COLÉGIO MARIA ESTER

TERAPIA OCUPACIONAL

“Onde se educa para a vida”

Se você é...
paciente e perseverante, não descansa enquanto não consegue
o que quer, fica frio nas situações mais difíceis,
...É bom considerar...
Terapia Ocupacional
O QUE É: Arte, teatro, música e dança. São muitos os recursos que o terapeuta ocupacional
utiliza em sua atividade, com o objetivo de colaborar na recuperação e reintegração de pessoas
acometidas de limitações físicas, mentais ou sociais. Para fazer um paciente superar suas
deficiências físicas, mentais ou psicológicas e voltar a viver em sociedade, vale tudo:
brincadeira, jogos e materiais dos mais variados tipos, como silicone, arroz e areia. A finalidade
de seu trabalho é procurar dar um sentido à vida de indivíduos que, muitas vezes, se encontram
excluídos de direitos básicos de cidadania.
Fora a parte dos exercícios, ele também orienta os pais e familiares dos pacientes sobre a
melhor maneira de ajudá-los.
O CURSO:Ele prepara o profissional para atuar junto a pessoas com problemas mentais,
físicos, neurológicos psicomotoras, vítimas de acidentes ou doenças adquiridas no trabalho. O
terapeuta ocupacional aplica métodos e técnicas para sua melhor adaptação à vida e orientação
a menores infratores e toxicômanos a fim de reintegrá-los à sociedade. O currículo básico traz
aulas de anatomia, biologia, enfermagem, farmacologia, patologia e psicologia.

Duração média do curso: Quatro anos.

COMO ESTÁ O MERCADO: O mercado oferece vagas para todos, principalmente no setor
público. Embora haja trabalho nessa área, os salários são baixos, o que leva muitos
profissionais a migrar para clínicas e instituições particulares. Os setores que estão em alta é o
de tratamentos pós-cirúrgicos e os ligados à área mental e neurológica.
É boa a demanda pelo profissional que atua em reintegração social, principalmente para
trabalhar com menores infratores, presos, viciados em drogas e moradores de regiões carentes
e violentas. Nessa área, os principais empregadores são o sistema prisional, centros
comunitários e ONG’s. Também é grande a procura por especialistas em reabilitação funcional e
profissional nas indústrias, para atendimento de vítimas de acidentes de trabalho.

