biológicas

Terapia Ocupacional
Especialista no desempenho físico e psicológico das pessoas
A Terapia Ocupacional é uma
profissão da área da saúde, com
forte inserção nas áreas social e
da educação. Busca desenvolvimento, tratamento e reabilitação
de pessoas de qualquer idade que
tenham seu desempenho ou sua
convivência afetados por problemas
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motores, cognitivos, emocionais e
de inserção social.
Um dos traços da profissão é
a utilização das diferentes propriedades presentes nas atividades
humanas como recurso terapêutico para desenvolver, restaurar ou
ampliar as capacidades funcionais

das pessoas. O objetivo de sua
ação é encontrar meios para que as
pessoas alcancem sua autonomia,
independência e utilizem ao máximo suas potencialidades.
Para alcançar esses objetivos,
o terapeuta ocupacional promove
a adaptação de utensílios e de

mobiliário, mudanças no ambiente
doméstico ou de trabalho. Ele também oferece treinamento funcional
e de atividades da vida diária, além
de orientar cuidadores familiares.
Esse especialista prescreve, ainda,
a confecção de órteses, que são
aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso provisório, para alinhar,
prevenir ou corrigir deformidades
ou melhorar a função das partes
móveis do corpo.
Entre os espaços de atuação
da Terapia Ocupacional estão
hospitais, clínicas, centros de reabilitação, ambulatórios, hospitais
psiquiátricos, hospitais-dia, centros
de atenção psicossocial, unidades
básicas de saúde, unidades de
saúde da família, escolas, creches,
asilos, empresas, oficinas terapêu-

Curso molda
profissional com perfil
multidisciplinar e
estimula inclusão social

cas e das Humanidades, além de
disciplinas relacionadas à educação
de pessoas com deficiências, reabilitação profissional, ações sociais e
clínica geral.
Durante o curso, o estudante
tem a oportunidade de praticar o
que aprende em sala de aula, por

meio de estágios supervisionados
e projetos junto à comunidade da
cidade de Marília e de municípios
do entorno. Há ainda a possibilidade de realização de pesquisas
científicas na área sob a supervisão
de um professor e com a interação
de alunos da pós-graduação.

ticas e profissionalizantes, UTIs e
enfermarias.
A Unesp oferece o curso Terapia Ocupacional no Câmpus de
Marília desde 2003. A formação
tem enfoque na inclusão social. A
Unidade conta com um Centro de
Estudos da Educação e Saúde, que
proporciona o convívio entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
assistentes sociais, fonoaudiólogos,
psicólogos e pedagogos, sendo
o ambiente ideal para formar o
profissional multidisciplinar que o
mercado pede.
A graduação inclui conhecimentos nas áreas das Ciências Biológi-
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