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RESUMO

Introducao: Reflexões sobre a atuação do Terapeuta Ocupacional de acordo com os princípios e diretrizes do SUS já ocorrem há algumas décadas. O
principio da integralidade destaca-se como característica comum entre o sistema de saúde e a atuação da Terapia Ocupacional (T.O), pois a profissão
tem se desenvolvido em direção a uma abordagem integral, voltada as necessidades sociais que irão além dos princípios médico-organicistas.
OBJETIVO: Analisar as ações integrais das intervenções do Terapeuta Ocupacional. METODOLOGIA: Revisão narrativa da literatura. Utilizaram-se
as bases de dados: BVS - Biblioteca Virtual de Saúde (LILACS e SCIELO), no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013. Os critérios de
exclusão foram: artigos que não tivessem um terapeuta ocupacional em sua autoria, que não apresentaram o termo “Terapia Ocupacional” no descritor
e/ou palavra-chave e os que não obtinham o foco da discussão do trabalho na temática da integralidade.  Considerou-se trabalhos na íntegra e no idioma
português. Para a análise de dados, utilizou-se o método da Análise de Conteúdo de Bardin. RESULTADOS e DISCUSSAO: Foram encontrados 13
artigos científicos e construí-se duas categorias: 1-Ações Integrais produzidas pela Terapia Ocupacional e suas características e 2- O olhar na formação
da Terapia Ocupacional. Notou-se que o TO e um facilitador da longitudinalidade nos cuidados em saúde ao expandir um leque de ofertas de
procedimentos. Sobre a integralidade na formação acadêmica dos terapeutas ocupacionais foi possível compreender que a formação de cada
profissional influencia na forma de avaliar e intervir, possibilitando ações plurais e contextualizadas. Para que a prática atenda à integralidade prevista
pelo SUS, é preciso exercitar o trabalho em equipe, desde o processo de formação do profissional para que este aspecto integre o cotidiano do trabalho
e organização do serviço. A integralidade do cuidado é um dos grandes desafios para se pensar a gestão, a oferta e a qualidade do atendimento, assim
como a formação de recursos humanos em saúde. Identificou-se o uso de tecnologias leves prioritariamente, devido a profissão conseguir enxergar o
indivíduo em sua subjetividade, escutá-lo e acolhê-lo de forma humanizada. CONCLUSÃO: A Integralidade tem sido uma abordagem frequente nas
ações da Terapia Ocupacional e segundo este estudo já é referenciada como parte de sua identidade profissional. As produções evidenciaram que a T.O
tem sido reconhecida pelas demais profissões por suas ações, devido à forma como tem promovido a assistência, favorecendo a equidade e
integralidade do cuidado.

PALAVRAS-CHAVE

Assistência Integral a Saúde; Assistência à saúde; Terapia Ocupacional.
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