
Abstract:  The objective of the article is to demonstrate how Palliative Care (PC) can 

be included in the theory of the Model of Human Occupation (MOHO). The philosophy 

of Palliative Care focuses on a client-centered approach like the Model of Human 

Occupation in Occupational Therapy (OT). The definition of Palliative Care and the 

role of OT in this camp are presented. A theoretical comparison was made of the 

perspective and theory of MOHO for Later Adulthood to Palliative Care, focused in 

dying persons. A non systematic review bibliography was made . The Occupational 

Therapist based on MOHO can evaluate and help the client to maintain or re-gain 

his/her Occupational identity, and life story. In the other hand, the Occupational 

therapist should help the client to accomplish their last wishes and live with quality of 

life till the last moment. It is possible to apply MOHO in PC but evidence is necessary. 
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Resumo: O objectivo do artigo é demonstrar como os Cuidados Paliativos (CP) podem 

ser incluídos na teoria do Modelo de Ocupação Humana (MOHO). A filosofia dos 

Cuidados Paliativos baseia-se na Abordagem Central do Cliente tal como o MOHO em 

Terapia Ocupacional (TO). A definição de Cuidados Paliativos e o papel da TO neste 

campo são apresentados. Uma comparação teórica foi feita da perspectiva e teoria do 

MOHO acerca da Terceira Idade para os Cuidados Paliativos, destacando-se os doentes 

terminais. Uma revisão bibliográfica não sistemática foi feita. O Terapeuta Ocupacional 

baseado no MOHO pode avaliar e ajudar o cliente a manter ou recuperar o/a seu/sua 

identidade Ocupacional, e a sua história de vida. Por outro lado, o Terapeuta 

Ocupacional deve ajudar o cliente a cumprir os seus últimos desejos e a viver com 

qualidade de vida até ao momento final. É possível aplicar o MOHO em CP mas 

evidência científica é necessária. 
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