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A demência é uma das principais causas de incapacidade, perda de autonomia e 
independência entre os idosos prejudicando a qualidade de vida dos mesmos, dessa forma a 
Terapia Ocupacional visa intervir de forma reabilitadora em todos os aspectos do ser humano 
com demência. Com isso, o objetivo desse trabalho foi analisar nas literaturas nacionais e 
internacionais os estudos da Terapia Ocupacional sobre demência no período de 2006 a 2017. 
Tratou-se de um estudo descritivo de revisão sistemática, conduzido conforme a abordagem 
qualitativa. Foram coletados artigos em bases de dados como: SciELO, PubMed, CAPES, 
Redalyc, Medline e LILACS. Foram excluídos todos os artigos que não eram de Terapia 
Ocupacional. Apenas 17 foram utilizados na pesquisa. Os resultados identificaram que a 
produção de artigos de Terapia Ocupacional na área da demência dobrou nos últimos 5 anos; 
o número de artigos nacionais foram 12 e internacionais 5; artigos que abordam em seu 
conteúdo a profissão de Terapia Ocupacional foram apenas 12, os outros estudos não citavam 
a profissão; foram encontrados 9 artigos de pesquisa teórica e 8 de pesquisa de campo. Em 
relação aos objetivos e conclusões analisados, identificou-se que os artigos buscam construir, 
adaptar ou testar tipos de avaliações, abordam o cuidador de idoso e analisam a intervenção 
do terapeuta ocupacional em relação aos idosos com demência. Conclui-se que a Terapia 
Ocupacional busca em suas pesquisas desenvolver, adaptar, construir novas avaliações, 
analisar as atuais intervenções e demonstra se preocupar com a saúde e qualidade de vida do 
cuidador da pessoa com demência. 
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