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Acreditando em pessoas

PROCESSO DE RETORNO AO TRABALHO

O processo de retorno ao trabalho é um processo dinâmico que inclui interações

com outros indivíduos e com o meio ambiente. Para Young et. Al. (2005) esse

processo incluí cinco grupos interessados:

TRABALHADORES

EMPREGADORES

PRESTADORES DE 
CUIDADOS DE 

SAÚDE

CONTRIBUINTES

SOCIEDADE
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FASES DO PROCESSO DE RETORNO AO TRABALHO

O processo de retorno ao trabalho tem início com a incapacidade do trabalhador

e engloba uma série de eventos e fases (Young et. al., 2005):

Etapa na qual é imprescindível a recuperação física parcial antes do retorno ao trabalho.

AFASTAMENTO DO TRABALHO (“off-work”)

Momento em que o trabalhador recomeça seu trabalho, podendo ser no mesmo local ou em outro,

desde que possa ser realizado de forma satisfatória para todas as partes. Durante esta fase, o

desempenho provavelmente será monitorado e o objetivo estabelecido poderá ser reavaliado.

RETORNO AO TRABALHO ("re-entry work")

Durante esta fase , o trabalhador se esforça para atingir o objetivo estabelecido e considera o desejo

de ir além dessa finalidade.

MANUTENÇÃO

Durante esta fase o trabalhador procura avançar, pode qualificar-se para tarefas e responsabilidades

de trabalho de nível superior. O indivíduo pode buscar outras opções de emprego além da atividade

pós-lesão, concluindo com a realização plena de seu potencial laboral.

AVANÇO
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PROCESSO DE RETORNO AO TRABALHO X 
EXPECTATIVA, APREENSÃO E INSEGURANÇA

Uma vez finalizado o Programa de Reabilitação Profissional, o trabalhador

reabilitado experimenta um novo momento, o de retornar ao trabalho.

Esse é um período que gera grande expectativa e apreensão para este

trabalhador a respeito da forma como será recebido pela chefia e pelos colegas,

além disso, algumas vezes existe o desconforto da doença ou da lesão e a

preocupação de que a atividade para o qual foi reabilitado agrave sua condição

de saúde, pois muitas vezes, ele retorna sem ter se recuperado completamente,

especialmente, quando acometido por doenças crônicas.

Para Souza e Faiman (2007), o retorno às atividades laborais é uma experiência

rica de significados pessoais e muitas vezes bastante difícil em que novas

questões se conjugam à vivência do afastamento, do adoecimento e mesmo da

atividade em si, conferindo novos sentidos à ele.
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Um dos maiores estudos realizados sobre incapacidade e retorno ao trabalho
foi desenvolvida por Bloch e Prins (2001), sob o auspício da Associação
Internacional de Seguridade Social (AISS). Trata-se de um estudo comparativo
(coorte), realizado em seis países (Dinamarca, Alemanha, Israel, Holanda,
Suécia e Estados Unidos), em um período de 24 meses e envolveu 4.858
indivíduos. Neste estudo, quanto às características demográficas, ficaram
evidentes:

Esse estudo ainda evidenciou que:

FA
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TÁ
R

IA as maiores taxas de 
retorno ao trabalho 
estavam 
relacionadas à faixa 
etária de 24-44 anos

G
ÊN

ER
O os homens tiveram 

uma taxa de retorno 
superior ao das 
mulheres

ES
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D
O
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IL foi identificado que 
indivíduos que 
moravam sozinhos 
apresentavam um 
índice de retorno ao 
trabalho 
consideravelmente 
menor do que 
indivíduos que 
viviam em outro 
tipos de composição 
familiar
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R
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A
D

E quanto menor o 
nível educacional, 
menores também 
foram as taxas de 
retorno ao trabalho

A intervenção o mais 
precoce possível é essencial 

para o retorno bem-
sucedido

A adaptação do local de 
trabalho e a flexibilidade do 

expediente também são 
fatores determinantes para 
a reintegração no trabalho

As regras de proteção ao 
emprego facilitam muito o 

retorno

A relação entre empregados 
e empregadores deve ser 

sempre valorizada
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PRECOCIDADE NO RETORNO AO TRABALHO
.

Sokoll (2001) defende o Modelo Canadense de Reabilitação que diz:

Para esse autor é necessário seguir as seguintes diretrizes:

integração de parâmetros preventivos;

a abordagem articulada de serviços preventivos e de reabilitação, que abre o 
caminho para a garantia de qualidade no tratamento de vítimas de acidentes;

colaboração entre serviços médicos ocupacionais e de reabilitação, com 
atenção especial à prevenção pela parte dos médicos responsáveis pela 
reabilitação;

envolvimento ativo das empresas em medidas para proteger os 
empregados de acidentes;

relação próxima entre segurados e empresas;

o segurado como ator principal, já que o acidentado deve ser o mestre de sua própria 
reabilitação ou desempenhar o papel principal no time da reabilitação.

“Não reabilitar pessoas com a 
finalidade de fazê-las retornar 

ao trabalho, mas fazê-las voltar ao 
trabalho para reabilitá-las”.
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MOTIVAÇÃO E AUTOCONFIANÇA

Para Morin (2001) o trabalho exerce uma importante influência sobre a

motivação dos trabalhadores, bem como sobre sua satisfação e sua

produtividade, permitindo a interação entre as pessoas e contribuindo

para o desenvolvimento de sua identidade.

A pesquisa de Gard e Sandberg (1998) envolve a questão da motivação

no processo de retorno ao trabalho, chegando à conclusão que o retorno

ao trabalho é fortemente influenciado pelo relacionamento no ambiente

laboral. Também são relevantes a forma como o indivíduo se sente em

relação ao seu trabalho, o sentimento de estar contribuindo de forma

útil, de pertencer e ser necessário no local de trabalho.

A comunicação com os supervisores e o controle sobre as tarefas de

trabalho também são importantes para a motivação do trabalhador.

Outro aspecto relevante envolve a questão da dor. Os participantes no

estudo consideraram que quando se sentem motivadas no ambiente de

trabalho, a dor não é um fator de impedimento para o retorno, pois o

trabalho torna-se terapia em que a pessoa aprende a lidar com a dor.
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Selander et. al. (2002), em pesquisa para identificar os fatores

associados ao retorno ao trabalho após Reabilitação Profissional para

indivíduos com desordens musculoesqueléticas (na região do pescoço,

ombros e membros superiores), constataram que pessoas com maiores

possibilidades de retorno ao trabalho são aquelas que:

Passaram por um 
programa de Reabilitação 
Profissional (com equipe 

multidisciplinar e com
início precoce)

Sentiram satisfação 
com o Programa de RP 

e concluíram até o 
final

O ambiente de 
trabalho foi adaptado 
e tiveram mudanças 

em suas tarefas

Trabalhavam em 
empresas de grande 

porte

Não recebiam 
benefício social

Eram mais jovens

Eram nativas
Tinham escolaridade 

superior
Moravam em região 

urbana

O emprego era estável 
e de alta renda

Eram casadas e tinham 
redes sociais estáveis

Eram autoconfiantes

Não eram deprimidas
Tiveram menor tempo 

de afastamento do 
trabalho

Apresentavam nível 
baixo de severidade da 

doença

Ausência de dor
Histórico de trabalho 

anterior longo

Tinham um 
empregador que se 

preocupava e desejava 
o retorno dessa pessoa

Os autores ainda concluem que “infelizmente, pessoas com este perfil

são raramente encontradas entre os doentes crônicos”.
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Gatchel (2004) em sua pesquisa observou que o afastamento do trabalho
acarreta uma séria de perdas que podem gerar problemas emocionais
significativos e seguem um efeito cascata, podendo interferir inclusive sobre a
saúde física do trabalhador.

Entre essas perdas identificou:

Outro aspecto abordado neste estudo é sobre o ganho secundário da
compensação financeira, pois segundo a percepção do autor, “se os pacientes
são pagos para estar doentes, eles podem aprender a continuar parecer
doentes”. Para o autor, quando se suspende o pagamento do benefício espera-
se que as pessoas vão voltar ao funcionamento normal, no entanto, quando a
recompensa financeira para, os comportamentos muitas vezes não mudam.
As pessoas podem continuar a se comportar de uma forma que lhes permite
evitar a atividade.

a perda econômica de relacionamentos no 
trabalho

de redes de apoio social o estigma social de se 
encontrar em benefício ou 

de estar “desativado”

culpa sobre a 
deficiência/doença

de atividades recreativas do respeito da família e dos 
amigos
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Quanto à questão de receber uma compensação financeira, como o benefício
de auxílio-doença, a pesquisa de Lysgaard, Fonager e Nielsen (2005) concluiu
que pessoas que recebem uma compensação financeira eram menos propensas
a voltar a trabalhar.

Esta pesquisa também identificou que o risco de não retornar ao trabalho
aumentou com:

Por outro lado, ser um trabalhador qualificado na ocupação anterior reduziu
esse risco.

Morar em habitação alugada

Com experiência laboral inferior a 01 ano

A idade
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Em 2007, o Institute for Work & Health de Toronto/Canadá, lançou os “Sete
Princípios para o retorno bem-sucedido ao Trabalho”. Esses princípios foram
desenvolvidos a partir de uma sistemática revisão de literatura:

7 – os empregadores e os prestadores de cuidados de saúde devem comunicar-se a 
respeito das necessidades exigidas pelo local de trabalho, levando em consideração o 

consentimento do trabalhador.

6 – deverá existir um responsável por coordenar o processo de retorno ao trabalho;

5 - o empregador deverá estabelecer um contato inicial e atencioso com os trabalhadores 
acidentados / doentes;

4 - os supervisores devem ser treinados em prevenção da incapacidade para o trabalho e 
incluídos no planejamento para o retorno ao trabalho;

3 - garantir que o trabalhador retorne sem prejudicar os colegas de trabalho e 
supervisores;

2 - o empregador faz as modificações necessárias para os trabalhadores acidentados / 
doentes com a finalidade de favorecer um retorno mais rápido, com segurança na 
execução de atividades adequadas às suas capacidades;

1 – o local de trabalho tem um forte compromisso com a saúde e segurança;
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Em um estudo de coorte, realizado por Bültmann et. Al. (2007), avaliaram após
01 e 06 meses da lesão, um grupo de 632 trabalhadores com distúrbio
osteomuscular em membros superiores e que recebiam seguro do Conselho de
Segurança do Trabalho. Após 6 meses de acompanhamento os resultados
apontaram que:

Esses resultados sugerem que um retorno ao trabalho não equivale a uma
recuperação completa dos distúrbios osteomusculares.

Os trabalhadores que tiveram um suporte para o retorno ainda relataram
significativas limitações de saúde, em comparação com a população em geral e
dificuldades no cumprimento das exigências do trabalho.

Os trabalhadores que foram 
acompanhados após 01 mês da lesão
relataram:

•menos dor

•menor incapacidade funcional

•melhor saúde física e mental

•menos sintomas depressivos

•menos limitações de trabalho

Comparados com aqueles que 
apresentaram ausências no trabalho 

ou que nunca mais voltaram a 
trabalhar.
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No intuito de identificar elementos de sucesso nos programas de Reabilitação
Profissional para pessoas com dores no pescoço, ombro e membros superiores,
os autores Meijer, Sluiter e Frings-Dresen (2005), assim como em outras
pesquisas já relatadas anteriormente, detectaram que quanto maior for o
afastamento mais difícil é o retorno ao trabalho.

Também observaram que:

No objetivo de promover o retorno ao trabalho e ampliar as expectativa de
recuperação dos participantes os autores sugerem a combinação de
intervenções:

Condicionamento 
Físico

Mudança no 
Ambiente 

Ocupacional

Mudança nas 
Atividades 
Laborais

Retorno mais 
rápido ao trabalho

Psicológica Física
No ambiente de
trabalho

Exercícios
de relaxamento
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Os autores McCluskey, Burton e Main (2006) realizaram um estudo de coorte
para avaliar o gerenciamento de cinco programas de retorno ao trabalho. Em
dois locais foram realizadas intervenções e outros três locais serviram de
controle. Neste estudo concluíram que:

Programas bem-sucedidos precisam se concentrar em:

Além desses aspectos, avaliaram que a correta aplicação de um programa é
tão importante quanto o seu desenho.

Um programa sistemático para o gerenciamento 
de ausência de doença pode ajudar as pessoas a 

voltar a trabalhar mais cedo.

Intervenção
precoce

Melhorar a
comunicação

Proporcionar
mudanças
nos
ambientes
de trabalho
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No Brasil, Gravina, Nogueira e Rocha (2003) estudaram o programa de
reabilitação profissional de uma grande instituição financeira pública nacional.
A pesquisa foi realizada com 210 pessoas com diagnóstico de Lesões por
Esforços Repetitivos (LER).

Como aspectos facilitadores para o retorno ao trabalho foram identificados:

Entre os dificultadores do retorno ao trabalho os autores citaram que os mais
enfatizados pelos participantes da pesquisa foram:

Os autores concluíram que a reabilitação foi possível de ser efetuada, apesar
de representar uma atividade complexa para os trabalhadores e para a
sociedade, e que os fatores ligados ao sucesso ou ao fracasso nessa atividade
estão pautados em dois aspectos: organização do trabalho e suporte
social. Assim, qualquer ação de reabilitação profissional no contexto do
trabalho deve necessariamente contemplá-los.

o fato do trabalhador ter
participado do grupo de
apoio dentro do banco

tiveram acompanhamento
multidisciplinar

puderam discutir as
atividades laborais antes
da recolocação

encontraram receptividade
nas suas unidades de
trabalho

as características da
organização do
trabalho que geram
elevadas exigências no
trabalho

dificuldades nas
relações com os
gerentes
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O retorno ao trabalho de metalúrgicos afastados por LER/DORT foi abordado
no estudo de Scopel (2005). Como facilitadores identificou:

Como agentes dificultadores obteve:

Troca de função

Possibilidade do
trabalhador controlar a
execução das atividades

Apoio dos colegas e
supervisão

Alta prematura para o trabalho

Retorno para a mesma função (ou semelhante)

Ausência de programas de retorno ao trabalho

Dificuldades no relacionamento com supervisores/colegas

Dificuldades de impor limites na execução das tarefas

Medo de ser demitido/discriminado na busca de um novo emprego

Vivência de impotência e insegurança quanto ao futuro
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Os pesquisadores Sardá Jr. et. Al. (2009) examinaram os dados de 425
trabalhadores oriundos de um serviço de reabilitação profissional, entre
novembro de 2007 e setembro de 2008, com relação aos fatores clínicos,
demográficos e psicossociais e retorno ao trabalho.

Os resultados não evidenciaram diferenças significativas entre os
trabalhadores atendidos que retornaram ao trabalho e os que não retornaram
quanto às variáveis:

Por outro lado, os fatores evidentes que para o não retorno ao trabalho nesta
população foram:

Idade

Gênero

Intensidade da dor

Local da dor

Tempo de afastamento

Tempo de
trabalho

Salário
Nível de
incapacidade

Depressão
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Outro estudo que identificou os facilitadores e barreiras para retorno ao
trabalho foi realizado por Toldrá e cols. (2010).

A pesquisa foi desenvolvida por um grupo de Terapia Ocupacional, no Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST), em 2008, utilizando a
Classificação Internacional de Funcionalidade - CIF, com um grupo de 10
trabalhadores, que apresentavam um longo período de afastamento e sem
resolutividade. O uso da CIF:

Ampliou a visão
das condições de
saúde dos
trabalhadores

Favoreceu a
compreensão da
influência de
serviços, sistemas
e políticas
nas diferentes
áreas

BARREIRAS

Ausência de adequados 
programas de 

Reabilitação Profissional

Insuficiente
comunicação entre os 
atores dos diferentes 
níveis administrativos 

e políticos

FACILITADORES

As atitudes e os 
comportamentos individuais 

dos profissionais de saúde 
do CRST, que forneceram 

acolhimento e suporte
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A pesquisa de Maeno e Wünsch Filho (2010) abordou a análise do processo de
reinserção no mercado de trabalho de trabalhadores com Lesões por Esforços
Repetitivos (LER), desligados de uma empresa eletroeletrônica da região
metropolitana de São Paulo.

Foram respondidos 250 questionários de trabalhadores que haviam tido
comunicações de acidentes de trabalho (CAT) emitidas por LER no período de
1987 à 1992. Em 1994, um total de 195 trabalhadores continuavam
desempregados (89,2%).

Entre as dificuldades alegadas para a reinserção no mercado de trabalho, as
mais citadas foram:

Com base nestes resultados, os autores destacam:

Sintomas
nos braços

Limitação
funcional

Estigma da
doença

Condição
de ex-
funcionário
da empresa
em questão

A obrigação do empregador de
oferecer condições de trabalho
adequadas

A necessidade de se repensar o
sistema de proteção e vigilância
à saúde do trabalhador

A necessidade de se estabelecer
uma política pública de
Reabilitação Profissional
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Cabral et. Al. (2010) realizou um estudo com 35 trabalhadores que retornaram
ao trabalho após um trauma de mão e analisou os fatores associados a este
desfecho após três anos de alta da reabilitação. O estudo confirmou a natureza
multifatorial do retorno ao trabalho. Como fatores que contribuíram para o
sucesso desse retorno foram identificados:

Como fatores dificultadores da readaptação os trabalhadores citaram:

A pesquisa apontou a importância de uma avaliação individualizada, centrada
no trabalhador.

Mesmo com limitações funcionais, os trabalhadores destacaram seu desejo de
voltar a trabalhar, confirmando assim as evidências de que o sucesso no RT não
implica necessariamente a completa recuperação de uma lesão.

A necessidade de acompanhamento e de suporte aos trabalhadores durante a
volta ao trabalho também ficou evidente, sendo o medo de uma nova lesão
sempre destacado.

Relações interpessoais
saudáveis

Boa acolhida no ambiente de
trabalho

A presença de um
profissional para
acompanhar o processo

A implementação de alguns
ajustes no posto e no horário
de trabalho, possibilitando a
continuidade do tratamento

O auxílio-acidente

Características
da organização
do trabalho

Problemas em
relação aos
colegas

Elevadas
exigências nas
tarefas
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No Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, em Piracicaba/SP,
Takahashi et. al. (2010) desenvolveram um projeto-piloto em Reabilitação
Profissional para adoecidos de LER/DORT. Este projeto foi fundamentado na
atenção terapêutica multidisciplinar, sendo desenvolvido por uma equipe
técnica composta de médica, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional e socióloga.

Os resultados apresentados pelos autores mostraram o impacto positivo e
negativo do Programa Terapêutico de Reabilitação Profissional:

Os autores apresentaram duas propostas para os Médicos Peritos do INSS:

Resgate da autonomia e da 

autoestima e da capacidade 

de ressignificar o futuro dos 

trabalhadores 

acompanhados

Permanência das condições 

patológicas que geraram o 

adoecimento

A implantação dos conceitos teóricos da 
Classificação de Incapacidade e Funcionalidade 
(CIF) na avaliação de incapacidade dos médicos-
peritos do INSS, representando uma mudança no 
paradigma da incapacidade.

CIF

Capacitação em Ergonomia, pela abordagem da 
Análise Ergonômica do Trabalho - AET, para a 
desconstrução da ideologia do trabalho 
"ominiprofissional“.AET
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Cestari e Carlotto (2012) realizaram entrevistas semiestruturadas com cinco
segurados que participaram do Programa de Reabilitação Profissional do INSS,
os quais foram readaptados na empresa de vínculo, estavam em exercício
profissional há mais de seis meses e em seu primeiro processo de readaptação.
A maioria dos relatos, de um modo geral, deixa clara a falta de integração
entre o INSS e as empresas:

De acordo com os depoimentos dos segurados os fatores que dificultaram a
adaptação ao novo trabalho e que promoveram o retorno foram:

O INSS, através do trabalho 
de seus profissionais, é 
percebido como facilitador 
no processo de reabilitação.

O processo de RP realizado 
pelo INSS é desconsiderado 
pelas empresas.

O relacionamento com chefias e colegas;

As famílias mostraram-se acolhedoras em 
relação ao período em que os participantes 
ficaram afastados e, ao mesmo tempo, deram 
estímulo para que estes retornassem para 
suas atividades laborativas após a conclusão 
da reabilitação no INSS.

Exercer uma função com a qual não se 
identificavam;

A reorganização de horários para refeições;

Formação de vínculo com colegas novos;

Acomodação por ficar muito tempo em casa;

Medo do retorno após tanto tempo de 
afastamento;

Recolocação em setores onde precisavam 
trabalhar sozinhos sem comunicação com 
outros trabalhadores;

Aceitação dos limites impostos em função da 
doença ou acidente no trabalho.

FA
C

IL
IT

A
D

O
R

ES
D

IFIC
U

LTA
D

O
R

ES
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Nesta dissertação foram entrevistados 13 segurados reabilitados no ano de
2011 pela Gerência Executiva do INSS no Distrito Federal e que possuíam
vínculo empregatício. Esses segurados permaneceram no mercado de trabalho
01 ano após terem sido reabilitados, segundo dados do Cadastro Nacional de
Informações (CNIS).

A identificação dos aspectos facilitadores e dificultadores do retorno do
segurado ao trabalho permitiu concluir que:

A identificação dos facilitadores do
retorno do segurado ao trabalho
permitiu concluir que aqueles que
retornaram ao trabalho e se
mantiveram empregados, tiveram
como principal motivador a vontade
do segurado em retornar ao
trabalho, as empresas que foram
receptivas e o trabalho da Equipe de
Reabilitação Profissional que
funcionou como um canal de
interlocução entre o segurado e a
empresa de vínculo.

Entre os dificultadores do retorno
do segurado ao trabalho o que se
destacou foram os segurados que
eram resistentes a esse processo,
que se acomodaram ao benefício,
após longo período de afastamento,
com baixa escolaridade, vinculados
à empresas que não tinham o
interesse em reabilitar e não foram
devidamente qualificados pelo
Programa de Reabilitação
Profissional do INSS para o retorno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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