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CATEGORIZAÇÃO DO USO DAS TIC’S COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO CONTEXTO HOSPITALAR 
NA SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 

Diante da pandemia da COVID-19, foram adotadas medidas de isolamento social e de distanciamento 

para conter o avanço da doença. O atual cenário impactou drasticamente no ambiente hospitalar, por 

conta das privações das visitas de familiares e de amigos a fim de evitar a transmissão da doença 

nesses espaços. Ao identificar o ambiente hospitalar como um local de ruptura do cotidiano e de 

fragilização para os sujeitos, o terapeuta ocupacional (TO), através das atividades e de outros recursos 

terapêuticos compreende que a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), 

configura-se potencial aliada em sua prática.
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Em relação ao uso dos dispositivos tecnológicos na intervenção de TO, foram utilizados o tablet ou os 

telefones celulares. O uso de tais dispositivos foi distribuído e contabilizado nas seguintes categorias: 

músicas (44,1%); videochamada (29,4%); programas de TV (14,7%); jogos (5,9%); leitura/escrita 

(2,9%); inclusão digital (2,9%). Tais atividades foram desenvolvidas de acordo com a demanda de cada 

paciente, respeitando sua autonomia. Ao final de cada atendimento, os usuários verbalizaram ou 

demonstraram sentir-se aliviados pelo contato com os seus familiares e estimulados pelas atividades 

realizadas.

Descrever e refletir acerca de intervenções de TO voltadas à diversificação de atividades e aproximação 

de adultos e idosos hospitalizados à sua rede de suporte social, mediadas pelo uso das TICs.

Dentre esses,  foram incluídos no estudo 28 relatóriosde atendimentos, nos quais as residentes de TO 

utilizaram diferentes tecnologias como recurso terapêutico   Foram excluídos relatórios de pacientes 

que recusaram atendimento e daqueles cujos pacientes não aderiram ao uso das tecnologias.. Estudo 

foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa: CAE  21434113.0.0000.0065.)

As TIC’s, são um potente recurso terapêutico para a terapia ocupacional no ambiente hospitalar. Além 

da diversidade de atividades que tais recursos disponibilizam, as TIC’s possibilitaram a promoção da 

autonomia dos usuários, a aproximação com a sua rede de suporte, sensação de bem-estar e 

auxiliaram no processo de enfrentamento da internação hospitalar, durante a pandemia de COVID-19, 

onde não eram permitidas as visitas. 

Estudo de natureza qualitativa, retrospectivo e de abordagem descritiva, desenvolvido a partir de 

análise documental. No presente trabalho, buscou-se identificar e analisar relatórios de atendimentos 

pela terapia ocupacional na Enfermaria de Clínica Médica (ECM) do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (HU-USP) que ocorreram utilizando-se TIC’s: tablet e telefones celulares, 

correspondentes ao período de abril de 2020 a maio de 2021.


