
 

RESUMO 

A Reabilitação Profissional é um programa de intervenção estruturado para desenvolver atividades 

terapêuticas e de profissionalização que abrangem a totalidade dos indivíduos e os fortalece para lidar e 

superar as dificuldades impostas por suas incapacidades, visando à recuperação do potencial 

laborativo. Este projeto visa identificar a percepção do segurado que foi ou será reabilitado sobre o 

processo da Reabilitação Profissional e como eles serão/foram realocados. Trata-se de um estudo 

descritivo com abordagem qualiquantitiva, de caráter epidemiológico. O estudo foi realizado em um 

Programa de Reabilitação Profissional de uma autarquia municipal de saneamento básico. Foram 

realizadas quatro entrevistas (um em reabilitação e três reabilitados) utilizando um instrumento 

semiestruturado. Constou-se que o segurado que ainda está em processo de reabilitação se encontra 

em período de aceitação da redução da capacidade para o trabalho e adaptação da nova função em 

treinamento, contudo com sentimento de incapacidade. Os trabalhadores que já voltaram ao mercado 

de trabalho relataram ter dificuldades de adaptação às novas funções, tanto pelo aspecto de restrição 

quanto para a aceitação dos colegas de trabalho. As conclusões preliminares mostram que, a 

superação dessa situação e a melhor aceitação na mudança de função laboral só será possível com a 

construção de uma política pública de reabilitação profissional, articulando previdência, empresa e 

sociedade, formada por atores multiprofissionais, onde o segurado seja atendido em sua totalidade e 

integridade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Reabilitação Profissional é um programa de intervenção estruturado para desenvolver 

atividades terapêuticas/profissionalização que abrangem a totalidade dos indivíduos e os fortalece para 

lidar e superar as dificuldades impostas por suas incapacidades. Seus objetivos visam à estabilização 

física e psicossocial e possibilitam a reintegração nas relações sociais, cotidianas e de trabalho 

(SEYFRIED, 1998). 

Trata-se de uma importante ferramenta multidimensional apoiada na família do segurado ou 

pessoas próximas a ele. Pode ser definida em três categorias: a primeira compreende a reintegração a 

vida diária, atividades do cotidiano, como realizar tarefas domésticas, realizar o autocuidado ou mesmo 

ajudar um familiar; a segunda refere-se à ajuda ao segurado para que possa voltar a se relacionar 

socialmente, focando no relacionamento interpessoal, principalmente no momento do retorno a suas 

atividades laborativas, e ao convívio com os colegas de trabalho e a terceira está direcionada ao próprio 

indivíduo no que se refere a sua independência no meio familiar e profissional, o fazendo sentir-se 

capaz e produtivo com dependência mínima (SEYFRIED, 1998). 

 



 

2 OBJETIVOS 

• Identificar a percepção do segurado que foi ou será reabilitado sobre o processo da RP e como 

eles serão/foram realocados, bem como traçar o perfil dos reabilitados e desenvolver uma 

análise/ferramenta que possa auxiliar o processo de reabilitação profissional, com consulta de 

enfermagem, dentro dos requisitos da Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, qualiquantitiva, epidemiológico, realizado em uma autarquia 

municipal de saneamento básico, no Sul de Minas composto por 405 funcionários, 24 estagiários e 26 

jovens do programa ‘menor aprendiz’.  

Após a apreciação do Comitê de Ética e aprovação do projeto (CAAE 36597514.7.0000.5137), 

os pesquisadores entrevistaram-nos em data e horário agendado com os participantes da pesquisa. 

Foram incluídos todos os reabilitandos e reabilitados que fizeram parte do Programa de Reabilitação 

Profissional da Previdência Social, maiores de 18 anos e que após consentirem, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os que não consentirem em participar da 

pesquisa, menores ou que não participaram do Programa de Reabilitação Profissional da Previdência 

Social. 

As entrevistas foram transcritas sem correção de linguagem, bem como foi feita a numeração 

das mesmas E1, E2 e assim sucessivamente. 

 

4 DESENVOLVIMENTO  

Foram realizadas quatro entrevistas até o momento, sendo uma entrevista com segurado em 

processo de reabilitação e três entrevistas com segurados que já estão inseridos no mercado de 

trabalho. As demais estão sendo atendidas de acordo com a disponibilidade dos sujeitos.  

 

5 RESULTADOS PARCIAIS 

Nos resultados parciais foi possível identificar que o perfil de maior evidência dos segurados são 

aqueles que apresentam um quadro agudo de patologias osteomusculares e que apresentaram um 

agravo com a realização de atividades laborais que exigem maior esforço físico, demonstrando a 

deficiência nas orientações sobre prevenção. 

Quanto ao sentimento dos segurados, identificou-se que o segurado que ainda está em 

processo de reabilitação se encontra em período de aceitação pessoal da redução da capacidade para 

o trabalho, com sentimento de incapacidade, visto que era um trabalhador ativo e dinâmico: 



 

(...) devido a lesão que eu tive, o problema que tive, infelizmente eu tive que 

deixar de fazer algumas coisas, muitas coisas tive que deixar e to tendo que 

deixar, to tendo que aprender a fazer de forma diferente porque não posso 

carregar peso demais não posso fazer esforço físico dependendo da 

situação, então acaba que se tem que aprendera lidar com situações 

diferentes e isso emocionalmente se paga um preço por isso né?(...). (E1) 

  

Os trabalhadores que já voltaram ao mercado de trabalho relataram ter dificuldades de 

adaptação às novas funções, tanto pelo aspecto de restrição quanto para a aceitação dos colegas de 

trabalho. As conclusões preliminares mostram que, a superação da situação de exclusão dos 

trabalhadores com restrições decorrentes de incapacidade laboral, quer seja por doença ou acidente de 

trabalho e a melhor aceitação na mudança de função laboral, só terá possibilidade de ocorrer com a 

construção de uma política pública de reabilitação profissional, articulando previdência, empresa e 

sociedade, formada por atores multiprofissionais, onde o segurado seja atendido em sua totalidade e 

integridade. 

(...) tenho que preserva o que eu tenho porque é não tenho condição de falar 

que tô sem por cento que buscar, minha coluna tá cem por cento hoje, não tá, 

mas ela ta numa condição favorável que não tô sentindo crises na coluna, dor 

fortíssima, tenho as crises, as dores mas é de menos intensidade, então eu tô 

graças a Deus tô bem! (...). (E2). 
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