foram analisadas onze pesquisas que revelaram evidências sobre contribuições da Terapia 

Ocupacional na clínica da psicose. Os tipos de tais estudos são: sete ensaios clínicos controlados, 

um qualitativo, um observacional transversal e dois relatos de caso. A Terapia Ocupacional foi 

destacada como a intervenção mais eficaz nos estudos de ensaio clínico e como positiva nos 

relatos de caso único, possibilitando uma vida diária mais satisfatória. 

Apenas um dos artigos analisados foi apresentado em Língua Portuguesa. Três dos estudos são 

apresentados em Língua Espanhola e sete em Língua Inglesa. 

Os artigos selecionados apresentaram desenhos e objetivos diferentes em seus estudos. Contudo, 

todos apontam algum tipo de intervenção terapêutico ocupacional e/ou intervenções que são ou 

poderiam ser desempenhadas por terapeutas ocupacionais.  

Dos onze estudos que atenderam aos critérios metodológicos adotados neste trabalho, nove 

apresentaram, dentre os seus autores, pelo menos um terapeuta ocupacional. Três artigos não 

especificaram a qualificação específica de seus autores. Quanto à clientela, nove artigos 

explicitaram que as terapêuticas foram aplicadas em indivíduos esquizofrênicos e/ou esquizo-

afetivos. Dois artigos, por sua vez, descrevem atuações com sujeitos psicóticos, sem 

especificações diagnósticas mais exatas. Um destes simplesmente menciona sujeitos com 

sofrimento mental severo como participantes. 

Em relação ao contexto em que foram executadas, a maioria dos artigos - cinco deles - apresentou 

intervenções em centros de reabilitação. Quatro deles descreveram intervenções em hospitais e 

dois trouxeram experiências na comunidade - sendo que um destes também contou com 

experiências em contexto ambulatorial de urgência para alguns dos participantes. 

Dois estudos tratam-se de relatos de caso único. As intervenções realizadas envolvem indivíduos 

com esquizofrenia. Um deles consiste numa avaliação para propor as estratégias de intervenção 

mais adequadas. Por sua vez, o outro estudo foca em apontar limitações relativas à participação 
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social do indivíduo analisado, desenvolvendo uma intervenção para minimizar os efeitos 

negativos conseqüentes de tal restrição. Ambos possuem características diferentes em seus 

objetivos, mas abordam o público-alvo com eficácia, demonstrando claramente o papel da 

Terapia Ocupacional na atuação com o mesmo. 

Quatro dos estudos analisados apresentaram a Terapia Ocupacional como intervenção eleita para 

comparar grupos controlados e experimentais. Tratam-se de ensaios clínicos controlados que não 

especificam as abordagens teóricas da intervenção - ainda que especifiquem os métodos de 

intervenção - o que pode ser identificado como um dificultador teórico para substanciar a prática 

terapêutico-ocupacional. Algumas das intervenções, todavia, apresentam ferramentas 

especialmente desenvolvidas por terapeutas ocupacionais que são citadas pelos autores, como é o 

caso do Plano de Metas Ocupacionais.  

Três dos estudos são ensaios clínicos controlados focados no objeto da Terapia Ocupacional, o 

desempenho ocupacional. Entretanto, apresentaram intervenções conjuntas e/ou inespecíficas. 

Tais artigos foram localizados na base de dados OT SEEKER, tendo sido, portanto considerados 

nesta revisão. As intervenções propostas, de modo interessante, são identificadas conforme sua 

abordagem, sendo elas: cognitivo comportamental e adaptações. 

Um dos estudos é do tipo qualitativo. Ele apresenta a visão de clientes e seus familiares acerca da 

rotina envolvendo o transtorno psicótico. 

Finalmente, um dos estudos analisados é do tipo observacional transversal e aborda questões 

neurocognitivas no paciente psicótico. O estudo se diferencia ao correlacionar fatores 

sociodemográficos a tais aspectos, apresentando o olhar da Terapia Ocupacional. 

A escassez de estudos sobre a Terapia Ocupacional e a psicose foi notável. Entre os estudos que 

foram publicados, destacam-se a falta de uma definição clara da profissão e a falta de 

informações sobre a estrutura da prática desenvolvida. 

Em estudo quase-experimental de Katz e Keren (2011), a eficácia da Intervenção de Metas 

Ocupacionais (Occupational Goal Intervention - OGI) em clientes com esquizofrenia foi 
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comparada com aquela do Programa Executivo Frontal e um grupo controle. A amostra foi 

composta por 18 adultos com idade entre 20 e 38 anos que foram aleatoriamente categorizados 

em três grupos. Não se encontrou diferenças significativas entre os grupos na mudança pré e pós-

teste; contudo, foram verificadas, diferenças significativas dentro de grupos antes e depois da 

intervenção e tamanhos de efeitos moderados ou altos. O grupo da OGI demonstrou melhora 

relativa em todas as medidas de EF e atividade e participação. A maioria das conquistas dos 

participantes foi mantida em segundo momento. 

Por meio de ensaio clínico controlado, Krupa, Woodside e Pocock (2010) buscaram uma 

compreensão conceitual da atividade e da participação social no período consequente ao primeiro 

episódio de psicose. A amostra foi composta por 25 participantes primários que experimentaram 

um primeiro episódio de psicose nos últimos 5 anos; 15 participantes secundários, como família e 

amigos, com conhecimento das atividades e das experiências sociais dos participantes primários; 

e 6 informantes. Identificou-se que o primeiro episódio de psicose foi altamente limitante na 

atividade e participação social. A recuperação consiste em facilitar e estabelecer o engajamento 

em atividades e na participação social incluiu a necessidade de criar novos planos, ajustar- se à 

desconexão afetiva, desenvolver estilos de vida balanceados, ligar participação a habilidades, 

aprender novas habilidades e participar sob novas e abrangentes condições sociais.  

Cook, Chambers e Coleman (2009) objetivaram investigar a eficácia de uma intervenção da 

Terapia Ocupacional para pessoas com condições psicóticas, e informar futuros modelos de 

pesquisa. O estudo teve participação de 44 adultos com esquizofrenia ou outras condições 

psicóticas, e problemas funcionais. Os escores de ambos os grupos na Social Functioning Scale e 

na Scale for the Assessment of Negative Symptons demonstraram melhora significativa por 12 

meses. A diferença da média geral da SFS para terapia ocupacional foi 2,33 (p=0,020) e para o 

tratamento comum foi 6,17 (p=0,023).A diferença da média total da SANS para a terapia 

ocupacional foi -16,25 (p<0,001) e para o tratamento comum foi -17,36 (p=0,011).Não houve 

diferença entre os dois grupos em quaisquer das medidas dos resultados.Após 12 meses, o grupo 

da terapia ocupacional demonstrou melhoras clínicas significativas que não foram aparentes no 

grupo controle. Estas estavam em 4 sub-escalas da SFS: relacionamentos, desempenho na 

independência, competência para independência e recreaç o. De 30 pes’oas rece endo terapia 



 

 

18 

ocupacional, aquelas com um nível clínico de sintomas negativos reduzindo de 18 (64%) até 13 

(46%), p=0,055. 

Buchain et al. (2011) investigaram o efeito da Terapia Ocupacional (TO) como possível 

potencializadora do tratamento psicofarmacológico da esquizofrenia refratária. A amostra foi 

composta por 41 participantes com esquizofrenia refratária. Verificou-se se a intervenção da 

Terapia Ocupacional ocasionou bons efeitos no grupo que se submeteu a intervenção da 

terapêutica ocupacional + psicofarmacológica: mostrou-se de modo consistente que o grupo 

experimental beneficiou-se da intervenção da TO ao longo de todo período de observação, sendo 

que os maiores tamanhos de efeito ocorreram a partir do quarto mês. 

Langer e Cangas (2011) realizaram ensaio clínico controlado com objetivo duplo - replicar 

estudos anteriores, e focar na análise da viabilidade e eficácia da aplicação da atenção em um 

grupo de pessoas com psicose. O estudo teve participação de 18 pessoas com psicose 

(esquizofrenia, desordem esquizofrênica, desordem esquizo-afetiva ou desordem delirante) foram 

aleatoriamente alocados em grupos experimental e controle. O grupo experimental apresentou 

escore significativamente maior que o grupo controle em sua habilidade de responder 

atentamente a eventos internos de estresse. 

Yanos et al. (2012) avaliaram a viabilidade e a eficácia do NECT - intervenção baseada em grupo 

com desenvolvimento narrativo e terapia cognitiva. A amostra foi composta por 144 indivíduos. 

O estudo não é exclusivo de terapeutas ocupacionais. A análise de intenção de tratamento não 

encontrou diferença significativa entre os grupos NECT e tratamento usual. Uma comparação dos 

expostos contra não expostos demonstrou tendências para participantes expostos terem 

melhorado em dois aspectos do estigma internalizado, bem como introspecção. 

Jonikas et al. (2011) determinaram o impacto do WRAP (Planejamento de Ação de Recuperação 

e Bem-estar) nas dimensões variáveis de atitudes e comportamentos de recuperação. A amostra 

foi composta por 519 sujeitos com doença mental grave. Verificou-se que o uso da (WRA) 

ocasionou efeitos significativos para os pacientes em uso do mesmo: mostrou-se de modo 

consistente que o grupo experimental foi significativamente mais propenso a engajar-se em 
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atividade, obtiveram melhor qualidade vida e diminuição dos sintomas psiquiátricos. Este estudo 

não é exclusivo de terapeutas ocupacionais. 

Fardig et al. (2012) verificaram os efeitos do manejo de doença e do programa de recuperação em 

sintomas e função psicossocial de indivíduos com esquizofrenia ou desordens esquizo-afetivas 

em contexto ambulatorial na Suécia. Os participantes foram 41 pessoas com esquizofrenia ou 

desordens esquizo-afetivas que estavam recebendo tratamento em 6 centros de reabilitação 

psiquiátrica ambulatorial. Conforme mensurado por níveis auto-reportados de clínicos não cegos, 

os participantes do manejo de doença demonstraram melhora significativamente maior no manejo 

da doença que participantes em condição de controle. Níveis de sintomas psiquiátricos por 

clínicos cegos utilizando a Psychosis Evaluation Tool for Common Use by Caregivers  e níveis 

auto-reportados de função psicossocial no Ways of Coping Questionnaire também demonstraram 

melhores resultados que participantes em tratamento regular. Uma redução estatisticamente 

significativa na ideação suicida entre baseline e follow-up foi encontrada nos participantes do 

IMR. 

Garrido (2012) efetuou estudo observacional e transversal com 30 pacientes esquizofrênicos 

objetivando estudar se existe algum tipo de relação entre o funcionamento neurocognitivo e 

fatores sociodemográficos em uma mostra de pacientes esquizofrênicos. Verificou uma 

associação entre teste de Stroop e características como idade e o nível escolar: Encontrou certa 

associação entre teste de Stroop e características como idade e o nível escolar, assim como, uma 

ligeira diferença entre sexos de 0,02. Verificou-se também que o Trail Making Test é uma prova 

que demonstra grande validade e a parte B do mesmo, também se associa com a idade e o nível 

escolar. Enquanto os subtestes empregados do TBR não apresentaram interações nem diferenças 

significativas com outras variáveis. A idade e o nível escolar fundamentalmente podem interferir 

sobre o funcionamento neurocognitivo dos pacientes. 

López e Garlito (2010), em estudo de caso único,  uscaram mostrar a utilizaç o do “Marco de 

tra alho para a pr tica de terapia ocupacional: dom nios e processos” e constatar sua utilidade 

para a organização dos resultados da evolução ocupacional inicial e estruturar os objetivos da 

intervenção. A usuária que participou do estudo apresentou alterações em todas as áreas de 

desempenho. Foi proposto um projeto com objetivos a curto, médio e longo prazo. 
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Em estudo de caso único de Leira (2010), objetivou-se mostrar o comprometimento do 

desenvolvimento das redes sociais vivenciadas por indivíduos psicóticos. O usuário envolvido 

apresentou uma limitação nas atividades de participação social. O foco da intervenção foi 

restaurar as características do cliente e das habilidades para interação. 
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CONSIDERAÇÕESFINAIS 

 

 

Dos estudos analisados, a grande maioria relatou experiências de intervenções em grupo. 

Segundo Maximino (1997), grupos de atividades sempre foi um recurso amplamente usado na 

área de Saúde Mental pela Terapia Ocupacional. Os grupos são privilegiados como recurso 

terapêutico na atuação com o psicótico, uma vez  ue h  uma dinâmica de se “ azer junto” nos 

mesmos e cabe ao terapeuta analisar o complexo processo criado - considerando a dinâmica que 

se instala no processo de interação entre os integrantes do grupo e a realização de atividades. 

Ademais, Maximino (1995) pontua  ue o grupo pode ser entendido como uma “caixa de 

ressonância” - onde as singularidades são vividas dentro de uma trama coletiva onde cada 

elemento se torna significativo ao outro, criando, assim, uma rede vincular. Acrescenta-se que os 

grupos constituem um espaço potencial aos indivíduos que o integram. 

Em estudo de Eklund e Gunnarsson (2008), publicado no British Journal of Occupational 

Therapy, critica-se a ausência de métodos avaliativos específicos da Terapia Ocupacional em 

Saúde Mental. Tendo sido um fator ausente nos estudos abordados nesta revisão, cabe mencionar 

talpesquisa a partir de seu tema - explorar o Swedish Satisfaction with Daily Occupations (SDO - 

Satisfação com as Ocupações Diárias da Suécia, em tradução livre), uma ferramenta de triagem 

para avaliar a satisfação com as ocupações diárias entre pessoas com transtornos psíquicos. Este 

consiste numa escala de satisfação e em uma escala de níveis de atividade. No estudo, objetivou-

se investigar a validade, a utilidade clínica, a sensibilidade a mudança e a habilidade para 

discriminação do instrumento. Identificou-se que o SDO reflete as respostas dos fenômenos a que 

se propõe fidedignamente, sendo sensível o suficiente para detectar mudanças que seguem 

intervenções da Terapia Ocupacional. Entretanto, apenas a versão sueca do instrumento foi 

estudada, demonstrando novamente a escassez de estudos da Terapia Ocupacional em Saúde 

Mental.  

De modo geral, observou-se nos estudos em que houve intervenção terapêutica-ocupacional 

direta e/ou intervenções que são ou poderiam ser desempenhadas por terapeutas ocupacionais, 

que os indivíduos participantes obtiveram melhoras na qualidade de vida, apresentando-se mais 
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propensos a engajarem-se em atividades significativas. Também notou melhora no controle dos 

sintomas. 

É notável que a ausência de produções na área de interesse abordada nesta revisão é um fator 

marcante apontado pelos próprios estudos e que a deficiência metodológica dos mesmos influi na 

dificuldade em correlacioná-los. São abordagens distintas, podendo ser categorizadas 

principalmente nos tipos de estudo e na forma de organização. Ao mesmo tempo, há de se 

considerar as amostras relevantes utilizadas na maioria dos estudos, à exceção dos relatos de caso 

único - que possuem propostas distintas desta lógica, de todo modo. Infere-se que, no Brasil, este 

tipo de estudo, mais caro e de longa duração, não seja eficazmente realizado, principalmente 

notando que foi encontrado apenas um estudo brasileiro nos últimos dez anos. Encorajar a 

expansão de atividades relaciona-se a mudanças e avanços em vários contextos. Nota-se, pois, a 

contribuição do terapeuta ocupacional na promoção de reestruturações de rotinas que podem 

gerar mais participação, envolvimento e bem-estar (CREPEAU, COHN & SCHELL, 2003). 

Esta revisão indica a necessidade de se valorizar as práticas terapêutico-ocupacionais em 

contextos de atendimentos de sujeitos psicóticos, uma vez que as intervenções são notavelmente 

eficazes em todos os estudos analisados. Verificou-se também a necessidade de mais publicações 

sobre o tema, a fim de subsidiarmos as intervenções da Terapia Ocupacional com indivíduos 

psicóticos, contribuindo assim para a construção da prática baseada em evidências. Há, ainda, a 

intenção de se desenvolver futuros estudos focados na prática com base nesta revisão. 
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